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Modré pondělí na naší škole
2. duben byl vyhlášen Mezinárod-

ním dnem na podporu autismu. Jeli-
kož to letos vyšlo na neděli, rozhodli 
jsme se datum posunout o den a vyjá-
dřit podporu v pondělí.

Žákovský parlament ZŠ nastarto-
val svůj Motor školy na více než 600 
koní a doufal, že v pondělí naklušeme 
v modrém. Proč? Protože oblečením 
této barvy podpoříme dobrou věc.  
Zkusíme lépe porozumět autistům 
i ostatním lidem.

A jak to dopadlo? Většina osazen-
stva školy se oblékla do modrého, žáci 
prvního stupně stihli i skupinové foto. 
Děti asi zatím přesně netuší, o jakou 
poruchu se jedná, ale dokáží se ales-

poň zamyslet nad faktem, že někteří 
z nás mohou mít problémy s chováním 
i vystupováním. Děkujeme všem, kteří 
tuto akci podpořili, ačkoli je nečekal 
žádný žolík, ani sladkost. Dobrý pocit 
z toho, že je důležité si rozumět, měl 
každý.

Ze zápisků členů Žákovského parla-
mentu a I. B sepsaly koordinátorky Eva, 

Lenka a Míša

Cena Ď
Naše základní škola už před deset 

let pořádá vánoční sbírku pro zraněné 
živočichy ze záchranné stanice v Pát-
ku u Poděbrad. Se sbírkou začala paní 
učitelka Šilerová, dále s ní pokračova-
la paní učitelka Kynclová a teď je řada 
na mně. 

Letos nás pan Vaněk, majitel zá-
chranné stanice, nominoval na tuto 
Cenu Ď, kterou uděluje město Podě-
brady. Jedná se o ocenění pro ty, kteří 
nezištně pomáhají. Moc děkujeme, vá-
žíme si takového gesta, přestože hlav-
ní velké Ď bychom měli říci panu Vaň-
kovi za jeho neuvěřitelnou obětavost 
a lásku k živočichům.

Kateřina Čiháková, učitelka, envi-
ronmentální koordinátor školy

Pečovatelská služba
přijímá klienty do Denního 

stacionáře pro seniory Pečky
Otevíráme 9. 5. 2017

Pro koho je služba vhodná: 
Pro seniory z Peček a přilehlých obcí, kteří 

potřebují dohled a péči druhé osoby a to pře-
devším z důvodu syndromu demence 

nebo pro seniory, kteří se cítí být osamělí.

Kde je stacionář a jeho 
provozní doba:

Denní stacionář pro seniory Pečky je 
umístěn v přízemí Domu s pečova-

telskou službou, ul. Chvalovická 1042 
v Pečkách v prostorách Pečovatelské 

služby města Pečky.

Otevřen je každý den 
od 7:30 do 15:00. 

Dle domluvy je možné zajistit dopravu 
do stacionáře a zpět a pečovatelskou 

službu v návazných hodinách.

Zájemci volejte: 
321 785 468  nebo 720 467 607

Mašinka 2017
Rok se s rokem sešel a kvapem se 

blíží největší kulturní akce v Peč-
kách. Doufám, že nás v letošním roce 
nepostihne žádná živelná pohroma. 
Akce se uskuteční 27. května 2017.                                                                                             
Ve městě bude živo již od rána. Hasi-
či přivítají dětské návštěvníky u hasi-
čárny a připraví soutěže a prohlídku 
techniky. U kostela budou tradiční 
pouťové atrakce. Na rybníku vodáci 
se svojí pirátskou lodí uchvátí určitě 
mnoho dětiček. A dospělí zajdou na 
pivo a vyhlášený bramborák. Po celý 
den bude po městě jezdit tradiční vlá-
ček.                                                                                                                                                                       

Spolek železničních modelářů chys-
tá největší výstavu modelů a kolejišť 
v ČR. Výstava bude probíhat od 26. do 
29. května. V sobotu pojedou historické 
motorové vlaky na trase Pečky - Plaňa-
ny. Hlavní kulturní program proběhne 
na Sokolišti. V odpoledním bloku se 
představí děti z MŠ Mašinka, dětský 
pěvecký sbor Kuňky, bojové umění 
Taekwondo, Mateřské centrum Pramí-
nek. Navečer pak kapely Roxor, Aleš 
Brichta a AB Band, Cimbálová muzika 
Zandar, Alkehol a Telegraf. Všechny 
vás srdečně zveme!                                  

Milan Paluska, místostarosta
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Xindl Xmoravanka
zdenek izer

moravanka

Z a č át e k  d ě t s k ý c h  v y s t o u p e n í  :  1 4 : 0 0

V e č e r n í  p r o g r a m  :  1 7 : 0 0
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Pečky

2017

4 0  L e t  s k u p i n y  t e l e g r a f
A l k e h o l   

A l e š  B r i c h tA  &  A B  B a n d
r o x o r    

c i m b á l o vá  m u z i k a  z a n d a r
 

p u r p l e  m a n i a  p u r p l e  m a n i a  
ž i v ý  j u k e b o x   D ě t s k á  v y s t o u p e n í    m a x í c i

 

P e č k y  -  s o k o l i š t ě  
2 7 . 5 .

v s t u p n é :  
2 0 0  K č  v  p ř e d p r o d e j i
2 5 0  K č  n a  m í s t ě



Zprávy z radnice 35 | 2017         Pečecké NOVINY            

Z dubnových jednání rady města
• Rada města schválila účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací 

k 31. 12. 2016 a převody zlepšeného výsledku hospodaření do rezervních fondů 
organizací:

  Základní škola Pečky + 555 704,97 Kč
  Mateřská škola MAŠINKA Pečky + 355,12 Kč
  Městská knihovna Pečky + 10 900,03 Kč
  Pečovatelská služba města Pečky + 120 808,86 Kč
  Kulturní středisko města Pečky + 177 177,09 Kč
• Starosta města je pověřen uzevřením smlouvy o poskytnutí dotace na provoz 

služby Terénní programy v roce 2017 společnosti Prostor plus o. p. s. ve výši 
40 000,- Kč. 

• Schváleno bylo uzavření příkazní smlouvy s Jiřím Salavou, Poděbrady, na 
výkon technického dozoru investora stavby a koordinátora BOZP: „Rekon-
strukce komunikace K. H. Borovského, Pečky“ za cenu celkem: výkon TDI 
99.099,- Kč  vč. 21 % DPH, koordinátor BOZP 16.275,- Kč  vč. 21 % DPH. 

• Odsouhlaseno bylo i uzavření smlouvy o dílo mezi městem Pečky a Davidem 
Knesplem, Kamenice, na dodání a instalaci fasádních hodin na nároží Kul-
turního střediska Pečky dle architektonického návrhu Jana Dršky, za cenu 
celkem 118.580,- Kč vč. 21 % DPH. 

• Další schválená smlouva o dílo bude uzavřena s firmou Milan Štegl, Ratenice, 
na dodávku a stavební práce výměna oken a dveří v kabinách AFK Pečky za 
cenu 120.742,- Kč  včetně 21 % DPH. 

• Na základě žádosti pana Karla Velechovského, Poděbrady (provozovatele po-
travin u „výtopny“  v Pečkách, tř. Petra Bezruče č.p. 139)  bude ke dni 30. 5. 2017 
ukončena nájemní smlouva k prostorám sloužícím podnikání. 

• Radní odsouhlasili zveřejnění VZ na dodávku akce: Zpracování projektové do-
kumentace na rekonstrukci komunikací v Pečkách: ul. M. Alše, Sportovní, 
část ulice V Horkách, část ulice J. z Poděbrad, včetně části ulice Lobňanská. 

• Odhlasováno bylo i vyhlášení poptávkového řízení na opravu pomníku obě-
tem 1. a 2. světové války na Masarykově náměstí v Pečkách.   

• Uzavřena bude smlouva o dílo s firmou SEDOZ DZ s.r.o., Praha 8, na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu na místní úpravu dopravního značení u čer-
pací stanice Pečky za cenu 66.950,- Kč včetně 21 % DPH. 

• Rada města dává souhlas s podáním žádostí o dotace z fondů Středočeského 
kraje svým příspěvkovým organizacím: 

 Pečovatelské službě města Pečky na nákup nového vozu pro pečovatelskou 
službu /dovoz uživatelů do denního stacionáře, pokrytí poptávky po pečovatel-
ské službě ve smluvních obcích apd./. 

  Celkové náklady 400.000,- Kč 100 %
  Požadovaná výše dotace 340.000,- Kč 85 %
  Vlastní zdroje /použití inv.fondu/   60.000,- Kč   15 %

Mateřské škole Mašinka Pečky za účelem vybudování multifunkční herní 
plochy s bezpečnostními prvky.

  Celkové náklady 258.940,- Kč 100 %
  Požadovaná výše dotace 207.152,- Kč 80 %
  Vlastní zdroje /použití inv.fondu/ 51.788,- Kč 20 %

Městské knihovně Sv. Čecha v Pečkách za účelem nákupu výstavních panelů.
  Celkové náklady 62.250,- Kč 100 %
  Požadovaná výše dotace 49.800,- Kč 80 %
  Vlastní zdroje  12.450,- Kč 20 %

SDH za účelem nákupu dýchacích přístrojů pro JPO II. Pečky.
  Celkové náklady 240.000,- Kč 100 %
  Požadovaná výše dotace 200.000,- Kč 83 %
  Vlastní zdroje    40.000,- Kč 17 %

Víte, že …
… je naše město připraveno na 

příchod občanů na veřejnou službu? 
Dlouhodobě nezaměstnaní občané se 
budou podílet na úklidu města a údrž-
bě městské zeleně pravděpodobně od 
měsíce července. Garantem programu 
je Úřad práce České republiky.

… v prostorách bývalé hračkárny 
je od měsíce dubna otevřen nový krá-
mek s módními a bytovými doplňky 
Radosti? Navštivte ho a nějakou si 
udělejte.

… minulý měsíc bylo otevřeno 
rychlé občerstvení na Třídě 5. května 
nedaleko podchodu pod tratí? Můžete 
si pochutnat na párku v rohlíku, hra-
nolkách nebo hamburgeru. K dispozici 
je několik míst k venkovnímu pose-
zení, které návštěvníci ocení zejména 
v letních měsících. 

Z veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Pečky

(19. 4. 2017, 17:30, Obřadní síň MěÚ Pečky)
• Starosta města seznámil zastupitele a veřejnost s investičními akcemi.
• Zastupitelé bez výhrad schválili závěrečný účet města Pečky za rok 2016 
   a celoroční hospodaření za rok 2016.  

ÚVODNÍK
Vážení  čtenáři,
dovoluji si Vás oslovit s několika dů-

ležitými informacemi, které naše měs-
to v blízké budoucnosti čekají.

Neutěšenou situaci parkování osob-
ních automobilů při fotbalových utká-
ních by měla řešit kompletní revita-
lizace městského lesoparku v areálu 
AFK s jejíž přípravou bylo započato. 
Pod dohledem architekta města Jana 
Dršky bylo zpracováno zadání, včetně 
harmonogramu postupu jednotlivých 
kroků tak, aby mohlo být i zahájeno 
výběrové řízení na zpracování projek-
tové dokumentace s názvem „Revitali-
zace parku a okolí Mlýnského náhonu 
v Pečkách“. Tento projekt je rozdělen 
na dvě části severní a jižní, kde dělící 
hranicí je železniční trať. V současné 
době probíhá geodetické zaměření jed-
notlivých stromů, po kterém bude ná-
sledovat dendrologický průzkum. Dal-
ším krokem bude zpracování studie, 
která bude podkladem k vypracování 
vlastní projektové dokumentace. Zá-
věrečnou částí přípravných prací před 
vlastní fyzickou realizací budou kon-
zultační schůzky s odbornou veřejnos-
tí. Finanční zajištění tohoto náročného 
projektu bude podpořeno podáním 
žádosti o dotaci z vyhlášených výzev 
OPŽP z programu EU. 

Jsem přesvědčen o smysluplnosti 
tohoto projektu s tím, že tento park je 
stále krásným odpočinkovým místem 
nejen pro naše občany, ale i pro ná-
vštěvníky našeho města.

Milan Urban, starosta města

Zajímá vás, co je v Pečkách nového? Rádi byste se dovídali, 
kam u nás za kulturou a sportem? Zaregistrujte svůj e-mail na 

w w w.pecky.cz



kolik etap. První etapou bylo v roce 2015 
zhotovení kvalitního oplocení vč. insta-
lace vrat, odstraněny byly náletové dře-
viny, dorovnám terén a obnoven travní 
porost. V rámci oplocení areálu byla také 
posunuta lampa veřejného osvětlení tak, 
aby byl sportovní areál nasvícen a mohlo 
tak být zamezeno případnému vandalis-

mu. Druhou etapou je právě rekonstruk-
ce hrací asfaltové plochy. Další etapou je 
zhotovení přístupového chodníku, umís-
tění tribunky a mobilní buňky se šatna-
mi a soc. zázemím. Areál je připraveno 
využívat 93 členů oddílu basketbalu TJ 
Sokol Pečky, z toho 56 dětí a mládeže. 

Náklady na rekonstrukci jsou pláno-
vány ve výši 841.491,-Kč, požadovaná 
dotace je 500.000,- Kč, rozdíl částek bude 
kryt z vlastních zdrojů města.

Realizace rekonstrukce by měla pro-
bíhat (v případě získání dotace) v měsí-
cích srpen - prosinec 2017.
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Dotace z fondů Středočeského kraje dostupnější?
Město Pečky využilo příležitost k zís-

kání dotací ze Středočeského kraje, které 
byly za minulého vedení kraje pro větši-
nu obcí nedostupné, a podalo žádosti do 
vyhlášených fondů: 

Fond kultury a obnovy památek - 
výměna vchodových dveří kapličky sv. 
Jana Nepomuckého, V. Chvalovice.

Jedná se o výměnu dožitých smrko-
vých dveří z roku 1972, které nemají 
historickou podobu, za kvalitní dřevěné 
dubové dveře obdobného členění vč. ka-
menného prahu dle dochovaných foto-
grafií a obdobných drobných sakrálních 
staveb. 

Celkové náklady na rekonstrukci 
budou činit 84.700,- Kč, požadovaná do-
tace (dle vyhlášených pravidel 60 %)  je 
50.800,- Kč, rozdíl částek bude kryt 
z vlastních zdrojů města. Na opravu ne-
byla doposud přidělena dotace, i když již 
bylo několikráte žádáno.

Kaplička pochází z roku 1833, od 20. 
4. 1994 je vyhlášena nemovitou kulturní 
památkou zapsanou v Ústředním sezna-
mu kulturních památek ČR. V roce 2012 
byla opravena její fasáda a zhotovena 
nová střecha, upraveno bylo i její okolí. 
Kromě výměny dveří plánuje v příštím 
roce město Pečky i instalování vnitř-
ních mříží pro možné další zkrášlování 
vnitřních prostor a umožnění tak jejího 
otevření a začlenění do projektu Stezky 
ve Velkých Chvalovicích. Tato stezka/
chodník je dle již zpracované projektové 
dokumentace vedena přímo okolo kap-
le. Součástí projektu výstavby stezky je 
i doplnění zeleně a její nasvícení v sou-
vislosti se zhotovením veřejného osvětle-
ní podél této stezky. 

Pokud bude dotace přidělena, slav-
nostní otevření se plánuje na měsíc lis-
topad 2017.

Fond sportu, volného času a primár-
ní prevence - rekonstrukce venkovního 
basketbalového areálu v Pečkách.

Asfaltové hřiště z roku 1961 o rozmě-
rech 14,35 x 24,45 m je již dožité a jeho 
povrch je potřeba vyměnit za nový, odol-
ný, vč. zhotovení podkladních vrstev, 
odvedení dešťových vod a instalace 2ks 
basketbalových košů. 

V současné době je projekt připraven 
k zahájení vypsání zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele. Z důvodu velké 
finanční náročnosti na rekonstrukci ce-
lého areálu byly práce rozděleny na ně-

Ze života výjezdové jednotky 
pečeckých hasičů

V minulém roce vyjížděla naše jednot-
ka k 73 událostem. Jednalo se o 22 požárů 
a 28 dopravních nehod (z toho 3 nehody 
na železnici). Ostatní události byly tech-
nické pomoci a zásahy po přírodních vli-
vech (bouřky, silný vítr, přívalové deště 
atd.), takže jsme odstraňovali padlé stro-
my, odčerpávali vodu atd. Rovněž jsme 
spolupracovali s ostatními složkami IZS 
při otevírání bytů a snášení pacientů. 

Dále jsme se podíleli na pořádání akcí 
ve městě, jako je Pečecká desítka, Jede 
jede mašinka a dalších. 

V letošním roce budeme v naší práci 
pokračovat. A to nejen v té zásahové, ale 
i v té kulturní. Potkali jsme se například 
při prvním hasičském lampiónovém prů-
vodu a následném pálení čarodějnic za 
pečeckým kostelem. 

Bylo toho loni dost a rozhodně jsme se 
nenudili. A tak letos zkusíme ještě při-
dat. Přeju Vám všem, abychom se potká-
vali hlavně na kulturních akcích a ne při 
našich výjezdech.

Petr Dürr, velitel jednotky

Slovo o komunikaci mezi lidmi
Před Vámi stojí sklenice vody, hladi-

na je přesně v polovině. Co byste řek-
li o množství vody ve sklenici? Je po-
loprázdná nebo poloplná? A je v tom vů-
bec rozdíl? Nejde jen o hru se slovíčky? 

Vězte, že rozdíl je značný. Jde o sub-
jektivní vnímání objektivní reality, při-
čemž to subjektivní je pro psychický ži-
vot člověka určující. V prvním případě 
zbývá žíznivému člověku jenom půlka. 
V druhém případě ještě půlka! Stejná ob-
jektivní realita, a přitom naprosto odliš-
ný psychický zážitek. Co z toho vyplývá? 
Že neexistuje skutečnost, ale VNÍMÁNÍ 
skutečnosti. V praxi to znamená, že ka-
ždý člověk si „překládá“ vnější realitu 
do svého „vnitřního jazyka,“ a vytváří si 
svoji vnitřní realitu. Ta vychází z vnitř-
ního obrazu o sobě, o druhých a o světě. 

Ten je jedinečný a na jeho podobě se po-
dílí vrozený temperament člověka, jeho 
rané vztahové zkušenosti, zažitý rodinný 
systém, prožitá traumata aj. 

Tato existence vnitřní reality a její 
vliv na posuzování vnějších událostí se 
nejvíce projevuje v mezilidské komuni-
kaci, a je také nejčastější příčinou mezi-
lidských konfliktů. Známé lidové rčení 
„on mluví o koze, já o voze“ ji vystihuje. 
Z psychologie komunikace je potvrzeno, 
že to, co vám druhý říká, a co vy skuteč-
ně slyšíte, není často stejné. Obdobné je 
to s tím, co vy říkáte, a druhý slyší. A jak 
z toho ven? Je to otázka celoživotního 
učení a prvním krokem je snaha aktiv-
ně naslouchat druhému. Jak to vypadá? 
O tom bude slovo v příštím sloupečku.

Dana Kynclová, psycholožka

Vzpomínáme
Dne 5. května uplyne 

pět let, co nás opustila 
naše milovaná maminka, 
babička a prababička paní 
Hana Hustolesová z Pe-
ček.

Stále vzpomínají dcera 
Hana s manželem a rodi-
nami, dcera Helena s ro-
dinou

Dne 9. května tomu 
budou dva roky od úmrtí 
mého milovaného man-
žela, tatínka, dědeč-
ka a pradědečka pana            
Jaroslava Zámostného 
z Peček.

S velkou láskou vzpo-
míná manželka Helena, 
švagrová Hana s manže-
lem Františkem, vnouča-
ta a pravnoučata.

„Kdo v srdcích žije neu-
mírá...“ Dne 27. května 2017 
uplyne již 10 let plných bo-
lesti a každodenních vzpo-
mínek na milovaného a mi-
lujícího manžela a tatínka, 
laskavého dědečka, člověka 
ryzího srdce a charakteru, 
pana Miroslava Mareše 
z Hradce Králové, rodáka 
z Peček. Kdo jste ho znali 

a měli rádi, věnujte mu spolu s námi tichou 
vzpomínku, vzpomínku tak krásnou a čistou, 
jako byl on sám. 

Jitka Marešová, man-
želka, Pavel Mareš, syn 
s rodinou

Dne 4. 5. 2017 uplyne 15 
let, kdy navždy odešel od 
všeho, co měl rád a odkud 
není návratu, pan Franti-
šek Votýpka. 

Stále vzpomíná dcera 
s rodinou.
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Čtyřicítka…
…nejlepší léta. Dost zkušeností za 

sebou, pěkná léta před sebou. A to 
místní rocková kapela Telegraf určitě 
má!

Jak moc místní? Ptám se jejího ka-
pelníka Petra Bašuse.

Považujeme se za regionální Nym-
bursko – Kolíňáky. Označováni jsme 
i jako pečecká kapela. Dlouhá léta byl 
naším zřizovatelem Městský dům pi-
onýrů a mládeže v Pečkách, kde jsme 
také měli svou zkušebnu. „Na staros-
ti“ nás tenkrát měl pan učitel Hnát. 
Zkoušeli jsme ale také v Hořanech 
a Třebestovicích. Za ta léta jsme toho 
prošli hodně se spoustou muzikantů. 
Abychom nemuseli začínat v katego-
rii ZUČ (zájmová umělecká činnost), 
v překladu - za cestovné, potřebovali 
jsme někoho s kapelnickými zkouška-
mi. Tak k nám tehdy z Poříčan přišel 
Láďa Hraběta. Společně s dal-
ším členem -  zakladatelem, Jar-
dou Moravcem (první kytarista 
kapely), jsme „vystudovali“ také. 
Ze mne se stal kapelník, z Jadry 
můj zástupce. Tak to tehdy bylo 
– pořádek ve všem! A vyrazili 
jsme po regionu.

Když mluvíme o spoustě mu-
zikantů, o kolika přibližně?

Padesát! Slušné. Ale když to 
vezmeme s ohledem na odehra-
ná léta a na to, že jsme amatéři 
se svými povoláními, rodinami, 
tenkrát i studiemi, stěhování-
mi,… Z původní party jsem už 
jen já. Kontakty na sebe ale máme, 
přátelské vztahy také, rádi se potkává-
me. Sehnat v takové „rodině“ záskok 
není problém. 

Na koho, kdo „vámi prošel“ jste 
pyšní?

Spousta našich bývalých členů se 
dál věnuje muzice. A jsou fakt dobří. 
Vzpomínám na kytaristu Marka Zele-
ného, který hrál třeba s Anetou Lange-
rovou, Abraxasem, Lenkou Dusilovou. 
Na záskok u nás byl Tonda Hlavička. 
Ten byl u Dalibora Jandy, Viktora So-
domy, Kroků Františka Janečka. Urči-
tě výborný Jirka Hájek, který se jako 
zvukař dostal až do Carnegie Hall, kde 
zvučil koncert Karla Gotta a Heleny 
Vondráčkové. Nesmím zapomenout na 
Petra Fambauera z Komárna (studoval 
tehdy v Praze). Je to neskutečný mu-
zikant a chytrý člověk. Umí asi pět ja-
zyků, ovládá všechny možné nástroje. 
Hrál s Petrem Nagym, s Metalindou, 
asi dvacet let je kmenovým členem 
skupiny Elán. Dělá filmovou muziku, 
doma má nahrávací studio. Je  mimo-
řádný, absolutně „nejvyšší muzikant“, 
se kterým jsme hráli. A hlásí se!

Když je řeč o slavných kapelách 
a muzikantech, s kým už jste si za ta 
léta zahráli?

Olympic, Katapult, Turbo, Chinas-
ki, Mňága a Žďorp, Hudba Praha, Di-
vokej Bill, Dodo Doležal, Vitacit. Snad 
jenom s Kabátem ne. 

To byly vaše výšky. Co dálky?
Nejdál to bylo na Slovensku v okre-

se Žilina. 35 let už jezdíme na Vysočinu 
na Chotěbořsko, Přibyslavsko, Havlíč-
kobrodsko. Nespočet úžasných štací, 
fantastické návštěvy. V jižních Če-
chách je to Chlum u Třeboně, Jindři-
chohradecko. Vzpomínám na skvělou 
akci na rybníku Hejtman. Sešlo se tam 
tehdy na 1.200 lidí a spousta z nich bylo 
z Nymburka, Kolína – dovolenkáři. 
Do teď jezdíme na Jičínsko, Boleslav-
sko. Skvělý je Čachotín, Krucemburk. 
Doba je těžká a konkurence obrovská, 
proto si vážíme každého pozvání, kaž-
dých nových přátel.  

Jste tancovačková kapela. Co fes-
ťáky?

Rock of Sadská určitě. Dokud bylo 
Rock for People v Českém Brodě, ne-
chyběli jsme. Po přestěhování akce do 

Hradce Králové už je to na nás moc 
velké. Zvučíme tam ale třetí a čtvrtou 
scénu. Velmi si vážíme i každoročního 
pozvání od Tomáše Kučery na Plaňan-
ské posvícení. Krásná akce s absolutní 
interpretační špičkou (Olympic, Lucie 
Bílá, No Name,…)

Máte za sebou 40 let hraní, obrov-
ské množství zkušeností, přátel. Co 
s sebou nese tahle láska k muzice?

Okolo 3.000 vystoupení za kariéru. 
Každoroční skvělou šňůra her! Lidi 
pořád chodí. Nedá se to samozřejmě 
srovnávat s 80. léty. Možností zábavy je 
mnohem víc. O to cennější jsou ti, kte-
ří na nás přijdou. Napříč generacemi! 
Výjimkou nejsou šestnáctiletá děvčata 
pod pódiem. Je to boj, ale pozvání na 
festivaly, městské, soukromé, firemní 
nebo třeba motorkářské akce je stále 
dost. V  sezóně březen – prosinec hra-
jeme každý týden, to je zhruba čtyři-
cetkrát do sezóny. Plánovat musíme 
dlouhodobě, spousta našich vystoupe-
ní je ve spolupráci s dalšími kapelami 
(Benefit, Roxor, Argema, Dargis, Nou-
zový východ, ….  Samozřejmě stárne-
me, času na všechno je míň. Už se ne-
chodí domů z práce v půl třetí! Ani my, 
ani návštěvníci našich koncertů. Je tu 
muzikantská špička a pak jsme tu my 
spolu s Benefitem, Markýzem Jonem, 
Odyseou, Karamelem, … a jsme rádi, 
že to, co děláme, lidi stále baví! A nás 
také, jinak by to nešlo. Neženeme se 

někam za každou cenu, někomu se 
nabízet, to vůbec ne. Kdyby mi někdo 
před dvaceti lety řekl, že se dožijeme 
čtyřicítky, řekl bych, že se zbláznil, že 
něco takového není možné. A že jsme 
toho tolik odehráli, to je svým způso-
bem zázrak. Měli jsme a máme štěstí 
na lidi. Není například samozřejmostí, 
že nám pomáhají i majitelé místních 
firem (Ekobet, Kenast, Krby–Turyna, 
Stretch, RachotLive Chotutice – Aleš 
Siňor a Pavel Machka a restaurace 
Siňorita Pečky, Elektro Bursa Český 
Brod, Pyrotechnické a ohňostrojné 
práce Pavel Céza). Díky! 

A s vámi všemi chceme naši čtyři-
cítku oslavit. Na celý letošní rok 
plánujeme oslavy. Začali jsme 
22. dubna v kolínském kulturá-
ku s Komunálem, který má 25 
let společného hraní, oslavovat 
budeme také na Tatecké fošně, 
na posvícení v Plaňanech a sa-
mozřejmě na PEČECKÉ MA-
ŠINCE. Přijďte 27. května na 
Sokoliště!!!

A co přát oslavenci v nejlep-
ších letech? Hodně zdraví, chuti 
do dalších her a spoustu spokoje-
ných posluchačů, diváků, taneč-
níků, přátel a kamarádů, pořa-
datelů, …

Děkuji za rozhovor, Jana Kusá

SlouPečky 
k zamyšlení

Tak jsem tak šel po nádraží a byl 
jsem svědkem drobné události, kdy asi 
tak čtyřleté dítě, ve snaze dosáhnout 
toho, aby mu byla koupena drobná 
hračka, kterou rodiče původně koupit 
odmítli, lehlo na zem a začalo se tak 
vztekat, řvát a kopat kolem sebe. Ro-
dičové se slitovali a  hračku koupili se 
slovy: „Filípku, ale  příště se takhle ne-
můžeš vztekat“. Ha.

 Svrběla mě dlaň. Nějak mi tam chy-
běl ten nejrychlejší výchovný prvek, 
pár přes zadek. Nechci býti moralis-
tou, ale když si vzpomenu například 
na školu a pana profesora Vlastimila 
Z., tak když jsem něco provedl, násle-
doval výchovný … před nastoupenou 
třídou. A doma jsem o tom raději nic 
neřekl, abych neschytal ještě nášup. 
Uvědomoval jsem si totiž moc dobře, 
že jsem něco udělal špatně. Byla to vý-
chovná lekce.

A přijde mi, že ty poněkud vymizely. 
Že vychovatel, ať rodič, učitel či trenér, 
už nemá nárok, aby něco zmohl proti 
stále více „uvědomělým“ rodičům, kte-
ří  nekriticky vzhlížejí ke svým ratoles-
tem. A to je na facku! Jiří Lazar
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Proč kopeme ve škole díru?

Při rodičovských schůzkách se 
někteří podivovali, proč kopeme ve 
vstupní části staré školní budovy díru. 
Nebojte, nechceme školu zbourat ani 
nehledáme zakopaný poklad. Jedná se 
o statický průzkum. A co zkoumáme?

(čehož si všimla při poslední návštěvě 
i školní inspekce). Chceme zde vybu-
dovat pracoviště, kde se naši žáci naučí 
pracovat s potravinami v dobře vyba-
veném a kulturním prostředí.

Třetí částí je vybudování školního 
poradenského pracoviště, kde bude 
působit školní psycholog, speciální 
a sociální pedagog. To je věc, která 
nám dlouhodobě chybí. A to jak v ob-
lasti prostorové (nově budované praco-
viště), tak i personální (i to by se mělo 
v dohledné době změnit). Doufejme, že 
projekt bude kvalitně zpracován a že 
bude ve výběrovém řízení i schválen, 
abychom se mohli co nejdříve pustit do 
jeho realizace.

Tak vidíte, k čemu je dobrá taková 
díra…

Luboš Zajíc, ředitel

Ve spolupráci s městem Pečky bylo 
rozhodnuto, že bude podána žádost na 
finanční podporu do MAS Podlipan-
sko. Jedná se o projekt, který by měl 
zlepšit podmínky pro výuku ve škole. 
Tento projekt má tři části.

První část má souvislost právě 
s onou zmiňovanou dírou. Na tomto 
místě by měl stát výtah, který bude 
zajišťovat bezbariérový přístup do celé 
budovy staré školy. V dnešní době je 
bezbariérově přístupná pouze její část 
a tomu se musí přizpůsobovat rozvrhy 
tříd i další aktivity. Díky výtahu by se 
měli bez problémů dostat všichni žáci 
tam, kam budou potřebovat.

Druhou částí je školní kuchyňka. Ta 
má již dlouho svá nejlepší léta za se-
bou a pro výuku již není příliš vhodná 

Už v tom zase lítáme
A to nejen obrazně, ale i ve skuteč-

nosti. Program Erasmus+ vstoupil na 
naší škole do stádia realizace. A jako 
první letěl do světa ředitel školy. Kon-
krétně do města Bournemouth na jiho-
západním pobřeží Anglie.

Cesta proběhla relativně klidně, 
i když kombinace letadla, dálkového 
autobusu a místní dopravy nebyla úpl-
ně nejjednodušší. Letiště Heathrow je 
docela velké bludiště včetně navazu-
jícího autobusového nádraží. A v lin-
kách místní autobusové dopravy se 
moc nevyznali ani domorodci, protože 
je dopravce nedávno změnil.

Ubytování bylo v rodině, která byla 
velice vstřícná a komunikativní. Tak-
že bylo příjemné s nimi konverzovat 
o běžných věcech denního života, ale 
třeba i o událostech v Londýně, kde 
v té době došlo k teroristickému útoku.

Náplň programu „Intensive Study 
Visit“, organizovala společnost Sha-
dows Professional Development, v je-
jímž čele stojí pan David Vann, který 
má velké zkušenosti s řízením evrop-
ských vzdělávacích projektů. Teore-
tická část výuky probíhala na Richard 
Language College, praktická potom na 
The Bishop of Winchester Academy 
(secondary school).

Obsah kurzu byl zaměřen na vzdělá-
vací strategie 21. století, personalizaci 
vzdělávání, metody hodnocení výuky, 
School ś curriculum, Leadership sys-
tém, management vzdělávacího pro-
cesu, řízení mezinárodních projektů 
Erasmus+….. a to všechno v jazyce an-
glickém. Protože v naší studijní skupi-
ně byli kromě anglických lektorů stu-
denti nejen z Česka, ale i z Polska a Lit-
vy, byla angličtina jediným možným 
komunikačním prostředkem. Vzhle-
dem k odbornosti témat (pro nezasvě-
cené se v podstatě hovořilo o tom, jak 
co nejlépe učit v době, která nastává) 
byla výuka opravdu náročná.

Velkým přínosem byla nejen teo-
retická část kurzu, ale i praktická ná-

vštěva školy. Jednalo se o secondary 
school, což odpovídá našemu 2. stupni 
ZŠ a střední škole dohromady.  Navští-
vili jsme školu s více než tisícovkou 
žáků a měli jsme možnost hovořit ne-
jen s vedením školy, ale podívali jsme 
se i do vyučovacích hodin. Příjemným 
zjištěním bylo to, že řada věcí, které 
jsou v rámci výuky považovány za pro-
gresivní a důležité, jsou běžnou sou-
částí výuky i u nás.

Můj studijní pobyt byl prvním z celé 
řady následujících, které se uskuteční 
v letošním roce nejen ve Velké Británii, 
ale třeba i v Rakousku nebo Lotyšsku. 
Cílem těchto výjezdů v projektu Eras-
mus+ je nejen zlepšení jazykové vyba-
venosti učitelů pro výuku, ale i získání 
zkušeností s novými výukovými meto-
dami (například CLILL).

Doufám, že i ostatní se stejně jako 
já vrátí ze svých studijních pobytů plni 
energie a chuti k zavádění získaných 
poznatků do praxe naší školy. Získané 
poznatky si budeme navzájem sdílet 
a společně uplatňovat.

Tak tedy vzhůru do světa…..
Luboš Zajíc, ředitel ZŠ Pečky

Žákovský 
parlament v roli 

průvodců

Na konci března a před Velikonoci 
se z mnoha členů ŽP stali průvodci 
školou. Prováděli učitelskou návštěvu 
z Běloruska i děti a jejich doprovod 
z Radimi. Ukázali místa, která mají 
ve škole z různých důvodů rádi. I pro 
mne, velmi dlouho zkušeného pedago-
ga, bylo dojemné, s jakou hrdostí o své 
škole mluvili. Že naši školu berou jako 
to pravé místo k životu. Stejně jako ko-
legové učitelé, kteří ochotně zvali ná-
vštěvy do svých hodin.

Děkuji všem, kteří přispěli k tomu, 
že obě návštěvnické skupiny se u nás 
cítily dobře. Páni učitelé odjeli s obrov-
ským množstvím metodických inspi-
rací zpět do Běloruska, děti z radimské 
školy zjistily, že i na druhém stupni se 
dá pracovat zvesela.

Poděkování i dalším spřízněným 
duším ve vzdělávacím centru a měst-
ském úřadu, kteří svým vstřícným 
přístupem potvrdili, že škola je sou-
částí života v našem městě. I zde byli 
nadšenci, kteří zasvěceně pohovořili 
o historii a současnosti Peček na velmi 
originálních místech. Nejen v  zaseda-
cí síni MěÚ, ale třeba i na vyhlídkové 
plošině vodárenské věže.  

Eva Zajícová, koordinátorka ŽP

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské 
komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

V sobotu 8. 4.  2017 vyvrcholila akce 
„Ukliďmě svět, ukliďmě Česko 2017“, 
kterou společně koordinují Český svaz 
ochránců přírody a Ekosmák. Chtěli 
jsme také pomoci, a tak jsme se s žáky 
I. C a 9. ročníku rozhodli uklidit oko-
lí naší školy a náměstí. Ve středu 12. 
4.  jsme nasadili rukavice, vzali pytle 
a  po 45 minutách jsme posbírali a na-
vážili celkem 10 kg odpadu. Odměnou 
pro prvňáčky byl Diplom pro nejlepší 
uklízeče, a ta nejhlavnější odměna byl 
bezva pocit z užitečné práce.

Žáci I. C, žáci 9. roč., Michaela Krejčí, 
Kateřina Čiháková, Alena Katrnošková

Ukliďme svět
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• Muzikál Alenka v kraji
Dne 27. 3. 2017 jsme si udělali výlet 

vlakem do Prahy do divadla Hybernia 
na muzikál „ Alenka v kraji zázraků“. 
Muzikál je volně inspirovaný kniha-
mi Alenčina dobrodružství v říši divů.  
I v tomto příběhu ožijí hlavní postavy 
zachycené v Carollově díle. Alenka se 
tu setkává s Kloboučníkem, Zajícem 
Březňákem, Houseňákem, Valibukem, 
potrhlým bílým i černým rytířem, Srd-
covou královnou, Bílou královnou, Bí-
lým králíkem,... Režie - Matěj Balcar, 
Hudba - Vašo Patejdl. Herecké obsaze-
ní: Anna Slováčková, Alžběta Hujero-
vá, Dagmar Patrasová, Bořek Slezáček, 
Marek Lambora,  Petr Kutheil, Ernesto 
Čekan, Mikuláš Matoušek a další. Alž-
běta Hujerová a Mikuláš Matoušek jsou 
naši starší spolužáci a moc se nám líbili.

Muzikál byl velmi vydařený, plný 
krásných kostýmů, skvělých pěvec-
kých výkonů a  úžasné choreografie.

Žáci I. ročníku a paní učitelky

• Noc s Andersenem 
Dne 31. 3. 2017 se konala mezinárod-

ní Noc s Andersenem. Jedná se o akci, 
která podporuje čtenářskou gramot-
nost a která nás utvrdí v tom, jak je dů-
ležité správně a dobře číst. My jsme se 
také zapojili do této akce. V naší školní 
knihovně jsme se seznámili s Hansem 
Christianem Andersenem a s jeho po-
hádkami. Letošní ročník se konal v du-
chu Čtyřlístku, takže jsme si četli ko-
miksy, plnili různé úkoly, šifry, hledali 
jsme poklad, zasadili jsme si kytičku, 
která nám zajistí pohádkové sny, ozdo-
bili jsme čtyřlístkové perníčky, malova-
li…. Po vynikající sladké večeři, kterou 
nám zajistily maminky, (za což jim pat-
ří velké DÍKY), jsme si připravili v tě-
locvičně žíněnky, karimatky a spacáky 
a mohli ulehnout. Myslím si, že se nám 
to všem moc líbilo a určitě bychom rádi 
tuto akci příští rok zopakovali.

Michaela Krejčí a žáci I.C

• Soutěž Vyprávěj 
Chtěli bychom informovat o velkém 

úspěchu žáka naší třídy I. B  Ondry 
Dvořáka, který se díky úspěchu v zá-
kladním kole dostal do celostátního fi-
nále v literární soutěži  Vyprávěj. 

27. března se s maminkou vypravil 
na finálové kolo do Divadla Minor do 
Prahy, kde na něho čekala porota slo-
žená ze známých osobností – herců. Ti 
hodnotili slovní zásobu, dramatické 
vyjadřování i celkový dojem. Ondra byl 

nejmladší z kategorie žáků 1. stupně 
a vybojoval krásné 2. místo. Jako odmě-
nu obdržel knihy v hodnotě 1000,- Kč 
a šerpu s nápisem „Vypravěč roku 2017“, 
na kterou byl právem pyšný. Jelikož to 
s námi chtěl pořádně oslavit, donesl do 
školy dětské šampaňské a my mu mohli 
vyjádřit patřičný obdiv.  

Třída I. B a paní učitelka

• Vítání jara - I. B
Dne 8. dubna proběhla v Pečkách 

akce s názvem Vítání jara. Kromě celé-
ho bloku vystoupení v kulturním domě 
zde byla i řada stánků s velikonočními 
i jarními dekoracemi a občerstvením. 

Naše třída společně s ostatními prv-
ními třídami vystoupila s krátkým pás-
mem jarním písniček a doufáme, že se 
vystoupení všem zúčastněným líbilo. 
Dětí došlo hodně - mnozí nám dali před-
nost před jinou aktivitou, za což moc 
děkujeme. 

Naše úžasné maminky připravily 
stánek s ručně vyráběnými výrobky - 
šité taštičky, pečené koláče, velikonoč-
ní vajíčka a další. Moc děkujeme.

Do soutěže ,,O nejkrásnější veliko-
noční vajíčko“ jsme dali velké kytičko-
vé vejce a soutěž jsme vyhráli. Získali 
jsme krásného keramického zajíčka, 
kterého máme ve třídě.

Žáci I. B s paní učitelkou

• Zabodovali jsme v kraji
Koncem dubna se uskutečnila kraj-

ská kola soutěží Finanční gramotnost, 
SAPERE – vědět, jak žít a Tuta Via Vi-
tae. Ačkoliv je ve Středočeském kraji 
silná konkurence, dosáhli naši žáci 
výborných výsledků. Všechny týmy 2. 
stupně se umístily na 1. místě a budou 
naši školu, město i kraj reprezentovat 
v celostátních kolech těchto soutěží.

Největší konkurence byla v soutěži 
Finanční gramotnost, ve které soutěži-
lo celkem 11 týmů. Náš tým ve složení 
Libor Kozák (VIII. A), Žaneta Vrbová 
(IX.C) a Tereza Sychrovská (VII.C) si 
vybojoval první místo bezchybnými od-
pověďmi na všech 17 otázek soutěžního 
testu a navíc v nejrychlejším čase.

V soutěži  SAPERE – vědět, jak žít 
nás reprezentují Anna Stránská (IX. 
B), Michaela Gremlicová (IX.B) a Miloš 
Hotovec (VIII.A). V kraji byly dva týmy, 
které zvládly odpovědět na všechny 
otázky soutěžního testu bez chyby. 
O umístění rozhodoval čas řešení tes-
tu a ten náš byl zhruba čtvrtinový než 
družstva na 2. místě. 

Jak BERUŠKY 
pomáhaly přivítat jaro

Malé ohlédnutí za Vítáním jara 
v Pečkách, na kterém se podílely svým 
vystoupením i děti ze třídy BERUŠKA. 
Vy, kdo jste vystoupení viděli na vlast-
ní oči, jste jistě uznali odvahu našich 
nejmladších dětí vystoupit na velkém 
pódiu před mnoha diváky. Děkujeme 
paní organizátorce za sladkou odměnu 
za vystoupení a za milé zpestření dub-
nových dnů!

Miroslava Zumrová, ředitelka MŠ

ZUŠ
• Ve dnech 30. a 31. března se v Zá-

kladní umělecké škole, 5. května Klad-
no konalo krajské kolo ve hře na kyta-
ru. Naši školu zastupovala Anna Plíš-
ková, která ve své kategorii získala 2. 
místo a Žaneta Vrbová, která ve své 
kategorii získala čestné uznání. Gra-
tulujeme!

• V úterý 30. května 2017 se bude ko-
nat celorepubliková akce ZUŠ OPEN 
2017, na které „zušky“ představí svoji 
činnost. Hlaví patronkou a propagátor-
kou je Magdaléna Kožená.

ZUŠ Pečky se do akce také zapojila. 
Zveme všechny, aby se přišli podívat. 
Zájemci si mohou prohlédnout školu, 
uvidí a uslyší,  co vše se mohou naučit. 
V rámci divadelní dílničky si budou 
moci vyrobit loutky, zahrát si divadlo, 
ve výtvarné dílničce něco namalovat, 
vytvořit a v taneční dílničce si vyzkou-
šet různé taneční pózy. V případě příz-
nivého počasí se bude akce konat i ve 
venkovních prostorech. Odpoledne za-
končíme muzikálem MAMMA MIA od 
17:30 hod. ve velkém sále ZUŠ.

Petra Vorlíčková, ředitelka ZUŠ

OD 5. DO 9. ČERVNA 2017 
SE KONAJÍ 

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ 
ZKOUŠKY 

DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ 
ŠKOLY V PEČKÁCH.

PODROBNĚJŠÍ INFO. SLEDUJ-
TE NA WWW STRÁNKÁCH 
A FB STRÁNKÁCH ŠKOLY.

V soutěži Tuta Via Vitae byl sice je-
den tým rychlejší, ale jednu otázku zod-
pověděl špatně. Za bezchybný výkon 
patří našemu týmu ve složení Martin 
Oláh (VIII. A), Martin Polák (VIII.A) 
a Lukáš Nimburský (VIII.A) první mís-
to. V této soutěži musím vyzdvihnout 
hlavně výkon Lukáše, který odpověděl 
sám na většinu otázek. 

Děkuji všem za perfektní výkon 
a přeji hodně úspěchů v celostátních 
kolech.

Věra Vernerová, učitelka
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Ohlédnutí za Šikulou
Ve studovně pečecké městské 

knihovny končí další jarní období vý-
tvarného kroužku Šikuly. Šikovné 
ruce a originální výtvarný pohled mají 
na tento svět naši malí umělci!!!

Hospodář
Dobřichovský grunt č. 2, odedávna 

zvaný Češpivovský, patřil od roku 1733 
rodině Hrotků (Hrodků). Po několika 
jiných majitelích se na něj Hrodkové 
vrátili a v roce 1899 se tu narodil po-
slední hospodář František Hrodek. 
Zůstaly po něm zajímavé zápisy z let 
1942-43. V pečlivě vedených zázna-
mech čteme např. o výdělku s koňmi 
– za dovážení uhlí, dříví, hnoje, škváry 
pro obyvatele, setí, ošetřování bram-
bor, orání pro lidi bez potahu. V roce 
1942 činil tento výdělek 9126 korun.

Na Hrodkových polích pracovaly 
místní ženy, každá má v zápisech svou 
stránku se zapsanou prací – „vybírání 
pejře, krájení vloček, nakládání hnoje“ 
apod. V srpnu a září se mlátilo cepy, že-
nám bylo vyplaceno932 K. I nejmenší 
položky byly zapsány: „řemínek k biči 
3,- K, pilník 4,- K, hřebíky, olej u Krau-
se Pečky 17,- K, žárovky 15,- K, na kou-
ření 32 korun.

František Hrodek pěstoval na 5,07 
ha orné půdy pšenici, žito, oves, če-
kanku, ječmen, brambory, řepu, jetel.  
8. dubna si poznamenal: „prvně vyjel 
jsem do pole k setí ovsa.“  25. června 
„…jsme začali sekáním žita na Tabul-
ce.“

Hospodář si všímá různých udá-
lostí, 20. března zapisuje: „Vzali zvony 
z kostela pro válečné účely.“  Sleduje 
počasí, teplotu měří, píše pěkně teplo, 
pod mrakem, ohromný liják, krásně. 
27. květen 1942 byl dnem mých desá-
tých narozenin a také dnem atentátu 
na Reinharda Heydricha. Dívám se, 
jaké bylo počasí – teplo, pěkně, k veče-
ru bouřka – počasí  přímo symbolické.

Je rok 1943, 30. ledna přijíždí do 
vsi hospodářská kontrola, prohlídka 
dopadla dobře. V březnu nová, velmi 
přísná kontrola za účasti čtyřiceti ně-
meckých vojáků. Následují postihy za 
mletí obilí načerno u nájemce pečecké-
ho horního mlýna Zahradníka. Mlynář 
byl vězněn do Vánoc, tři mleči dostali 
pokutu, Jana Eliáše odsoudili na rok 
a půl do vězení, v Německu zahynul. 
Fr. Hrodek zapisuje: „Byl jsem odsou-
zen na Pankráci za semletí načerno 170 
kg na deset měsíců:“

Další zápisy píše Hrodkova žena 
Laura. Koncem listopadu navštěvuje 
muže na Pankráci před jeho odjezdem 
na práci. 5. 12. píše: „Ještě dnes nevím, 
kde je můj zlatý Franta, jsem zoufala.“  
Podle obecní kroniky Hrodek pracoval 
kdesi na Jugoslávko-italských hrani-
cích. Šťastně se vrátil.

Češpivovský grunt, proslulý tím, že 
byl jako poslední v obci kryt došky, už 
neexistuje. Manželé Hrodkovi neměli 
děti, ale příslušníci rodu žijí v České 
republice i v zahraničí.

-zf-

Víte, že:
… v loňském roce bylo v pečecké 

městské knihovně prodáno přes auto-
rizované prodejce Ticket Art, Ticket-
portál a Eventim 970 ks vstupenek cel-
kem za 474.327,- Kč?

… pečecká knihovna čítá 26.506 
svazků knih a dokumentů, má 525 re-
gistrovaných čtenářů, a zapůjčila vloni 
celkem 26.218 výpůjček?

… měla v loňském roce 11.928 ná-
vštěvníků fyzicky a 27.618 on-line?

… v projektu Kniha do vlaku zpra-
covala a dopravila do nádražní poličky 
k dnešku 3.967 ks knih (dary od ob-
čanů a zákazníků, za které děkujeme 
my i veřejnost), které byly rozebrány 
zájemci?

… své prostory nabídla knihovna 
s ohledem na bezpečnost i v loňském 
roce policistům z Výcvikového stře-
diska psovodů a služebních psů Bý-
chory, kteří využívali a využívají naši 
knihovnu jako cvičiště pro policejní 
psy na hledání drog a výbušnin?

… stránky knihovny pececko.cz 
nejsou aktualizované, obracejte se na 
novější www.knihovnapecky.cz, přesto 
na obou je v provozu a funguje ON-LI-
NE katalog knih?

Pečecký Lumír
Sborový zpěv a vážná hudba byla ode-

dávna součástí kulturního života v Peč-
kách. Vznik veškerých spolků se vyvíjel 
součastně  s rozvojem průmyslu a po-
čtem obyvatel. První spolek vznikl v roce 
1871 a to byla „Řemeslná jednota“ (velké 
tablo tohoto spolku mi visí doma). Další 
dva spolky vznikly v roce 1878 a to spolek 
hasičů a spolek vojenských vysloužilců. 
V roce 1884 vznikla ,,Čtenářská beseda“ 
s divadelním spolkem. Místní odbor „Ná-
rodní Jednoty Severočeské“, byl v Peč-
kách založen v roce 1896, za řízení úřed-
níka rafinérie pana Otakara Hrázského, 
který byl vlivným činitelem kulturním 
v Pečkách. Podílel se spolu s Ing. P. Mos-
teckým na vzniku souboru „Lumír“. 
Tento spolek se skládal ze dvou částí a to 
ochotnický salonní orchestr a pěvecký 
sbor. Orchestr i sbor byl založen zřejmě 
již roku 1908 v rafinerii. V listopadu 1918 

z  těchto souborů vznikl spolek ,,LU-
MÍR“. Prvním sbormistrem byl učitel 
hudby, ředitel kůru v dobřichovském 
kostele a výborný klavírista V. Hluchoň. 
Po něm nastoupil ředitel měšťanských 
škol v Pečkách skladatel František Jiří 
Mach. Dalším sbormistrem v řadě byl 
Dr. Ing. František Uher. Po jeho odcho-
du v roce 1930 převzal funkci sbormistra 
MUDr. Čestmír Falta. Spolek měl 120 
členů, z toho polovina byla pěvců. Také 
„Sokol“ provozoval sborový zpěv již od 
svého vzniku v roce 1888. Obě složky 
Lumíru vystupovaly takřka na všech ve-
řejných akcí a dosáhly mnoha značných 
společenských a uměleckých úspěchů. 
U dirigentských pultů se střídali vyni-
kající hudebníci: MUDr. Josef Řehák, Dr. 
Ing. František Uher, J. Kaplan, MUDr. 
Alois Pospíšil. Hráli zde výborní muzi-
kanti: bratři Jan a Karel Kociánové, Be-

dřich Tráva, Karel Šantrů-
ček, František Barták, Ru-
dolf Mates, Josef Vysůček, 
Trojánek a další. Soubory 
vystupovaly do roku 1950, 
kdy se z Peček odstěhoval 
MUDr. Čestmír Falta a již 
se nenašel nikdo, kdo by 
soubor řídil. A nastala také 
jiná doba. V ZK, dnes kul-
turní středisko, hrálo pro 
svoje potěšení a pro veřej-
nost komorní kvarteto ve 
složení pánů Tylla, Švarce, 
Života a Katrnošky.

A kde se v Pečkách hud-
bě vyučovalo zase příště.

Jan Karbus, kronikář 

Salónní orchestr Lumír
Stojící z leva: Rudolf Mates, ?, Karel Kocián, Karel Šantrůček, Josef Vysůček, ?, ?, Bedřich Tráva
Sedící z leva: Dr. Ing. František Uher, Jan Kocián, František Barták, MUDr. Alois Pospíšil
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Historie stavby pečeckého vodovodu - 3. díl
Po přípravných pracích (vypracová-

ní projektu, výkup pozemků, atd.) bylo 
přistoupeno k budování jednotlivých 
zařízení budoucího vodovodu: 

Studna: V místě vývěru byla vybu-
dována kopaná studna o průměru 4 
m a hloubce 8m. Jezírko bylo zaveze-
no, studna obsypána zeminou a terén 
byl zatravněn. Studnou byl zachycen 
puklinový pramen. Jeho vydatnost se 
v roce 1930 pohybovala okolo 32,68 l/s. 
V roce 1969 byla provedena hydrody-
namická zkouška v délce trvání 28 dní. 
Vydatnost studny se pohybovala 34 až 
36,4 l/s. Studna je vyzděna cihlou a za-
kryta betonovým poklopem.

Čerpací zařízení: Dnes, již v pů-
vodní podobě stavby domku, s dvěma 
čerpadly je doplněno o základní hygie-
nickou úpravu vody, dávkováním vod-
ného roztoku chlornanu sodného do 
výtlačného potrubí. Čerpání je řízeno 
automaticky podle stavu výšky hladi-
ny ve vodojemu.

Přivaděč: Výtlačné litinové potrubí 
o průměru 300 mm směřuje od čerpa-
cí stanice kolem jižní části větrolamu 
u Tatců a kopíruje původní polní cestu 
do Peček. U prvního domu v Pečkách 
se napojuje na řad rozvodu vody po 
městě.  V těchto místech, je už zredu-

Volejbalistky jedou!
V sobotu 1. 4. se uskutečnil poslední 

turnaj pražského přeboru minivolej-
balu. Naše áčko ve složení H., Bára Š., 
Viki S., Simča P. a Naty ukončovalo se-
zónu v první lize. Tam holky vybojova-
ly čtvrté místo. Za tento turnaj děvčata 
chválím, předvedla vše, na čem jsme 
celý rok pracovaly. Dařily se hlavně 
bloky – už je umíme správně načaso-

vat, podání a smeče. Bylo vidět, že je 
celý turnaj bavil, odměnou jim a hlav-
ně trenérkám za celou sezónu pak bylo 
celkově čtvrté místo z 54 týmů. Neza-
pomínáme ani na odměnu v podobě 
dortu a modrých trik, které pro ně or-
ganizátoři připravili. 

Družstvo „B“ odjelo na tento tur-
naj v netradiční sestavě. Prvně se sem 
podívala Lucka a Viky Ž., které mile 
překvapily, doplnily již ostřílenější 
Anežku s Bárou P., Přestože spolu hol-
ky v tomto složení hrály prvně, velmi 
rychle se sehrály a na hře to bylo znát. 
Dařilo se podání a v poli si každý hrál 
svoje – chválím! Ve své páté lize obsa-
dily třetí místo ze šesti.  Většina holek 
z béčka bude i příští rok opět bojovat 
v této soutěži, proto je letos 24. místo 
z 54 týmů uspokojivé.

V neděli 2. 4. se jelo hrát do Nerato-
vic. Jednalo se o turnaj krajského mod-
rého minivolejbalu, který se na rozdíl 
od pražského přeboru hraje na časový 
limit sedmi minut. Ani tady se nám 
nevedlo špatně. Áčko (Terka H., Viki 
S., Barča Š. Terka S a Anežka) svou 
pětičlennou skupinu vyhrálo celkem 
hladce. Tři zkušené hráčky měly na 
starost dvě méně zkušené a dopadlo 
to dobře. Béčko (Simča, Pája F., Viky 
Ž. a Naty) ve své skupině prohrálo jen 
jednou a to s vítězem celého turnaje. 
Holky zaslouží velkou pochvalu, dvě 
více a dvě méně zkušené hráčky hrály 
jako jeden tým a nebyl mezi nimi vidět 
rozdíl. Céčko (Terka T., Bára S., Verča 
a Lucka) nemělo svůj den, tam byla 

kován na průměr 150 mm. Kudy přes-
ně vede přivaděč vody do Peček, může 
vnímavý pozorovatel zjistit při jarním 
tání sněhu, případně při vysychání 
půdy, nebo na jarním obrostu osetých 
ploch. Půda v trase přivaděče je v této 
době vždy teplejší.

Vodovodní řad a přípojky: Jsou 
tvořeny potrubím o průměru 300 – 80 
a 30 mm. Materiál je litina, PVC, PVE, 
osinkocement, ocel, olovo.

Vodojem: Jeden z nejkrásnějších 
vodojemů postavených ve třicátých 
letech minulého století. Našemu vo-
dojemu zdaleka nemohou konkurovat 
podobné vodojemy v okolí. Dnes jeho 
čistotu linií bohužel doslova ničí anté-
ny a zařízení operátorů T-mobile a Vo-
dafon. 

Věžový vodojem v Pečkách: Objem 
nádrže 325 m3, celková výška 39,02 m, 
celková hloubka základů (pod teré-
nem) 5,10 m, základová deska – průměr 
15,00 m, tloušťka 1,50 m. Není jistě bez 
zajímavosti, že původně byl vodojem 
projektován do Kremlova sadu v dol-
ní části Peček. Špatná únosnost půdy 
(bahnité podloží, vysoká hladina spod-
ní vody) způsobily, že vodojem byl po-
staven v blízkosti nádraží. Sice také 
v parku, který nechal vysadit starosta 

Kreml, ale v místě prohlubně po vytě-
ženém materiálu na stavbu náspu těle-
sa tratě.

A o kvalitě vody zase příště, v červ-
novém vydání Pečeckých novin.

Miroslav Hartman

na hřišti „vzrůru“ jen Lucka, ostatní 
děvčata nevnímala pokyny trenérek, 
nohy jim jen stály a pod balón se do-
staly dlouho a tím pádem i špatně. Ve 
své skupině všechny čtyři zápasy pro-
hrály.  V následujících bojích o celkové 
umístění již céčko vyhrávalo a celkově 
obsadilo 17. místo. Naše áčko s béčkem 
po odehrání základních skupin, díky 
zvolenému systému sehrály vzájem-
ný zápas. Béčko vyhrálo o jediný bod. 
V dalších zápasech se již vedlo oběma 
družstvům a vítězily. V konkurenci 
dvaceti družstev jsme obsadily 3., 5. 
a 17. místo.

V neděli 9. 4 vyrazily mladší žákyně 
na první finálový turnaj do Příbrami, 
kde odehrály čtyři zápasy. První s dob-
ře známým Kolínem byl hned od za-
čátku napínavý. Vedení ve skóre bylo 
jako na houpačce a není tedy divu, že 
první set končil v neobvyklém poměru 
30:28 naštěstí pro nás. V druhém setu 
jsme ukázaly, kdo je lepší a s přehle-
dem ho také vyhrály v poměru 25:17. 
Druhý a třetí zápas s Příbramí a Kra-
lupami, pro nás tedy zatím s nezná-
mými soupeři z velkých volejbalových 
center, byl pro nás velkou zkušeností 
hlavně s rychlejším volejbalem, než 
jsme zvyklé. Se soupeři jsme až s údi-
vem vedly krok, na vítězství to ale 
nestačilo. Čtvrtý zápas proti známým 
Kunicím už jsme si v klidu pohlídaly 
a vyhrály ho 2:0. Po prvním finálovém 
turnaji nám tedy patří třetí místo ve 
Středočeském kraji z celkem 18 týmů.  

L. Šátková, trenérka
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Hokejisté Peček skončili třetí!
Hokejisté Spartaku Pečky opět nastupo-

vali v soutěži amatérských hokejistů v Po-
děbradském hokejovém poháru, který se 
hraje na ZS v Poděbradech. Soutěž začala 
o prvním víkendu v říjnu a hned v prvním 
kole si hokejisté Peček připsali vysoké ví-
tězství 11:5 proti Běchovicím. Také ve dru-
hém kole pečečtí hokejisté vysoko zvítě-
zili, když porazili Brkouny 15:5. Po těchto 
dvou vítězných zápasech odjel pracovně 
do zahraničí brankář týmu Jakub Marvan 
a v brance jej nahradil Petr Ružanský. 
Mužstvo si poté připsalo tři porážky v řadě. 
Nejprve prohrálo s Kocoury 5:7, s Lyšáky 
z Lysé 4:8 a nakonec s Tsunami Nymburk 
4:16. Po třech prohrách nastoupil do bran-
ky Peček gólman Mirek Dudzík, ale ani 
on nedokázal sérii porážek zastavit a Peč-
ky prohrály s Pátkem 2:5. V dalším zápa-
se už se do branky pečeckého týmu vrátil 
brankář Jakub Marvan a s jeho návratem 
přišel i návrat na „vítěznou vlnu“. Pečky to-
tiž po výborném týmovém výkonu porazily 
Hornets Nymburk 8:3. Následovalo jedno-
značné vítězství 14:1 proti Sánům a pak po 
dalším výborném výkonu celého mužstva 
přišlo vítězství nad Hokejkami Nymburk 
6:1. Po základní části tak patřila týmu HC 
Spartak Pečky čtvrtá pozice, jen o skóre za 
třetím Pátkem. Po základní části se soutěž 
rozdělila a týmy na 1. až 6. místě spolu hrá-
ly jednokolově ještě jednou. Týmy na 7. až 
10. místě spolu hrály ještě třikrát. V prvním 
kole nadstavbové části Pečky porazily Pá-
tek 7:2 a postoupily v tabulce na 3. místo. 
V dalším kole pak Pečky po fantastickém 
výkonu všech hráčů porazily vedoucí a do-
sud neporažený tým Kocourů 3:1. Bohužel 
v dalším zápase se pečečtí hokejisté ne-
sešli v nejsilnější sestavě a proti naopak 
posilněným Hokejkám přišla porážka 2:7. 
V předposledním zápase nastoupili pečečtí 
hokejisté v pouhých sedmi lidech do pole 
proti Tsunami Nymburk, kterým již o nic 
nešlo neboť ze druhého místa tabulky se už 
nemohli nikam posunout. Tsunamští hráli 
uvolněně a naopak pečečtí ve značně osla-
bené sestavě nestačili a v polovině zápasu 
prohrávali již 4:10. Jenže hokejisté Tsuna-
mi, vědomi si vysokého náskoku polevili, 
přestali bránit a pečečtí hokejisté nakonec 
dotáhli utkání do vítězného konce 15:12. 
K poslednímu utkání proti Hornets Nym-
burk se tým Peček nesešel a prohrál tak 
kontumačně 0:5. Na konečnou třetí pozici 
v tabulce však již tato prohra neměla žádný 
vliv. Tým HC Spartak Pečky tak po několi-
ka letech skončil na „bedně“ a získal pohár 

Tsunami Nymburk 4:16, 15:12, Pátek 2:5, 
7:2, Hornets Nymburk 8:3, 0:5 kont., Sány 
14:1, Hokejky Nymburk 6:1, 2:7.  

Statistické údaje hráčů: Malíček Pa-
vel (11 zápasů/14 gólů), Turyna Martin 
(12z/14g), Bašta Pavel (11z/11g), Beck Ger-
hart (6z/8g), Vacík Vladimír (7z/8g), Koste-
lecký Petr (7z/7g), Šulc Jiří (11z/7g), Vnuk 
Luboš (8z/6g), Holub Luboš (5z/5g), Švanda 
David (2z/4g), Zháněl Jan (4z/3g), Zámiš 
Martin (8z/3g), Syrůček Milan (9z/3g), Se-
mecký Pavel (6z/2g), Bašta Václav (11z/1g), 
Vondruška Jan (1z/0g), Paluska Milan 
(1z/0g), Kůst Aleš (7z/0g), Malíček Michal 
(10z/0g).

Statistika brankářů: Marvan Jakub: 9 
zápasů, 540 minut, 37 inkasovaných gólů, 
průměr 4,11 gólu na zápas.  Ružanský Petr: 
3 zápasy, 180 minut, 31 inkasovaných gólů, 
průměr 10,33 gólu na zápas. Dudzík Mirek: 
1 zápas, 60 minut, 5 inkasovaných gólů, 
průměr 5 gólů na zápas.

Jakub Marvan

1. HK Kocouři 14 13 0 1 116 : 37 39
2. HC Tsunami Nymburk 14 10 1 3 146 : 80 31
3. HC Spartak Pečky 14 8 0 6 96 : 78 24
4. HC Hokejky Nymburk 14 7 2 5 87 : 64 23
5. HC Hornets Nymburk 14 7 0 7 78 : 93 21
6. HC Pátek 14 5 0 9 78 : 77 15
7. HC Sány 15 7 2 6 85 : 103 23
8. HC Brkouni 15 5 1 9 89 : 126 16
9. HC Lyšáci Lysá nad Labem 15 4 2 9 75 : 119 14
10. HC Běchovice 15 2 0 13 60 : 133 6

HC Spartak Pečky v sezóně 2016/17. 
Horní řada zleva: Bašta Václav, Vacík Vladimír, Holub Luboš, Šulc Jiří, Turyna Martin, Kostelecký 
Petr, Syrůček Milan, Malíček Michal, Švanda David.
Dolní řada zleva: Beck Gerhart, Zháněl Jan, Marvan Jakub, Malíček Pavel, Bašta Pavel.

Junior Trophy 2017
Tři minigolfová dráčata se zúčast-

nila této třídenní celostátní soutěže 
dětí a juniorů, která se konala v OC 
Butovice. Zastoupeny zde byly oddíly: 
Cheb, Olomouc, Příbor, Bystřice p. H., 
Rakovník, Radotín, Hradec K., Pra-
ha a Pečky. Pátek a sobota dopoledne 
se trénovalo a odpoledne se hrála dvě 
kola a v neděli ještě další tři. Dvanáct 
nejlepších odehrálo ještě jedno kolo 
finálové. Bohužel Nika postihla v so-
botu nemoc a tak Pečky nepostavily 
družstvo a hrál pouze Erik za mladší 
žáky a Gabča za mladší žákyně. A da-
řilo se jim!  Gábinka Votápková hrála 
svůj první turnaj týden před tím a vy-
hrála kategorii žákyň. Na tomto tur-

za 3. místo. Za úspěchem týmu stojí přede-
vším bývalý hokejista Kolína Martin Tury-
na, který je tahounem mužstva. Hráči pod 
jeho vedením dodržují stanovenou taktiku 
a herní projev mužstva šel výrazně naho-
ru. Mužstvo se celou sezónu zaměřovalo na 
precizní obranu, což přineslo úspěch v po-
době třetího místa. Svoji nejúspěšnější se-
zónu v kariéře prožil brankář týmu Jakub 
Marvan, který z devíti odchytaných zápasů 
odešel jen z jednoho utkání jako poražený. 

Celkem tým Spartaku Pečky odehrál 
v sezóně 13 mistrovských zápasů. K jedno-
mu zápasu mužstvo nenastoupilo. V dresu 
Peček nastoupilo celkem 19 hráčů do pole 
a v brance se vystřídali 3 brankáři. Ani je-
den hráč neodehrál všechny zápasy, pou-
hých šest hokejistů odehrálo více než deset 
zápasů. Z důvodu zranění a následné opera-
ce celou sezónu chyběl nejlepší hráč minu-
lých let Radim Dedek. 

Souhrn výsledků: Pečky – Běchovice 
11:5, Brkouni 15:5, Kocouři 5:7, 3:1, Lysá 4:8, 

naji byla čtvrtá, ale vyhrála kategorii 
mladších žákyň a stala se Přebornicí 
republiky 2017. Pro Erika Vronku to 
byl úplně první velký turnaj. Kolo od 
kola se zlepšoval, až všechny šokoval 
posledním kolem, kde z 18 drah dal na 
11 drahách eso. 

Myslím, že Dráčata Pečky se na 
dalších turnajích prosadí. Trénujeme 
každý čtvrtek od 15 do 16 hodin na mi-
nigolfovém hřišti za Kulturním stře-
diskem Pečky. Jestliže by někdo měl 
zájem, ale nevyhovuje mu doba, stačí 
se přijít domluvit. Potřebovali bychom 
další děti k založení družstva Peček. 

Další minigolfový turnaj se koná na 
našem hřišti v Pečkách. Hraje se zde 

2. liga 13. a 14. května 2017. Přijedou 
hráči z Prahy, Hradce K., Tanvaldu. 
Budeme bojovat na našem hřišti, tak 
doufáme, že se nám bude dařit.

Věra Šuková, trenérka
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PO - PÁ 9.00 - 16.00
první soboty v měsíci

9.00 - 12.00

VÝKUP ŽELEZNÉHO 
ŠROTU, KOVŮ, PAPÍRU, POUŽITÝCH 

AKUMULÁTORŮ A ELEKTROMOTORŮ

Nemáte bankovní účet?
Pošleme peníze poštou na vaši adresu.

www.kolin-kovosrot.cz

CERHÝNKY 131

• Zajištujeme odvoz železného šrotu 
   nákladním vozidlem
• Vlastní nakládka hydraulickou rukou
• Drobné likvidace v místě nakládky
• Možnost dohody individuálního odběru 
   mimo provozní dobu

M: 604 205 328, 
T/zázn.: 321 792 214 

e-mail: vopavopa2@seznam.cz PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu 

Tetra hnědá a Dominant 

ve všech barvách z našeho chovu! 
Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 149,- - 180,- Kč/ ks. 

Prodej: 3. května a 23. června 2017 

Pečky - parkoviště u ZZN - 14:55  hod.                                                                                                         
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek 

- cena dle poptávky 
Informace: Po - Pá  9:00 - 16:00 h 

Tel.: 601 576 270, 728 605 840

WWW.MANUFAKTUR.CZ
Výrobky pro dům a zahradu, zakázková kovovýroba

manufaktur.cz@gmail.com      tel.: 605 76 77 78

Rekordní účast!
Velký dík všem, kteří se zapojili 

do každoroční jarní celostátní akce 
Ukliďme svět – ukliďme Česko, v na-
šem případě Pečky. 

Pracovalo se v mnoha lokalitách: 
v okolí hřbitova a přilehlých cest, po-
dél Mlýnského náhonu u Dobřichova, 
v příkopě na Kostelní Lhotu, na pe-
čeckém náměstí a u školy, u rybníka, 
v městském parku a sportovním areá-
lu AFK, v korytě Výrovky).

Gratulujeme
V květnu oslaví svá životní jubilea:
Marie Čechová – 80 let
Josef Plaček – 80 let
Jiřina Šorfová – 80 let
Věra Vancová – 90 let
Hana Kejklíčková – 92 let
Jaroslava Hnátová – 94 let
Miloslava Kratochvílová – 94 let

Hodně zdraví a elánu!

Svého času nelitovalo na 170 obča-
nů, včetně 82 dětí, nasbíralo se 600 kg 
odpadu! 

Děkujeme tak dobrovolníkům z „řa-
dovek“, dětem ze ZŠ, malým i vel-
kým fotbalistům, rybářům, vodákům 
a všem rodinným týmům, kterým není 
lhostejné prostředí, ve kterém žijeme 
a nezištně udělali něco v obecný pro-
spěch. A navíc, setkali jsme se!



Evidenční číslo MK ČR 10632. Informační měsíčník Pečecké noviny s pověřením MěZ vydává město Pečky v ná-
kladu 600 kusů. Redakční rada: Cecilie Pajkrtová, Milan Paluska, Jana Kusá. Redakce: e-mail: info@vzcentrum.
cz, tel: 725 885 766. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele. Za obsah a původnost příspěv-
ků odpovídá autor. Redakční uzávěrka je ke 20. dni v měsíci. Grafická úprava a tisk: Jan Pošík - POSH, Cerhenice.
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 2. - 30. 5.  Výstava výtvarného oboru ZUŠ v Pečkách 

   Městská knihovna Sv. Čecha Pečky, www.knihovnapecky.cz

 2. 5. 16:00  Vernisáž výstavy ZUŠ Pečky

  18:00  Workshop Malé velké věci - tvoříme pro charitu (KLUBKO) 

   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz

 3. 5.  17:00  Přednáška „Románské kostely na Kolínsku“ (ČKA)

   KD Pečky, akademiepecky.wixsite.com/akademie

 5. 5. 17:00 Páteční keramika pro děti a dospělé (VCP) 

   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz

 6. 5.  15:00  AFK Pečky – Český Brod „B“ (ml. přípravka)

  17:00  AFK Pečky – Krakovany („A“) 

   Fotbalový stadión AFK Pečky, www.afkpecky.cz

 7. 5.  10:15  AFK Pečky – Vrdy (dorost)

 8. 5.  17:00  AFK Pečky – Velim (starší přípravka)

 9. 5.  18:00  Workshop Provázkování – drhané náramky (KLUBKO) 

   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz

 13. 5.  14:00  Workshop Jako princezny – dívčí účesy z dlouhých vlasů (VCP)  

   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz

 13. - 14. 5.   Minigolfový turnaj - KS Pečky

 14. 5.  10:15  AFK Pečky – Neratovice (starší žáci)

  11:55  AFK Pečky – Neratovice (mladší žáci)

  14:00  Tradiční vystoupení ke Dni Matek (ZUŠ)

   Městská knihovna Sv. Čecha v Pečkách

 17. 5.  17:00  Přednáška „Kouřimská hradiště a jejich význam v čes. dějinách“  

   (ČKA), KD Pečky, akademiepecky.wixsite.com/akademie

  18:00  „Co ne/potřebuje zlobivé dítě“ - beseda s dětskou psycholožkou  

   (VCP) Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz

 18. 5.  19:00  Promítání filmu Skauti bez lilie, vstupné dobrovolné

   KD Pečky

 20. 5.  14:00  Workshop Májová dílna pro pra/rodiče s dětmi (VCP) 

   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz

  15:00  AFK Pečky – Zásmuky (ml. přípravka)

  17:00  AFK Pečky – Kouřim („A“)

 21. 5.  10:15  AFK Pečky – Čelákovice (dorost)

 22. 5.  17:00  AFK Pečky – AFK Kolín (starší přípravka)

 23. 5.  18:00  Workshop Provázkování - drhané závěsy na květináče 

   (KLUBKO) Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz

 25. 5.  17:30  Žákovský koncert ZUŠ 

   Velký sál ZUŠ Pečky, www.mujweb.cz/zus.pecky

 26. - 29. 5.  9:00  Výstava železničních modelů - 17:00 

   Žerotínova 281, Pečky, www.szmp.cz

 27. 5.  9:00  Jede, jede mašinka 2017

   Dětská pouť s celodenním programem (město Pečky)

  14:00  Výtvarný workshop Ateliér – detail a náznak (VCP) 

   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz

 28. 5.  10:15  AFK Pečky – Polaban Nymburk (starší žáci)

  11:55  AFK Pečky – Polaban Nymburk (mladší žáci)

 30. 5.  17:30  Muzikál MAMMA MIA (ZUŠ) 

   Velký sál ZUŠ, www.mujweb.cz/zus.pecky

 3. 6.  14:00  Kachlíková keramika pro děti a dospělé (VCP) 

   Fototoulka s Františkem (VCP) 

   Vzdělávací centrum Pečky

 5. - 9. 6.   Talentové přijímací zkoušky do ZUŠ Pečky

Prodám řadovou garáž v Pečkách, 
ulice V Horkách. Cena 150 000 Kč.
Realitky nevolat. 
Jindřich - 777 730 868.

Basketbalistky 
Sokolu Pečky se 
staly vítězkami 

1. ligy žen

Významný sportovní úspěch zazna-
menaly basketbalistky Sokolu Pečky, 
které se staly vítězkami 1. ligy žen. 
Po prvenství v základní části soutě-
že potvrdily sokolky svoje postavení 
i v play-off.  V něm se probojovaly přes 
Sokol Nusle do finále a současně si tím 
zajistily právo účasti v baráži o nejvyš-
ší soutěž.  Realizační tým a hráčky, 
ale po zvážení účast v baráži odmítly. 
Důvodem proč se tak stalo, byly přede-
vším požadavky basketbalové federace 
na vybavenost sportovní haly. V té naší 
chybí hlediště, dalším požadavkem 
pro nejvyšší soutěž je dřevěná pod-
laha. V případě úspěchu v baráži, by-
chom museli hledat azyl mimo Pečky 
a to se nám nechtělo. O tom, že letošní 
sezóna byla pro Sokol úspěšná svědčí 
i skutečnost, že dvě naše hráčky Anna 
Hrušková a Markéta Löflerová dostaly 
pozvánku na soustředění národního 
družstva, které se připravuje  na světo-
vou universiádu. 

Na vítězství v 1. lize se podílely ná-
sledující hráčky – Aneta Bičišťová, Eva 
Dujsíková, Klára Hnátková, Nikola 
Hnátková, Anna Hrušková, Martina 
Flašíková, Markéta Löflerová, Lucie 
Milaniaková, Natálie Nosková, Kate-
řina Nováková, Laura Plačková, Tere-
za Staňková, Marie Štefančová, Adéla 
Vymazalová, trenéři Zdeněk Švec, 
Katka Nováková. Za vzornou reprezen-
taci města i TJ Sokol Pečky patří všem 
poděkování a uznání.

Jiří Katrnoška, trenér

Řádková inzerce:


