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Svěcení vlajky města Pečky
18. června 2017

UZAVŘENÍ MŠ 
během letních prázdnin

od pondělí 17. 7. 2017
do neděle 3. 9. 2017

Základní škola Pečky, 
okres Kolín 

přijme 
pro školní rok 

2017/2018 

vyučující 
1. stupně 

s odpovídající kvalifikací 
dle zákona.

Bohoslužbu celebroval generální vikář pražské arcidiecéze Zdenek Wasserbauer.

Svěcení se zúčastnili občané Peček, zástupci spolků a organizací,  zaměstnanci MěÚ, radní 
a zastupitelé. Pozvání přijal i předseda Poslanecké sněmovny ČR Jan Hamáček a náměstek 

hejtmanky Středočeského kraje Martin Kupka.

Slavnostní průvod od MěÚ v PečkáchChrámový sbor Vojtěcha Čápa
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Uplatněte své připomínky 

Informujeme širokou veřejnost o tom, že je možné do 10. července 2017 
podávat připomínky a náměty k návrhu železničního jízdního řádu Středo-
českého kraje pro období platnosti 10. 12. 2017 - 8. 12. 2018. 
Organizátorem veřejné dopravy pro Středočeský kraj je společnost IDSK 

– Integrovaná doprava Středočeského kraje se sídlem Rytířská 406/10, 110 
00 Praha 1. Návrh  jízdního řádu  je zveřejněn na  internetových stránkách 
této společnosti https://idsk.cz/informujeme.php. 
Připomínky a náměty k jednotlivým železničním tratím lze zasílat přímo 

na e-mailovou adresu IDSK@IDSK.cz a to v termínu do 10. 7. 2017. Rovněž 
je možné v tomto termínu doručit písemné připomínky a návrhy na změny 
na MěÚ Pečky, odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy. 
(Tento článek je taktéž zveřejněn na úvodní  internetové stránce města 

Pečky)

Již od 3. července nastoupí první vykonavatelé veřejné 
služby. Ze strany města jsou vyřízeny všechny potřebné 
formality k jejich nástupu. Pracovníci se budou podílet na 
údržbě zeleně, čistit a zametat chodníky. Uvažuje se také 
o jejich využití při drobných natěračských pracích.

Cecilie Pajkrtová, tajemnice

Veřejná služba startuje

Osvědčení o úspoře 
emisí za rok 2016

Město Pečky obdrželo od společnosti EKO-KOM, a.s. 
osvědčení  o  úspoře  emisí  za  rok  2016,  kterého  dosáhlo 
provozem  třídění  využitelných  složek  komunálních  od-
padů.  Celkem  se  za rok 2016 vytřídilo 229.950 tun pa-
píru, plastů a skla. Za toto množství odpadu předaného 
k dalšímu využití město vyfakturovalo částku 606.972,50 
Kč. Tyto finanční prostředky byly odečteny z nákladů za 
likvidaci odpadů v daném roce. Díky třídění jsme přispěli 
ke  zlepšení  životního prostředí  a  snížení  „uhlíkové  sto-
py“. Děkujeme všem, kdo jste se do třídění zapojili a věří-
me, že tak činíte i v roce 2017. 

Hana Pokorná, 
referent odboru životního prostředí

ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do 
přírody nedostává velké množství nebezpečných 
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, 
plasty a jiné materiály (sklo či beton), které se díky 
recyklaci dají znovu využít?

www.elektrowin.cz

?

• ZDARMA je můžete kdykoli 

odevzdat u prodejce

- aniž byste si museli pořídit nový 

- nebo při koupi nového spotřebiče 

• Odevzdejte je na sběrný dvůr

• Využijte mobilních sběrných míst 

– informujte se na obecních 

úřadech

• Další možnosti pro odevzdání

naleznete na www.elektrowin.cz

Kontrola na MěÚ
Poslední květnové pondělí navštívili náš úřad kontro-

loři z Krajského úřadu Středočeského kraje. Zajímali se 
o  výkon  přenesené  působnosti  provedené  u  odboru  vý-
stavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy v roce 
2016. Během kontroly  se  zaměřili na  správnost postupů 
a rozhodování stavebního úřadu při stavebních záležitos-
tech a na dodržování lhůt pro vyřízení jednotlivých podá-
ní. Dále sledovali, zda jsou všechny údaje správně zapiso-
vány do Registru územní identifikace, adres a nemovitos-
tí. Pod tímto krkolomným názvem se skrývá zapisování 
všech staveb do registru. Z protokolu o kontrole vyplývá, 
že nebyly zjištěny žádné nedostatky. Návštěvy v Pečkách 
kontroloři využili i k poskytnutí metodické pomoci.

Cecilie Pajkrtová, tajemnice

k novému železničnímu jízdnímu řádu pro období 2017/2018
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Z červnových jednání rady města
•  RM schválila poskytnutí neinvestiční dotace  ve výši 4.000,- Kč na činnost spolku cho-

vatelů poštovních holubů v Pečkách  pro Vladimíra Pavelku.
•  Odsouhlaseno bylo  uzavření  smlouvy  o  dílo   mezi městem Pečky  a Stanislavem Ky-
jovským, Pečky na stavební práce akce  „Zhotovení podhledů  MŠ  MAŠINKA Pečky, 
pavilon A“ za cenu  241.119,- Kč vč. 21 %  DPH. 

•  Další  schválenou  smlouvou  o  dílo  je  ta mezi  městem  Pečky  a  firmou    VOTAS  s.r.o. 
Krchleby na zhotovení projektové dokumentace „Dešťová kanalizace – Klicperova ul. 
Pečky“ za cenu 84.700,- Kč včetně 21 %  DPH. 

•  Bude uzavřena i příkazní smlouva mezi městem Pečky a Ing. Helenou Tvrzovou, Praha 
8 na zpracování projektové dokumentace  akce „Zateplení MŠ MAŠINKA Pečky, budo-
va B“  za cenu 57.500,- Kč /není plátcem DPH/.   

•  Radní souhlasili se zveřejněním  veřejné zakázky na zpracování projektové dokumen-
tace na rekonstrukci komunikací  ul. M. Alše, Sportovní, části ul. V Horkách,  části ul. 
J. z Poděbrad a  Lobňanská Pečky s tím,  že projektová dokumentace bude rozdělena na 
dvě části a dva termíny odevzdání PD. První část má termín odevzdání do 31. 12. 2017 
a druhá část do 30. 4. 2018. Obě tyto části se soutěží spolu a rozhodovat bude celková 
cena celé zakázky. V první části budou ul. J. z Poděbrad včetně části ul. Lobňanská a ul. 
Sportovní. V druhé části ul. M. Alše a část ul. V Horkách. Uveřejnění výzvy je podloženo 
předpokladem, že částka za vyhotovení všech projektových dokumentací přesáhne 500 
000,- Kč bez DPH. Hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena bez DPH.

  Oslovení projektanti:
    1/ Ing. Aleš Jambor - Projektová činnost, Kolín  
    2/ Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o, Hradec Králové
    3/ Ing. Jiří Kejval - Projektová kancelář, Kutná Hora
    4/ Ing. Daniel Kadavý, Měník 
    5/ Techinfra s. r. o., Chýnice 
    6/ Haskoning DHV 
    7/ Ing. Milada Krejcarová, Praha 8
    8/ PROfi Jihlava, spol. s r.o., Jihlava 
•  Souhlas  byl  dán  s  uzavřením  smlouvy  o  dílo  s  firmou Karel Vaníček  – Energo final, 
Radim na investiční akci „Rekonstrukce osvětlení v Parkhale Pečky“ za 371.718,05 Kč 
včetně 21 % DPH.

•  Radní se shodli na vyhlášení   veřejné zakázky   na stavební   akci „Rekonstrukce ko-
munikace ulic Dlouhá a Křivá, Velké Chvalovice - Pečky“,   hodnotícím kriteriem je 
nejnižší nabídková cena. Seznam uchazečů:     

    1/ MATEX HK s.r.o., Hradec Králové 
    2/ SILMEX s.r.o., Kolín V 
    3/ TELSIG - servis spol. s. r.o., Velký Osek 
    4/ Halko stavební společnost s.r.o., Kolín 2
    5/ Chládek Ťintěra, Pardubice a. s., Pardubice
  Předpokládaná hodnota VZ  je dle  oceněného položkového výkazu výměr 9,0 mil. Kč 
s DPH (z této částky tvoří dešťová kanalizace 2,6 mil., vodovod 2,9 mil. a komunikace 3,5 
mil. s DPH). V současné době probíhá vodoprávní řízení, předpokládaný termín fyzické 
realizace stavby je říjen - listopad 2017.

•  Dalším odsouhlaseným bodem jednání bylo vyhlášení II. kola výběrového řízení pro 
poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na rok 2017. Přijímání žádostí proběhne od 
1. 8. 2017 do 31. 8. 2017. V tomto výběrovém řízení bude na půjčky použita maximální 
částka 470.000,- Kč. Své žádosti podávejte na MěÚ Pečky.

•  RM schválila uzavření příkazní smlouvy  s  Ondřejem Musilem, Poděbrady na zpraco-
vání projektové dokumentace a autorského dozoru akce „Stavební úpravy ordinace čp. 
184, J. A. Komenského, Pečky“ za cenu 106.000,- Kč, zhotovitel není plátce  DPH. 

•  Souhlas byl dán  i  s uzavřením smlouvy na zpracování konceptu revitalizace parku 
Pečky sever a jih mezi městem Pečky a Ing. Martinou Forejtovou, zahradní architekt-
kou za cenu  91.960,- Kč včetně DPH. 

•  Bodem,  který  nebyl  schválen  je  zapůjčení sochy K. Gottwalda  do  soukromé  sbírky 
k výstavním účelům.

Z veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Pečky 

(21. 6. 2017, 17:30, KD Pečky)
• V úvodním bloku jednání byli zastupitelé seznámeni s plněním rozpočtu města ke dni 

31. 5. 2017, vedoucí Kontrolního výboru Lenka Krúpová seznámila přítomné s výsledky 
kontrol za I. pololetí 2017, starosta města Milan Urban informoval o investičních akcích ve 
městě a tajemnice MěÚ Cecilie Pajkrtová přednesla informace týkající se harmonogramu 
podzimních voleb do PS PČR ve dnech 20. 10. – 21. 10. 2017.
• Zastupitelstvo města schválilo Účetní závěrku města Pečky sestavenou ke dni 31. 12. 

2016, poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktu-
ry pro rok 2017 na výstavbu nebo opravy cyklistických stezek na investiční akci “Stezka 
pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky” ve výši 1.040.000,- Kč, uzavření dodat-
ku ke smlouvě o poskytnutí dotace mezi městem Pečky a TJ Sokol Pečky (předmětem do-
datku je souhlas s použitím dotace na financování spoluúčasti k dotaci ze Středočeského 
kraje – Fond sportu, volného času a primární prevence – pořízení nafukovací žíněnky Air-
track - předpokládaná výše spoluúčasti je cca 23.000,- Kč), plán odpadového hospodářství 
města pro období let 2017 - 2021 a finanční dar ve výši 30.000,- Kč Farnímu sboru Českob-
ratrské církve evangelické, Pečky na rekonstrukci otopného systému na faře v Pečkách.

Ukliďme svět

Ukliďme Česko
Drazí  organizátoři  úklidů,  dobrovolní-

ci, drazí přátelé! Máme výsledky! Povedlo 
se! Z naší krajiny zmizelo na území MAS 
Podlipanska 19.869 kg odpadu, z toho té-
měř 1.000 kg jste vytřídili. Uklizeno je po-
dél příkopů, břehy Výrovky, v obcích, lehce 
na poli  a  v  lesích. Do akce  se  zapojilo  626 
dobrovolníků,  mezi  nimiž  bylo  198  dětí. 
Úklidů se realizovalo 23 v 21 obcích a jejich 
místních  částech. Na druhou  stranu  tahle 
čísla dávají výzvu k zamyšlení: Proč se má 
radovat  626  dobrovolníků,  že  odklidilo  té-
měř dvacet tun odpadu? Není chyba někde 
jinde? Na mnohých místech ten úklid není 
hračka.
Velké  poděkování  patří  tradičně  vodá-

kům  z  Peček,  starostům  a  organizátorům 
jednotlivých úklidů v obcích a všem dobro-
volníkům, kteří i přes špatné počasí přiloži-
li ruku k dílu. Velmi nám pomohla Krajská 
správa  a  údržba  silnic  Kutná  Hora,  která 
velkou část odpadu svezla na svoje náklady 
na skládku v Radimi.
Úklid  proběhl  v  těchto  lokalitách:  Ho-

řany,  Chotutice,  Konojedy,  Kostelec  nad 
Černými  lesy,  Kostelní  Lhota,  Oleška  – 
Krymlov a Oleška, Lošany, Milčice, Nučice, 
Pašinka, Pečky, Radim, Ratenice, Sadská, 
Toušice, Vrbčany, Svojšice, Tatce, Třebovle, 
Zásmuky.

PODALI JSTE RUKU AKCI „UKLIĎ-
ME SVĚT, UKLIĎME ČESKO“ A POŘÁ-
DEK JE NA SVĚTĚ!

Katka Hejduková,
koordinátorka projektu
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Z prvních dnů denního stacionáře 
pro seniory v Pečkách

Vážení čtenáři,
po  posledních  dokončovacích  pracích 

a čekání na kolaudaci se dne 30. 5. 2017 den-
ní stacionář pro seniory slavnostně otevřel 
a již 1. 6. 2017 mohl přivítat první klientku. 
Abyste  si  mohli  vytvořit  obrázek  o  tom, 
o jaké klienty se umíme postarat a pro jaké 
je  denní  stacionář  nejvhodnější,  nastíním 
v krátkosti kazuistiku jedné naší klientky: 
paní M. bydlí v Pečkách s rodinou, která je 
přes den v zaměstnání. U klientky se  roz-
víjí  Alzheimerova  demence,  proto  potře-
buje dohled během dne. Pohybově je ome-
zena pouze  lehce,  zvládne chůzi  i na delší 
vzdálenosti o 2 francouzských berlích, ráda 
chodí ven na procházky. Ke klientce chodí 
pečovatelky již 3. rok ve všední dny na ran-
ní a odpolední dohledy  (vycházky) a nyní, 
když  naše  organizace  otevřela  denní  sta-
cionář, rodina ráda využila tuto příležitost 
a klientku jsme začali do stacionáře 2x týd-
ně vozit.  
A jak vypadá takový den v denním staci-

onáři? Ráno okolo 8. hodiny ranní klientku 
přivezeme služebním vozem do stacionáře 
a pracovnice s ní probere při kávě nebo čaji 
aktuální  události  z  denního  tisku.  Násle-
dují  dopolední  aktivizační  činnosti,  které 

spočívají ve skládání puzzle, hraní pexesa, 
jednoduchých  cvičení  na  trénink  paměti. 
Dle  počasí  se  chodí  na  procházky  ven,  ty 
má paní M. nejraději. Jeden den dopoledne 
ve stacionáři je vyčleněn na pečení. I při ta-
kovém pečení si klientka připomene,  jaké 
ingredience  se  přidávají  např.  do  bublani-
ny a procvičí  jemnou motoriku při vypec-
kovávání  třešní. Upečený výtvor následně 
poslouží  i při odpolední svačině. Po obědě 
a popoledním odpočinku v pohodlném po-
lohovacím křesle u televize následuje opět 
činnost  spočívající  v  krátké  procházce  po 
okolí DPS nebo atriu DPS a případně opět 
jednoduchá cvičení na trénink paměti. Jed-
no odpoledne věnujeme ve stacionáři filmu 
na přání. Klienti si mohou vybrat film, kte-
rý by rádi viděli a pracovnice jim ho v plá-
novaný  den  pustí.    Po  odpolední  svačině 
okolo  15. hodiny následuje odvoz klientky 
zpět domů. 
Pokud máte někdo pocit, že taková služ-

ba je vhodná i pro vás nebo vašeho blízkého 
člověka, můžete  se  na  nás  obrátit  (na  tel. 
797 977 088 nebo 321 785 468) a rádi s vámi 
o službě denního stacionáře více promluví-
me osobně.

Petra Čermáková, ředitelka Pečovatelské 
služby města Pečky

Cesta ke svobodě
Milí  čtenáři, milé  čtenářky, v minulém 

sloupečku  k  zamyšlení  jsem  psala  o  tom, 
jak  je  svět  divadlo  a  všichni  jsme  herci. 
Bylo  tím  symbolicky  myšleno,  že  každý 
hrajeme  své  role. Do  veliké míry  je  to  žá-
doucí, protože se tím ve společnosti udržuje 
řád. Prakticky to znamená, že se definuje-
me podle rolí a navzájem od sebe očekává-
me, že budeme tyto své role plnit. Rizikem 
této skutečnosti je, že se role mění se spole-
čenským kontextem, a může to být veliký 
zdroj neshod. Nejvíce viditelné je to v aktu-
álně se měnící roli muže-otce. 
Co  mě  v  mé  profesní  roli  zajímá  ještě 

více,  jsou  role  jasně  nedefinované,  přidě-
lované  v  rámci  raných  vztahů.  Tyto  role 
jsou  totiž pro životní spokojenost každého 
člověka  zásadní,  protože  jsou  základními 
stavebními  kameny  osobnosti.  Nežádoucí 
role jsou ty, které jsou v rozporu s vnitřní-
mi  potřebami.  Jako  příklad  je muž,  který 
po  celé  své  dětství  od  svých  nejbližších 
slýchával, že je nevhodné dávat najevo své 
pocity. Takový muž nosí „masku silného“, 
ale ve skutečnosti silný není. TYTO masky 
pak mají  negativní  dopady  jak  na  životní 
spokojenost  „nositele  této  přidělené  role,“ 
tak na jeho vztahy v nejširším slova smyslu. 
Ale  co  s  tím,  když  to  tak  nechceme? 

Nezbytným prvním krokem  je  rozhodnutí 
a ochota vidět věci  jinak. Když se  rozhod-
neme,  je  pak  více  možností,  jak  své  roz-
hodnutí realizovat. Jedna z nich je důvěrné 
a  intimní  společenství  lidí,  kteří  chtějí  jít 
cestou  poznání  svého  skutečného  já  pod 
vedením  odborníka  –  psychologa,  psycho-
terapeuta, kouče apod.
A proto – ty z vás, kteří jste našli v těchto 

řádcích  smysl,  srdečně  zvu  na  další  čtení 
v příštím čísle PN.

Krásné léto přeje 
Dana Kynclová, psycholožka

Kosí rodina
Před  několika  lety  se  v  naší  trubce  od 

odsavače usadil ptáček jménem rehek a vy-
vedl tu mladé. Letos se objevil znovu, ale je 
tak ostražitý, že vidět ho lze jen se štěstím.
Zato kos je jiný hrdina, nebojí se, nechá 

vás přijít na dosah. Věším na šňůru mokrý 
svetr, kape z něj, kosák stojí v loužičce, šku-
be trávu a nosí  ji do hustého břečťanu. Po 
čase nahlížím, v hnízdě pět vajíček a za ně-
jakou dobu tři ptáčata už s brčky na křidél-
kách. A tak hlídám, abych nepřišla o výlet, 
ovšem marně. Zahrádka je pustá, nejsou vi-
dět ani dospělí. Kam se mohli podít? Hníz-
do  je  opuštěné,  že  by kočka? Nenacházím 
žádné stopy po krveprolití.

Jedno odpoledne se dávám do sekání 
trávy.  Snad  v  tom  okamžiku,  kdy  zazněla 
sekačka, mám za patami kosa. Pilně sbírá 
žížalky, plení mraveniště, jdu vysypat koš, 
přistane na sekačce. Mluvím na něj, pooč-
ku na mne kouká, k odletu se nemá.
Po práci přehlížím své dílo z okna a na-

jednou s radostí vidím celou kosí rodinku, 
dva dospělé, tři kosata. Vidět kvočnu vodící 
kuřata  není  nic  zvláštního,  ale  pozorovat 
kosa,  za  ním  šňůrku ptáčat,  to  stojí  za  vi-
dění. Kosí  otec  sbírá  hmyz  a mladé krmí, 
u zobáku má pořád tlačenici. Jsem ráda, že 
tu jsou.

Druhý den  jdu  zkontrolovat,  kolik  zase 
uštípali  právě  vzešlých  výhonků  fazolí, 
a leknutím se zastavím. Na pěšince kosice 
bez hlavy. Kočka nebo snad dravec?
Vracím se k začátku svého povídání. Je 

podezřelé,  že  v  rehkově  hnízdě  není  žád-
ný pohyb,  je proto rozhodnuto, podívat se. 
V  drobném  hnízdečku  leží  pět  holátek  – 
mrtvých. Záhada, čím to může být?
Tak do původní radosti nad kosí rodinou 

přišel smutek, ale co zbývá jiného než při-
znat, že v životě nebývá vždycky veselo.

-zf-

SlouPečky 
k zamyšlení

V  prázdninovém  zamyšlení  nad  našimi 
ztrátami  se  podíváme  doslova  za  hrani-
ce  všedních  dnů,  dokonce  i mimo  náš  ča-
soprostor.
 Kdyby mě kdokoli z vás v noci vzbudil 

ze spaní s požadavkem: vyjmenuj bez roz-
myslu všechny planety Sluneční soustavy, 
tak ze sebe bez nádechu a mrknutí oka vy-
sypu: Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, 
Saturn,  Uran,  Neptun,  Pluto.  Ano,  včetně 
Pluta.  Vždycky  mi  byla  ta  malá  planetka 
kdesi v dáli sympatická. Snad proto, že člo-
věk  má  tendenci  stranit  těm  outsiderům, 
těm malým vzadu.
No a proč vám toto povídám? Zde jsme 

u těch ztrát  - učíte se celé dětství ve škole 
nazpaměť Sluneční soustavu a najednou si 
někdo přijde a řekne, že to neplatí, že Pluto 
k nám nepatří, že to vlastně ani není plane-
ta. Chudáček malý, zmrzlý.
 Co bude následovat příště? Ubyde Nep-

tun, nebo Merkur?  Doufejme, že ne, že nám 
takto  pohromadě  vydrží  ještě  nějaký  ten 
pátek.   

Jiří Lazar
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Udělat radost - aneb o tom, jak jednu starost odebrat

Vezměme  to pěk-
ně po pořádku:

Udělat radost 
komu a čím?
Úplně  jednoduše 

hamburgerem  a  to 
našim  strávníkům, 
hlavně  těm  malým. 
Na Den dětí jsme se 
společně  s  manaže-
rem  naší  dodavatel-
ské  firmy  Bid  Food 

(Kralupy nad Vltavou) dohodli na přípravě 
této hovězí dobroty. O dobrotě mluvím zcela 
záměrně: dětské chuti jsme vyšli vstříc, ov-
šem se zachováním standardní kvality čer-
stvého masa. Zástupci firmy nám pomohli 
nejen  s  výrobou  jídla  přímo  na místě,  ale 

i  sponzorským  darem  formou  jahodových 
nanuků Mrož, které si sami vyrábějí. Další 
náš dodavatel firma Avico se připojila a do-
dala jejich výborné hranolky. Zcela zdarma 
nám poskytla kornouty na hranolky. A mu-
sím  říct,  že  všech  našich  470  strávníků  si 
pochutnalo.

Když jsme u dodavatelů, jak si začí-
nající stravovací zařízení, kterým jste 
v září loňského roku byli, vybírá?
Začínali  jsme s MAKREM, pak nás do-

davatelé začali kontaktovat sami. V součas-
né době už máme vybráno  5 firem a  jsme 
velice  spokojeni.  Máme  dodavatele  na 
maso, na ovoce a zeleninu, … každá firma 
je něčím specifická, už nehledáme.

Zpět k podtitulku článku o odebrané 
starosti: co kvalita vydávaných jídel – 
do zprovoznění vlastní vývařovny vel-
ké téma zdejší základní školy? Chutná? 
Jsou pryč doby stížností dětí a jejich ro-
dičů na podávaná jídla?
Musím říct, že naše svědomí je čisté – va-

říme dobře, o  čemž se mohou rodiče sami 
přesvědčit – přijít k nám na oběd (den pře-
dem si  jídlo za 60,- Kč objednat, ochutnat, 
podívat se do provozu a nespokojené dítko 
doma překvapit vlastní zkušeností). Máme 
tři  typy dětských strávníků:  ty, co sní bez 

problémů vše a ještě poděkují, ty, co si sami 
z našich dvou jídel vyberou a jsou spokojeni 
a pak ty, kterým se nezavděčíte a kteří to, 
co  je  z  jídelny,  prostě  jíst  nebudou. Ale  to 
už mluvíme  o  pubertě,  výchově,  atd.  Člo-
věku je až těžko u srdce, když vidí krásné 
porce lososa, kuřete, a jiné porce masa, co 
děti vrací! Učitelé jedí to samé, co naše děti, 
i  oni mohou v případě problémů sdělit  ro-
dičům  své  zkušenosti.  Nebo  já,  i  když  už 
nejsem tak často „u okénka“, vím, jak které 

dítě jí.
Losos? To „za nás nebylo“!
A k tomu sumeček africký, aljašská tres-

ka, králičí, kachní, hodně hovězího,  luště-
niny,  každodenní  zeleninové  nebo  ovocné 
saláty,  vývary,  cizrna,  brokolice,  ale  třeba 
i  bramborová kaše  z brambor, ….  Je před-
pis, podle kterého se musíme řídit v sesta-
vování měsíčního jídelničku. Ten mám na 
starosti já s hlavním kuchařem Janem Ka-
dlecem. 

A další personál kuchyně?
Výborná  druhá  kuchařka  Klárka  Bou-

mová, pomocné kuchařky Renata Bartošo-
vá a Věra Koželská, ku pomoci Marta Kozá-
ková (úklid a nádobí) a na částečný úvazek 
Jitka  Mecerová  nebo  Jaroslava  Mašínová. 
A já. Celkem sedm od 6:00 do 15:00 s jedi-
nou přestávkou v 10:00 na svačinu a kafčo. 
Práce hodně, ale výborný kolektiv lidí, kte-
ří to tu mají rádi. 

Co musím udělat, když se chci u vás 
také stravovat?
Nic složitého: přihlásit se k odběru (i ne-

pravidelnému) klidně ze dne na den, uhra-
dit  částku  60,-  Kč  (polévka,  hlavní  jídlo, 
salát) a přijít se najíst, nebo si jídlo odnést 
ve vlastním jídlonosiči. Už takto máme 30 
externích  strávníků  (pan  starosta,  paní 
tajemnice,  zaměstnanci MěÚ a  zdejších fi-
rem, senioři z města i ti z DPS).

A přání do dalších let provozu?
Aby  vše  fungovalo  v  nastavené  kvalitě 

a spokojenosti našich jedlíků i zaměstnan-
ců.

Děkuji za rozhovor, hodně radosti a vyškrá-
baných talířů :-). Jana Kusá

rozhovor s vedoucí školní jídelny ZŠ Pečky Ivanou Prejskovou



v prostoru před kostelem. Odtud  jsme po-
kračovali  na  služebnu  Policie  ČR  v  Peč-
kách. Zde  jsme měli možnost prohlédnout 
si auto (hojně jsme zkoušeli i sirénu), oble-
čení,  pomůcky  (pouta  opravdu nejsou  pří-

jemná), celu předběžného zadržení  (bydlet 
bychom tam nechtěli) a kancelář s kamero-
vým systémem. Po prohlídce  jsme zamíři-
li na  stanici místních hasičů. Zde  jsme se 
seznámili  s  jednotlivými  částmi hasičské-
ho oblečení a vybavení. Najednou se ozval 
skutečný poplach a my se stali svědky oka-
mžitého  výjezdu.  Po  všech  zážitcích  jsme 
se  těšili  do  třídy  na  svačinu.  V  poslední 
části  dne  jsme  se  seznámili  s  projektem 
Ježkovy  voči.  Shlédli  jsme  krátký  kresle-
ný příběh s názvem S.O.S, ve kterém jsme 
se dozvěděli základní informace o chování 
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V úterý 20. 6. 2017 proběhl na naší škole 
projektový den se záhadným názvem OČB-
SMU. Co se pod těmito písmeny skrývá? Je 
zde skryta Ochrana člověka za běžných si-
tuací a mimořádných událostí. A co to pro 
žáky  znamená?  Rozhodně  ne  to,  co  si 
někteří mysleli a někteří i říkali nahlas: 
„Dneska si vezmu jenom svačinu a učit se 
nebudeme“. Opak byl pravdou.
Po  obligátním  poplachu  se  žáci  roze-

šli se svými vyučujícími na předem při-
pravený  program.  Ten  zahrnoval  nejen 
přípravu  chování  za mimořádných  udá-
lostí, ale i základy první pomoci, požární 
přípravu  a  spoustu  dalších  aktivit.  Žáci 
mohli navštívit  i místní oddělení Policie 
ČR v Pečkách a místní hasičskou zbroj-
nici, kde se mohli seznámit s činností slo-
žek IZS. Letos byla zařazena do projektu 
i velice zajímavá akce VZPoura úrazům.
Takže  nakonec  se  žáci  učili  mnohem 

intenzivněji, než v některých běžných ho-
dinách. A především se dozvídali o věcech, 
které mohou ve svém životě kdykoliv prak-
ticky uplatnit.

Luboš Zajíc, ředitel školy

V 1. třídě
Ostatní  třídy  už  takový  den  zažily,  ale 

pro nás prvňáky to bylo něco nového.
Hned ráno byl vyhlášen poplach. Urych-

leně  jsme  opustili  třídu  a  shromáždili  se 

Dětský den      
Ve  čtvrtek  1.  6.  jsme  se  zúčastnili  dět-

ského dne pořádaného  školním parlamen-
tem.  Celá  akce  byla  pěkně  zorganizovaná 
- jednotlivá stanoviště měli na starosti žáci 
z vyšších ročníků. Disciplíny byly pro děti 
atraktivní  a  lákavé.  Za  splněné  aktivity 
jsme dostali diplomy, vyrobené v hodinách 
výtvarné výchovy druhého stupně.
Na  školním hřišti  nás  čekalo  další  pře-

kvapení,  koncert Maxíků. Měli  jsme mož-
nost uvolnit  se  za  rytmů  známých  i méně 
známých  písní.  Všichni  jsme  si  to  skvěle 
užili.
Dětský den splnil očekávané cíle, všich-

ni odcházíme spokojeni. Slunce nám svítí, 
co si více přát.  Skvělé je i vzájemné propo-
jení dětí prvního a druhého stupně.

Vaši prvňáci 
s paní učitelkou Alenou Pechovou

Po naučné stezce Markomanů 
s  autorem  projektu,  archeologem  Mgr. 

Zdeňkem  Benešem.  Pozvání  na  historic-
ko  –  naučnou  stezku  do  Dobřichova  jsme 
velmi přivítali. Ve sváteční den všech dětí 
jsme s radostí opustili učebny školy a vyra-
zili  za  výukou do  terénu. S  odborným vý-
kladem jsme prošli celou stezku a dozvídali 
se mnoho pozoruhodných zajímavostí z ob-
lasti archeologie našeho regionu. 

O  dobřichovské  Pičhoře  a  Josefu  Ladi-
slavu Píčovi, který se jako jeden z prvních 
u nás  zabýval  archeologickým výzkumem 
pravěkých  Čech.  O  zdejších  vykopávkách 
i o Maribudovi, významném vládci kmenů 
Markomanů. 
U  poslední  zastávky  před  germánskou 

chatkou  nás  čekalo  překvapení.  Setka-
li  jsme  se  s  dobově  oblečenými  obyvateli 
a rázem se ocitli v historii. Drtili jsme obilí 
kamenem, pekli chutné placky na ohni, ští-
pali primitivními sekyrami dřevo, spřáda-
li  i barvili vlnu ovcí a vyráběli  si ozdobné 
předměty. Kluci si vyzkoušeli zbraně a po-
znali nelehký úděl tehdejších bojovníků.
Odcházeli  jsme  nadšeni  a  s  povděkem 

si pochutnali na občerstvení, které pro nás 
připravil Obecní úřad Dobřichov. Opečené 
buřty  i  limonáda byly výborné. Děkujeme 
všem organizátorům.

Jaroslava Holubová, třídní učitelka

Škola v přírodě
V květnovém  týdnu od  14.  5.  -  19.  5.  se 

žáci čtvrtých ročníků vydali na školu v pří-
rodě do Štědronína. Děti byly ubytovány na 
břehu řeky Otavy v nově zrekonstruované 
budově. Na pokojích byly nové koberce, ma-
trace. Rekonstrukcí prošly i umývárny a to-
alety. Na jídlo jsme chodili do budovy, kte-
rá byla od naší ubytovny vzdálena zhruba 
50 metrů. Dětem zde jídlo velmi chutnalo, 
obsluha byla milá a vstřícná. Paní kuchař-
ky  ochotně  vyšly  vstříc  i  požadavkům  na 
bezlepkovou dietu. Dopolední svačinu jsme 
dávaly dětem my, odpolední instruktoři. Po 
celý den byl zajištěn pitný režim.
Pro dopolední výuku jsme měli k dispo-

zici  několik  učeben.  Díky  příznivému  po-
časí mohla probíhat výuka i ve venkovních 
prostorách, v lese a na hřišti.
Po obědě čekal děti program s  instruk-

tory, kteří pro ně měli připravený program 
po celé odpoledne i večer. V tuto dobu jsme 
jejich  činnosti  dozorovaly,  fotily  své  žáky 

a někdy i soutěžily spolu s nimi. Lektorská 
část  dne  končila  ve  20  hodin.  Instruktoři 
naše děti chválili za jejich chuť spolupraco-
vat i za jejich chování. 
Organizované  odpolední  činnosti  byly 

převážně  sportovního  zaměření  –  díky 
tomu děti znají mnoho zajímavých her. Ne-
chyběly ani činnosti zaměřené na spoluprá-
ci,  rozvoj  důvěry  mezi  sebou  a  turistický 
výlet. Využili jsme nabídku a projeli se lodí 
po Otavě ke hradu Zvíkov.
K dispozici byl mělký velký bazén, který 

jsme  jednou  využili,  několik  hřišť,  hřiště 
na kopanou, dětské průlezky.
Za  velmi  pozitivní  pokládáme  společ-

né hraní dětí v jejich volném čase. Bylo to 
dáno mimo jiné i tím, že jsme rodiče požá-
daly, aby děti nechaly elektroniku i mobilní 
telefony doma. Po celou dobu telefon niko-
mu nechyběl. Myslíme si, že to byl skuteč-
ně  nádherný  týden  se  spoustou  krásných 
zážitků.

D. Kladivová, I. Hujerová, 
B. Kozáková, D. Kosová, učitelky

Týdny mediální výchovy 
„Na pravdě záleží“. 
Je  pravda  všechno,  co  si  kde  přečtu? 

Funguje propaganda  i dnes? Co  je hoax?? 
Jak  lze zneužít polopravdy? Určitě nejsem 
sama, koho zneklidňuje stav, kdy populis-
tické  řeči  vítězí. Kdy  se nálada  ve  společ-
nosti  řídí i podle falešných hrozivých zpráv. 
Abychom  lépe porozuměli, přidali  jsme 

se  k  programu  Člověka  v  tísni,  Respektu 
a  mnoha  dalších  spolupracujících  organi-
zací.    K  nám  na  školu  přijel  sám  vedoucí 
ČTK pan  Jiří  Chrást,  který  nám vysvětlil 
způsob získávání nestranných a ověřených 
zpráv.  ČTK  nezávislá,  nikým  nekoupená 
kancelář, dbá mimo jiné i na užití krásného 
českého jazyka. 
Několik  dní  před  tím  malá  skupinka 

našich žáků   besedovala na podobné téma 
v pražské Lucerně (Vrtěti psem). Překvapi-

OČBSMU na ZŠ
v nebezpečných situacích. Všechny nabyté 
vědomosti jsme si ověřili v pracovním listu.
Na závěr jsme si zopakovali důležitá čís-

la. Domů  jsme odcházeli  s množstvím no-
vých poznatků a zážitků.

Vaši prvňáci 
s paní učitelkou Alenou Pechovou

Síla příběhu
Sílu  příběhů  využila  VZP,  když  roz-

jela  program prevence úrazům „VZPou-
ra úrazům“. Že si máš dávat pozor a být 
opatrný slyšíš  tak často, že už to ani ne-
vnímáš. Určitě jsi to ty, který má vždycky 
větší nebo menší štěstí.  
Že  o  svém  vlastně  také  štěstí  budou 

mluvit dva kluci na vozíčkách, kteří při-
jeli  k  nám do  školy  program přednášet, 
moc  lidí  nečekalo.  Slyšíte  příběhy  dvou 

mladých lidí, vidíte jejich fotky z vítězných 
závodů.  A  potom  demonstraci  pádu  (tako-
vých přece zvládli), který ale znamenal pře-
rušení míchy. S čím vším se jako vozíčkáři 
musí potýkat? Jak se během chvilky změní 
vnímání  světa,  jak během chvilky  se  svě-
tu může  změnit  vnímání  vás. Ti,  kteří  na 
programu dneska byli, určitě radu …“ a dá-
vej na sebe pozor“ nebudou brát jako frázi. 
Děkujeme Hance, která pozvala tak skvělé 
lidi.

Eva Zajícová, učitelka

Z P R ÁV I Č K Y
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lo mě, že otázky, které zazněly, byly věcné 
a  svědčily o dobré  informovanosti  studen-
tů. Mladá přemýšlivá generace mě příjem-
ně překvapila. Děkuji všem zúčastněným.               
 (PS.: Tak mě napadá, jestli bychom ob-

čas nepotřebovali víc otevřít oči my – 35+).
 Eva Zajícová, učitelka   

Putování s Machem a Šebesto-
vou v Asii:   Co  je  to Fudžisan a Mount 
Everest,  Mekka  a    Shibam?    Jak  dlouhá 
a  stará  je  Velká  čínská  zeď?  Co  si  máme 
představit pod termínem samuraj a gejša? 
Drtivá většina z vás jistě tato slova už sly-
šela a dávno tedy ví, o čem jsme si v dalším 
projektovém dnu  s Machem a Šebestovou 
povídali.
Během dopoledne jsme se také seznámi-

li  s  obrázkovým písmem a  správným pěs-
továním čajovníku, viděli přírodopisný do-
kument o pandě velké a  tygrovi  indickém 
a přečetli si japonskou a indickou pohádku.
Na závěr dne jsme se naučili veselou pís-

ničku „Tygr z Indie“ a o výtvarné výchově 
vytvořili koláž tygra indického.

V Arktidě a Antarktidě: V součas-
ných tropických vedrech jsme se velice rádi 
alespoň obrazně ochladili v ledem pokryté  

Zprávy 
z naší školy

Konec školního roku je tu a paní učitel-
ky  si  pro nás připravily  opět  spoustu  zají-
mavých  akcí.  V  projektovém  týdnu  jsme 
se opravdu měli na co těšit. Kromě spousty 
sportovních akcí, jako je již tradiční „Pala-
činkový  turnaj“  v Kolíně,  atletický  závod, 
na  kterém  se  naše Katka Bogdanová  pro-
bojovala do krajského kola ve Slaném a při-
vezla odtud pohár a medaili, jsme byli také 
na cvičení v přírodě, v ZOO Jihlava, tradič-
ně  na  „Kouřimské  stezce“.  Také  návštěva 
Policie ČR, která nám připravila poutavou 
a zajímavou besedu, nás bavila.
A  jak  jinak  strávit  Den  dětí,  než  výle-

tem.  Všichni  jsme  vyrazili  procházkou  do 
Radimi. Tam nás čekala zajímavá prohlíd-
ka místního zámku. Samotným průvodcem 
nám byl velice sympatický a znalý majitel 
tohoto  skvostného  objektu.  Seznámil  nás 
s historii a se vším, co jsme tam mohli spa-
třit,  od  všech možných maleb na  stěnách, 
nábytku až ke kuchyňskému zařízení.
Další  velice  pěknou  akci  pro  nás  paní 

učitelky  domluvily  s  MKD  Pečky.  Mohli 
jsme se tak v neděli 11. 6. vypravit s ostat-
ními  na  výlet  na  Lipno,  kde  nás  čekala 
turistická  vycházka  „Stezkou  v  korunách 
stromů“. To byl pro všechny adrenalinový 
a velký zážitek.
Na konec školního roku máme napláno-

vané další sportovní i společenské akce, na 
které se už teď připravujeme a těšíme.

Kolektiv žáků ZŠ Pečky, PO

Pečecká ZUŠ byla OPEN

V úterý 30. května se pod záštitou oper-
ní pěvkyně Magdaleny Kožené konal celo-
republikový projekt ZUŠ OPEN 2017. ZUŠ 
Pečky se do  tohoto projektu  také zapojila. 
Společně se žáky školy jsme tak chtěli ve-
řejnosti více přiblížit naši činnost. Program 

probíhal  venku,  v  polovině  programu  nás 
počasí  bohužel  zahnalo  do  sálu  školy.  Bě-
hem celého  odpoledne  vládla  skvělá nála-
da. Děkujeme všem, kteří naši školu v tento 
den navštívili.

Petra Vorlíčková, ředitelka

Muzikálové hvězdy ze ZUŠ
Ve středu 24. května byla v pečecké zá-

kladní  umělecké  škole  uvedena  premiéra 
muzikálu Mamma Mia v nastudování míst-
ních žáků.
Scénáře a režie se ujala operní pěvkyně 

a učitelka zpěvu Jana Ryklová spolu s uči-
telkou tanečního oboru Lucií Sukovou.Ku-
lisy k představení vyrobili žáci výtvarného 
oboru. 
Na  klavír  hrál  učitel  Václav  Holler,  na 

basovou kytaru další z pedagogického sbo-
ru  Petr  Olešňan,  za  bicí  soupravu  zasedl 
žák školy Štěpán Kusý.
Na  premiéru  v  koncertním  sále  ZUŠ 

Pečky se dostavil veliký počet diváků. Zá-
jem byl  tak velký,  že bylo nutné  ještě při-
dávat židle. Diváci uvítali představení s ve-

likým nadšením. Zazněly  známé písničky 
od  legendární  švédské skupiny ABBA. Na 
závěr byla pro velký zájem publika přidává-
na opakovaně ústřední píseň Mamma Mia. 
Pro herce to znamenalo vyjádření ocenění 
za jejich úsilí, které vynaložili při přípravě. 
Po  představení  ředitelka Petra Vorlíčková 
poděkovala  všem  za  úsilí  a  vytrvalost  při 
nazkoušení  muzikálu.  Úspěšnost  předsta-
vení dokládají jeho další čtyři reprízy.
Jana Ryklová by byla ráda, kdyby se mu-

zikál hrál při dalších příležitostech a i v ji-
ných městech. Zúročila by se tím náročnost 
na  jeho  produkci.  Tolik  o  pečeckých  prk-
nech, která znamenají svět. 

Michal Müller

Arktidě a Antarktidě. Naší poslední zastáv-
kou při cestování s Machem a Šebestovou 
byla totiž chladná Arktida a Antarktida.
Opět jsme se dozvěděli spoustu nových 

zajímavostí  o  světadílu,  zvířatech,  rostli-
nách, jídle a hlavně náročném způsobu ži-
vota lidí a všichni jsme se shodli na tom, že 
bychom  v  těchto  končinách  rozhodně  ne-
chtěli žít. Asi by mnohým z nás nechutnala 
ani  jejich dobrůtka se zvláštním názvem - 
mantak, což je syrová asi centimetrová vel-
rybí kůže s vrstvou podkožního tuku.
Nejvíce nás zaujala poučná videa o první 

české polární stanici na Antarktidě a o ži-
votě polárních medvědů, tučňáků a kosat-
ky dravé.
Pobavila nás  i žertovná básnička od Ji-

řího Žáčka „Eskymácká abeceda“ a „Grón-
ská písnička“ od Jaromíra Nohavici.
Na závěr projektového dne jsme si v ho-

dině  výtvarné  výchovy  vytvořili  koláž  es-
kymáckého iglú.

Žáci III. B

Matematické úspěchy 
na 2. stupni základní školy
Účast  v  matematických  soutěžích  vše-

ho druhu je na naší škole už letitou tradicí. 

Ve  školním roce 2016/2017  jsme se zapojili 
do  Pythagoriády, Matematické  olympiády, 
Klokana,  Logické  olympiády  a  Sudoku. 
V  Pythagoriádě  se  nejvíce  dařilo  Liboru 
Kozákovi a Barboře Šulcové, kteří ve svých 
kategoriích dosáhli až na 2. místo v okres-
ním kole. 
V  Matematické  olympiádě  nejvíce  za-

bodovali  František  Rulík,  Libor  Kozák 
a  Evelína  Kozáková,  kteří  se  v  okresním 
kole  umístili  na  4.,  6.  a  6. místě.  V mate-
matickém  Klokanovi  se  ve  školním  kole 
na prvním místě v kategorii Kadet umístil 
opět Libor Kozák a výsledný počet bodů mu 
zajistil prvenství i v kole okresním. 
V  logickém  luštění  Sudoku  se  nejlépe 

dařilo týmu ve složení Tomáš Michálek, To-
máš Švára a Barbora Šulcová, kteří v okres-
ním kole vyhráli a v celorepublikovém finá-
le se umístili na skvělém 10. místě. 

Lenka Krištoufková, učitelka
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Turisté na Lipně
Kulturní  středisko  Pečky  uskutečnilo 

druhý autobusový zájezd do oblasti Lipna. 
Za  velice  pěkného  počasí  jsme  vyjeli  la-
novkou na Kramolín a pak jsme se vydali 
na  Stezku  korunami  stromů,  ze  které  byl 
úchvatný výhled do okolí.
  I  ti  bojácní nelitovali,  že  se k  výstupu 

dali  přemluvit.  Také  procházka  okolo  Li-
penské přehrady byla příjemná, někteří se 
dokonce i vykoupali. 
Cestou  jsme  viděli  krásu  Českého 

Krumlova a  tak další zájezd bude koncem 
srpna právě sem.

Věra Šuková, ředitelka KS

Gratulujeme
V červenci oslaví svá životní jubilea:
Hana Beranová – 80 let
Bohumil Soukenka – 91 let
Marie Janatová – 92 let

Hodně zdraví a elánu!

Vzpomínáme
Prázdný je domov, 
smutno je v něm, ces-
tička k hřbitovu zů-
stala jen.
Dne  15.  6.  2017  tomu 
byly  3  roky,  co  nás 
opustil  pan  Václav 
Bouma z Dobřichova. 
Stále vzpomíná dcera 
Vendulka s přítelem 
a rodina Drmolova.

Oznamuji všem přátelům a známým, 
že ve středu dne 21. června 2017 ukon-
čil můj milovaný vnuk Václav Trnka jr. 
studium  ČVUT  v  Praze  s  titulem  Ing. 
informační techniky. Šťastný děda

Nezemřela jsem, neboť 
vím, že budu stále žít 
v srdcích těch, kteří mě 
milovali a kteří stále 
vzpomínají.
Dne 19. 7. 2017 uplyne 
18  let  od  úmrtí  paní 
Ireny Boumové z Dob-
řichova. 
Stále vzpomíná dcera 
Vendulka s přítelem 
a rodina Drmolova.

Dne 11. 6. 2017 uplynu-
ly 2 roky od úmrtí pana 
Josefa Drmoly  z Rate-
nic.
Světlo jedné duše uhas-
lo, však její teplo hřeje 
naše srdce dál. Odešel 
člověk, jehož jsme milo-
vali, v našich vzpomín-
kách však bude žít dál.
S velkým zármutkem 
stále vzpomínají man-
želka, děti a vnoučata.

20.  července  2017 
uplyne  9  let  od  úmrtí 
našeho  tatínka  a  dě-
dečka, pana Františka 
Kolenčíka z Peček.
Vzpomíná rodina.

Dne  7.  7.  2017  tomu 
bude  6  let,  kdy  nás 
opustila  námi  milova-
ná, paní Miluška Ond-
rová. 
S láskou vzpomíná za-
rmoucená rodina.

Dne  24.  července 
vzpomeneme  35  let 
od  úmrtí  pana  Pet-
ra Pešky. Vzpomíná 
manželka a děti.

Prázdniny utečou
a my budeme opět po měsících volna pře-

mýšlet, čím naplnit volný čas svůj  i  svých 
dětí. Zde je nabídka toho, co od září chystá 
Vzdělávací centrum Pečky a kam se již nyní 
během prázdnin můžete hlásit. Škála kur-
zů jak vzdělávacích, tak výtvarných je širo-
ká, myslíme na ty nejmenší, ty školami po-
vinné  (včetně novinek pro  středoškoláky), 
dospěláky i starší generaci, 
která  by  rozhodně  neměla 
posedávat sama u TV seri-
álů. Přijměte pozvání k zá-
bavě a poučení v dobré společnosti!
Pro předškolkové děti (2,5 – 4 roky) opět 

otevíráme dětský Klubík  –  pravidelný do-
polední  tříhodinový  blok  pohádek,  písni-
ček,  výtvarna,  pohybu,  angličtiny,  sociál-
ních návyků a mnohého dalšího (uzavřená 
skupina, 5 dětí, 45,-/h, dle zájmu Po, Út, Čt, 
8:00 – 11:00). Pokračujeme v individuálních 

lekcích nápravy řečových vad – Logopedie, 
jejich kapacitu bychom chtěli navýšit o dal-
ší místa a přidat i skupinovou výuku zamě-
řenou k prevenci špatných řečových návy-
ků.  Samostatné  děti  přijímáme  do  kurzů 
keramiky  (od  listopadu,  8  lekcí).  Nabídku 
rozšiřujeme o Angličtinu pro předškoláky 
(Po 12:45 – 13:30) a Přípravku k zápisu do 1. 
třídy ZŠ (Út 12:45 – 13:30).
Pro  žáky  1.  stupně  ZŠ  jsou  připraveny 

kurzy AJ  (1.  –  5.  roč.,  Po),  novinkou  jsou 
výtvarné kurzy Ateliér  junior s výborným 
výtvarníkem  Františkem  Hálou  a  dívčí 
„vyráběcí“  klub  Kreativ junior  vedený 
zručnou lektorkou všech technik Jaruškou 
Tomanovou  (Út nebo Čt odpoledne – bude 
upřesněno na konci prázdnin). Standardem 
je Přípravka na přijímačky na 8letá gym-
názia a Keramika.

Děti z 2. stupně ZŠ u nás mohou studovat 
a procvičovat angličtinu (Po, Út), připravo-
vat se na přijímačky na střední školy, roz-
víjet  své  výtvarné  vlohy  (nebo  to  alespoň 
zkusit)  v  Ateliéru, Kreativu a Keramice 
a nově trénovat němčinu (8. – 9. ročník).
Středoškolákům  jsou  určeny  kurzy  AJ 

s českým nebo rodilým mluvčím (speciál 
pro prváky, maturanty a mix), 
rádi  bychom  zrealizovali 
i doučování matematiky. Ti 
kreativní  mohou  samozřej-

mě malovat  ve  Františkově Ateliéru  nebo 
relaxovat  v dámském Klubku  (Klub krea-
tivního odpočinku) při různých technikách 
a v Keramice.
Pro dospělé jsou také připraveny kurzy 

AJ  (začátečníci,  pokročilí,  matky  na  mat. 
dovolené, nezaměstnaní), otevřen je i kurz 
Fj pro mírně pokročilé, pokračovat bude-

me s přednáškami z psychologie pro rodi-
če,  chystáme pravidelné semináře s práv-
níkem, dětskou lékařkou a psycholožkou 
na aktuální  témata. Malovat   a vyrábět se 
bude v kreativních kurzech.
Nabídku pro seniory (po loňském úspě-

chu)  rozšiřujeme  o  další  kurzy  angličtiny 
pro začátečníky, němčiny pro věčné začá-
tečníky, navazujeme s přednáškami z psy-
chologie, zveme do kreativních kurzů.
K tomu ještě pravidelné výtvarné víken-

dovky (rodinné, fototoulky, malovací, česa-
cí, keramické, ….).
A myslím,  že  určitě  ještě  něco  přibude 

:-). Těším se na vás, v případě dotazů pište, 
volejte a užívejte si léta!

Jana Kusá, koordinátorka VCP
724 811 636, info@vzcentrum.cz
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MANVER Cup 2017

Za účasti 12 týmů se v sobotu 10. 6. 2017 
na městském stadionu v Pečkách konal již 
pátý ročník oblíbeného turnaje -  MANVER 
Cup  2017.  V  kategorii mladších  přípravek, 
ročníků 2009/2010, startovala mužstva AFK 
Pečky, AC Sparta Praha r. 2010, ABC Bra-
ník A, B, MFK Chrudim, FK Kolín r. 2009 
a  2010,  SK  Polaban  Nymburk,  SK  Junior 
Teplice, SK Vyžlovka, Sokol Kolovraty a FK 
Ústí nad Labem.
Od  devíti  hodin  vypukly  souboje  ve 

dvou základních skupinách, ze kterých po-
stupovala nejlepší tři mužstva do bojů o fi-
nále a ostatní týmy pokračovaly v zápasech 
o konečné 7. - 12. místo. V silné konkuren-
ci  se  sice našim hráčům výsledkově příliš 
nedařilo, ale předvedenou hrou nezklamali 
a bojovali do posledních sil. Správným na-
sazením dokázali se svými soupeři odehrát 
krásné  zápasy  za  skvělého  povzbuzování 
svých  rodičů  a  fanoušků.  Ve  své  skupině 
sehráli zápasy s těmito výsledky:
AFK Pečky  – Braník A  3:5,  - Nymburk 

4:4,  -Sparta Praha  0:2,  -Chrudim  1:2,  -Ko-
lín (r. 2010) 0:3. V tabulce základní skupiny 
skončili na posledním šestém místě se zis-
kem 1 bodu a skóre 8:16. Sen o medailích se 
tak rozplynul, ale stále jsme chtěli bojovat 
o  co nejlepší umístění. V  teplém a  sluneč-
ném dni bohužel našim borcům rychle ubý-
valy síly, a přestože nevynechali jediný sou-

boj, nestačily jejich výkony na lepší místo, 
než na místo dvanácté. Jejich další zápasy 
skončily těmito výsledky:
AFK Pečky – Kolín (r. 2009) 0:5, -Teplice  

0:6, -Vyžlovka 3:3.
Vítězem celého turnaje se po zásluze sta-

lo mužstvo Ústí nad Labem, které v celém 
průběhu prohrálo pouze jednou. Před třetí 
hodinou  pak  začal  slavnostní  ceremoniál 
k  vyhlášení konečných výsledků  a  indivi-
duálního ocenění. Sponzor turnaje, společ-
nost MANVER s.r.o., připravil pro děti milé 
překvapení, protože medaili si z našeho tur-
naje odvezl skutečně každý malý fotbalista 
či malá fotbalistka. Přítomní diváci se moh-
li přesvědčit o tom, že se v Pečkách nekona-
jí turnaje jen za účelem výdělku ze startov-
ného, jak to bývá leckde zvykem. Všechny 
děti  jako  odměnu  za  úžasné  výkony  dále 
dostaly hračku autíčko, hru fotbálek a slad-
kosti, ti nejlepší pak čepice, baťůžky, pohá-
ry,  dětské  šampáňo.  Nejlepší  střelec,  hráč 
a brankář byl navíc oceněn velkou staveb-
nicí LEGO. A aby toho nebylo málo, k pod-
poře správného fandění jsme vyhlásili také 
ceny „nejlepší fankluby“ v podobě velkého 
dortu a sektu Bohemia, které si převzali ro-
diče dětí z mužstev Teplic a Peček.
I  přes  výsledkový  neúspěch  domácího 

týmu na turnaji trenér Michal Rumlena své 
svěřence chválil: „Děti v utkáních prokazo-

valy velkou bojovnost a někdy chybělo jen 
to potřebné štěstíčko. Každá odehraná mi-
nutka  je  ale proti  silnému soupeři  ohrom-
nou zkušeností a naše děti musí motivovat 
ke  snaze  se  zlepšovat.  Jsem  rád,  že  nikdo 
z  kluků  se  nevzdával  ani  za  nepříznivého 
stavu. Děkuji také rodičům, kteří vytvořili 
dětem v zápasech správnou kulisu“.
Z reakcí aktérů a diváků tohoto turnaje 

jsme slyšeli kladné hodnocení jeho průbě-
hu.  Krásné  počasí,  radost  ze  hry,  úžasná 
atmosféra,  tedy vše potřebné k  tomu, aby-
chom mohli na konci  říct „turnaj se vyda-
řil“.  Veliké  poděkování  patří Martinu Ho-
manovi, který věnoval dětem skvělé ceny. 
Poděkování  patří  také  všem,  kdo  se  podí-
leli  na přípravě  a  průběhu  celého  turnaje. 
A protože spokojenost účastníků turnaje je 
motivací ke konání dalších turnajů, může-
me se  již nyní  těšit na Posvícenský turnaj 
v září tohoto roku.
Konečné  pořadí:  1.  Ústí  nad  Labem,  2. 

ABC Braník B, 3. Kolovraty, 4. Sparta Pra-
ha  (2010),  5.  ABC  Braník  A,  6.  Nymburk, 
7. Vyžlovka,  8. Teplice,  9. Kolín  (2009),  10. 
Chrudim,  11.  Kolín  (2010),  12.  Pečky.  Nej-
lepší  hráč:  Amálie  Landová    (Junior  Tep-
lice).  Nejlepší  střelec:  Lewis  Azaka    (So-
kol  Kolovraty).  Nejlepší  brankář:    Matěj 
Hrodek  (Sparta  Praha).  Nejlepší  fanklub:  
Junior Teplice, AFK Pečky

Zdeněk Buřič
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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

Jak ten čas letí
Uplynulo sto let od slavné bitvy u Zborova (2. 7. 1917). Ukrajin-

ská  obec  Zborov  se  stala místem  prvního  samostatného  bojové-
ho vystoupení československých  legií v I. světové válce. V rámci 
ruské  ofenzivy  zaútočila  Československá  střelecká  brigáda  proti 
rakousko-uherské  armádě.  Tato  vítězná  bitva  nepatřila  k  zásad-
ním střetnutím. Nedala se srovnat s bojišti u Verdunu, na Marně 
(Francie) či na Piavě (Itálie). Účastnilo se jí pouhých 3 500 vojáků 
československé brigády. Po vítězném boji se stala legendou a zna-
menala jeden z rozhodujících momentů v čs. osvobozeneckém hnu-
tí. Zasloužila se tak velkou měrou o vznik nového Československa. 
Vývoj v Rusku se však zvrtnul. Lenina, vůdce bolševiků, dopravili 
Němci  v  zaplombovaném vagonu  ze Švýcar,  aby dokonal  rozvrat 
Ruska a učinil je nezpůsobilým pokračovat ve válce. Následně Říj-
nová revoluce 7. 11. 1917 (podle Juliánského kalendáře 25. 10. 1917, 
který tehdy v Rusku platil) a následný Brest Litevský mír 3. 3. 1918 
uzavřený s Německem učinil konec nadějím, že se legie probojují 
na západ do vlasti. Tato mírová smlouva uzavřená mezi Německem 
a sovětským Ruskem připravila Rusko o cca 1 milion km čtvereč-
ních. Rusko obdrželo od Německa za ukončení bojů na východní 
frontě úplatek několik milionů marek ve zlatě. Německo tak mohlo 
uvolněnou armádu přesunout na západní frontu do Francie.  Počet 
našich legionářů v Rusku dosáhl přes 60 000. Této armádě, která 
byla dobře organizovaná, vycvičená a vyzbrojená nezbylo nic jiné-
ho, než se probít rozvráceným Ruskem přes Sibiř do Vladivostoku. 
Trvalo jim to tři roky. Jejich boj ale nebyl marný, pomohl k uznání 
Československa. Tato sibiřská anabáze je v našich dějinách unikát-
ní. Je to jedna z mála českých událostí, která patří i do světových 
dějin.  Popisovat  tyto  zajímavé  události  zde  nebudu.  Vyšlo  o  tom 
několik knih. Ale proč se o tomto výročí zmiňuji? Pečecký rodák 
Alois Vocásek nar. 13. 4. 1896 – 9. 8. 2003 prodělal tuto anabázi od 
Zborova až do Prahy. O jeho zajímavém životě si povíme příště!   

Jan Karbus, kronikář

Malé velké věci
V  březnovém  čísle  jsme  vás,  čtenářky  Pečeckých  novin,  zva-

li  k účasti  na mezinárodní  charitativní  akci  pletení  a háčkování 
čtverců pro výrobu dek africkým dětem - v Pečkách pod názvem 
Malé velké věci. Ráda bych touto cestou poděkovala všem ženám, 
které se přidaly. Celkem jsme od ledna do června letošního roku 
společně  „uštrikovaly“  215  těchto  komponentů  o  celkové  rozloze 
8,6 m2. Ještě ale nekončíme, do konce roku máte stále možnost se 
k nám přidat a pomoci třeba jen jedním malým čtvercem 20 x 20 
cm k velké věci. Sběrné místo je v kanceláři Vzdělávacího centra 
Pečky. Všem, které jste se zapojily nebo se po prázdninách přidáte, 
z celého srdce děkuji.

Helena Hotovcová, místní koordinátorka projektu

Pečecký minigolf
 2. liga byla ukončena na krajském přeboru v Hradci Králové. 

Hrálo se o postup na přebor Čech. Gabča Votápková opět vyhrála 
žákyně a další dvě hráčky obsadily ve své kategorii druhé a třetí 
místo. V  sobotu 10.  6.  se konal minigolfový  turnaj dvojic pro ve-
řejnost o Dračí pohár. Zúčastnilo se 10 dvojic. Na prvním místě se 
umístila dvojice O. Pomahač, I. Dušková, na druhém G. Votápková, 

N.  Jandečka  a  na 
třetím S. Andělová, 
P.  Anděl.  V  dětech: 
1.  N.  Jandečka,  2. 
G.  Votápková,  3.  S. 
Andělová.  V  kate-
gorii  dospělých:  1. 
P. Anděl, 2. T. Horn 
a  3. H. Klokočníko-
vá.  Další  turnaj  se 
bude konat o prázd-
ninách.

V. Šuková, 
vedoucí oddílu

• Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na 
dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští 
čtenáři. • Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po 
úspěšném vyplnění testu kredit 50 korun, který věnuje na je-
den z nominovaných dobročinných projektů. • SKIP má kaž-
dým rokem v projektu 2 charity: Maratón čtení - autoři čtou svá 
díla v knihovnách. Knížka pro prvňáčka - projekt na podporu 
čtenářské gramotnosti. Vyzýváme proto dětské  čtenáře k  za-
pojení se do  těchto projektů! S výběrem titulů navštivte naši 
knihovnu a my vám rády poradíme a pomůžeme.

Kolektiv MěK Pečky

Čtení pomáhá 
http://www.ctenipomaha.cz/
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WWW.MANUFAKTUR.CZ
Výrobky pro dům a zahradu, zakázková kovovýroba

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

Ohlédnutí za Mašinkou
V  sobotu  27.  května  2017  se  v  Pečkách 

uskutečnila  tradiční dětská pouť. Ve měs-
tě bylo od rána živo. U hasičárny připravi-
li  členové  SDH  oblíbené  soutěže  pro  děti, 
na  náměstí  vyhrávaly  kolotoče.  Nejvíce 
návštěvníků směřovalo k rybníku za míst-
ními  vodáky na pirátskou  loď. Bohaté  ob-
čerstvení  a  živá  hudba  přilákalo  mnoho 
místních i přespolních. Odpoledne byl ote-
vřen vodojem - výhled na Pečky i okolí byl 
letos umocněn ideálním počasím. Po městě 
tradičně  jezdil  vyhlídkový  vláček.  Samo-
statnou  kapitolou  je  každoroční  výstava, 
kterou  pořádá  Spolek  železničních  mode-
lářů. Jedná se o největší výstavu železnič-
ních  modelů  v  České  republice.  Letos  ji 
zhlédlo přes 3 tisíce návštěvníků z domova 
i ze zahraničí. Kulturní program na Sokoli-
šti přilákal mnoho posluchačů - odpoledne 
patřilo našim nejmenším, večer se pak nesl 
v rockovém rytmu. Na závěr programu ode-
hrála narozeninový koncert rocková kapela 
Telegraf. Opravdu  skvělým a netradičním 
předskokanem a zároveň hostem byla cim-
bálová muzika Zandar. 
Rád bych  touto  cestou poděkoval  všem 

dobrovolným pořadatelům za jejich pomoc. 
Bez  nich  by  se  tato  akce  nemohla  nikdy 
uskutečnit. Díky všem!

Milan Paluska, místostarosta

TELEVIZNÍ SLUŽBY (Digitál, Analog)

Připojení k INTERNETU
MOBILNÍ SLUŽBY (Volání, Data)

Volání přes VoIP
Zákaznická linka: 848 800 858

KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.
www.ktcz.eu
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