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Z obsahu:Oslava 100. výročí 
Československé republiky 

na pečeckém náměstí
Rok 2018 

bude vý-
znamný pro 
naši zemi 
i pro naše 

město. Po 57 letech se vrátí na původní mís-
to a v původní podobě socha T. G. Masaryka. 
Po mnoha jednáních a pečlivém zvažování 
jsme došli k rozhodnutí, že bronzová socha 
bude provedena vybraným zhotovitelem 
jako samonosná kopie původní sochy, jejímž 
autorem byl národní umělec, významný so-
chař a malíř Ladislav Šaloun. Rada města 
dne 15. 1. 2018 potvrdila doporučení komise 
pro hodnocení nabídek a uložila panu sta-
rostovi uzavření smlouvy o dílo s restaurá-
torem MgA. Josefem Faltusem. Podpisem 
smlouvy dne 18. 1. 2018 bylo zároveň zahá-
jeno jednání s galerií  GASK v Kutné Hoře 
o zapůjčení modelu. Zde je model ve třeti-
nové velikosti uložen a v současné době vy-
stavován.

Podle tohoto modelu byla v roce 1927 
zhotovena jediná socha, ta pro pečecké ná-
městí. Ladislav Šaloun byl všestranným vý-
tvarníkem a pedagogem, který patřil k nej-
plodnějším umělcům své doby a považuje se 

za zakladatele moderního českého sochař-
ství. K jeho nejvýznamnějším realizacím 
patří především sousoší Mistra Jana Husa 
na Staroměstském nám. v Praze. Výrazně 
se podílel na výzdobě pražských secesních 
budov, Obecního domu, Pojišťovny Praha na 
Národní třídě a dalších. (čerp. z Wikipedie)

Socha bude provedena jako bronzový 
odlitek-skořepina, vytvořená slévárenskou 
technologií, která zaručí věrné a přesné 
přenesení detailů z modelu do bronzu. Celá 
socha bude před osazením zkompletována, 
patinována a opatřena ochranným filmem 
a její konstrukce umožní osazení pomocí 
trnů na zrekonstruovaný žulový podstavec 
na Masarykově náměstí.

Výroba takové sochy je velmi časově 
i technicky náročná. Vysoutěžená cena je 
770 tis. Kč vč. 15 % DPH. V rozpočtu měs-
ta je počítáno s částkou ve výši 800 tis. Kč. 
Pečecký region ještě přispěje dalšími 200 
tis. Kč na další výdaje, např. na ještě jed-
nu chybějící kamennou desku, propagaci 
a slavnostní odhalení ke 100. výročí založení 
Československé republiky dne 28. 10. 2018. 

Věra Růžičková, vedoucí odboru správy ma-
jetku města a bytového hospodářství



Zprávy z radnice2 Pečecké NOVINY            2018 | 2

ÚVODNÍK

Máme za sebou vánoční svátky a silve-
strovské oslavy. Ale to, jak nový rok vítali 
hlavně nezletilí ohněstrůjci a co předváděli, 
bylo skoro moc.

Nemám samozřejmě nic proti tradiční-
mu ohňostroji, pořádanému na náměstí. Ale 
naše děti, v hojné míře školou povinné, se 
baví v parku, u rybníka nebo i jinde pálením 
rachejtlí a dělobuchů - a to už prakticky od 
začátku prosince. Okřiknout je nepomáhá. 
A že jim zábavná pyrotechnika do rukou vů-
bec nepatří?

Ale ruku na srdce. O silvestrovské půlno-
ci je zázrak, že v Pečkách ještě nikdo nevy-
hořel. Rachejtle se pálí soused na souseda. 
A že mu to lítá nad barák? Kde je základní 
bezpečnost? 

Začít musíme u sebe, abychom pak moh-
li apelovat na své děti. Jedna neopatrná 
rána a oko nebo prsty nikomu nikdo nevrátí.

Milan Paluska, místostarosta

Není ohňostroj 
jako ohňostroj

Označené suché stromy
V měsíci lednu bylo v městském parku označeno 51 suchých smrků, které jsou napadeny 

kůrovcem a musejí být odstraněny. V lesíku u rybníka Benešák se jedná o 48 kusů, v hlavní 
části parku pak 3.

Rada města vyhlašuje I. kolo výběrového řízení pro poskytnutí půjček 
z Fondu rozvoje bydlení na rok 2018. Přijímání žádostí proběhne 

od 1. 2. do 28. 2. 2018 na podatelně Městského úřadu Pečky.
Bližší informace o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení podá Olga Janoušková 

na telefonním čísle 321 785 051, linka 212 nebo na emailu olga.janouskova@pecky.cz
Pravidla a formulář žádosti o půjčku naleznete na www.pecky.cz/informace

Půjčky FRB

Hana Pokorná, referent odboru životního prostředí

Jak se volilo 
v Pečkách

Prezidentské volby se těšily poměrně vel-
kému zájmu občanů. V prvním kole  přišlo 
k urnám  65,96 % oprávněných voličů.  Ve 
druhém kole navštívilo volební místnosti 
2.453 občanů, tedy 67,5 %.

Kandidát 1.kolo 2.kolo

1. Topolánek Mirek  4,54

2. Horáček Michal  9,82

3. Fischer Pavel  7,98

4. Hynek Jiří  1,37

5. Hannig Petr  0,72

6. Kulhánek Vratislav  0,47

7. Zeman Miloš 41,03 52,02

8. Hilšer Marek    8,28

9. Drahoš Jiří 25,75 47,97

Krizové řízení
Jak se zachovat a co dělat při vzniku mi-

mořádné události ve městě nově popisuje 
příručka „Krizový plán města Pečky“. Rada 
města ho na svém jednání schválila 8. ledna. 
Součástí krizového plánu je krizová karta 
s nejdůležitějšími kontakty na odpovědné 
osoby. Na uvedená telefonní čísla je možné 
volat v případě mimořádné situace  jako je 
přírodní katastrofa, průmyslová havárie 
nebo požár. 

Příručku naleznete na webu města www.
pecky.cz v oddíle Informace. Krizovou kar-
tu, která je součástí výtisku Pečeckých no-
vin, uschovejte pro případ potřeby.

Cecilie Pajkrtová, tajemnice 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
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Z lednových jednání rady města
• Radní schválili uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se společností M. A. A. T. Tábor, na inves-

tiční akci „Zpracování PD na rekonstrukci ulic Sportovní, část ulice J. z Poděbrad a části 
ulice Lobňanská, Pečky“. Předmětem dodatku je snížení ceny a úprava termínů v předání 
PD. 

• Rozhodnutím RM došlo ke zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících podnikání 
pro zdravotní péči /zubní ordinace/ ve Zdravotním středisku Pečky, V. B. Třebízského 292, 
Pečky. Pronájem se týká prostor v 1. patře o celkové výměře 55,5m2. Podmínky pronájmu: 
Nájemné - 900/m2/rok; Zálohy na služby - 5.000,- Kč/měsíc. Doba nájmu  -  na dobu neurčitou 
s výpovědní dobou 3 měsíce.

• Schválena byla cenová nabídka na zhotovení projekční přípravy, včetně inženýrské činnosti 
akce  „Komunikace II/329 Pečky“, kterou předložila  projekční kancelář Mott MacDonald CZ, 
spol. s r.o. Praha, za cenu stanovenou dohodou ve výši 280.841,- Kč vč. 21% DPH. 

• Radní souhlasí s uzavřením jednotlivých smluv mezi městem Pečky a Pečeckými služba-
mi, s.r.o. Pečky: • Smlouva o údržbě veřejného osvětlení č.001/2018 • Sml. o údržbě hřbitova 
č.002/2018 • Sml. o údržbě a čištění komunikaci č. 003/2018, vč. ceníku • Sml. o nakládání 
s odpady č. 004/2018, vč. ceníku. • Sml. o údržbě veřejné zeleně č. 005/2018, vč. ceníku.

• RM jmenuje Lukáše Hanzelína do funkce ředitele Kulturního střediska města Pečky na zá-
kladě vyhodnocení a posouzení výběrové komise s termínem nástupu od 1. 3. 2018. Pracovní 
poměr bude sjednán na dobu neurčitou se zkušební dobou 6 měsíců.

• O poskytnutí finančního daru Spolku rodičů a přátel ZŠ, o. s. Pečky bylo také rozhodnuto 
kladně. Výše příspěvku činí 12.000,-Kč. 

• Byly stanoveny závazné ukazatele příspěvkových organizací města Pečky pro rok 2018: Zá-
kladní škola Pečky - příspěvek zřizovatele -  4.538.000,- Kč, v tom: a) určeno na pořízení 
drobného dlouhodob. majetku min.  500.000,- Kč, b) určeno na opravy  a údržbu budovy min. 
600.000,- Kč.

 Mateřská škola MAŠINKA Pečky - příspěvek zřizovatele:  2.065.000,- Kč, v tom: a) určeno na 
pořízení drobného dlouhodob. majetku min. 450.000,- Kč, b) určeno na opravy a údržbu budo-
vy min. 100 000,- Kč. 

 Pečovatelská služba města Pečky - příspěvek zřizovatele:  2 550 000,- Kč, objem prostředků 
na platy max. 2.687.000,- Kč (složeno z příspěvku města, dotace Středočeského kraje a doplň-
kové činnosti), odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele 250.000,- Kč (termín 30. 6. 2018), 
přepočtený počet zaměstnanců (včetně doplňkové činnosti a denního stacionáře): 9,25.

 Městská knihovna Sv. Čecha - příspěvek zřizovatele: 1.615.000,- Kč, v tom: objem prostředků 
na platy max.  680 000,- Kč, určeno na nákup knih min. 140.000,- Kč, přepočtený počet zaměst-
nanců: 2.

 Kulturní středisko města Pečky (včetně VCP) - příspěvek zřizovatele: 1.650.000,- Kč, v tom: 
objem prostředků na platy max. 780 000,- Kč, určeno na opravy a údržbu budovy a pořízení 
drobného dlouhodobého majetku min. 180.000,-Kč, přepočtený počet zaměstnanců: 2,25.

• Návrh na navýšení výtisků Pečeckých novin od února 2018 ze 600 ks na 650 ks byl schválen.
• RM souhlasila s vypsáním veřejné zakázky na stavební práce zadávané jako zakázka malého 

rozsahu mimo režim zákona „Oprava balkónů na nové DPS čp. 1042“. Hodnotícím kritériem 
je nejnižší nabídková cena bez DPH. Předpokládaná hodnota VZ je 400 tis. Kč bez DPH. 

• Na základě doporučení bytové komise ze dne 10. 1. 2018 budou přiděleny obecní byty dalším 
dvěma žadatelům z Peček.

• Z důvodu předložení vysvětlení a doplňujících informací v cenové nabídce na základě roz-
hodnutí hodnotící komise se jednací bod „Stavební úpravy čp. 184, J. A. Komenského Dům 
služeb), Pečky“ přesouvá na příští zasedání RM dne 5. 2. 2018.

• Rozhodnutím rady města dojde k uzavření smluv o dílo s firmou TELSIG-servis, spol. s r.o., 
Velký Osek na stavební práce „Rekonstrukce ulic Dlouhá, Křivá ve Velkých Chvalovicích“ – 
část komunikace, veřejné osvětlení, veřejný rozhlas a dešťová kanalizace za cenu 5.877.345,50 
Kč, včetně 21 % DPH a část obnova a oprava vodovodního řadu za cenu 1.754.953,30 Kč, včetně 
21 % DPH.

• Bod o vydání předběžného souhlasu ke zveřejnění záměru o budoucím prodeji pozemků č. 
parc. 477/1 (1.593 m2), č.parc.478 (313 m2) a č. parc. 481/3 (část z výměry 7.057 m2) v obci a k. ú. 
Pečky – lokalita V Kaštánkách, vedle prodejny Tesco nebyl schválen.

• Uzavření SOD s firmou Petiss, Pečky na dodávku a stavební práce – výměna 2ks dveřních 
hliníkových sestav s bezpečnostním sklem na dětské oddělení ve Zdravotním středisku 
Pečky za cenu 121.059,- Kč, včetně 21 % DPH schváleno bylo.

• Návrh na odstranění dopravního značení přechodu pro chodce v ul. Chvalovická v Pečkách 
na silnici II/329 na základě podnětu Krajského ředitelství PČR Středočeského kraje, doprav-
ní inspektorát Kolín, byl taktéž schválen

• Dle rozhodnutí RM dojde k podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené s Ing. Martinou 
Forejtovou, Praha 8, o prodloužení termínu provedení dendrologického průzkumu severní 
části parku v Pečkách. Termín předání se prodlužuje do 31. 1. 2018

• Bod jednání o zadání vypracování studie investičního záměru „Dostavba ZŠ Pečky – 3. eta-
pa“ byl schválen.

• Radní dali Městské knihovně Sv. Čecha Pečky svolení k podání žádosti o dotaci z rozpočtu 
Středočeského kraje, Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2018 na vybavení prostor 
knihovny mobilní audiovizuální technikou. Celkové předpokládané náklady: 75.000,- Kč. 
Předpokládaná výše dotace: 60.000,- Kč. Spoluúčast organizace: 15.000,- Kč.

• Souhlasili i s podáním žádosti o neinvestiční dotaci z grantu Středočeského kraje - Hu-
manitárního fondu Středočeského kraje ve výši 300.000,- Kč na částečné krytí provozních 
nákladů Pečovatelské službě města Pečky.

• Z důvodu vyhovění žadatelům o půjčku z FRB dojde k posunutí termínu veřejného zasedání 
ZM na den 7. 3. 2018 v 17:30 hodin v KD Pečky.  

• Radní schválili dalšího člena bytové komise - paní Silvu Chocholovou, vedoucí Pečovatelské 
služby města Pečky.

Víte, že ….
… nás v Pečkách oproti roku 2016 o 13 

ubylo?

POČTY 
OBYVATEL

Pečky Velké 
Chvalovice

Celkem

muži 2039 200 2239

ženy 2143 219 2362

celkem 4182 419 4601

V roce 2017 se narodilo 44 nových Pečá-
ků, zemřelo 55. V rámci obce své bydliště 
změnilo 90 osob, přistěhovalo se 162 a odstě-
hovalo 173 místních.

… se popelnice nezdraží?
Stejně jako v loňském roce zaplatí každý 

občan, který je ve městě přihlášen k trvalé-
mu pobytu, 500,- Kč (do 14. března 2018). Pro 
porovnání uvádíme, jakou výši poplatku za-
platí obyvatelé okolních obcí. V Cerhenicích 
činí roční poplatek 700,- Kč, v Kostelní Lho-
tě 600,- Kč, v Plaňanech 550,- Kč, v Sadské 
660,- Kč a v Radimi díky existenci skládky 
přímo v místě 250,- Kč za jednotlivce.

… od 1. března nastoupí 3 noví asistenti 
prevence kriminality? 

Budou mít na starosti bezpečnost chod-
ců na přechodech, zejména školních dětí. 
V rámci pochůzkové činnosti budou kontro-
lovat čistotu a pořádek na ulicích v katastru 
města, případně upozorňovat na zjištěné ne-
dostatky. Asistenti také tradičně pomáhají 
pořadatelům při zajišťování společenských 
akcí jako je Pečecká desítka nebo dětská 
pouť  Jede, jede mašinka.

Cecilie Pajkrtová, tajemnice města

Pečecké služby oznamují 
změnu svozového dne 

tuhého domovního odpadu 
ve Velkých Chvalovicích. 
Pravidelné svozy budou 

každé pondělí od 15. 1. 2018.

Cena vodného 
a stočného pro rok 2018:

Cena 
bez DPH 
(Kč/m3) 

Cena 
s DPH 15% 

(Kč/m3)

Vodné 35,48 Kč 40,80 Kč 

Stočné  33,60 Kč 38,64 Kč 

Celkem  69,08 Kč 79,44 Kč

Aktuální rozbor vody z prosince 2017 
i ty starší naleznete na stránkách města 

www.pecky.cz v sekci Pečecké služby.

Město Pečky 
hledá 

do trvalého pracovního poměru 

zájemce 
o úklid budovy radnice  

Zkrácený pracovní úvazek 
Nástup od 1. 4. 2018

Bližší informace:
Cecilie Pajkrtová, tajemnice úřadu 

na tel:  607 025 406.
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Připravme se na jízdní řád 2018/19 dříve, než obvykle!
Vážení čtenáři,
po čase k Vám tentokrát přicházíme s in-

formací speciálního druhu. Všichni víme, že 
pozměněný železniční jízdní řád Českých 
drah je sice v platnosti zhruba měsíc, ale ne 
všichni si uvědomujeme, že je nutné uva-
žovat o tom, jak ovlivníme tvorbu jízdního 
řádu, který bude platný až v prosinci tohoto 
roku. Pojďme se tedy zabývat věcí časově re-
lativně vzdálenou, na kterou je ale dobré se 
dopředu dobře připravit. 

První aktivitou je dosud termínově ne-
stanovené jednání ohledně přípravy objed-
návky regionální veřejné drážní osobní do-
pravy Středočeského kraje pro období 9. 12. 
2018 – 8. 12. 2019. Toto jednání se zpravidla 
odehrává koncem měsíce února běžného 
roku a má podstatný vliv na utváření jízdní-
ho řádu, jehož platnost nastane až v měsíci 
prosinci roku téhož. Dovolíme si tedy touto 
cestou požádat nejen čtenáře Pečeckých no-
vin, ale především pravidelné cestující i ob-
časně cestující veřejnost o sdělení požadav-
ků, námitek a připomínek k tématu. 

Na jednání minulých, na která byli zváni 
zástupci místních samospráv (a předpoklá-
dáme, že tomu bude i letos),  se budou za 
účasti kompetentních orgánů probírat tyto 
okruhy otázek:
•  Harmonogram objednávky veřejné  
 drážní osobní dopravy 
•  Připomínky k současnému 
 železničnímu jízdnímu řádu 2017/18 
•  Náměty k tvorbě nového železničního  
 jízdního řádu 2018/19 
•  Požadavky k drobným úpravám 
 současného jízdního řádu k termínu  
 změn v červnu 2018
•  Tvorba společné koncepce regionální  
 dopravy 
•  Problematika železniční infrastruktury 

•  Důležité přestupní uzly, návaznosti  
 mezi vlaky včetně návazností mezi 
 vlaky a autobusy 

Tvorba jízdního řádu je dlouhodobou, 
poměrně komplikovanou záležitostí ma-
jící řadu pravidel, která musí být v soula-
du s příslušnými ustanoveními zákona č. 
266/1994, o drahách, ve znění pozdějších 
předpisů. Předpokládaný harmonogram 
tvorby jízdního řádu v roce 2018:

Únor - březen – jednání s obcemi, vyřizo-
vání požadavků. Březen - schválení návrhů 
na navýšení rozsahu dopravy ve středočes-
kém Výboru pro dopravu a Radě kraje + za-
dání objednávky dopravci. Duben - doprav-
ce musí zadat všechny vlaky do systémů 
Správy železniční dopravní cesty (dále jen 
„SŽDC“), tedy učinit objednávku kapacity 
dopravní cesty. Červen - zveřejnění Návrhu 
jízdního řádu na internetových stránkách  
SŽDC. Červenec – 15. srpen – připomínko-
vání Návrhu jízdního řádu ze strany staros-
tů a občanů. Září – definitivní návrh - uzá-
věrka přípravy jízdního řádu. 8. prosinec 
- začátek platnosti nového jízdního řádu.

Cestovní komfort cestujících, ať již pra-
videlných, či nahodilých, je zcela závislý na 
zadání objednatele reg. dopravy, který však 
musí důsledně respektovat  tzv. „Dopravní 
řád drah“ sestavený dle Vyhlášky Minister-
stva dopravy č. 173/1995 Sb. Důsledky do-
držení požadavků této vyhlášky jsou zjevné 
a dotýkají se zejména běžných a pravidel-
ných cestujících na kratších vzdálenostech 
(příměstská doprava) - na železniční trati 
mají přednost mezinárodní a rychlíkové 
spoje,  dálkové a expresní vlaky a jsou zvý-
hodněni jiní dopravci, než České dráhy a.s. 

Dopravní řád drah ve svém důsledku 
způsobuje, že kapacita všech železničních 
tratí směřujících do Prahy je v současnosti 

na hraně svých možností nejen z hlediska 
jejich propustnosti, přičemž na trati 011 Pra-
ha - Kolín je situace nejpalčivější. Odpověd-
nou institucí za tuto situaci je již zmíněná 
státní organizace SŽDC, na kterou objedna-
vatelé regionální dopravy mnohokrát, bohu-
žel však bezvýsledně, apelovali a požadovali 
změnu Dopravního řádu drah.

V loňském roce jsme čtenáře informova-
li, že objednávku regionální železniční do-
pravy a sestavu jízdního řádu do roku 2016 
zajišťoval přímo Krajský úřad Středočeské-
ho kraje.  V roce 2017 však zastupitelé Stře-
dočeského kraje rozhodli o zřízení speciální 
příspěvkové organizace po tyto účely s ná-
zvem Integrovaná doprava Středočeského 
kraje („IDSK“), které jsme v loňském roce 
předali celkem dva náměty občanů na mož-
né úpravy jízdního řádu a je rozhodně nutno 
v této činnosti pokračovat a snažit se znění 
příštího jízdního řádu ovlivnit ve prospěch 
všech Pečáků (a nejen jich).

Vážená čtenáři, cestující – pokusme se 
spolu do poloviny února navrhnout změny, 
či podněty, které by ovlivnily nejen jízdní 
řád, ale pomohly i k dalšímu přijatelnému 
rozvoji železniční dopravy, a na které by 
IDSK mohla reagovat. 

Děkujeme za veškeré Vaše podněty, námě-
ty a připomínky, které zpracujeme a předá-
me na ta „správná místa“.

Tento článek najdete i na internetové 
stránce města Pečky.

Václav Zavřel, vedoucí odboru výstavby, 
zemědělství, ŽP a dopravy

Místní poplatek za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů 
pro rok 2018

Místní poplatek za likvidaci komunál-
ního odpadu pro rok 2018 se hradí v hoto-
vosti v úřední dny (pondělí a středa 7:00-
11:00, 12:00-17:00 hod.) od 15. 01. 2018 do 
14.03.2018 na MěÚ v Pečkách, odboru vý-
stavby - (přízemí budovy) nebo bankovním 
převodem.

Úhrada poplatku bankovním převo-
dem: 

Úhradu místního poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů je možné provést i bankovním 
převodem na účet. Pro správnou identifika-
ci platby je nutné použít variabilní symbol, 
který přiděluje správce poplatku (město 
Pečky). V případě zájmu o úhradu poplat-
ku bankovním převodem zašlete na email  
odpady@pecky.cz jméno a datum narození 
poplatníka. Následně vám budou zaslány 
platební údaje včetně variabilního symbolu, 
který zůstává v platnosti i v dalších letech.

Poplatek, osvobození a úlevy stanovuje 
obecně závazná vyhláška města č.  2/2015. 
Výše poplatku 500,- Kč za osobu, byla schvá-
lena usnesením Zastupitelstva č.j. 4676/2017, 
dne 13. 12. 2017.  Poplatek hradí každá fyzic-
ká osoba s trvalým pobytem, fyzická osoba, 
které byl podle zákona upravujícího pobyt 
cizinců na území České republiky povolen 
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu 

Vše o svozu odpadu
delší než 90 dnů, fyzická osoba, která pod-
le zákona upravujícího pobyt cizinců na 
území České republiky pobývá na území 
České republiky přechodně po dobu delší 
3 měsíců, fyzická osoba, které byla udělena 
mezinárodní ochrana podle zákona upra-
vujícího azyl nebo dočasná ochrana podle 
zákona upravujícího dočasnou ochranu ci-
zinců. Úleva 50% z poplatku je automaticky 
poskytnuta poplatníkovi, který v roce 2017 
dovršil 75 let. 

Fyzická osoba, která má ve vlastnictví 
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt 
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena 
k pobytu žádná fyzická osoba, hradí popla-
tek ve výši 500,- Kč za každou nemovitost 
nebo byt.         

Osvobození a úlevy dle vyhlášky č.2/2015, 
která nabývá platnosti dne 01. 01. 2016.

(1) Od poplatku je osvobozena fyzická 
osoba, která je:

a) umístěna do dětského domova pro děti 
do 3 let věku, školského zařízení pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy nebo škol-
ského zařízení pro preventivně výchovnou 
péči na základě rozhodnutí soudu nebo 
smlouvy,

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadu-
jící okamžitou pomoc na základě rozhodnutí 
soudu, na žádost obecního úřadu obec s roz-
šířenou působností, zákonného zástupce dí-
těte nebo nezletilého,

c) jako nezaopatřené dítě umístěna v do-
mově pro osoby se zdravotním postižením 
na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy 

o poskytnutí sociální služby, nebo 
d) umístěna v domově pro osoby se zdra-

votním postižením, domově pro seniory, 
domově se zvláštním režimem nebo chráně-
ném bydlení.

(2) Od  poplatku se osvobozuje fyzická 
osoba, která:

a) je držitelem průkazu ZTP/P,
b) má trvalé bydliště v sídle ohlašovny dle 

zvláštních předpisů,
c) má v obci pobyt a zároveň má ve vlast-

nictví další stavbu určenou k individuální 
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých 
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, 
je od placení poplatku za tuto stavbu, byt 
nebo rodinný dům osvobozena,

d) se  v daném kalendářním roce déle než 
čtyři měsíce nepřetržitě zdržuje v zahraničí, 
hradí poplatek v poměrné výši. Pro stanove-
ní počtu měsíců je rozhodující stav pobytu 
k poslednímu dni měsíce,

e) je umístěna v zařízeních pro léčbu 
osob s psychickými poruchami. 

(3) Úleva se poskytuje / nárok na úlevu od 
poplatku má fyzická osoba, která:

a) k 31. 12. kalendářního roku předcháze-
jícího poplatkové povinnosti dovršila 75 let 
a to ve výši 50% poplatku. 

Nárok na osvobození a úlevu je po-
platník povinen ohlásit, případně doložit 
správci poplatku do 30 dnů ode dne, kdy 
mu nárok na osvobození nebo úlevu vzni-
kl. Úleva 50% z poplatku je automaticky 
poskytnuta poplatníkovi, který v roce 2017 
dovršil 75 let bez povinnosti ohlášení.

MĚSTO PEČKY
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Vážení spoluobčané,
původně jsem chtěl psát o tom, že si 

v únorových dnech připomeneme 70. výročí 
Vítězného února, ale to by přes naše cenzo-
ry, kteří dbají na „čistotu“ Pečeckých novin, 
a toho co mají lidé v nich přečíst a pak my-
slet, neprošlo. Řídí se heslem, že vítěz bere 
vše a proto jsou z vrahů Mašínů hrdinové. 
Proto je našim vnoučatům už od útlého 
věku ve škole vštěpováno to, jak za socialis-
mu bylo vše špatné. Že dnes některé rodiny 
trpí nedostatkem peněz a jejich děti nejezdí 
se třídou na výlety, o tom se nemluví. Ale 
o tom psát nechci.

 Chci se zaměřit na „úspěchy“, o kte-
rých psal pan starosta v lednovém vydání 
PN. Asi měl na mysli ty „odborníky“ s vy-
sokoškolským vzděláním, kteří tak kvalitně 
připravili výběrové řízení na komunikace 
ve Velkých Chvalovicích, kde by Pečeckým 
službám vznikla škoda cca 350 tis. Kč tím, 
že by si nemohly odečíst DPH. Je jistě za-

jímavé, že Rada tuto akci schválila, ale na 
Zastupitelstvu se její členové postavili proti 
akci. Z nutnosti opakovat výběrové řízení 
přišly Pečky a tím my všichni o několik de-
sítek tisíc korun. Nebo snad myslel rekon-
strukci K. H. Borovského, kde v roce 2016 
probíhala výstavba školní kuchyně a s tím 
spojené oplocení a výstavba chodníku ze 
zámkové dlažby. V roce 2017 zde proběhla 
kompletní rekonstrukce celé ulice včetně 
kanalizace a tím došlo k odbourání cca 6 m 
chodníku a dále k posunutí oplocení, také 
asi o 6 metrů. Tyto práce se jistě musely 
platit. Dnes přeci nikdo nic zadarmo neudě-
lá. Jak je možné, že za takové hospodaření 
s našimi penězi nenese nikdo zodpovědnost. 
Chtěl bych asi po úřednících MěÚ hodně, 
kdybych požadoval jejich myšlení alespoň 
rok dopředu, kdy se plánuje ve stejné loka-
litě další akce. Máme tam přeci investiční-
ho technika, vedoucí správy majetku města 

Vážený pane zastupiteli,
z Vašeho příspěvku je zřejmé, že jste opět 

nezklamal. Mám tím na mysli Vaše oblíbené 
kritizování všech a všeho, podezírání a na-
padání všech akcí, které se v našem městě 
realizují. Přitom by stačilo málo, a to ověřit 
si některé Vaše „připomínky“ přímo na rad-
nici u odpovědných pracovníků, či přímo 
u mne. 

Mám tímto na mysli znevažování inves-
tičních akcí, které ve Vašem článku určitým 
způsobem napadáte. Konkrétně rekon-
strukci komunikace ulice K. H. Borovské-
ho. Posunutí oplocení bylo způsobeno na zá-
kladě požadavku občanů, kteří požadovali, 
a bylo jim vyhověno, ponechání některých 
vzrostlých stromů v blízkosti Základní školy 
Pečky. Projektová dokumentace zahrnovala 
vykácení těchto stromů a v těchto místech 
měl být veden chodník. Aby nebyly poru-
šeny kořeny těchto stromů, byla upravena 
projektová dokumentace, došlo k posunutí 
stávajícího oplocení a k úpravě napojení již 

realizovaného chodníku. Rovněž musel být 
vytvořen prostor pro odvedení dešťových 
vod a následně jejich vsakování.  Vysázení 
nových stromů, resp. keřů v této lokalitě je 
v plánu roku 2018. 

Dále se zmiňujete o nevhodném rozmís-
tění sloupů veřejného osvětlení v ulici Nym-
burská. Musím konstatovat, že tyto sloupy 
jsou umístěny z doby dávno minulé a dle 
nové projektové dokumentace je umístění 
nových sloupů již dle ČSN norem. Realizace 
rekonstrukce veřejného osvětlení a měst-
ského rozhlasu v této ulici závisí na uložení 
silových kabelů elektrické energie do země, 
které plánuje ČEZ v roce 2019. Při sklou-
bení těchto prací právě dojde k ušetření fi-
nančních prostředků na zemních pracích 
a zároveň bude rekonstruován i chodník.   

Výběrové řízení na rekonstrukci komuni-
kací ulic Dlouhá a Křivá ve Velkých Chvalo-
vicích bylo vypsáno v době, kdy ještě město 
Pečky nemělo souhlas Pečeckých služeb 

a máme zákon 312/2002 Sb. Při této rekon-
strukci rovněž dostala trhlinu akce „Za Peč-
ky zelenější“, kdy zde bylo vykáceno cca 7 
stromů, ale zasazen nebyl žádný. 

Rovněž pan starosta kladně hodnotil při-
pomínky občanů, které jsou pro práci úřadu 
důležité, ale na zasedání Zastupitelstva dne 
8. 11. 2017 předali občané všem členům pí-
semné otázky jak na další plány s parkem, 
tak i personálního charakteru (stížnosti na 
pracovníky MěÚ). Není mi známo, že by na 
toto někdo z vedení města reagoval, ales-
poň já jako zastupitel jsem nic takového 
neobdržel. Dalo by se psát i o jiných věcech 
– ekologie a s tím spojené jízdy aut ze sídli-
ště k nádraží (v každém autě sedí jeden člo-
věk), o instalaci dvou světel před školou, ale 
v Nymburské ulici je jen jedno na cca 120 m 
délky, pravidelné ořezávání stromů a další.

Luděk Vinohradník

k realizaci a úhradě nového vodovodního 
řadu, jež je součástí této investiční akce. 
Proto vypsání výběrového řízení bylo v této 
podobě a ne ve variantě centrálního zada-
vatele (společná akce města Peček a Pečec-
kých služeb s.r.o.).  

Dále se zmiňujete o mém kladném hod-
nocení připomínek občanů a písemných 
otázek ohledně městského parku, na něž 
podle Vaší domněnky není vůbec reagováno. 
Mohu Vám s  plnou odpovědností sdělit, že 
na mnoho otázek tazatelů, bylo buď písem-
ně, nebo ústně reagováno prostřednictvím 
odpovědných pracovníků nebo přímo při 
jednání na Městském úřadě v Pečkách se 
starostou města.

Na závěr bych chtěl zdůraznit, že jenom 
slepý nevidí to, co v uplynulých letech bylo 
v našem městě zrealizováno a drtivou větši-
nou občanů chváleno, jak město Pečky mění 
svou podobu k podstatně lepšímu, což i cizí 
návštěvníci našeho města kvitují. 

Milan Urban, starosta města

Sami sobě
Nápor tříděného odpa-

du z našich domácností 
je během vánočních svát-
ků snadno předvídatelný. 
A sídliště s velkou koncen-
trací domácností je jednou 
z lokalit, kde se naše pře-
bytky více hromadí. Ano, 
odvoz nebyl naplánován na 
sváteční dny 24., 25. a 26. 
prosince, ale hned první 
pracovní den – 27. prosince 
bylo již vše v pořádku. Panu 
Kmochovi byla ze strany PS 
výjimečnost situace písem-
ně vysvětlena a odůvodně-
na, ještě tedy čtenářům Pe-
čeckých novin. 

Vytřídím, dobře směst-
nám, a pokud zjistím, že je 
kontejner plný, proč bych 
odkládala okolo, abych při-
spěla k malebnému zákou-
tí? Ta moje taška určitě po-
čká do příštího týdne! Vše je 
jenom o nás samých.

Jana KusáVlastimil Kmoch
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Přivítali jsme rok 2018

Na závěr loňského roku se tradičně ko-
naly před radnicí silvestrovské soutěže pro 
děti. Před 19. hodinou pan starosta Milan 
Urban popřál všem přítomným do nového 
roku hodně zdraví a štěstí. Úderem věžních 
hodin začal krásný ohňostroj.

Hned na Nový rok se šel tradiční Novo-
roční špacír okolo města. Trasa vedla do Ra-
tenic a zpět.

Poděkování: Děkuji všem spolupracovníkům Kulturního střediska Pečky za 
jejich pomoc při organizování kulturních akcí. Jsou to: p. Hotovcová B., Švan-
dová L., pan Šmíd P., Šebesta Z., Hovorka J., Bečan P.

Věra Šuková, ředitelka Kulturního střediska města Pečky

Již druhou lednovou neděli jsme pro děti uspořádali Rej masek.

Na měsíc březen pro vás městská 
knihovna jako vždy připravuje boha-
tý program, jehož přehled otiskneme 
v příštích Pečeckých novinách.

Výstava „Spolkla mě knihovna“ bude do-
provázena speciálním programem určeným 
žákům ZŠ. Více v příštím čísle PN.

VCP o číslech a novinkách
Posledním lednovým dnem skončil v na-

šem vzdělávacím centru zimní semestr 
2017/18. Ve 46 kurzech a kroužcích se s dva-
cítkou lektorů do zájmového vzdělávání 
a zábavy pustilo 350 Pečáků i přespolních 
(z Poděbrad, Velkého Oseka, Poříčan, Sad-
ské, okolních obcí …). Jsme rádi, že „čísla 
rostou“ a jsou důkazem stoupajícího zájmu 
o volnočasové aktivity v Pečkách. 

Naše současná nabídka dává možnost 
výběru ze tří tematických okruhů. Velkou 
skupinu tvoří kurzy vzdělávací: jazykové 
(22), přípravné (Klubík, Předškoláček, přijí-
mačky na SŠ – 6), logopedické, hudební (2), 
psychologické (2). Ve skupině výtvarných 
a kreativních kroužků nabízíme Ateliéry (3), 
dívčí vyráběcí Kreativ (2) a jeho chlapeckou 
alternativu Malého kutila, velmi oblíbená je 
keramika (3). Na podzim jsme otevřeli i tři 
kroužky Sportovní přípravky pro děti. 

Na webových stránkách www.vzcentrum.
cz si můžete z naší nabídky snadno vybrat 
podle své věkové kategorie. Dolní hranice je 
dána – 2,5 let pro malé Klubíkáře, ta horní 
– věk seniorský - nerozhoduje. Důležitá je 
chuť něco dělat. 

A když je čas jenom o víkendu? Proč si 
neodpočinout na keramickém nebo jiném 

kreativním workshopu, nezajít s dětmi na 
pravidelnou výtvarnou dílničku?  Spolu 
s účastnicemi KLUBKOvých úterků si tu 
v 25 kurzech užilo 144 spokojených tvořivců. 

Se začínajícím letním semestrem, do kte-
rého je možno v jeho průběhu přistupovat, 
jsme připravili další novinky: žáky 2. stup-
ně ZŠ zveme do kroužku Výtvarná grafika, 
který se bude, na rozdíl od malířského Ateli-
éru, specializovat na grafiku (linoryt, dřevo-
ryt, knižní ilustraci, komiks, písmo, …). Pro 
prvostupňové děti se počínaje únorem ote-
vírá kroužek Bádálek – zkoumání přírody 
a pokusy v terénu i v laboratoři. Pro seniory 
rozšiřujeme nabídku kurzů anglického a ně-
meckého jazyka. Finišují i přípravy krouž-
ku Počítačová grafika pro žáky 2. stupně 
ZŠ a Základy PC pro seniory. Všechny tyto 
kurzy (vyjma jazykových) budou probíhat 
ve vybavených odborných učebnách pečec-
ké základní školy.  

Rádi přivítáme všechny, kteří se chtě-
jí přidat, být aktivní a v dobré společnosti. 
VCP je tu i pro vás. 

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

kancelář po – čt 13:00 – 17:00

Krásný vá-
noční dárek 
od malých ku-
tilů pro VCP 
– vlastnoruč-
ně vyrobené 
krmítko. Na 
žáky 1. stupně 
ZŠ pěkná prá-
ce. Díky kluci 
a Oldo :-).
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Pečecký cukrovar po roce 1929
- pokračování z č.12/2016  PN o historii a vývoji jednoho pečeckého závodu – Rafinérie cukru

Minulé vyprávění jsme opustili v roce 
1929, kdy byla výroba cukru v Pečkách za-
stavena. Od uzavření podniku uběhlo 5 let 
a psal se rok 1934. Tehdejší státní zřízení 
si nedovedlo poradit s velkým množstvím 
obilí. Jeho nadbytek řešil stát tím, že zřídil 
tak zvaný obilní monopol. Obilní společ-
nost část obilí pro nadúrodu denaturovala 
(znehodnotila), to se pak nedalo semlít ani 
prodat. Rolníci jej používali jen ke krmení. 
Velká agrární společnost Kooperativa si bu-
dovy rafinérie nejprve v roce 1934 pronajala 
a později celý objekt za 2,2 mil Kč odkoupi-
la a upravila na skladování obilí. O dělníky 
v té době nebyla nouze. Z vedoucích pra-
covníků nastupuje nejdříve účetní Jirásek 
zvaný ,,bombas“ a za ním přichází správce 
Kříž, oba víteční a energičtí organizátoři. Do 
upravených skladů začalo po dráze proudit 
značné množství obilí. Posun vagónů na ko-
lejišti se prováděl jako za rafenace, volským 
spřežením, které kočíroval Fanda Kubera. 
Veškeré práce - vykládka, nakládka, pře-
mísťování se provádělo jen za pomocí lopat 
a lidské síly.

 Mimo skladování obilí se 
postupně přidružovala i ně-
která jiná výrobní oddělení. 
Byla to mydlárna s mistrem 
Petráskem a pomocníkem 
Drobným, později přešli do 
provozu výrobny krmiv. Ve 
staré kotelně zahájila pro-
voz melasárna na výrobu 
krmiva. V sousedních bu-
dovách se začalo s čištěním 
osiv. Před II. světovou vál-
kou se také začalo s výrobou 
krmných směsí. Tato výro-
ba byla zaváděna za pomoci 
odborníka z Belgie. Postupně se tato výroba 
úspěšně rozšířila. Pak přišla německá oku-
pace, která zasáhla rušivě do provozu těchto 
podniků. Wehrmacht zabral pro svou potře-
bu část budov, hlavně skladů, včetně části 
zaměstnanců. Lisovala se zde sláma, seno 
a skladovalo se zde mnoho druhů různého 
zboží a potravin. Plnily se zde zvláštní ple-
chové sudy s potravinami, které se shazo-
valy z letadel k obklíčeným německým voj-

skům na frontě. Tomuto provozu veleli dva 
němečtí důstojníci. Pro bezpečnost tam bylo 
také několik ozbrojených německých vojá-
ků a jedno dělo. Na nádvoří bylo zbudováno 
na ochranu před nálety několik betonových 
bunkrů. Takto hospodařili vedle sebe česká 
civilní správa a německý Wehrmacht až do 
konce války. To je ale již jiná kapitola.

Jan Karbus, kronikář města

Bývalé sklady rafinerie cukru, ve kterých 
se před výstavbou nové budovy vyráběly krmné směsi.

O Lužických Srbech
Jsem na slavnosti, na které každoroč-

ně bývají i příznivci z Německa. Rozloží 
svůj stánek, nabízejí propagační materiály 
a doma pečené buchty a koláče.

Kdysi za pobytu v Krušných horách jsme 
občas zajížděli za hranice k německým přá-
telům. Zůstaly fotografie. Rozhodla jsem se 
vzít je tentokrát s sebou v bláhové naději, že 
někdo ve stánku pozná město nebo dokon-
ce Elsu a Kurta. Starosti mi dělala jen má 
protektorátní němčina, ale měla jsem štěstí, 
jedna z paní obstojně mluvila česky. Samo-
zřejmě mé naděje byly liché, ale jakmile se 
na snímku objevil Budyšín a Lužické Srbky 
v typickém oblečení, vlídná paní se shýbla 
mezi své materiály a obdarovala mě dvěma 
lužickosrbskými časopisy: NAŠA DOMOWI-
NA a NOWY CASNIK, tyźenik za srbski lud. 
Větší radost mi nemohla udělat. Už názvy 
tiskovin dokazují, že lužická srbština je blíz-

ká češtině. Pokouším se teda číst a rozumět. 
No, slovenština to není, ale z kontextu, neza-
kopnete –li o slovíčko, které ne a ne rozluš-
tit, pochopíte. Například v červnu minulého 
roku se konal „w Chrósćicach XII. mjezyna-
rodny folklorny festiwal Lužica“. Vystoupilo 
na něm mimo místních i jedenáct souborů 
z různých zemí – z Egypta, Běloruska, Ko-
lumbie, USA, Polska, byl tu zástupce Slo-
venska atd.  Z České republiky nikdo, je to 
přece jen dálka … Podle krásných fotografií 
nešlo jen o folklor, mládež zde se zápalem 
předvedla moderní kreace.

Prohlížím NOWY CASNIK, na straně 6 
čtu: „Božena Němcowa: Žiwa Bara, 8. źěl 
lěśnego romana“, čekali byste něco takové-
ho? Divá Bára s obrázkem knižního vydání 
v lužické srbštině!

Lužičtí Srbové, západní Slované, si na 
rozdíl od Slovanů Polabských a Pobaltských 

udrželi své národní povědomí, svou řeč 
a kulturu. Jejich území bylo součástí Velké 
Moravy, krátce si udrželi samostatnost, ale 
jak to bývá, podléhali mocným sousedům, 
Čechům, Polákům, Němcům. Mezi poslední 
čtvrtinou 14. a polovinou 17. století patřila 
Lužice ke Koruně české. Tato hrdá menši-
na přibližně o 60 tisících potomků Slovanů 
odolala všem germanizačním tlakům, žije 
v Sasku a Braniborsku v oblastech, kam sto-
jí za to vyjet na dovolenou.

I Lužičtí Srbové mají své „blanické rytí-
ře“. V době největšího ohrožení vyjede z vr-
chu Drohmbergu sedm králů zachránit svůj 
národ. 

Na závěr zmíněného festivalu vystoupil 
„předsyda Domowiny Statnik…“. Vyslovil 
„dźak wšěm organizatoram a podpěrače-
lam“. Jistě, váženi čtenáři, rozumíte.

-zf-

Zemřel pečecký výtvarník 
a malíř Miroslav Ziegler

Dne 26. prosince 2017 
skončila cesta pozem-
ským životem pečeckého 
výtvarníka, grafika a ma-
líře pana Miroslava Zie-
glera. 

Narodil se 10. října 
1937 v Pečkách a s Pečka-
mi spojil svůj celý osobní 
život. Prožil zde hezké 
a klidné dětství a tady si 

spřádal své budoucí sny o životě kreslíře 
a výtvarníka. Ne vždy se dětské sny splní, 
ale jemu se to podařilo díky jeho talentu, 
úsilí a úsilí celé rodiny. Zasloužil si to. Svůj 
profesní život zahájil v Pardubicích a poz-
ději se přemístil do Prahy, leč do stejného 
zaměstnání. Jeho profesní život byl naplněn 
výtvarnou prací i prací uměleckou a vím, že 
byl se svým profesním životem spokojen. 
Pracoval nejen v jednom podniku, ale napl-
nil svůj život i spoluprací s ochranou příro-
dy, s muzei, s pražskou zoologickou zahra-
dou, s tvorbou expozic a výstav, ilustroval 
i řadu knih. Vytvořil zdařilá loga mnohých 
podniků a profesí. Podílel se na výtvarné 

stránce slavných Brněnských veletrhů, stál 
za výtvarným návrhem a jeho uskutečně-
ním muzea v Sadské a podílel se na výtvar-
ném řešení a provedení vysvětlujících tabulí 
v pražské zoo. Jeho profesní život ho naplnil. 
Když se v roce 1975 oženil a narodila se mu 
dcera, věnoval drahný čas i zabezpečení ro-
diny. I toho dosáhl. Zasáhla ho však dlouhá 
a těžká choroba, které odolával mnohá léta, 
i když to nedával příliš na vědomí. Nakonec 
ho však dostihla. Dopsán byl příběh jeho ži-
vota. Příběh ten však nekončí, ale pokračuje 
v nás, kteří jsme mu byli blízcí.

Václav Ziegler, bratr 

Vzpomínáme
Dne 24. února tomu 

bude již 18 let, co nás 
opustila naše milovaná 
Štěpánka Čelárová z Pe-
ček. I přes plynoucí roky 
stále zůstáváš v našich 
srdcích. Milující rodina

„Plynoucí čas sice 
odnáší krásné chvíle, 
ale milosrdně přikrývá 

a hojí vše, co by jinak bylo nesnesitelné.“

Dne 20. února je tomu 
již pět smutných let, co 
mne navždy opustil man-
žel pan Antonín Havlan 
z Velkých Chvalovic. Stále 
vzpomíná a nemůže za-
pomenout manželka Jana 
a dcery Lenka a Jana s ro-
dinami.

Dne 26. ledna 2018 
tomu bylo 45 let, co nás 
opustil náš bratr pan Jo-
sef Opočenský z Peček. 
Nikdy nezapomeneme. 
Sestry Marie a Lída s ro-
dinami.

Čas ubíhá, ale vzpo-
mínka v našich srdcích 
žije dál. 8. února 2018 
uplyne druhý rok plný 
smutku, kdy nás navždy 
opustil manžel, tatínek 
a děda pan Pavel Rataj. 
Vzpomíná manželka 
a děti s rodinami
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Ocenění žáků za reprezentaci Středočeského kraje
V pondělí 18. prosince 2017 se v sále Za-

stupitelstva Středočeského kraje uskutečni-
lo slavnostní „Ocenění žáků a studentů za 
úspěšnou reprezentaci Středočeského kra-
je na soutěžích a přehlídkách ve školním 
roce 2016/2017“. Mezi oceněnými byl žák 
naší školy Miloš Hotovec (IX. A) a naše dnes 
již bývalé žákyně Anna Stránská (Gymnázi-
um Kolín) a Michaela Gremlicová (SPŠCH 
Pardubice).

Z rukou ministra školství, mládeže a tě-
lovýchovy Ing. Roberta Plagy, Ph.D. a rad-
ního Středočeského kraje pro oblast školství 
Prof. MUDr. Zdeňka Seidla, CSc. převzali 
pamětní listy a finanční poukázky na nákup 
sportovního oblečení a potřeb za 1. místo 
v celostátním kole soutěže „SAPERE – vě-
dět, jak žít“.

Lyžařský výcvikový kurz Rokytnice nad Jizerou – Studenov 7. - 12. 1. 2018

Žáci 7. ročníku absolvovali v první polo-
vině ledna lyžařský výcvikový kurz v Rokyt-
nici nad Jizerou. Stejně jako v loňském roce 
jsme se ubytovali v juniorhotelu Roxana. 
Kurzu se zúčastnilo 46 žáků ze VII. A, VII. 
B a VII. C.

Vedoucí kurzu pan učitel Pavel Kupr, in-
struktoři Jan Hranička, Kamila Válová, Petr 
Švanda a MUDr. Jan Ohem přivítali žáky  
u autobusu. Naložili jsme zavazadla a lyže, 
spočítali děti, rozloučili se a vyrazili směr 
Rokytnice nad Jizerou. Po příjezdu jsme 

v různých lyžařských technikách, a tak po-
slední den na svahu už všichni jezdili tak, 
že téměř nebyly znát rozdíly mezi zkuše-
nými lyžaři a lyžaři začátečníky. Odměnou 
a splněnou výzvou pro začátečníky bylo 
sjetí červené sjezdovky poslední den kurzu. 
Sněhové podmínky letos nebyly ideální, ale 
poprali jsme se s tím statečně.

Necelý týden pobytu na horách utekl 
jako voda, a tak jsme se 12. ledna rozloučili, 
zamávali sjezdovkám a vyrazili domů.

Pavel Kupr, Kamila Válová, Jan Hranička, 
učitelé - instruktoři

se ubytovali a seznámili s ubytovacím zaří-
zením. Ubytování a stravu jsme mohli jen 
chválit. Druhý den ráno jsme zahájili výcvik 
na sjezdovkách. Pokročilí lyžaři zdokonalo-
vali naučené a začátečníci se seznamovali 
s lyžemi a trénovali základy lyžování.

Na středeční den jsme naplánovali čás-
tečný odpočinek od sjezdových lyží a tak 
jsme ve dvou skupinách vyrazili poznávat 
nejbližší okolí chaty a navštívit město Ro-
kytnice. 

V dalších dnech se žáci zdokonalovali 

Získali jsme titul Ekoškola

Naše škola získala titul Ekoškola – mezinárodně uznávaný titul škol 
s enmvironmentálním zaměřením. Již dva roky je naše škola zapojena 
do tohoto programu a na konci listopadu k nám do školy dorazil audit 
z mezinárodního programu Tereza. 

Zástupci Ekotýmu auditorky prováděli po škole, ukazovali naše 
práce a naše snahy za dva roky. Z potřebných 484 bodů jsme získali 
640, což mluví za vše. Moc děkuji za pilnou práci žáků celého Ekotýmu 
a pokračujeme dál. Za dva roky budeme totiž titul Ekoškola obhajovat!

Ekotým a Kateřina Čiháková, učitelka

Sbírky ZŠ Pečky
Ve středu před Vánocemi jsme předali dárky dětem z Dětského 

domova v Nymburce. Celkem 24 dětem jsme koupili vánoční dá-
rek, o který si napsaly Ježíškovi. Díky vám se nám to vše podařilo, 
vybralo se bezmála 14 tisíc korun. Za zbylé peníze jsme koupili 
foťák dětem na výlety a dvě společenské hry. Stejně jako už mi-
nulých deset let si od nás odvezli plné auto granulí, konzerv a 
ovesných vloček ošetřovatelé Záchranné stanice Huslík.  I učitel-
ská sbírka pro seniory z Pečovatelského domu v Pečkách potěšila 
všechny klienty. Moc děkujeme za podporu a vaše dobrá srdce.

Kateřina Čiháková, Marie Hronová, 
Alena Katrnošková a Pavel Kupr, učitelé



92 | 2018         Pečecké NOVINY            Ze sportu

Mikroprojekt Památky Peček
Na konci minulého školního roku jsme 

se zapojili do mikroprojektu nadace Tereza, 
programu Erasmus+ a programu SEVER. 
Náš mikroprojekt jsme nazvali Památky Pe-
ček. Sedmé ročníky v hodinách konverzace 
angličtiny, přírodovědného semináře a ho-
dinách výtvarné výchovy pracují na reali-
zaci tohoto projektu. Úkol byl daný - peníze 
využijte na zlepšení a zviditelnění města. 

Zatím máme za sebou hodinu plánování 
- žáci se rozdělili do šesti skupin, vybrali si 
jedno místo v Pečkách, které by z jakého-
koliv důvodu chtěli změnit a proč. Všichni 
žáci přišli se zajímavými nápady, bylo těžké 
vybrat, na co peníze využijeme, ale všichni 
jsme se nakonec shodli, že nám ve městě 
chybí informační letáky o Pečkách - v češti-
ně i angličtině a rádi bychom vytvořili tabuli 
o historii naší školy nebo celkově o památ-

kách v našem městě, to je v rozpracované 
fázi a také uvidíme, co nám po schůzce s ve-
dením města bude schváleno.

Dále žáci kreslí a malují významné bu-
dovy našeho města. Tyto výtvory využijeme 
jak na naučnou tabuli, tak do informačních 
letáků. Rádi bychom zakomponovali i mul-
timédia a vše bychom chtěli spouštět přes 
aplikaci, ale to je také v jednání.

Vše byly prezentovat žákyně v Hradci 
Králové v Ekologickém centru SEVER. Zde 
jsme vyslechli nápady a názory dalších pěti 
zúčastněných škol (2 ZŠ a 3 SŠ). Náš návrh 
sklidil úspěch, hlavně díky propojení před-
mětů a máme povolení pokračovat dál.

Makáme, těšte se na výsledek, který bu-
deme prezentovat veřejně.
Sedmé ročníky a učitelky Kateřina Čiháková, 

Marie Hronová, Alena Katrnošková 
a Marika Píšová

Olympiáda 
v českém jazyce

Dne 28. 11. 2017 proběhlo na naší škole 
první kolo Olympiády v českém jazyce. 

Zúčastnilo se ho celkem 13 žáků a žákyň 
z 8. a 9. ročníků. Olympiáda opět prověřova-
la všestranné schopnosti žáků v mateřském 
jazyce, kromě naučených pouček museli 
studenti uplatnit i jazykový cit, představi-
vost a tvořivost.  

První, mluvnická část obsahovala při-
rovnání – žáci doplňovali vhodný přirovná-
vaný jev, vysvětlili, jak přirovnání funguje 
a jak se liší od porovnání se spojkou „než“, 
pokusili se vyvodit pravidlo. Hráli si se 
slovy, když nahrazovali jedno písmeno ve 
slově „ať“ tak, aby vzniklo co nejvíce slov. 
V mluvnické části se také objevila věta ne-
jednoznačná, taková, kterou pravidelně čte-
me v denním tisku či na internetu ve zpra-
vodajských článcích. Pochopit a vysvětlit si 
význam takové věty bývá oříškem i pro do-
spělé čtenáře. Nakonec měli studenti použít 
správně ve větách slovo „tentam“, vysvětlit 
jeho gramatické zvláštnosti. 

V první části byl nejlepší žák Adam Syrů-
ček z IX. B se ziskem 13 z 24 bodů. 

„Stalo se to minulý týden…“ tak zněl ná-
zev dalšího, volného slohového úkolu. Žáci 
psali většinou vypravování. Někdo se poku-
sil o psychologickou prózu, někdo psal rea-
listickou příhodu z minulého týdne, některé 
příběhy hladily po duši, jiné s nadhledem 
líčily potíže s dopravou… Hodnotil se na-
příklad styl vypravování, dodržení tématu, 
nápad, syntaktické konstrukce vět i výběr 
lexikálních prostředků a pravopis. V této 
části vedla bezkonkurenčně práce Lukáše 
Nimburského s plným počtem, tedy 10 body. 

Jména vítězů se již mihla tímto textem. 
Gratulujeme Adamovi Syrůčkovi k první-
mu místu školního kola s 22 body a Lukáši 
Nimburskému ke 2. místu s 21 body. Jak 
kluci dopadli na konci ledna v okresním 
kole v Kolíně, kde naši školu reprezentovali, 
vás budeme informovat v příštím čísle Pe-
čeckých novin.

Marika Píšová a Ludmila Podlešáková, 
učitelky českého jazyka

Jak šla vrána do světa
… to je název divadelního představení, 

které nás ve školce potěšilo hned na začátku 
roku 2018. Představení nastudovalo Petr-
paslíkovo divadlo v Nymburce jako kombi-
naci loutkového a živého divadla jedné oso-
by – herce Petra Pištěka. Jeho pohádkám vé-
vodí hlasová rozmanitost, podmanivá hudba 
a loutky. Dětem se představení moc líbilo, 
což bylo patrné i z jejich interakce s hercem 
během představení. 

Radost dětí je pro nás hnacím motorem 
ve vyhledávání dalších zajímavých a neo-
koukaných představení, ať už zpívaných 
nebo hraných, ovšem za dodržení hesla „vše-
ho s mírou“. 

Pro ilustraci přikládáme pár fotografií 
nejen z divadla, ale také nahlédnutí do tří-
dy, když zima nepřichází a sněhové vločky 
si tedy musí děti vytvořit samy.

Miroslava Zumrová, ředitelka MŠ Mašinka
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Zpráva o přípravách 39. Pečecké desítky
Pečecká desítka Memoriál Jardy Kvač-

ka se letos uskuteční v sobotu 10. března.  
Pořadatelé již několik měsíců připravují 
vše potřebné, aby účastníci měli ze závodů 
v Pečkách jen a jen příjemné zážitky a dob-
rý pocit. V současné době probíhá na inter-
netových stránkách www.pecky10km.cz při-
hlašování závodníků na hlavní závod.  K de-
sátému lednu bylo registrováno přes 400 
běžců.  Pro všechny, kteří  uvažují o startu 
doporučujeme přihlášení předem, na místě 
to bude možné pouze výjimečně. To nepla-
tí pro děti a účastníky lidového běhu. Ti se 
naopak mohou přihlásit na závody pouze 
v den závodu ve sportovní hale. Podle toho, 
jak probíhá prezence, usuzujeme, že do Pe-
ček zavítá opět okolo tisícovky běžců. Více 
podrobností o závodě zveřejní Pečecké novi-
ny v příštím čísle.

Jiří Katrnoška, pořadatel

MČR v táhlovém hokeji historicky poprvé v Pečkách
Česká chemoplastová elita se 9. prosince 

2017 sešla v pečecké školní jídelně, aby mezi 
sebou hráči po roce poměřili síly. Slavnostní 
zahájení mistrovství republiky obstaral po 
české státní hymně místostarosta města Pe-
ček Milan Paluska. Oba zástupci pečeckého 
týmu – Jaromír Foltýn sen.  a Adam Syrů-
ček vyhráli svoje kategorie v českém pohá-
ru, dlouhodobé soutěži hodnotící všechny 
turnaje za celý rok. Ve finálových bojích 
mistrovství v jednotlivých kategoriích roz-
hodovalo až poslední kolo. Mezi juniory vy-
hrál Adam Syrůček 5:1 a obsadil konečné 
druhé místo. Druhý pečecký zástupce Jaro-
mír Foltýn sen., který obhajoval titul z loň-
ského roku, remizoval 1:1 a to mu stačilo 
při rovnosti bodů na čtvrté místo. Vítězové 
mistrovství republiky se automaticky nomi-
novali na mistrovství Evropy. Trenér české 
reprezentace po mistrovství oznámil posled-
ní místo do národního týmu a nominoval 
Jaromíra Foltýna sen.  

Starší přípravka AFK Pečky získala zlatou medaili na turnaji v Milovicích. Všichni kluci 
na tomto turnaji předvedli opravdu poctivý fotbalový výkon a poprávu se stali vítězi tohoto 
turnaje. V každém utkání se i přes možný nepříznivý výsledek snažili hrát až dokonce a fot-
balová snaha se klukům vyplatila. 

Trenéři ještě jednou kluky chválí a gratují jim k prvnímu místu.

Odpoledne mistrovství pokračovalo sou-
těží družstev. Domácí reprezentoval tým 
Seny-Oři, kteří nastoupili v sestavě Jaromír 
Foltýn sen. a jun., Pavel Flek, Karel Racek 
a Adam Syrůček. Základní část domácí po 
výsledcích 2:0, 1:1, 1:1 a 2:0 ovládli a do play
-off postoupili z první příčky. V semifinále 
si Seny-Oři v pohodě poradili s Mosteckými 
Želvami a čekal je už jen poslední krůček 
v podobě finále proti Černým Zlobrům. Ani 
tam nedali svému soupeři šanci a po drti-
vém debaklu 8:1 zvedli nad hlavu pohár pro 
mistry ČR v táhlovém hokeji Chemoplast! 
Titul mistra republiky družstev tedy pro rok 
2017 zůstal v Pečkách.

Velké díky patří sponzorům, bez nichž by 
se mistrovství v Pečkách nekonalo. Děkuje-
me městu Pečky, Základní škole Pečky a fir-
mě Profi Therm.

Za pořadatele Adam Syrůček

Zlatá medaile
Mistr republiky 

z Peček
V sobotu 25. 11. 2017 

se hned 6 hráčů z Prague 
NHL vydalo do severo-
českého Mostu na mis-
trovství ČR ve stolním 
hokeji šprtci. Jediným 
zástupcem pečecké šprt-
cové školy byl v juniorské 
kategorii Adam Syrůček. 
Adam zvládl vyhrát prv-
ních pět zápasů a velmi 
rychle si udělal luxusní 
náskok před ostatními. 
V posledním kole mu 
stačila remíza. Proti břec-
lavskému prvoligovému hráči Kaňovi hrál 
velmi disciplinovaně a zaslouženě vyhrál 
2:0. Díky tomuto výsledku získal Adam titul 
mistra ČR ve šprtci! 

Nezůstalo jen u titulu, protože vítězové 
kategorií automaticky budou reprezentovat 
Českou republiku na mistrovství Evropy, 
které bude na Slovensku. Nakonec se na 
mistrovství Evropy dostal i Jaromír Foltýn 
jun., díky výsledkům v českém poháru (vý-
sledky turnajů za celou sezónu).

Umístění hráčů Prague NHL:
Junioři: 1. Syrůček Adam. Ženy: 2. Cibul-

ková Markéta, 4.Vančurová Milada. Muži: 
12. Foltýn Jaromír jun., 16. Foltýn Jaromír 
sen., 22. Racek Karel.
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Společné vysazování stromů a keřů pod záštitou MAS Podlipansko
15. 1. 2018 jsme navštívili pana starostu 

a požádali ho o pomoc při organizaci spo-
lečné dobrovolnické akce pod záštitou MAS 
Podlipansko „Jarní a podzimní sázení dře-
vin v Pečkách a okolí“. Rádi bychom podě-
kovali za vstřícné a rychlé jednání pana sta-
rosty a paní ředitelky Ing. Markéty Pošíkové 
(MAS Podlipansko), která již zahrnula náš 
podnět do tradiční žádosti do TPCA. 

Věříme, že společné jarní a podzimní 

vysazování stromů a keřů, při kterém se se-
jdou nejen dospělí, ale i žáci naší základní 
školy pomůže zlepšit nejen naše životní pro-
středí.

Také nás potěšilo kladné přijetí naše-
ho podnětu k vysazení Stromu republiky 
a Stromu města u příležitosti letošních vý-
ročí.

Zdeněk Krejčí, Jaroslava Vosecká, 
Lenka Třísková (KDU-ČSL)

Zřízení bezbariérového přístupu 
k nástupištím v ŽST Pečky

Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace naši žádost o vybudování bezba-
riérového přístupu k nástupištím v ŽST Peč-
ky posoudila a na základě významu této že-
lezniční stanice, počtu odbavovaných cestu-
jících a zhodnocení stávajícího vybavení pro 
cestující vyhodnotila jako opodstatněnou.

Na základě výsledku tohoto vyhodnocení 
bude navržena nová stavba do Plánu inves-
tiční výstavby, která by danou problematiku 
řešila. Pokud bude ze strany Ministerstva 
dopravy zařazení této nové akce odsouhla-
seno, předpokládá se zahájení projektové 
přípravy ještě v letošním roce. V takovém 
případě bude konkrétní technické řešení 
průběžně projednáváno s městem Pečky. 

Jaroslava Vosecká, Ing. Petr Hofhanzl, 
ředitel odboru přípravy staveb SŽDC

Gratulujeme
V měsíci únoru oslaví svá životní 
jubilea:

Jiří Bahník – 80 let
Miroslav Novotný – 80 let
Věra Pulchartová – 85 let
Libuše Zajícová – 90 let
Jiří Šmejkal – 92 let
Bedřich Krank – 93 let

Hodně zdraví a elánu!

Moje vzpomínka na Olgu Havlovou
Měla jsem to štěstí a čest v devadesátých 

letech po tři roky pracovat ve Výboru dobré 
Vůle – Nadaci Olgy Havlové jako dobrovolná 
pracovnice. Byla to moje první a „opravdo-
vá“ školní praxe a nepopsatelná zkušenost 
pro člověka, kterému ještě není osmnáct let 
a patří mu svět.

Zde jsem se setkala s administrativním 
zázemím a chodem nadace. Psala jsem dě-
kovné dopisy dárcům a dobrovolným pra-
covnicím a uvědomovala si, že je v zemi 
mnoho hodných lidí, kteří rádi pomáhají, 
ale i těch, kteří v životě neměli moc štěstí 
a pomoc potřebují. Potkávala jsem dobro-
volníky, kteří byť sami zdravotně znevýhod-
nění aktivně pomáhali jiným a svou pomoc 
vnímali jako samozřejmost. 

Během práce v nadaci se mi změnil žeb-
říček hodnot a začala jsem si více vážit zdra-
ví, které je dar, domova, životního prostředí 
a bezpečné země ve které žijeme. 

Olga Havlová byla výjimečná. Být prv-
ní dámou a pomáhat pro ni nebyla role, ale 
poslání. Nikdy nic nehrála.  Byla autoritou, 
byla přímá a upřímná. Při rozhovoru šla pří-
mo k věci. Od ní jsem se naučila, že dívat 
se na člověka shora mohu pouze v případě, 
pokud mu pomáhám vstávat na nohy.

Velmi mne potěšilo, že letošní rok byl 
u příležitosti nedožitých 85. Narozenin 
paní Olgy vyhlášen „Rokem Olgy Havlo-
vé“ a vznikl krásný projekt „85 stromů pro 
Olgu Havlovou“ pod záštitou Výboru dobré 
vůle – Nadace Olgy Havlové. Mám velkou 
radost, že se do projektu již zapojila paní 
Švejnohová a další občané našeho města 
a věřím, že brzo bude vysazen „Strom Olgy 
Havlové“ na důstojném místě v Pečkách. 
Informace o projektu a finanční podpoře 
najdete na www.vdv.cz.

Lenka Třísková

SlouPečky 
k zamyšlení

Když jsme se v loňských článcích za-
mýšleli nad našimi ztrátami, tak se stalo, že 
z lednového čísla Pečeckých novin se ztratil 
i článek samotný (autor si jen dopřál novo-
ročního odpočinku). Říkal jsem si - vždyť to 
stejně nikdo nečte - ale přátelé, „tisíce“ va-
šich žádostí o pravidelné měsíční zamyšlení  
mě přesvědčilo o pokračování. Témat máme 
ostatně stále nepřeberné množství, a tak 
budu tedy pokračovat až do chvíle, kdy do-
jdou myšlenky.

Tentokrát se tedy zaměříme na ztrátu 
osobního kontaktu. Osobního rozhovoru, 
přátelského poklábosení, třeba na téma 
prezidentských voleb, které v době psaní 
tohoto článku zrovna probíhají. Chybí nám 
osobní konfrontace našich názorů. Raději 
vše řešíme přes sociální sítě a sedě doma na 
gauči, vysíláme prostřednictvím telefonu 
či tabletu slova jak jedovaté šípy. Pamatuji 
třeba na dva učitele pečecké základní školy 
v osmdesátých letech, jeden matikář a dru-
hý češtinář, jeden sparťan a druhý slávista.  
Ježíš, ty jejich rozhovory, špičkování a heco-
vání - ovšem vše v rámci respektu a korekt-
ních vztahů, no to nemělo chybu. To byla po-
tom radost, povinně se procházet po chodbě 
v době velké přestávky a naslouchat těmto 
gentlemanským soubojům. Inspirujme se 
tím a pojďme se raději o všem podstatném 
i nepodstatném v klidu pobavit, pochopit 
a hlavně RESPEKTOVAT názory ostatních. 

Jiří Lazar
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 1. 2.  19:00  Filmový festival „Jeden svět v Pečkách“ 

   - Odvrácená strana světa

   KD Pečky 

 3. – 4. 2. 9-17 Výstava železničních modelů

   Žerotínova 281, Pečky, www.szmp.cz

 3. 2. 14:00 Workshop - Valentýnská keramika (CVP)

   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz

  20:00 Ples města

   KD Pečky

 4. 2. 15:00 Rej pirátů a princezen (KS)

   KD Pečky

 5. - 26. 2.   Výstava „Spolkla mě knihovna“ (MK Pečky) 

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

 6. 2. 19:00 Workshop Valentýnské KLUBKO – přáníčka 

   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz  

 7. 2. 17:00 Přednáška „Generace Y“ – Mgr. Jana Mikšovská, 

   Katedra společenských věd ACR- VŠPSV v Kutné Hoře (ČKA)

   Přednáškový sál KD Pečky

  17:30 Žákovský koncert ZUŠ

   Velký sál ZUŠ Pečky

 8. 2.  19:00  Filmový festival „Jeden svět v Pečkách“ - Šit kredit  

   KD Pečky 

 10. 2. 14:00 Workshop Srdíčková dílna pro pra/rodiče s dětmi (VCP)

   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz

 11. 2. 14:00 Pohádka pro děti „O ztraceném závoji“ (KS)

   KD Pečky

 13. 2. 19:00 Workshop Valentýnské KLUBKO – plátno 

   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz 

 17. 2. 9 a 11 Basketbalový turnaj minižákyň TJ Sokol Pečky – ŠBK Sadská

   Parkhala Pečky

  10:00 Workshop Ateliér (VCP)

   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz

 20. 2. 19:00 Workshop Valentýnské KLUBKO – drátování 

   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz 

 23. 2. 19:00 Travesti show SCREAMERS (KS)

   KD Pečky

 24. 2.  14:00 Workshop Mandaly 

   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz 

  17:00 Basketbalové utkání 1. ligy žen TJ Sokol Pečky – Aritma Praha

   Parkhala Pečky

 25. 2. 17:00 Basketbalové utkání 1. ligy žen TJ Sokol Pečky – Loko Liberec

   Parkhala Pečky

 27. 2.  Výlet zdarma busem do zábavního parku TONGO (KS)  

 28. 2. 17:00 Přednáška „Klenoty USA, krajinné i hvězdné“ – Petr Horálek,  

   astronom, astrofotograf, spisovatel a cestovatel (ČKA)

   Přednáškový sál KD Pečky

 10. 3.  29. ročník Pečecké desítky

Vzdělávací centrum Pečky 
Po - Čt    -------------- / 13:00 - 17:00
MěÚ Pečky (podatelna)
Po, St  7:00 - 11:00 / 12:00 - 17:00 
Út, Čt  7:00 - 11:00 / 12:00 - 15:00 
Pá   7:00 - 11:00 / ---------------- 

Dokumenty v elektronické podobě 
zasílejte na adresu 

info@vzcentrum.cz. 
Uzávěrka veškerých příspěvků 

(max. délka 1/2 strany A4 ve formátu 
Word, foto v samostatném souboru, 

letáky ve formátu PDF) 
je k 20. dni v měsíci. 

Těšíme se na spolupráci s Vámi. 
Za redakční radu: Jana Kusá 

(koordinátor Vzdělávacího centra Pečky) 
tel:. 725 885 766

Vaše příspěvky do PN 
přijímáme: 

Stálá prodejní místa PN
Trafika pí. Trojanové (Tř. 5. května)

Relay - nádraží ČD Pečky
Potraviny „Sídliště“ (Tř. Jana Švermy)
Potraviny „Jitro“ (Masarykovo nám.)

COOP Jednota (Tř. 5. května / Švermova)
Městská knihovna Sv. Čecha Pečky

Vzdělávací centrum Pečky (Masarykovo nám.)
Květiny pí. Špikové (Masarykovo nám.)
Potraviny u přejezdu (ul. Petra Bezruče)

!ŘÁDKOVÁ INZERCE ZDARMA!

CENÍK PLOŠNÉ INZERCE
S účinností od 1. 2. 2016 byly ceny inzerce 

v Pečeckých novinách stanoveny takto:

 celá novin. strana ČB 2.000,- Kč 
   BAREVNĚ 3.000,- Kč
 1/2 novin. strany ČB 1.000,- Kč 
   BAREVNĚ 1.500,- Kč
 1/4 novin. strany  ČB 500,- Kč 
   BAREVNĚ 750,- Kč
 1/8 novin. strany ČB 250,- Kč 
   BAREVNĚ 375,- Kč

K výše uvedeným cenám bude připočteno DPH 
v platné výši (nyní 21 %). 

Inzeráty posílejte na e-mail: info@vzcentrum.cz

Slevy u opakovaných inzercí:
předplacená inzerce na 1/2 roku 

= 1 inzerce zdarma
předplacená inzerce na 1 rok 

= 2 inzerce zdarma


