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Start 39. Pečecké desítky Memoriál Jardy Kvačka se blíží
Do startu 39. ročníku Pečecké desítky 

memoriálu Jardy Kvačka 10. 3. 2018 zbýva-
jí necelé dva týdny.  Závody opět pořádají 
pečečtí atleti ve spolupráci s městským 
úřadem. Pečecká desítka se těší v posled-
ních letech značné pozornosti, proto i letos 
očekáváme účast okolo tisícovky běžců. 
Mezi nimi zcela jistě nebudou chybět naši 
špičkoví závodníci. Je docela možné, že 
v Pečkách opět přivítáme běžce z africké-
ho kontinentu. Hlavní závod na 10 km je 
určen jak registrovaným, tak i kondičním 
běžcům. Registrace závodníků probíhá na 
internetových stránkách Pečecké desítky 
http://pecky10km.wz.cz/. Na těchto strán-
kách jsou k dispozici bližší podrobnosti jak 
o hlavním závodě, tak o závodech mládeže. 

Hlavní závod na 10 km bude odstartován 
ve 12:00 mistryní světa a světovou rekord-

mankou na 800 m Jarmilou Kratochvílo-
vou.  Úředně přeměřená trať s minimálním 
převýšením je vedena z městského parku 
v Pečkách po silnici do Ratenic a Cerhenic, 
kde je obrátka. Po stejné trati se běžci vrací 
zpět do Peček. Letošní novinkou je soutěž 
o nejrychlejšího pečeckého běžce. Vítězství 
v hlavních kategoriích z minulého roku ob-
hajují keňan Joel Mwangi a Eva Vrabcová 
Nývltová. Startovní listina čítá v součas-
nosti okolo osmistovek běžců z pěti zemí. 

V rámci Memoriálu Jardy Kvačka se 
uskuteční 16 mládežnických závodů. Start 
první kategorie je na pořadu v městském 
parku v 8:30. Zatímco k hlavnímu závodu je 
nutná registrace předem na internetu, děti 
se přihlašují ke svým běhům až v den závo-
du ve sportovní hale. Zde platí, že to musí 
být nejpozději 30 minut před startem své 

Program:
 Start  Kategorie Ročník nar.  Trať
 8:30  minižákyně  (roč. 2007…08)  400 m 
 8:35  minižáci  (roč. 2007…08)  400 m 
 8:45  starší dívky  (roč. 2009…10)  400 m 
 8:50  starší kluci  (roč. 2009…10)  400 m 
 9:00  mladší dívky  (roč. 2011…12)  200 m 
 9:05  mladší kluci  (roč. 2011…12)  200 m 
 9:15  děvčata  (roč. 2013…14)  200 m 
 9:20  chlapci  (roč. 2013…14)  200 m 
 9:30  nejmenší h.  (roč. 2015…17)  60 m 
 9:35  nejmenší k. (roč. 2015…17)  60 m 
 9:45  ml. žákyně  (roč. 2005…06)  800 m            
 9:45  ml. žáci (roč. 2005…06)  800 m 
 9:50  st. žákyně  (roč. 2003…04)  1609 m             
 9:50  st. žáci  (roč. 2003…04)  1609 m 
 9:50 dorostenky  (roč. 2000…02)  1609 m         
 9:50  dorostenci  (roč. 2000…02)  1609 m 
 10:00  lid. běh bez rozdílu věku a pohl.  1609 m 
 12.00   Hlavní závod   10 000 m

kategorie. Pro ty, kteří nemají tolik natré-
nováno je na 10:00 v parku připraven kon-
diční lidový běh na 1.600 m. 

Pořadatelé se těší na vaši účast a věří, že 
tak jako v minulých letech, tak i letos přijde 
běžce na trati a v cíli povzbudit hodně Pečá-
ků a lidí z okolí.

Jiří Katrnoška

První letošní veřejné 
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA  
města Pečky se koná 

ve středu 7. března 2018 
od 17.30 hodin 

v kulturním domě 
v Pečkách

Na programu jednání bude mj. pl-
nění strategického plánu, informa-
ce o investičních akcích ve městě, 
o poskytování půjček z FRB pro 

rok 2018, plnění rozpočtu atd.
Jste zváni.
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ÚVODNÍK

Od Masaryka 
po současnost

Akce města

Vážení čtenáři, v letošním roce oslaví 
naše země významné výročí, neopakova-
telné a první svého druhu – uplyne 100 let 
od vzniku samostatného Československa. 
28. října 1918 se začala psát nová kapitola 
našich dějin, dějin, ve kterých byl náš stát 
svědkem, nebo přímým účastníkem mno-
ha klíčových historických událostí. Světlá 
období střídaly doby temna, období klidu 
střídala období nejistoty a ohrožení. Úvodní 
euforii ze společného státu Čechů a Slováků 
vystřídaly hrůzy 2. světové války. Skutečnou 
válku s desítkami miliónů obětí poté vystří-
dala válka další. Tentokrát studená, politic-
ká. Sametová revoluce byla na začátku další 
éry naší země, demokratické a svobodné. 
Osudy našich národů se potom rozdělily 
v podobě dvou samostatných států, aby se 
zanedlouho zase spojily, tentokrát v daleko 
větším demokratickém společenství Evrop-
ské unie. Je toho mnoho, čím si musela naše 
krásná země za uplynulé století projít a jaké 
osudy si museli prožít její občané. 

Jsme jejich potomky a pojďme si společ-
ně připomenout stoletou historii české stát-
nosti v našem městě. Na paměť důležitých 
událostí jsou u nás tradičně vysazovány 
stromy, aby předávaly své poselství dalším 
generacím. Na výročí vzniku Českosloven-
ské ale i České republiky jsou sázeny lípy 
– živé symboly státnosti. Jsem přesvědčen, 
že i naše město se do tohoto projektu zapojí.

Milan Urban, starosta města

Stavební úpravy čp.184, J.A. Komen-
ského, Pečky. Jedná se o rekonstrukci ne-
bytových prostor v tzv. Domě služeb. Dne 7. 
2. 2018 byla uzavřena Smlouva o dílo s vy-
braným uchazečem firmou pana Daniela 
Šperka, Budiměřice a dne 15. 2. 2018 bylo 
předáno staveniště. Nyní jsou práce v plném 
proudu. Budou provedeny izolace zdiva 
a podlahy, nové rozvody kanalizace, vodo-
vodu, elektroinstalace, nové omítky tak, aby 
zde z původní galanterie a cykloprodejny 
vznikly prostory pro ordinaci praktického 
lékaře. Na otázku proč město přistoupilo 
ke změně využití tak odpovídáme, že se ni-
kdo jiný se žádostí o pronájem nepřihlásil. 
Prostory budou kompletně bezbariérové 
s přístupem i ze zadního vchodu z ulice Tř. 
5. května. Stavba bude dokončena ke konci 
května. Provoz bankomatu nebude přeru-
šen. Pouze je omezen oblíbený průchod přes 
parkovací plochu za domem. Na příští rok 
připravujeme podklady pro opravu fasády 
a parkovací plochy.

Rekonstrukce ulic Dlouhá, Křivá ve Vel-
kých Chvalovicích. Dne 16. 2. 2018 bylo pře-
dáno staveniště vybranému zhotoviteli fir-
mě TELSIG-servis, spol. s r.o., Velký Osek. 
Stavební práce byly zahájeny dne 26. 2. 2018 
zhotovením vodovodního řádu, vodovod-
ních přípojek. Poté bude provedena dešťová 
kanalizace a dále pak samotné podloží ko-
munikace a chodníčku. Součástí stavby je 
i výměna veřejného osvětlení a veřejného 
rozhlasu. Stavba by měla být dokončena do 
31. 7. 2018, v závislosti na klimatických pod-
mínkách. Jelikož se jedná o dvě slepé ulice, 
bude provoz osobních automobilů majitelů 
nemovitostí omezen. Z tohoto důvodu  bude 
vyznačen náhradní prostor pro parkování 
v ul. Ke Hřišti. Obyvatelé byli upozorněni na 
10ti letou uzávěru zásahu do nově zhotove-
ných povrchů. Proto si musí případné kana-
lizační, plynovodní popřípadě i jiné přípojky 
zajistit před položením povrchů.

ZŠ Pečky - výtah, kuchyňka a poraden-
ské centrum. V minulých dnech jsme obdr-
želi velmi milou zprávu a to, že naše žádost 
o dotaci na tzv. zvýšení kvality a dostupnosti 
infrastruktury pro vzdělávání a učení v zá-
kladní škole byla hodnotící komisí IROP do-
poručena k financování. Název akce napoví-
dá, co se bude ve škole vylepšovat. Jak jsem 
již v minulosti uváděla, instalován bude 
moderní prosklený výtah uvnitř hlavního 
schodiště. Modernizována bude cvičná ku-
chyňka. Oddělením části místnosti vznikne 
i nově šatna k tělocvičně. Nově bude vyba-
vena kancelář vedle hlavního vchodu pro 
nepedagogického pracovníka např. psycho-
loga. Součástí oprav jsou i veškeré instalace, 
podlahy a nábytek. Vše bude velmi moderní. 
Autorem návrhu je Ing. arch. Radka Bro-
žová. Projekt obsahuje i výsadbu bylinek, 
ovocných keřů a ovocných stromů na školní 
zahradě za budovou Policie ČR celkem v po-
čtu 63 ks. V současné době připravujeme vý-
běrové řízení na zhotovitele.

Oprava balkonů - nový Dům s pečova-
telskou službou. Byl vybrán zhotovitel na 
opravu podlah předních balkonů. Termín  
začátku stavebních prací bude  nejdříve 
v květnu, v závislosti na klimatických pod-
mínkách. Provoz domu a ani bytů nebude 
narušen.

Výměna vchodových dveří dětského od-
dělení zdravotního střediska. Vstupní dve-
ře do dětského oddělení budou vyměněny 
v první polovině dubna.

Dostavba ZŠ Pečky - III. etapa Tělocvič-
na a aula. Dne 1. 3. 2018 mají vybraná oslo-
vená architektonická studia odevzdat ceno-
vé nabídky na zpracování studie dostavby 
školy.

Připravujeme

Informace
Pro případné zájemce o informace o ma-

jetku města jsme na stránky města umístili 
přehlednou mapu. Nemovitý majetek vč. 
pozemků např. i pod komunikacemi je zde 
barevně vyznačen.

Velmi mě mrzí zkreslené informace, 
které jsou uveřejňovány za město Pečky 
prostřednictvím jiných osob, než kompe-
tentních pracovníků úřadu. Konkrétně 
například problematika zeleně byla řešena 
v jednom z nejrozsáhlejších projektů města. 
Akce „Za Pečky zelenější“, která byla  finan-
cována SPŽP a městem Pečky bylo vysaze-
no v roce 2016   ve vybraných lokalitách na 
sídlišti a Hellichově parku celkem 11 811 
dřevin, ošetřeno 180 stromů  a  celkově re-
vitalizováno 1,234 ha ploch trávníku. Aby 
stromy v nejteplejších letech následně neu-
schly, vynaložily naše Pečecké služby, spol. 
s.r.o. v rámci povýsadbové péče nadlidské 
úsilí. V rámci nově opravovaných chodníků 
a komunikací nebo třeba i autobusového ná-
draží byly v minulosti vysazeny stovky stro-
mů a keřů. Také na novém parkovišti u vla-
kového nádraží bude vysazeno 24 stromů.   
Společně s dětmi základní školy jsme vy-
sazovali stromy podél chodníku na náměstí 
a stromy v parku. Máme lípu tisíciletí před 
základní školou a lípu k uctění památky Fr. 
Voláka, významného činovníka Sokola Peč-
ky.  Tam, kde nebyly stromy vysazeny, tak 
to bohužel neumožňovaly inženýrské sítě, 
které jsou pod chodníkem umístěné, nebo 
z důvodu velké nevole sousedních vlastníků 
nemovitostí. 

Ráda bych zmínila dětská hřiště. Když 
budu počítat, tři jsme vybudovali s pomocí 
dotací a ostatní  z prostředků města. Cel-
kem jich máme v Pečkách šest a jedno ve 
Velkých Chvalovicích. Je to málo? Vím, nej-
starší a dle mého názoru hojně využívané je 
u sportovní haly v parku. To bychom samo-
zřejmě chtěli vybavit modernějšími herními 
prvky, ale bude s tímto místem nová studie 
parku počítat nebo ne?  To samé platí pro 
herní prvky pro odrostlejší děti a moderni-
zaci sáňkovačky. Třeba dojde i na výrobu 
sněhu pro ni a vybudování umělé plochy 
pro bruslení. Cvičební stroje pro seniory 
jsme několikráte nabízeli, ale nebyl o ně zá-
jem.  Tak třeba bude. 

O tom, co se bude nebo nebude v kaž-
dém roce provádět nerozhoduje úředník, ale 
volení zástupci města. Zastupitel, úředník, 
ředitelé a vedoucí organizací města i občan 
města mohou vznést  svůj požadavek, který 
je zapracován do tzv. Tabulky podnětů a ta 
je při příležitosti tvorby návrhu rozpočtu 
pro další rok společně s dalšími doklady 
předána nejdříve Finanční komisi. Konečný 
rozpočet schvaluje zastupitelstvo.

Uvádím jen pro informaci, že  v minulých 
letech jsme získali celkem 40 dotací  s  250 
mil. Kč. V letošním roce podáváme závěreč-
né vyhodnocení ke 2 velkým akcím, 3 žádos-
ti o dotace jsou již podány a další 3 žádosti se 
připravují. To vše bez projektového manaže-
ra ve stálém  pracovním poměru. 

Velmi mě těší velký zájem o budoucí po-
dobu Masarykova náměstí. Výsledek dotaz-
níkového šetření bude zpracován v měsíci 
březnu, poté bude uveřejněn a předán jako 
jeden z podkladů studie rekonstrukce  ná-
městí. Na této studii již  začal pracovat vy-
braný  pan  architekt MgA. Jan Drška. 

V případě dotazů mě prosím neváhejte 
kontaktovat na tel. 606 635 682 nebo pro-
střednictvím e-mailu vera.ruzickova@pec-
ky.cz. 

Věra Růžičková, vedoucí odboru 
správy majetku města

• Výběrové řízení na výběr zhotovitele 
dokončení celkové rekonstrukce elektroin-
stalace I. a III. NP základní školy, fyzická 
realizace bude v letních měsících 

• Zateplení stropu budovy městského 
úřadu

• Výběrové řízení na celkovou opravu 
bývalé budovy Obecního úřadu Velké Chva-
lovice 

• Zadání pro zkvalitnění okolí Základní 
umělecké školy pro zpracování arch. studie 

• Rekonstrukci elektroinstalace, podlahy 
v restauraci na hřišti 

• Podklady pro zpracování evakuačních 
plánů budov v majetku města

• Výběrové řízení na výběr zhotovitele 
opravy povrchu basketbalového hřiště

• Podklady pro vypracování studie re-
konstrukci komunikace, chodníků a cyk-
lopruhů  Tř. 5. května 

• Výběrové řízení na zhotovitele projek-
tové dokumentace na rekonstrukci ulic Mi-
koláše Alše a „Bačova“ 

• Zajištění možnosti úschovy kol a sušení 
prádla v čp. 218, tzv. starý Dům s pečovatel-
skou službou

• Spolupracujeme s KSúS na přípravě 
projektové dokumentace pro stavební po-
volení na celkovou rekonstrukci krajské ko-
munikace Tř. Jana Švermy 

• Probíhají jednání s vlastníky pozemků 
okolo vlakového nádraží za účelem odkou-
pení pozemků pro umístění cyklostojanů 

• Projektovou dokumentaci pro stavební 
povolení na úpravu komunikace před spo-
řitelnou

• Kolaudaci rekonstrukce komunikace 
K. H. Borovského
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Z únorových jednání rady města
• Rada města schválila uzavření SOD s firmou Daniel Šperk, Nymburk na stavební práce akce 

„Stavební úpravy čp. 184, J. A. Komenského Pečky“ za cenu 2.661.339,- Kč včetně 21 % DPH. 
• Odsouhlaseno bylo i uzavření SOD s firmou Korec s.r.o., Kostomlaty nad Labem na dodávku 

a pokládkové práce investiční akce „Pokládka lina ve Zdravotním středisku Pečky“ za cenu 
98.564,- Kč včetně 21 % DPH. 

• Radní svým hlasováním schválili vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce 
„Pečky - veřejné osvětlení a městský rozhlas - lokalita ul. Fügnerova a přilehlé ulice“. Hod-
notícím kritériem bude nejnižší nabídková cena bez DPH. Předpokládaná cena  je 2.302.000,- 
Kč bez DPH 

Seznam uchazečů:  František Dvořáček, Pečky
  ENERGOFINAL s.r.o., Radim
  AZ ELEKTROSTAV a.s., Nymburk
  MATEX HK s.r.o., Hradec Králové
  AVE KOLÍN, s.r.o., Kolín
  RAISA s.r.o., Kolín
  Elektro Oáza, Poděbrady     
• Sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytování informací Městským úřadem Pečky 

pro rok 2018 byl odhlasován takto: hodinová sazba nákladů na přípravu a zpracování informa-
ce je 230,-Kč/hodina.  

• Radní souhlasili i s výší poskytovaných dotací na činnost spolků v roce 2018:
  BK Pečky z.s., ( na akci Pečecká desítka)  40 000,- Kč 
  Nohejbalový klub V.Chvalovice z.s. 5 000,- Kč 
  Minigolclub Dráčata 25 000,- Kč 
  TJ Sokol V. Chvalovice 40 000,- Kč 
  Sportovní klub cyklistů 15 000,- Kč 
  FBC Charisma 7 000,- Kč
  Basketbal Pečky z.s.  45 000,- Kč 
  Česká křesťanská akademie z.s. 25 000,- Kč
  A doporučuje ZM Pečky ke schválení poskytnutí dotací na činnost spolků v roce 2018: 
  Amatérský fotbalový klub Pečky, z.s. 370 000,- Kč 
  Tělocvičná jednota Sokol Pečky 295 000,- Kč 
  TJ Spartak Pečky, z.s., 110 000,- Kč 
  Oddíl vodní turistiky Pečky, z.s.  95 000,- Kč 
  Zimní turisti Pečky z.s. 70 000,- Kč
• Bod jednání o poskytnutí dotace na činnost společnosti Prostor plus o.p.s. v roce 2018 ve  

výši 40.000,- Kč byl také schválen.     
• Odhlasováno bylo i uzavření Dodatku č.1 k SOD na akci „Zhotovení sochařského díla T. G. 

Masaryka“, uzavřené s MgA. Josefem Faltusem, Kostelec nad Labem. Jedná se o navýšení 
ceny díla o 38 299,- Kč vč. 21 % DPH. Důvodem je zhotovení kopie modelu na základě požadav-
ku Galerie Středočeského kraje Kutná Hora.  

• Dojde i k uzavření SOD s firmou Daniel Šperk, Nymburk na veřejnou zakázku akce „Oprava 
balkónů na nové DPS čp. 1042“ za cenu 357 548,- Kč, včetně 15 % DPH. 

• Další smlouva o dílo bude uzavřena na zpracování žádosti o dotaci na revitalizaci a obnovu 
rybníka Benešák a to s firmou LK Advisory, s.r.o., Praha 10 za cenu 30.000,- Kč bez DPH. 
V případě získání dotace pak 2,5 % z přiznané výše dotace bez DPH.

• Radní souhlasili s poskytnutím mimořádné odměny ředitelce Kulturního střediska Pečky 
paní Věře Šukové. 

Pečecký park aktuálně
V místním parku v Pečkách a zalesnění 

u rybníka „Benešák“ bylo dne 23. 1. 2018 
označeno celkem 51 kusů suchých smrků, 
které jsou napadeny kůrovcem. Tři smr-
ky byly v místním parku a 48 stromů bylo 
označeno v zalesnění u rybníka. Dne 31. 1. 
2018 byl zjištěn ulomený a zaklíněný suchý 
vrchol v koruně u dvou bříz v místním par-
ku, který byl odstraněn a při opětovné kon-
trole parku za přítomnosti arboristy pana 
Pilce byly označeny další dvě břízy a jeden 
smrk v parku a tři smrky v zalesnění u ryb-
níka, které jsou suché.  Celkový počet stro-
mů, které musí být odstraněny je 57 kusů.

Hana Pokorná, referent odboru životního 
prostředí

Stav stromů je viditelný 
na pořízené fotodokumentaci

F.
Finanční úřad
pro Středočeský kraj
Územní pracoviště 
v Kolíně

Oznamuje, že
dne 26. 3. 2018 

od 14:30 do 16:45 hodin
 budou jeho pracovníci 

přítomni na MěÚ v Pečkách 
a bude zde umožněno 

získat informace a podat 
přiznání k daním z příjmů 

za rok 2017.
  Informace k daním z příjmů též na 

www.financnisprava.cz,
v záložce „Daně“.

Město Pečky

NABÍZÍ PRONÁJEM
na adrese:

V. B. Třebízského 292, Pečky
 Zdravotní středisko

Pronájem se týká ordinace 
v 1. patře o celkové 

výměře 55,5  m2

Podmínky pronájmu: 
Nájemné 900,- Kč/m2/rok

Zálohy na služby 5.000,- Kč/měsíc
Provozování zubní ordinace

Doba nájmu: 
na dobu neurčitou 

s výpovědní dobou 3 měsíce

Informace na tel.: 602 604 904

ORDINACE 
ZUBNÍHO LÉKAŘE
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Víte, že . . .
… bude ve dnech 22. 2. - 2. 3.2018 probí-

hat rekonstrukce ordinace MUDr. Pulker-
tové? Akutní případy ošetří MUDr. Jandová. 
Ve dnech 8. 3. - 16. 3. 2018 bude probíhat re-
konstrukce ordinace MUDr. Jandové. Akut-
ní případy ošetří MUDr. Pulkertová.V době 
rekonstrukce bude provoz ordinací omezen. 
Děkujeme za pochopení

… každoroční výběrové šetření o život-
ních podmínkách domácností v ČR pod ná-
zvem „Životní podmínky 2018“ proběhne od 
3. února  do 27. května 2018 prostřednictvím 
speciálně vyškolených tazatelů i u nás? Te-
rénní pracovníci se budou prokazovat prů-
kazem tazatele a dalšími doklady. 

Asistenti 
prevence 

kriminality
Rok se sešel s rokem a nastává čas stří-

dání stráží – doslova a do písmene.  Po roce  
práce odcházejí naši asistenti Ala Pahudzi-
na, Věra Wertheimová a Milan Socha.  Pů-
vodně byli vedeni jako uchazeči o zaměstná-
ní, ale přijali nabídku pracovat  12 měsíců 
pro město.  Dbali na bezpečnost chodců na 
přechodech a nachodili více než „100 jarních 
kilometrů“.  Věřte mi, že být venku  za kaž-
dého počasí, v mrazu nebo za prudkého slu-
níčka vyžaduje určitou fyzickou odolnost.  
Lidé , kteří mají sedavé zaměstnání nebo 
chodí ven na procházky se psem, si to umějí 
jenom stěží představit.  Děkujeme všem za 
odvedenou práci a přejeme úspěchy v dal-
ším zaměstnání. Noví asistenti nastupují 1. 
března a pod vedením Evy Třískové jistě do 
zvláštností nové práce brzy proniknou.

Cecilie Pajkrtová, tajemnice města

Svoz bioodpadu z hnědých nádob, ozna-
čených nápisem BIO bude v roce 2018 zno-
vu nastaven na pravidelné týdenní svozy.

V Pečkách od pondělí 19. 03. 2018.
Ve V. Chvalovicích od čtvrtka 22. 03. 2018. 

Co patří do nádoby na bioodpad:
• tráva, drny, listí, piliny
• zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny
• květiny, shrabky ze záhonů a trávníků, 

zemina z květináčů
• odpad z řezu keřů i stromů (nastříhaný,  

štěpkovaný)
• zbytky ze zeleniny, ovoce, odpad z kuchy-

ně rostlinného původu
• spadané ovoce prokládané trávou a ře-

zem z keřů nebo zeminou
Co do nádoby na bioodpad nepatří:
• zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živo-

čišného původu
• maso, kosti, uhynulá zvířata
• biologicky nerozložitelné a jiné odpady

Svoz bioodpadu 
v roce 2018

Kdo vlastní, ten platí a rozhoduje
Na konci minulého roku byla z financí 

Středočeského kraje firmou SILNICE ČÁS-
LAV - HOLDING, a.s. opravena komunikace 
ul. Sladkovského od místa pro přecházení 
v křižovatce u Vzdělávacího centra Pečec-
ka až po ratenský most. Město Pečky bylo 
s touto opravou seznámeno dopisem ze dne 
9. 11. 2018, kde jsme byli požádáni pouze 
o vyjádření  k navrženým objízdným tra-
sám. Pracovníkům Pečeckých  služeb  s.r.o. 
bylo ale  vyhověno, aby mohli před polože-
ním asfaltového koberce opravit všechny 
uzávěry. Nejednalo se o celkovou opravu 
komunikace vč. podloží tak, jak bychom si 

všichni určitě přáli, ale pouze o položení no-
vého povrchu do stávajících výškových po-
měrů. Kompletní rekonstrukci si „užijeme“ 
až s páteřní, také krajskou komunikací, Tř. 
Jana Švermy  v roce 2018 - 2019. Tato oprava 
bude dle posledních informací rozdělena na 
4. etapy, prováděna bude s omezením pro-
vozu vždy jenom v jednom pruhu, pouze od 
autobusového nádraží po obuv, tzn. ul. J. A. 
Komenského bude zcela uzavřena. Stavební 
práce budou  trvat cca 12 měsíců. V součas-
né době je zpracovávána projektová doku-
mentace.

Věra Růžičková, 
vedoucí odboru správy majetku města

Dobré mravy
Vzhledem k obsahu některých příspěvků 

Pečeckých novin (dále pouze PN), upravuje 
redakční rada pravidla pro jejich otiskování.

Město Pečky vydává PN za účelem po-
skytovat obyvatelům objektivní, vyvážené 
a nestranné informace týkající se spole-
čenského, kulturního, sportovního a dal-
šího dění ve městě, informace o činnosti 
městského úřadu, příspěvkových organi-
zací, spolků a sdružení, a o aktuálním dění 
v Pečkách a jejich okolí. Stránky PN nejsou 
určeny k podněcování nenávisti, šíření ideo-
logií a dezinformací, k napadání, osočování 
a urážení kohokoliv, k osobnímu zviditelně-
ní, ani k propagaci politických stran a hnutí. 

Prostorem pro vaše dotazy bude nová 
pravidelná rubrika PN “Ptáte se“, ve které 
vám budou odpovídat kompetentní pracov-
níci městského úřadu a zainteresovaní od-
borníci. Tyto dotazy, spolu s dalšími vašimi 
podněty a příspěvky, splňujícími výše uve-
dená kritéria, zasílejte na adresu 

info@vzcentrum.cz.  

Ze strany redakční rady nejde tímto kro-
kem o jakoukoliv cenzuru, pouze o nastave-
ní pravidel korektní, slušné a konstruktivní 
komunikace. Toto téma bude jedním z bodů 
veřejného zasedání Zastupitelstva města 
Pečky dne 7. března 2018, v 17:30, v kultur-
ním domě v Pečkách.

Děkujeme za pochopení
Redakční rada PN

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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Mateřská škola MAŠINKA Pečky srdečně zve rodiče dětí 

předškolního věku k zápisu na školní rok 2018/2019,  

který se koná  14. a 15. května 

od 12.15 do 16.30 hodin v ředitelně mateřské školy. 

 

 formulář žádosti o přijetí je od 1. března k vyzvednutí ve vstupu budovy C 

(na velké zahradě) 

 formulář je také k vytištění na www.msmasinkapecky.cz 

 děti nemusí být u zápisy přítomny, jedná se o administrativní úkon 

 povinnou přílohou žádosti je potvrzení dětského lékaře o očkování 

(netýká se dětí 5letých s povinností předškolního vzdělávání) 

 žádost o přijetí předkládá osobně zákonný zástupce dítěte 

 k nahlédnutí je nutné přinést občanský průkaz  

 k nahlédnutí je nutné přinést rodný list dítěte 

 přijímáme děti ze školského obvodu mateřské školy, který tvoří město 

Pečky a jeho část Velké Chvalovice 

 podrobné podmínky přijetí jsou zveřejněny v budově školy  

a na www.msmasinkapecky.cz 

ZÁPIS 

na školní rok

2018/2019 
 

 
 
 

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Pečky, okres Kolín pro školní rok 2018/2019 se 
uskuteční v učebně č. 9 v přízemí nové budovy školy 

 
ve středu 4.4.2018 (od 12:00 do 17:00)   
ve čtvrtek 5.4.2018 (od 12:00 do 15:00). 

 
Co naše škola nabízí: 

 tvořivé a vstřícné a bezpečné prostředí pro všechny 
 učebny vybavené moderní didaktickou technikou 
 umístění žáků 1. stupně ve školní družině od 6:00 do 16:30 hodin 
 podporu nadaných žáků  
 odbornou péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  
 další zájmové aktivity 
 příspěvek na vybavení žáků 1. tříd od zřizovatele v hodnotě 200,‐ Kč 

 
 
K zápisu půjdou rodiče s dětmi narozenými od 1.9.2011 do 31.8.2012 a přinesou 
s sebou: 
 

 občanský průkaz zákonného zástupce (nebo jiný doklad totožnosti) 
 rodný list dítěte 
 vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, vyplněný dotazník pro 

rodiče žáků 1. ročníku (oba formuláře k vyzvednutí v MŠ nebo na webových 
stránkách školy www.zspecky.cz ) 

Horké křeslo pro ředitele
Ve středu 14. 2. byl nejen svátek svatého 

Valentýna, ale v naší škole i den v modrém 
oblečení a hlavně - HORKÉ KŘESLO! Tra-
diční setkání žákovského parlamentu s pa-
nem ředitelem.

I letos bylo hodně otázek, zajímavé, za-
jímavější a nejzajímavější. Je nutné říci, že 
pan ředitel otázky dopředu neznal a přesto 
pečlivě odpovídal na každou z nich, třeba-
že jsme přetáhli časový limit plánovaného 
setkání. Účast byla veliká, přišly se podívat 
i paní zástupkyně a další učitelé.

Toto setkání je důležité jak pro nás parla-
menťáky, tak i pro pana ředitele. Máme mož-
nost si vzájemně sdělit to, co potřebujeme 
a společně posouváme naši školu dál.

Parlamenťáci základní školy

Masopust 
a „Barevný týden“ 

v I. A
Oslava prvního vysvědčení, 

hurá do druhého pololetí

Poetické odpoledne
Dnešní uspěchanou dobu ovládají infor-

mační technologie. Přesto se ve slunečném 
odpoledni 21. února sešla na základní škole 
skupina nadšenců, kteří se věnují recitaci.

V kategorii mladších žáků zvítězila Ga-
briela Votápková, 2. místo získala Marie 
Ondrkálová a třetí místo společně obsadili 
Jakub Turyna a Markéta Štiesová. Všichni 
ze třídy VI. A.

V kategorii 8. a 9. ročníků nadchl porotu 
svým přednesem textu W. Saroyana Lukáš 
Nimburský z IX. A. Adam Syrůček z IX. B 
rozesmál všechny diváky svou Polednicí 
podle J. Suchého. Procítěnou recitací Er-
benovy balady zaujala Klára Kusá ze třídy 
VIII. A.

Porota blahopřeje vítězům a děkuje všem 
zúčastněným za přípravu na soutěž. 

Ludmila Podlešáková, učitelka

Spolkla mě knihovna
III. B v městské knihovně Pečky

Pod názvem Spolkla mě knihovna si 
může člověk představit mnohé. Skvěle při-
pravenou akcí nás provázeli zaměstnanci 
knihovny, kteří se nám po celou dobu věno-
vali.  Nejenže se žáci dozvěděli spoustu zají-
mavého z historie písemnictví, ale mohli si 
mnoho věcí vyzkoušet.

Tonda Obal na cestách

Školní vzdělávací akce – EKO - KOM 
(správné třídění a recyklace odpadu)

V úterý 20. 2. zavítal do našich prvních 
tříd pan lektor z firmy EKO-KOM, který si 
pro nás připravil zajímavou hodinu s ná-
zvem Tonda Obal na cestách. Tato vzdělá-
vací akce byla věnována správnému třídění 
odpadu.  

Nejprve jsme si vysvětlili  pojem recyk-
lace, dále jsme se dozvěděli,  co jsou sběr-
né nádoby, k čemu slouží a jaké mají barvy. 
Seznámili jsme se i s možnostmi zpracování 
odpadu a ukázali jsme si také, co nového lze 
z tříděného odpadu vyrobit. 

V závěru jsme si prostřednictvím obráz-
ků na papírových kartách sami vyzkoušeli 
třídit odpad do správných nádob.

V této hodině jsme si tedy všichni připo-

mněli, že třídit odpad je velice důležité a že 
si musíme chránit naše životní prostředí.

Děkujeme lektorovi M. Mozolovi za vel-
mi pěkný interaktivní program na naší ško-
le. Zábavnou formou zapojil žáky v  teoretic-
kém osvojení poznatků, ale také je vybízel 
k aktivnímu praktickému třídění odpadků. 

Vítáme akce, které jsou podporou školní 
výuky v oblasti ochrany přírody.

Žáci 1. tříd a jejich třídní učitelky

Nejdříve prošli výstavou a vyplňovali za-
jímavé pracovní listy. Co ale bylo nejdůleži-
tější, prakticky si vyzkoušeli různé typy pís-
ma, psaní na nestandartní materiály a růz-
nými psacími technikami. To kluky a holky 
přímo nadchlo. Psali si svá jména klínovým 
písmem na hliněné destičky klínkem, řím-
ským písmem do vosku špičatým dřívkem, 
čínským písmem na papír štětcem. Neopo-
mněli si namáčet brko do inkoustu. 

Závěrem jme si shrnuli vlastnosti, které 
by měl mít písař a odnesli jsme si Ocenění 
mistra písaře.

Šárka Rosenbergervá, učitelka

Naše první vysvědčení bylo slavnostně 
předáno. Ze samých jedniček jsme měli 
všichni radost a úspěšné snažení jsme si 
oslavili v masopustních maskách.

Také do druhého pololetí školního roku 
jsme vstoupili vesele. V „Barevném týdnu“ 
jsme jednotně proměňovali barvy oblečení 
a při výuce si připomínali úspěchy našich 
sportovců na ZOH.

Děkujeme rodičům za přípravu masek 
i správných oděvů. 

Jaroslava Holubová, učitelka
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Zvolte si 
své knihy století

K výroční knižní ceně Magnesia Lite-
ra letos přidali pořadatelé výběr knih čes-
kých autorů reprezentujících celých sto 
let od vzniku Československa. Sestavili ho 
literární historikové a je dostupný na webu 
soutěže http://www.magnesia-litera.cz/an-
keta-knihy-stoleti/ . Prosíme, abyste svým 
hlasováním vybrali tři knihy, které v oněch 
99 letech považujete ze nejlepší či pro vás 
nejdůležitější. 

Trojice knih, která získá nejvíce čtenář-
ských hlasů, bude oznámena v průběhu vy-
hlašování cen Magnesia Litera 4. dubna 2018.

Výběr nemá ambici stát se autoritativ-
ním, je to především hra. Hra, která má pod-
nítit zájem širší veřejnosti o českou literární 
historii uplynulých sta let. 

MěK

1. 3. - 31. 3. 2018 - „Krajiny“ - prodejní 
výstava obrazů Jiřiny Doušové

12. 3. - 31. 3. 2018 - „Velikonoční deko-
race“ - prodejní výstava aranžmá Ivy 
Vondráčkové a drátovaných ozdob 
Zdeny Eichlerové

6., 13., 20., 27. 3. 18:00 - „Jóga pro ka-
ždého“ - pod vedením lektorky Hany 
Vrbské

„Výtvarný šikula“ - výtvarný kurz 
a ruční práce nejen pro děti pod ve-
dením lektorů J. Tomanové (úterý 
17:00) a F. Hály (čtvrtek 16:00)

1. 3. - 31. 3. 2018 - „Velikonoce z Pře-
louče“ - prodej šitých výrobků s téma-
tem Velikonoc z chráněné dílny PINS 
Přelouč

„Kdo si hraje nezlobí“ - nabídka des-
kových her a hlavolamů celý měsíc

„Amnestie pro zapomnětlivé čtená-
ře“ (pouze v měsíci březnu!)

24. 3. 2018 - zájezd do Kudowy Zdroje
Společenský klub - 6. 3., 13. 3. a 14. 3. 

- společná návštěva kina 
- informace a přihlášky ve spol. klubu 
nebo na tel. 605 164 883 - Věra Šuková

Každé pondělí od 14:00 hrajeme karty - 
kdo má zájem, ať přijde.

Každé úterý od 10:00 - 10:30 
pohodové cvičení pro seniory, 

cena 10,- Kč/lekce.
Každou středu od 16:00 - 17:00 

cvičení pro děti

Městská knihovna Svatopluka Čecha
- Informační středisko města Pečky
5. května 241, Pečky 289 11
Tel. 321 785 566, knihovna@pececko.cz

11. 3., 14:00 - „Co je felinoterapie“ - 
setkání s majitelkou Zvířecí poradny 
Lindou Ilievovou a jejími kočičími te-
rapeuty

18. 3., 18:00 - „Kurz enkaustiky“ - ma-
lování voskem a žehličkou, lektorka 
Jindra Veselá

„Seznámení s internetem“ pro senio-
ry a maminky na mat. dovolené. Kaž-
dé út + čt od 8:00 do 12:00

„Burza práce“ - prezentace serverů 
s nabídkou zaměstnání, pomoc při 
vyplňování formulářů, sestavování 
a tisk životopisů apod.

„Ukázka práce služebních psů“ 
z Výcvikového střediska psovodů 
a služebních psů Býchory, kteří naši 
knihovnu pravidelně využívají jako 
cvičiště pro policejní psy na hledání 
drog a výbušnin

Ke všem jednotlivým akcím budou 
vylepeny informační letáky.

Akce pro veřejnost

Poděkování
Děkuji všem přátelům a spolupracovní-

kům, kteří mi pomáhali při organizování 
kulturních akcí po celou dobu mé činnosti 
v Kulturním středisku Pečky.

Věra Šuková

Vlastivědný kroužek na výletech

První vycházka Vlastivědného kroužku 
na trase Plaňany - Radimek – Cerhenice

Druhá vycházka Vlastivědného kroužku 
Nová Ves  - Kolín

Výlet do Prahy, 
do Národního technického muzea

Vlastivědný kroužek se bude scházet ve 
Společenském klubu každé první a třetí 
pondělí v měsíci od 14:00 do 16:00 a bude 
připravovat vycházky a výlety. Ty se budou 
konat ve čtvrtek nebo v neděli.

Také Společenský klub zorganizoval dva 
společné výlety, a to do kina v Kolíně a Po-
děbradech. Rádi bychom, aby se zúčastnilo 
více zájemců, tyto akce se vydařily a všichni 
byli spokojeni.

Připravujeme:

Malí 
umělci 

vystavují
Děti z kroužku Ateliér junior ve Vzdě-

lávací centrum Pečky vás srdečně zvou na 
svou výstavu do místní Galerie na scho-
dech. Potěšit jejich obrázky se zde můžete 
až do konce dubna. Malí umělci (6 – 11 let) 
se v září loňského roku přihlásili do novinky 
VCP a spolu s lektorem Františkem Hálou se 
pustili do základů kresby a malby. Jsou moc 
šikovní a dělají veliké pokroky. 

Přijďte se podívat, 
pár volných míst v kroužku ještě máme :-)
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Vzpomínáme
Dne 22. března 

je tomu již 10 let, 
kdy nás navždy 
opustil manžel, 
tatínek, dědeček 
a pradědeček pan 
Rudolf Kovařík. 

Je smutno bez 
Tebe, jak dlouhý 
už je to čas, jak 
rádi bychom Tě 
zas spatřili a slyšeli 
Tvůj hlas. Loučit 

ses nestihl, tolik jsi chtěl žít, nás milovat 
a mnoho ještě říct. Pro Tebe přestaly hvěz-
dy svítit, slunce hřát, a ten, kdo Tě nejvíc 
miloval, nepřestane na Tebe vzpomínat.

Vzpomíná celá rodina

Pečecké kino
Když jsem se zadíval na titulní stranu 

únorového čísla PN, na původní budovu pe-
čeckého kina, která měla tenkrát pouze jed-
no patro, napadlo mě připomenout si celou 
historii kina v Pečkách. 

To vděčí za své postavení jedné podnika-
vé paní. Anna Oprychová, přišla do Peček 
krátce po roce 1918. Za I. světové války pra-
covala v odboji. Velmi silně prožívala vznik 
Československé republiky, měla na něm 
i svůj podíl. Jako válečný poškozenec se 
rozhodla požádat za odškodnění o koncesi 
na provozování biografu. Složila kinooperá-
torské zkoušky, což bylo tehdy podmínkou 
pro vedoucího kina. Pronajala si celé prv-
ní patro v domě U Karla IV., které sloužilo 
jako kino ( byl tam velký sál). Zaměstnanci 
byli: promítač pan Drahokoupil, uvaděč pan 
Tříska, po letech jeho dcera paní Hovorková 
a uklízečka ,,bába“ Pecoldová, která sedá-
vala v první řadě, kde měla své vyhrazené 
místo. Nevynechala žádné představení. Paní 
Anna sama sedávala v pokladně za okýn-

kem, v zimě ve velkém beraním návleku. 
V tehdejší době to byl pionýrský čin. Jednak 
proto, že v okolí nebylo podobného kultur-
ního zařízení a dále, že do samostatného 
podnikání se pustila žena. Tenkrát se hrály 
němé filmy. K doprovodu filmů se utvořila 
malá amatérská hudební skupina s dirigen-
tem Dr. Ing. Františkem Uhrem, který hrál 
na klavír, ředitel záložny hrál na čelo, na 
housle knihař Jan Kocián a starý pan Rath 
na basu. Jako doprovod se hrála výhradně 
klasická hudba, například Pochod gladiáto-
rů z Carmen. V roce 1925 koupila paní Opry-
chová na náměstí vedle radnice parcelu. 
Stavbu kina zadala staviteli Dmejchalovi. 
Kolaudace budovy byla provedena v roce 
1928. Budova měla jedno patro, kde byl ne-
všedně architektonicky vyřešen byt s halou 
a se stropním osvětlením a terasou. V pří-
zemí byly dva obchody, kadeřnictví a klo-
boučnictví. Vchod do kina vedl přes foyer 
do sálu, který vybíhá za obytnou budovu. 
Střecha kina byla rovná s odsunovatelným 

větrákem. V roce 1933 se paní Anna vdala za 
pana Veselého, s jehož finančním přispěním 
bylo vybudováno druhé patro a podkroví se 
sedlovou střechou. V roce 1956, až několik 
let po smrti pana Veselého, bylo kino zná-
rodněno. Paní Anna Veselá zůstala dále jako 
zaměstnanec a vedoucí kina. Až do své smr-
ti sledovala chod kina. V roce 1991 bylo kino 
vráceno její adoptivní dceři L. Karbusické. 
V roce 1993 provozoval kino v podnájmu 
MěÚ.  Vedením byly pověřeny Technické 
služby města Peček. Kino ukončilo provoz 
v prosinci 1994. Kino mohlo prosperovat jen 
díky svým letitým zaměstnancům. Byla to 
dlouholetá biletářka paní M. Pospíšilová, 
z promítačů dlouhodobě působil pan Dra-
hokoupil, pan Z. Buřič, pan J. Kučera, pan 
Čvančara a dlouholetá účetní paní B. Janso-
vá.

Sepsal Jan Karbus  kronikář, podle vzpomí-
nek paní L. Karbusické uveřejněných v publi-

kaci Pečky a společnost.

Dobřichovští ochotníci

Středem společenského života na vsi 
bývaly kostel, hostinec, případně škola, ale 
dychtilo–li obyvatelstvo po kultuře a s ní 
spojené zábavě, pak spolek divadelních 
ochotníků.

U nás byli lidé čilí, a tak vznikl první 
ochotnický kroužek už před první světovou 
válkou, poté v roce 1919, hrála se Křížová 
cesta, a oficiální spolek zahájil činnost při-
bližně v polovině 20. let min. stol. Měl v obci 
konkurenta, i katolická mládež hrála diva-
dlo, ale její sdružení ve třicátých letech za-
niklo, s ním i konkurence.

Tablo z roku 1951, to jsou podobizny je-
denapadesáti herců, režisérů, spolupracov-
níků a příznivců, jednotlivců i manželských 
dvojic. Dnes mezi námi ještě žije paní He-
lena, je jí 86 let, paní Jaroslava, jednadeva-
desátiletá, a čtyřiadevadesátiletá paní Hana. 
Na mnohé zapomněly, ne na divadlo.

Co se hrálo? Posměváčkové poštívali, to 
zas bude dráma, Drcla loktem vo kredenc? 
Samozřejmě, hrál se i lehčí žánr, lidé se chtě-
li smát. Například v roce 1942 Tylův Pražský 

flamendr. Na repertoáru byla Zamilovaná 
babička, Hospůdka u přívozu, hry Na let-
ním bytě, Vítězství fořta Meruzalky, … Pro 
děti tu byly pohádky. Diváci se bavili, herci 
s nimi. A klasika? To byla Vojnarka, Lucer-
na, Naši furianti, Muzikantská Liduška.

Po skončení války spolek uvedl hru 
Národ pod křížem, s níž je spojena veselá 
historka. Námětem jsou nedávné událos-
ti, vystupují tu vězňové, také zvlášť zuřivý 
esesák. Představoval ho pan Meserod, stat-
ná postava, černé vlasy, černý knír. Hrálo se 
v Cerhýnkách. Pan Meserod pojal roli s ta-
kovou vehemencí, tak přesvědčivě zahrál 
roli esesáckého surovce, že silně rozhořčil 
místní obecenstvo, které se rozhodlo vypo-
řádat se s ním. Marné bylo vysvětlování, 
herec se spolu s režisérem musel spasit útě-
kem přes pole k Dobřichovu.

I děti hrály svá představení, nemají sice 
tablo, ale zachovaly se fotografie, kterých je 
celkem na téma Spolek divadelních ochot-
níků Dobřichov 129.

Díky dárcům! -zf-

Foto Muzikantská Liduška

Gratulujeme
V měsíci březnu oslaví 
svá životní jubilea:

Jarmila Petrunčíková  – 80 let

Marta Stumpfová – 85 let

Zdeněk Lžička – 85 let

Jiří Šťastný – 85 let

Hana Chleborádová – 90 let

Róza Pavlovská – 90 let

Anna Szöcsová - 93 let

Naděžda Žertová – 95 let

Hodně zdraví a elánu!

Dne 31. března 
uplyne dlouhý rok, 

co nás navždy opus-
tila maminka 

a babička paní 
Helena Němečková 

z Velkých Chvalovic. 
Stále vzpomíná a ne-

může zapomenout 
dcera Ludmila 

s rodinou
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Nízkoprahový klub 
v Pečkách?

Pečky byly dlouho vyhlášené jako město plné drog a jejich pro-
dejců. Tato situace už dnes neplatí. Ačkoliv se zde s některými 
problematickými uživateli dosud potkáváme, jejich „zlatá“ éra do 
značné míry skončila. Policie začala konat, distributoři skončili ve 
vězení, na nádraží se objevila ochranka. Také mládež je díky osvě-
tovému působení školy a dalších organizací podstatně poučenější 
o nebezpečí, které s sebou omamné látky nesou. 

Být poučenější však zároveň neznamená být méně ohroženější. 
Výzkum realizovaný v místní základní škole v roce 2016 potvrdil, 
že nejvíce dětí začalo experimentovat s návykovými látkami mezi 
13. a 14. rokem. Zpráva kolínského o.p.s. Prostor, které se proble-
matice drog v Pečkách dlouhodobě věnuje, jasně uvádí, že „situace 
s injekčními uživateli drog je Pečkách stabilizována. (…) To, co 
však chybí, je práce s dospívajícími….“

Jako jeden z velmi účinných prostředků práce s takto ohrožený-
mi dětmi se u nás v devadesátých letech minulého století začaly ob-
jevovat první tzv. nízkoprahové kluby. Přívlastek „nízkoprahový“ 
vymezuje, že se jedná o prostor otevřený široké skupině dětí a do-
spívající mládeže, která není – či nechce – být organizována v jiných 
společenských aktivitách a institucích. V Pečkách to mohou být 
třeba děti, které asi známe všichni – posedávají na lavičkách na ná-
městí nebo v parku, jsou často okázale hlučné, někdy provokují tím, 
že kouří či po sobě nechávají nepořádek. Podtrhněme zde, že zatím 
vůbec nejde o nějaké extra problémové či společensky vyčleněné 
jedince. Pokud mají zkušenost třeba s marihuanou nebo alkoholem, 
může to pro ně představovat únik z nudy, hledání zážitku v partě… 
Zatím se s tím dá pořád něco dělat. Vlastně to mohou být pubertální 
potomci kohokoliv z nás. Podstatné je, že právě v této životní fázi 
tvoří zvláště zajímavou cílovou skupinu pro distributory lákavých 
omamných produktů, kteří si potřebují vytvořit nové zákazníky. 

Nízkoprahové kluby se snaží vytvořit dostatečně silnou alterna-
tivu k takovým pokušením.  Prvním krokem je přivedení dětí z uli-
ce, z jejich laviček a parků, na jiné, bezpečné místo. Kde naleznou 
své společenství vrstevníků. Kde je nikdo nebude do ničeho nutit, 
ale zároveň jim nabídne nějaký atraktivní program – třeba besedu 
s jejich oblíbeným „jůtůberem“ nebo lezení po skalách.  A hlavně, 
to je nejpodstatnější, bude se jim věnovat, naslouchat jim, provázet 
je v jejich komplikovaném životním období… V další fázi pak bývá 
cílem klubů přivést děti k prožitku prospěšnosti, osobní důležitos-
ti, užitečnosti svému okolí. Třeba tím, že samy zorganizují nějaký 
koncert nebo se s partou budou podílet na akci „Uklidíme Pečky 
– uklidíme svět!“ Běžnou součástí programů bývá nabídka doučová-
ní.  Budete se možná divit, ale právě takový přístup u pubertálních 
dětí a dospívajících velmi dobře funguje, navíc bývá podstatně účin-
nější než přednášky! Víme, o čem píšeme. Před dvaceti lety se jeden 
z nás podílel na rozjezdu jednoho z prvních nízkoprahových klubů 
v Čechách. Dodnes se setkává s jeho tehdejšími návštěvníky, mimo-
chodem také při splutí Vavřineckého potoka. Táhne jim na čtyřicet, 
jsou společensky velmi dobře uplatnění a svorně uvádějí, jak jim 
„nízkopraháč“ změnil život k dobrému!

To, že děti v klubech nikdo do ničeho nenutí, že v nich mají svo-
bodu, naprosto neznamená, že zde neexistují jasná pravidla a hrani-
ce. Samozřejmostí je absolutní zákaz jakýchkoliv návykových látek, 
násilí, poškozování majetku, sexuálních experimentů. Zároveň se 
kluby snaží plně respektovat své okolí a dodržovat pravidla občan-
ského soužití. Návštěvníci klubů vědí, že v případě potíží mohou 
být z klubu krátkodobě či dlouhodobě vykázáni, že při jakýchkoliv 
náznacích protiprávní činnosti (např. distribuce drog) bude přivolá-
na policie. Vzniká tím bezpečný prostor pro všechny, který odradí 
výrazně problematické osoby a zároveň ochrání návštěvníky klubu.

Abychom oslovili neorganizované děti a mládež v Pečkách, za-
hájili jsme předběžná jednání s panem starostou a Radou města, 
jejichž výsledkem by měl být vznik nízkoprahového klubu. Domní-
váme se, že by se zde vyplnilo určité „hluché místo“ v práci s dětmi, 
které z různých důvodů nereagují na pestrou nabídku zájmových 
aktivit ze strany místních institucí (např. Vzdělávací centrum, ZUŠ, 
sportovní kluby atd.) Zároveň by se účinně předcházelo potencio-
nálním problémům v budoucnu, čímž by se významně zvyšovala 
kvalita života pro všechny obyvatele Peček.  Nestojí to za úvahu?   

Iveta Minaříková a Václav Lebduška

Již 4. Garážový výprodej – Bleší trh 
v sobotu 21. 4. 2018 v Pečkách 

9-12 hodin 

Prodej bude probíhat v areálu Havránkova mlýna 
(Petra Bezruče 476) a na dalších místech ve městě, 

které budou postupně přidávány na mapičku 
na stránkách projektu www.gvpecky.cz. 

Občerstvení zajištěno.

Obvykle se prodávají věci jako oblečení, dětské hračky, 
nářadí, knížky, vybavení do bytu, nádobí, ale také 

např. nábytek nebo sportovní vybavení.

Další informace získáte na tel. 603700773 
nebo na emailu svejnohova@mac.com.

Těšíme se na Vás! 
Za organizátory akce Alena Švejnohová

SlouPečky k zamyšlení
I když tento článek vychází v březnu, malinko se časově vrátíme 

o pár dní dříve. Prožili jsme nejkratší z měsíců v roce - a to únor. 
A já v tomto krátkém měsíci, za krátkých podvečerů, přemýšlím 

o dalších našich ztrátách. Nejkratší měsíc rovná se nejdrobnější mě-
síc. A tak se dnes zamyslíme nad ztrátami drobností. Nejen drobáků 
kovových a nejen věcí jako jsou čepice, rukavice , šály nebo deštní-
ky, které někde zapomeneme. Ale hlavně drobných věcí sloužících 
všem. Za těch krátkých únorových odpolední se marně snažím při-
jít na motivaci některých nenechavců, kteří zcizí, ukradnou, čmajz-
nou, seknou, šlohnou, štípnou  i tak zdánlivě nepotřebné věci jako je 
jedno prkno z lavičky v parku, jako je mosazná číslice devět v leto-
počtu nad podchodem v centru města, jako je visací zámek na oplo-
cení pomníku JC, jako je dekl z lampy, jako je víko odpadkového 
koše, jako je čerstvě vylepený jízdní řád a tak dále. Přemýšlím nad 
tou motivací, hlavu si mohu ukroutit a ne a ne na to přijít. 

Jiří Lazar

85 stromů
Považujeme si za čest oznámit, že 

v sobotu 24. 3. 2018 v 16:30 
vysadíme v prostoru u kostela sv. Václava v Pečkách 

pamětní lípu - STROM OLGY HAVLOVÉ. 

Tento projekt Výboru dobré vůle -  Nadace Olgy Havlové 
letos vysadí po celé České republice 85 stromů 

k připomínce nedožitých 85. narozenin naší první dámy. 
Těšíme se na setkání s Vámi! 

Alena Švejnohová
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Výroční valná hromada AFK Pečky
V sobotu 27. 1. 2018 

se v budově ZUŠ Pečky 
konala výroční schůze 
Amatérského fotbalového 
klubu Pečky. V běžném 

programu bylo nejsledovanějším bodem 
ocenění nejúspěšnějších sportovců našeho 
klubu, když AFK ze všech věkových kate-
gorií ocenilo celkem 17 fotbalistů za nejvíce 
vstřelených branek a za vzornou reprezen-
taci klubu v soutěžním ročníku 2016/2017. 

Celý průběh valné hromady se nesl v du-
chu letošního výročí 110 let vzniku fotbalo-
vého klubu v Pečkách. Předseda klubu Ja-
roslav Lukáš ve své hodnotící zprávě zmínil 
bohatou historii našeho klubu a seznámil 
přítomné s nejdůležitějším programem 
oslav. Ocenil práci všech, kteří se podíle-
jí na činnosti fotbalového klubu a stojí za 
dobrými výsledky našich mužstev. Vždyť 
AFK za poslední roky výrazně posílilo ve 
své členské základně, zejména pak v počtu 
dětí a mládeže. To ovšem přináší také zvýše-
né nároky na tréninkové plochy a celkovou 
organizaci klubu.

Ve zprávě o hospodaření za rok 2017 
přednesené panem Zdeňkem Buřičem byli 
přítomní seznámeni s úspěšnou bilancí 
uplynulého roku a nejvýznamnějšími pří-
jmy a výdaji klubu. Pro následující období 
2018 plánuje klub hospodařit s vyrovnaným 
rozpočtem a bez závazků. 

Sportovní výkony jednotlivých mužstev 
za rok 2017 zhodnotili samotní trenéři. Pří-
tomní mohli vyslechnout zajímavá hodno-
cení činnosti z působení celkem devíti muž-
stev, počínaje fotbalovou školičkou až po 
výkony A mužstva. Zejména dobře rozjetý 
soutěžní ročník 2017/2018 našimi mužstvy 
dospělých slibuje zajímavou jarní část sou-
těže a je očekáváním našich fanoušků. 

Po krátké diskuzi byli účastníci sezná-
meni s návrhem usnesení, ve kterém se 
AFK zavázalo k plnění nemalého množství 
úkolů pro budoucí období a jehož důležitým 
bodem je také zajištění oslav výročí. Všem 
54 účastníkům výroční schůze patří poděko-

vání, že si našli čas a projevili zájem o dění 
fotbalového klubu.  

Nejúspěšnější sportovci AFK Pečky 
v sezóně 2016/2017:

Matyáš Felix, nejlepší střelec mužstva 
mladší přípravky r. 2010; Matyáš Rumlena, 
nejlepší střelec mladší přípravky r. 2009; Ja-
kub Kubíček, vzorná účast v mužstvu mlad-
ší přípravky; Michal Dekastello, nejlepší 
střelec mužstva starší přípravky r. 2008; To-
máš Müller a Jan Kašpárek, nejlepší střelci 
mužstva starší přípravky r. 2007; Jan Pošík, 
vzorná účast v mužstvu starší přípravky; Jan 

Krupka, nejlepší střelec mužstva mladších 
žáků; Ondřej Fejfar, vzorná účast v muž-
stvu mladších žáků; Vojtěch Buřič a Vít 
Kašpárek, nejlepší střelci mužstva starších 
žáků; Tomáš Švára, vzorná účast v mužstvu 
starších žáků; Ondřej Richter, nejlepší stře-
lec mužstva dorostu; Lukáš Mužík, vzorná 
účast v mužstvu dorostu; Štěpán Růžička, 
nejlepší střelec B mužstva dospělých; To-
máš Jedlička, nejlepší střelec A mužstva 
dospělých; Michal Modrovič, vzorná účast 
v mužstvu dospělých

Všem oceněným fotbalistům patří gra-
tulace k dosažení vynikajících sportovních 
úspěchů.

Z programu plánovaných akcí v rámci 
oslav výročí AFK, na které vás srdečně zve-
me:
16. 3. 2018 - Sportovní ples AFK
1. 5. 2018 - Májový turnaj přípravek r. 2010
2. 6. 2018 - MANVER Cup - turnaj přípravek 

r. 2009; 
15. 9. 2018 - utkání AFK Pečky vs. REAL 

TOP Praha a setkání bývalých hráčů 
a funkcionářů AFK Pečky

Říjen 2018 výstava k historii a současnos-
ti AFK Pečky v Městské knihovně v Peč-
kách

Fotbalové dění můžete sledovat na našich 
internetových stránkách www.afkpecky.cz.

Pečandy jsou zlaté
Nejmladší hráčky odehrály na začátku 

února další turnaj supermini v Brandýse, 
kde jsme s 5 družstvy obsadily místa v po-
lovině tabulky a absolutně nejlepší výkon 
předvedlo družstvo (Nela Třešňáková, Eliška 
Majerová a Pája Renková), které v oranžo-
vém mini odehrálo 8 zápasů, všechny s pře-
hledem vyhrálo a získalo zlatou medaili!

V polovině února odehrály turnaj mladší 
žákyně. Obavy v hlavách holek, že s námi 
na turnaj neodjela naše herní opora nemoc-
ná Terezka se bohužel naplnila. Do prvního 
zápasu holky nastupovaly s vidinou vět-
ších, starších a lepších Kralup „A“. Bohužel 
v neděli po ránu máme dlouhé starty, holky 
nakonec sice byly odhodlané bojovat, ale 
nestačilo to. Prohra 0:2. Druhý zápas proti 
Kolínu raději nekomentuji. Tam už to od-
hodlání ani vidět nebylo, vůbec to nebyly 
ony. Kazilo se podání, příjem i balony za-
darmo, odevzdaný zápas a prohra 0:2. Do 
posledního zápasu děvčata nastoupila veli-
ce odhodlaně, Kralupy „B“ hrají také dobře, 
takže zvolily taktiku „ufandit“ je! Povedlo 
se. V tomto zápasu nechybělo vůbec nic 
(v prvním setu pouze trocha štěstí - prohra 
20:25) krásné podání s velkým počtem es, 
smečování z předních i zadních řad a hlav-
ně pomoc od zkušenějších hráček těm méně 
zkušenějším - chválím! Zasloužená výhra 
2:1. Naštěstí jsme z minulých turnajů měly 

dostatečný bodový náskok a patří nám tedy 
druhé místo v tabulce, které si doufám udr-
žíme po posledním turnaji a postoupíme tak 
do finálové skupiny.

V neděli 18. 2. jsme pořádaly poslední 
turnaj zimní části krajského přeboru star-
ších žákyň. Již od začátku týdne nám uléha-
ly hráčky s virózou a na pátečním tréninku 
se přidal ještě kotník s nataženými vazy. To 
pro nás znamenalo odehrát turnaj v 6 hráč-
kách a pro jistotu přesunout jednu méně 
zkušenou hráčku z mladších žákyň. První 
zápas s Kolínem „A“ jsme prohrály 1:2 po 
bojovném výkonu. Největší problém nám 
dělal příjem, kdy se soupeřky na podání 
stavěly tak, aby byly cloněné hráčkami ve 
hřišti. Nestačily jsme včas reagovat na rych-
lý a tvrdý míč. V druhém zápase s Příbramí 
jsme prohrály 0:2, když jsme první set úpl-
ně vypustily a do hry se vrátily až v druhém 
setu, bohužel to nestačilo. Ve třetím zápase 
s Kladnem „A“ nám bojovnost rozhodně 
nechyběla, štěstí bylo ovšem na straně sou-
peře. Prohrály jsme 1:2, kdy druhý a třetí 
set skončil nejtěsnějším rozdílem. Za tento 
zápas musím hráčky pochválit, protože ce-
lou dobu předváděly velmi pěkný volejbal. 
Zimní část jsme ukončily osmým místem 
a v jarní části budeme hrát o celkové 10.-14.
místo z 22 dívčích týmů v kraji.

Laďka Šátková, trenérka

Členové našeho oddílu se připravují na největ-
ší událost roku v kategorii děti a junioři. 23. - 25. 
3. 2018 se koná v Praze Butovicích Junior Tro-
phy 2018. Je to turnaj dětí a juniorů z celé repub-
liky. Za Pečky nastoupí Gábinka Votápková, Erik 
Vronka a Nik Jandečka. Všichni trénují,  a tak 
doufáme i v letošní úspěch.

Věra Šuková, trenérka

Minigolfový oddíl Dráčata Pečky
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SLAVÍME 110 LET AFK

který se uskuteční

Fotbalový klub AFK Pečky

si Vás dovoluje
co nejsrdečněji pozvat na tradiční

FOTBALOVÝ PLES
v pátek 16. března 2018 od 20:00 hodin

v Kulturním středisku v Pečkách
K tanci a poslechu hraje skupina FAUST BAND.

Vstupné v předprodeji 20,- Kč, v den konání 100,- Kč .
(restaurace „Na hřišti”, Kenast, s.r.o. a Městská knihovna Sv. Čecha)

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu 

Tetra hnědá,  Dominant ve všech barvách  
a  slepičky Green Shell-typu Arakauna. 
Stáří 15 - 20 týdnů. Cena 159,- - 195,- Kč/ ks. 

Prodej: 20. března 2018 
Pečky - parkoviště u ZZN - 14:55                                                                                                         
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky 

Informace: Po - Pá  9:00 - 16:00 
Tel.: 601 576 270, 728 605 840

Vážení zákazníci oznamujeme Vám, 
že naše firma rozšířila sortiment.

Nově Vám nabízíme: 
Zahradnický substrát, rašelinu, substrát 

pro pokojové a balkonové rostliny, 
substrát pro výsev a množení, 

mulčovací kůru, travní semena, 
netkané textilie, cererit, NPK, ledek 

a ostatní hnojiva pro zahradu, 
hnojiva pro pokojové rostliny, citrusy, 

kaktusy, orchideje a trávníky.

Prodej sadbových brambor 
bude zahájen v měsíci březnu.

Prodejní doba:
Po 7:00 - 16:00
Út 7:00 - 15:00
St 7:00 - 16:00
Čt  7:00 - 16:00
Pá 7:00 - 14:00

Náš tradiční sortiment krmných 
směsí, krmiv a chovatelských 
potřeb můžete též zakoupit na 
naší adrese:

KŘÍŽŮV MLÝN s.r.o. PEČKY
Sladkovského 1117
tel.: 321 786 008

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
města PEČKY

vyhlašuje záměr na

pronájem nebytových prostor 
„Restaurace U HASIČŮ“

Nabídky s návrhem záměru pronájmu posílejte 

do 15. 3. 2018 
na e-mail: jedlickam@post.cz

Info na tel.: 725 028 000 
výbor SDH Pečky

TJ Sokol Pečky 
si Vás dovoluje pozvat na

MAŠKARNÍ PLES 
ŠIBŘINKY 

tentokrát na téma „…v říši snů…“

v sobotu 14. dubna 2018 od 20:00 
v sále sokolovny v Pečkách.

K tanci i poslechu hraje skupina POHODA, 
připraven je pestrý doprovodný program.

Vstupné 80,- Kč.

KANCELÁŘ ČMSS
Kulturní středisko Pečky
Třída Jana Švermy 255

Uzavírání smluv o stavebním spoření
(pro děti do 26 let ZDARMA)

akce končí 31. 3. 2018
Poskytování úvěrů a HÚ

Penzijní spoření / Pojištění RD

Provozní doba: 
úterý 14:00 - 16:45 / čtvrtek 14:00 - 16:45

Beránková Hana tel.: 602 272 441



Evidenční číslo MK ČR 10632. Informační měsíčník Pečecké noviny s pověřením MěZ vydává město Pečky v ná-
kladu 650 kusů. Redakční rada: Cecilie Pajkrtová, Milan Paluska, Jana Kusá. Redakce: e-mail: info@vzcentrum.
cz, tel: 725 885 766. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele. Za obsah a původnost příspěv-
ků odpovídá autor. Redakční uzávěrka je ke 20. dni v měsíci. Grafická úprava a tisk: Jan Pošík - POSH, Cerhenice.
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 1. - 31. 3.   Prodejní výstava „Krajiny“ - obrazy Jiřiny Doušové (MK Pečky) 

   „Velikonoce z Přelouče“ - prodej šitých výrobků z chráněné dílny  

   PINS Přelouč

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

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

   Žerotínova 281, Pečky, www.szmp.cz 

 6. 3. 19:00 Workshop Drátované velikonoční dekorace (KLUBKO) 

   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz  

 7. 3. 17:00 Přednáška „Slovanská hradiště v Pošembeří“ - Naďa Profantová,  

   historička a archeoložka Arch. ústav AV Č Praha (ČKA)

   Přednáškový sál KD Pečky

  17:30 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Pečky

   KD Pečky

 9. 3. 20:00 Hasičský bál (SDH města Pečky)

   KD Pečky

 10. 3. 8:30 39. ročník Pečecké desítky Memoriálu Jardy Kvačka

   Městský park

  14:00 Workshop Velikonoční dílna pro pra/rodiče s dětmi (VCP)

   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz

 11. 3. 14:00 „Co je felinoterapie“ – setkání s chovatelkou koček (MK)

   Městská knihovna Sv. Čecha Pečky

 12. - 31. 3.   „Velikonoční dekorace“ – prodejní výstava aranžmá 

   Ivany Vondráčkové a drátovaných ozdob Zdeny Eichlerové (MK)

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

 12. 3. 17:30 Žákovský koncert ZUŠ

   Velký sál ZUŠ Pečky

 13. 3. 19:00 Workshop Quillingové velikonoční dekorace (KLUBKO) 

   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz  

 16. 3. 20:00 Fotbalový ples (AFK Pečky)

   KD Pečky

 18. 3. 18:00 Kurz enkaustiky (MK)

   Městská knihovna Sv. Čecha Pečky

 20. 3. 19:00 Workshop Zdobení velikonočních perníčků (KLUBKO) 

   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz 

 21. 3. 17:00 Přednáška „Příběh MERLÍKU QUINOA“  - Helena Štorchová, 

   bioložka, Ústav experimentální botanika AV ČR (ČKA)

   Přednáškový sál KD Pečky

 24. 3.   Zájezd do Kudowy Zdroje (KS)

  13:00 Vítání jara - velikonoční slavnosti (VCP) 

   Kremlův park před KD Pečky, sály KD Pečky

  16:00 Basketbalové utkání 1. ligy žen TJ Sokol Pečky (předběžné info)

   Parkhala Pečky

  16:30 Vysazení stromu Olgy Havlové

   Okolí kostela sv. Václava v Pečkách

 25. 3. 10:00 Workshop Ateliér (VCP)

   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz

   Basketbalové utkání 1. ligy žen TJ Sokol Pečky (předběžné info)

   Parkhala Pečky

 26. 3. 14:30 FÚ na MěÚ Pečky 

 27. 3. 19:00 Workshop Zdobení kraslic – různé techniky (KLUBKO) 

   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz

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.)

!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


