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Z obsahu:Kubistický kostel 
v Pečkách ožije 
při Noci kostelů
Poslední květnový pátek (25. 5.) se koná 

10. ročník veřejností oblíbené akce Noc 
kostelů. Po celé České republice se odpole-
dne otevřou církevní památky, některé jen 
výjimečně přístupné.

Přijďte zažít atmosféru místa, které kaž-
dý den míjíme cestou do práce, školy či při 
procházce. V pozdním odpoledni se otevře 
kubistický kostel M. Jana Husa v Pečkách, 
kde chystáme od 17:00 divadélko pro děti 
i dospělé, od 18:00 bude následovat kon-
cert sólistů kolínského sboru Picollo coro 
ed organo (Pergolessi, Dvořák, Smetana), 
večerní ztišení nad Žalmy a prohlídka 
kostela. Podrobný program naleznete na                
www.nockostelu.cz 

Těšíme se na vás!
Zdenka Hájková

Zveme vás na 
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA  
města Pečky, které se koná 

ve středu 9. května 2018 
od 17.30 hodin 

v kulturním domě 
v Pečkách

Na programu je projednání 
závěrečného účtu města 

za rok 2017, účetní závěrka 
města ke dni 31. 12. 2017 

nebo přijetí dotace na 
rekonstrukci hospodářského 

pavilonu Mateřské školy 
Mašinka v Pečkách.





1/ Jízdy vláčkem: náměstí - restaurace Siňorita E/ - Havránkův 
        mlýn 12/+13/ - Klub železničních modelářů 11/ - rybník Benešák 8/
2/ Kolotoče  9:00 - 22:00 - dětská pouť
3/ Katolický kostel  8:30 - 16:00 - možnost prohlídky
4/ ZŠ Pečky  9:00 - 12:00 - Den otevřených dveří
5/ Minigolf pro veřejnost  13:00 - 16:00
6/ Hasiči dětem  9:00 - 12:00 - soutěže, prohlídka hasičské zbrojnice, výstava 

historické techniky
7/ Jarmark  9:00 - …*
8/ Vodáci na rybníku  9:00 - …* - pirátská loď, živá hudba, občerstvení
9/ Knihovna  9:00 - 17:00 - infocentrum, veřejný internet, jízdní řády
10/ Evangelický kostel  10:00 - 12:00 - prohlídky s výkladem
11/ Výstava modelových kolejišť a modelů  9:00 - 17:00 
12/ Areál Havránkova mlýna  9:00 - 16:00 - rodinný program, indiáni, teepee, 

balónky, občerstvení (NAŠE PEČKY)
13/ Prodejna Krby-Kamna Turyna  9:00 - …* - prezentace zahradních grilů, 

krbů a pecí
14/ Jízdy historických vlaků (viz leták - bude upřesněno)
15/ Vodárna  13:00 - 16:00 - možnost vyhlídky na Pečky a jejich okolí
16/ Hlavní program  17:00 - 23:00 (viz leták)

Mašinka 2018

A/ Restaurace U Marka  11:00 - 23:00
B/ Hospůdka U Hasičů  10:00 - …*
C/ Hospoda Na Hřišti  10:00 - …*
D/ Restaurace U Rejnoka  11:00 - 23:00 
E/ Restaurace Siňorita  11:00 - …*

*Otevřeno podle zájmu návštěvníků

WC  8/ + 16/
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Z dubnových jednání rady města
• Pro potřeby projektantů na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a po-

ložkového rozpočtu, souhlasila RM s odkoupením minimálně 600t žulových kostek z pláno-
vané rekonstrukce Tř. Jana Švermy. Toto množství bude sloužit k vydláždění vozovky na 
Masarykově náměstí, Pečky. Případné navýšení množství bude projednáno na zasedání  ZM. 
Potřebná finanční částka bude vložena do návrhu rozpočtu roku 2019. 

• Poskytnutí dotace pro rok 2018 bylo odsouzhlaseno na činnost spolku chovatelů poštovních 
holubů - 4.000,- Kč a klubu filatelistů - 1.000,- Kč. 

• Rada města doporučuje ZM ke schválení uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace 
pro TJ Sokol Pečky, kterým se umožní použití částky 100.000,- Kč z dotace na financování 
projektové dokumentace pro projekt „Revitalizace sokolovny“. 

• Rozhodnutím RM dojde k uzavření SOD  mezi městem Pečky a  Jiřím Nejedlým na stavební 
akci „Zateplení stropu v prvním patře budovy  MěÚ Pečky“  za částku 96.167,- Kč, včetně 21 
% DPH. 

• Odhlasováno bylo i zveřejnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce akce „Re-
konstrukce basketbalového hřiště“. Kritériem je nejnižší nabídková cena.

• Jednomyslně bylo schváleno i vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování pro-
jektové dokumentace rekonstrukce komunikace v ul. M. Alše, části ul. K. H. Máchy a části 
ul. V Horkách – Pečky.  Hodnotící kritérium je nejnižší nabídková cena bez DPH. 

• Dalším odsouhlaseným bodem byl výběr nového dodavatele na elektrickou energii formou 
výběrového řízení u společnosti Terra Group Investment, a.s. 

• Rada města schválila účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací sestavené ke dni 
31. 12. 2017 a převody  zlepšeného výsledku hospodaření do rezervních fondů organizací, pří-
padně úhradu ztráty z rezervního fondu organizací :

Základní škola Pečky:   výsledek hospodaření  -30.545,45 Kč
  úhrada z rezervního fondu   30.545,45 Kč
Mateřská škola MAŠINKA Pečky:   výsledek hospodaření   +3.776,92 Kč
  převod do rezervního fondu  3.776,92 Kč
Městká knihovna Sv. Čecha Pečky:  výsledek hodpodaření   +9.994,46 Kč
  převod do rezervního fondu   9.994,46 Kč
Pečovatelská služba města Pečky:  výsledek hospodaření   -111.945,34 Kč
  úhrada z rezervního fondu   111.945,34 Kč
Kulturní středisko města Pečky:  výsledek hospodaření   +62.050,66Kč
  převod do rezervního fondu   62.050,66 Kč

• Radní souhlasili s uzavřením Příkazní smlouvy na administraci veřejné zakázky  s firmou 
Profesionálové za cenu stanovenou dohodou ve výši 30.250,- Kč vč. 21 % DPH a s 

 uveřejněním veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce akce „ZŠ Pečky - Výtah, 
kuchyňka a poradentské centrum“, hodnotícím kriteriem bude nejnižší nabídková cena bez 
DPH. Jelikož se jedná o VZMR rozdělenou na 3 části, nebudou uchazeči obesíláni, VZ bude 
pouze uveřejněna na Profilu zadavatele Vhodné uveřejnění. Jedná se o rekonstrukci školní 
kuchyňky, vybudování šatny pro tělocvičnu, rekonstrukci místnosti pro poradenské centrum, 
vybudování výtahu a vybavení místností nábytkem dle PD. Předpokládaná hodnota bez DPH 
je 2,82 mil. Kč, výtah cca 1 mil. Kč. Nábytek - stoly, židle a drobné vybavení cca 100 tis. Kč. 

• Schváleno bylo i uveřejnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce akce „Snížení 
energetické náročnosti budovy MŠ MAŠINKA v Pečkách - pavilon B“. Hodnotícím kriteriem 
bude nejnižší nabídková cena bez DPH. Spolu s tímto radní souhlasí i s uzavřením  Příkazní 
smlouvy na administraci VZ s firmou Profesionálové za cenu stanovenou dohodou ve výši 
24.200,- Kč vč. 21 % DPH.

 Předpokládaná hodnota VZ je 2,807 mil. Kč bez DPH, jedná se o zateplení obálky budovy vč. 
dokončení výměny oken a dveří, výměnu střešní krytiny, okapů, hromosvodu a osazení solá-
rního systému dle PD. Radní zároveň doporučují ZM ke schválení přijetí dotace z OPŽP na 
tuto investiční akci ve výši 854.943,60 Kč. Účelem dotace je úspěšná realizace projektu, která 
povede k energetickým úsporám na objektu. 

• Jednomyslně byl odhlasován odprodej dřeva za 500,- Kč, včetně DPH za m3 firmě Exppoint 
s tím, že cca 2 m3 dřeva budou poskytnuty zdarma hasičům na pálení ohňů 30. 4. 2018.

• Dojde k uzavření smlouvy o dílo s firmou Land 065 za cenu 367.598,- Kč, včetně 21 % DPH na 
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu:  Zpracování studie severní části parku z projektu 
„Revitalizace parku a okolí Mlýnského náhonu v Pečkách“ a zpracování prováděcí doku-
mentace pro podání žádosti o dotaci. 

Dobrý den, rád bych využil vaši novou 
rubriku, prostřednictvím které mohou ob-
čané adresovat konkrétní podněty a dotazy 
zastupitelům a radě města. 

Dne 19. 2. 2018 rada města schválila a do-
poručila ke schválení dotace na podporu čin-
ností spolků (viz zápis z jednání RM dne 19. 
2. 18). Vzhledem k značným rozdílům mezi 
jednotlivými částkami - např. Nohejbalový 
klub V. Ch. 5.000,- Kč; FBC Charisma 7.000,- 
Kč; Minigolfclub Dráčata 25.000,- Kč, na 
druhé straně  Amatérský fotbalový klub 
Pečky 370.000,- Kč; Sokol Pečky 295.000,- 
Kč; Zimní turisti Pečky 70.000,- Kč - by mě 
zajímal systém přidělování jednotlivých do-
tací. Konkrétně jasná kritéria, na základě 
kterých jsou tak rozdílné částky přidělová-
ny, u nejvyšších i jejich konkrétní účel, dále 
pak systém zpětného vyhodnocování toho, 
jakým způsobem byly finance skutečně vyu-
žity. Konečně by mě zajímalo, zda je jedním 
z kritérií i využití poskytnutých financí na 
práci s dětmi a mládeží.

Děkuji za zveřejnění mého dotazu.
Václav Lebduška

Odpoběď . . .
Příspěvky jednotlivým sportovním od-

dílům a spolkům schvaluje na základě 
doporučení sportovní komise Rada města 
Pečky. Dotace nad 50.000,- Kč schvaluje 
Zastupitelstvo města Pečky.

Finanční prostředky jsou přidělovány 
na základě žádostí oddílů. Součástí každé 
žádosti je vyúčtování za předchozí kalen-
dářní rok. 

Největším příjemcem dotace je AFK 
Pečky. Dotace je použita na krytí provoz-
ních nákladů a podporu mládežnických 
družstev. U Sokola Pečky je situace podob-
ná. Hlavním kritériem pro přidělení dota-
ce je podpora mládeže. U zimních turistů 
je situace poněkud jiná. Tam plyne dotace 
do údržby chalupy a k pokrytí provozních 
nákladů.                                                                                         

Milan Paluska, místostarosta

PTÁTE SE . . .

ÚVODNÍK
Vážení čtenáři, v tomto článku Vás chci 

informovat o probíhajících, respektive při-
pravovaných investičních akcích v našem 
městě na letošní a příští rok.

1. Mateřská škola Mašinka Pečky - k vel-
ké radosti musím konstatovat, že se nám po-
dařilo získat dotaci z OPŽP ve výši 855 tis. 
Kč na zateplení posledního pavilonu v mateř-
ské škole - hospodářská budova /pavilon B/. 
Součástí stavebních prací bude kromě fasády 
výměna oken, dveří, svodů a instalace solá-
rního panelu. Předpokládané náklady před 
výběrovým řízením jsou 3,7 mil. Kč. Staveb-
ní práce budou po dohodě s ředitelkou probí-
hat o letních prázdninách, aby nebyl narušen 
chod školky. 

2. Bezbariérové úpravy v Základní škole 
Pečky - další investiční akce, kde město zís-
kalo dotaci z programu IROP Ministerstva 
pro místní rozvoj v předpokládané výši 2,8 
mil. Kč. Součástí tohoto projektu je výstav-
ba výtahu, rekonstrukce výukové školní ku-
chyňky a poradenského centra ve staré bu-
dově základní školy. Předpokládané celkové 
náklady rovněž před výběrovým řízením 
jsou 3,7 mil. Kč. Stavební práce jsou napláno-
vány na období letních prázdnin. V přízemí 
staré budovy rovněž proběhne rekonstrukce 
elektroinstalace dle připravené projektové 
dokumentace. 

3. Stavební úpravy - ordinace obvodního 
lékaře v Domě služeb - v průběhu jara byly 
zahájeny stavební práce v přízemí Domu slu-
žeb, kde na náklady města bude zřízena ordi-
nace praktického lékaře s termínem dokon-
čení červen 2018. Vítězem výběrového řízení 
je firma stavitelství Daniel Šperk s nabídko-
vou cenou 2,7 mil. Kč.

4. Rekonstrukce komunikace ul. Jiřího 
z Poděbrad, Lobňanská a Sportovní - v sou-
časné době je zpracována projektová doku-
mentace a podaná žádost o zahájení staveb-
ního řízení. Předpokládaný termín realizace 
je srpen až říjen 2018.

5. Výstavba parkovacího systému P+R 
u nádraží - projektová dok. je zpracována, 
stavební povolení vydáno. Jelikož se jedná 
o nákladnou záležitost (cca 7 mil. Kč), měs-
to využilo zveřejněné dotační výzvy IROPu 
a podalo žádost o poskytnutí dotace. V sou-
časné době prochází fází hodnocení. V přípa-
dě úspěšnosti žádosti a získání finanční pod-
pory, rovněž je naplánováno tento projekt 
realizovat v letošním roce.

6. Rekonstrukce veřejného osvětlení 
a městského rozhlasu v okolí Husova ná-
městí, včetně přilehlých ulic - město Pečky 
využilo stavebních prací ČEZu (pokládka si-
lových kabelů do země) a jako přípolož bude 
realizovat pokládku kabelů VO a MR, včetně 
výstavby nových sloupů. Dodavatelem prací 
je společnost AVE Kolín s.r.o. v hodnotě ví-
tězné nabídky 2 mil. Kč. Stavební práce bu-
dou zahájeny začátkem května.

7. Rekonstrukce komunikací ulic Dlouhá 
a Křivá ve Velkých Chvalovicích - stavební 
práce probíhají dle plánovaného harmono-
gramu. Součástí tohoto projektu je výstavba 
vodovodního řadu, dešťové kanalizace, po-
vrch komunikace, včetně chodníků, veřejné 
osvětlení a městský rozhlas. Dodavatelem 
prací je firma Telsig Velký Osek v celkové 
hodnotě 7,7 mil. Kč s termínem dokončení 
červen - červenec 2018. 

8. Investiční akce připravované na příští 
období - v současné době připravujeme další 
projekty, s jejichž realizací se počítá v příš-
tích letech. Příkladem toho je revitalizace 
městského lesoparku, odbahnění rybníku 
„Benešák“, výstavba tělocvičny při ZŠ Peč-
ky, rekonstrukce dalších komunikací v Peč-
kách a Velkých Chvalovicích. Již v příštím 
roce bude ve spolupráci se Středočeským 
krajem rekonstruována Tř. Jana Švermy, 
včetně částečné revitalizace Masarykova 
náměstí. Za tímto účelem odkoupíme od 
Středočeského kraje část žulových kostek za 
cenu, která bude předmětem dalších jedná-
ní. Tyto kostky budou použity na revitalizaci 
náměstí, včetně ulice V. B. Třebízského.

O dalších připravovaných investičních ak-
cích zase v příštím vydání měsíčníku.

Milan Urban, starosta města
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Velké díky!
Letošní akce Ukliďme svět, Ukliďme Čes-

ko se v Pečkách dne 7. 4. 2018 účastnilo cel-
kem 39 dospělých a 31 dětí. 

Podařilo se posbírat 350 kg odpadu. 
Velký dík  všem. Krásný den to byl ...

Věra Růžičková, koordinátorka akce

Vodáci Pečky

AFK Pečky

Tahiťáci Pečky

Tahiťáci Pečky

Intervenční centrum Respondeo 
pomáhá osobám ohroženým domácím násilím

„K lékaři na ošetření jsem nikdy nešla. 
Styděla jsem se, že mám modřiny od svého 
muže. Nic jsem neřekla ani mámě, ani té-
měř dospělému synovi. Styděla jsem se za 
to, co se u nás doma děje, že s manželem 
i tak stále ještě jsem, že jsem nenašla sílu 
a odvahu od něj odejít. Styděla jsem se při-
znat, že se ho bojím.“ Takto a podobně znějí 
první slova obětí domácího násilí, říká po-
radkyně intervenčního centra Respondeo.

Intervenční centrum Respondeo spolu-
pracuje s osobami ohroženými domácím 
násilím. Nabízí  psychosociální poraden-
ství, sociálně právní poradenství, nehmot-
nou podporu, doprovody  i psychoterapie, 
vše bezplatně. První kontakt často probíhá 

po telefonu, nebo osobně na pobočkách in-
tervenčního centra – Mladá Boleslav, Nym-
burk, Kolín. Klient nemusí udávat své jmé-
no. Termín osobní konzultace je vhodné do-
mluvit předem, aby měla poradkyně časový 
prostor.

Najdete nás na adrese: Na Pustině 1068 
(budova Kolárka, pod OD Tesco), Kolín, 
možné jsou i terénní konzultace. Telefonic-
ké konzultace  Po – Pá od 8:00 – 16:00, tel.: 
776 561 895, obeti@respondeo.cz

Poskytovaná služba Intervenční centrum 
Respondeo je finančně podpořena z projek-
tu Podpora vybraných druhů sociálních 
služeb ve Středočeském kraji a městy 
Nymburk, Mladá Boleslav, Kolín a Mělník.

Roční prověrka 
bezpečnosti práce

Pravidelnou roční prověrkou bezpečnos-
ti a ochrany zdraví při práci prošel městský 
úřad v měsíci dubnu. Kontrolorky se mimo 
jiné zaměřily na pracovní podmínky žen, za-
jištění pracovně lékařských služeb, prevenci 
rizik a přidělování ochranných pracovních 
prostředků. 

V oblasti požární ochrany byly kontrolo-
vány požární poplachové směrnice a vzdělá-
vání zaměstnanců. Při kontrole nebylo zjiš-
těno závad.

Cecilie Pajkrtová, tajemnice

SlouPečky 
k zamyšlení

V květnovém zamyšlení  se vrátíme do 
plesové sezony. I když ne přímo do pleso-
vých a tanečních šatů, ale do jednoho polito-
váníhodného okamžiku.

Zúčastnili jsme se se ženou a přáteli maš-
karního bálu v Radimi, v obecním domě. 
A všude po sále, přísálí, v baru, na zácho-
dech, no prostě po všech vnitřních prosto-
rech visel nápis „ZÁKAZ KOUŘENÍ“. No 
a teď k tomu okamžiku - cca o půlnoci se 
přesně vedle našeho stolu, přímo pod ten za-
kazující nápis, postavila jedna dáma a v kli-
du si zapálila. Když se od našeho stolu zved-
la jedna naše kamarádka  a s poklepáním 
na rameno, ukazujíc na ten nápis, dotyčnou 
upozornila - dočkala se odpovědi: ,,No ale 
tady to nikdo neřeší,  no ale JÁ můžu, a tady 
stejně kouří každej!“ Zůstali jsme paf. 

Já sám jsem nekuřák, ale se striktním 
zákonem o nekouření v restauracích nesou-
hlasím. Myslím si, že by mělo být na každém 
provozovateli podniku, aby se sám svobod-
ně rozhodl, zda kouřit, či nekouřit. A kde je 
naše ztráta? Je to ztráta tolerance, tolerance 
kuřáků k nekuřákům a naopak. Tolerance 
vůbec jako taková. Tolerance mezi lidmi.           

Jiří Lazar

Vlastivědný kroužek Pečky a ČKA
Vlastivědný kroužek uspořádal několik 

vycházek do okolí a do Prahy. V Praze jsme 
navštívili Empírový skleník a Národní tech-
nické muzeum. Prošli jsme se dvakrát pod-
le Labe, a to Toušeň - Brandýs nad Labem 
a Toušeň - Čelákovice. Naše vycházky se ko-
nají jednou za čtrnáct dní a délka tras je do 
10 km. Můžou jet i další zájemci, program 
je vyvěšen ve vitrínách kulturního střediska 
a na webových stránkách města, stačí přijít 
v určenou dobu na nádraží k odjezdu vlaku 
a přidat se k nám.

1. května 2018 pořádáme autobusový zá-
jezd na zámky Opočno a Nové Město nad 
Metují se zastávkou v Dobrušce.

Další autobusový zájezd plánujeme na 
červen a to do Telče a Jindřichova Hradce.

Jízdenky PID
Od 1. dubna 2018 je možné koupit jízden-

ky Pražské integrované dopravy na všech 
osobních pokladnách Českých drah. Doba 
prodeje je totožná s provozní dobou poklad-
ny. To uvítají zejména ti občané, kteří do 
Prahy nejezdí pravidelně za zaměstnáním  

a nebo do školy.  Nejlevnější jízdenka za 18 
Kč platí 30 minut a pokrývá dvě pásma. Na-
opak s celodenní jízdenkou za 160 Kč může 
držitel cestovat po celém Středočeském kra-
ji i v Praze.

Cecilie Pajkrtová, tajemnice

V pondělí 7. května 2018 bude měst-
ský úřad otevřen od 6:30 - 17:00, polední 
přestávka 11:00 - 12:00. Úřední hodiny 
pro veřejnost se nemění.

Věra Šuková
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Co nevíme o medu …
Včely v dnešní podobě přežívají na naší 

planetě po milióny let. Jen zlomek času v je-
jich vývoji je spojen s člověkem. Člověk se 
snaží včely zdomácnět a následně využívat 
jejich hlavních produktů – med, vosk, pro-
polis, pyl, mateří kašička. Včely žijí ve spo-
lečenství, jež lze označit jako superorganis-
mus. Ve včelstvu je přítomna většinou jedna 
matka, dále dělnice – jež jsou dcery matky 
(jsou mezi sebou sestry, ať vlastní nebo ne-
vlastní, jelikož mají jednu matku, ale více 
otců - včelí matka se páří s více trubci) a jak 
již bylo zmíněno, ve včelstvu jsou také trub-
ci, jež jsou pokrevními bratry matky – rodí 
se z neoplozených vajíček. Ale dosti teorie. 

Zcela hlavním produktem včel je med.  
Základními složkami medu jsou – voda, 
cukry, éterické látky, vitamíny, enzymy, 
organické kyseliny…  Med je včelami „vy-
ráběn“ z nektaru květů, nebo z medovice. 
A tak lze také rozdělit med na základní dvě 
skupiny. Květový a medovicový (často lido-
vě označovaný jako lesní).

 Květový med - jak již název napovídá, je 
tento med včelami získáván sběrem nekta-
ru z květů. Nektar obsahuje velké množství 
vody (30 až 95 %) a cukrů (5 až 70 %). Zahuš-
tění nektaru probíhá částečně v medném 
váčku včely sběračky a následně je dokon-
čováno v úle několikerým přečerpáváním 
pomocí medných váčků včel. Voda difun-
duje z medného váčku do těla včely. Med 
dozrává a jeho konečná vlhkost se pohybuje 
v oblasti 18% vody. Květy jsou pro rostlinu 
důležité reprodukční orgány a z tohoto dů-
vodu jsou minimálně zasaženy znečištěním 
životního prostředí. Proto i tento med je 
biologicky nejčistším z medů. Květové (nek-
tarové) medy mají světlejší barvu. Obsahují 
hlavně jednoduché cukry - glukózu (cukr 
hroznový) a fruktózu (cukr ovocný). Dalším 
cukrem je sacharóza (řepný cukr) – složený 
cukr. A právě jednoduché cukry květových 
medů tělo člověka při trávení již nerozklá-
dá a okamžitě přecházejí do krve. Květové 
medy jsou dietetické. 

Medovicový med - medovicový med 
vzniká sběrem medovice včelami. A co je 
to medovice? Medovici produkuje skupina 
hmyzu – stejnokřídlí (mšice, puklice, stro-
movnice, medovnice, méry…). Musí dojít 
k masivnímu přemnožení těchto organismů. 
Tyto organismy zasahují do vodivých pletiv 
rostlin, narušují je a následně sají jejich 
asimiláty. Z asimilátů si berou pouze bílko-

viny. Část cukrů je přeměněna na složené 
cukry – až trisacharidy. Po strávení bílkovin 
odchází z těla složené cukry. Zůstávají díky 
své lepivosti na listech a pletivech rostlin. 
Zde následně dochází ke sběru včelami, ale 
i jiným hmyzem – např. mravenci. Medovi-
ce je oproti nektaru z květů rostlin látkou 
složitější.  Složené cukry obsažené převážně 
v medovicových medech musí lidský orga-
nismus při trávení nejdříve rozložit na jed-
nodušší cukry a teprve pak dochází k jejich 
trávení. Tyto medy jsou oproti nektarovým 
medům tmavě zbarveny a jsou více aroma-
tické. Určitým problémem (i pro včelaře) je 
skutečnost, že lepkavé části rostlin mohou 
na sebe vázat ze vzduchu prach, spory, hou-
by a řasy.

A zde jsou nejčastější dotazy mých zá-
kazníků:
Proč  je  v  Čechách  tak  vysoká  obliba 

medovicových (lesních) tmavých medů?
Jsme naučeni na tento typ medů z minu-

losti z dětství – vzpomeňte si na plastového 
medvídka s nápisem lesní med. A hlavně, 
květové medy se vyvážely a vyváží.
Jak nejlépe uskladnit med?
Med nenechávejte zbytečně na světle. 

Je-li to možné, najděte pro něj tmavé místo, 
v suchu, s chladnější teplotou. Platí, že čím 
chladněji, tím veškeré procesy probíhají po-
maleji. Pozor, med přebírá pachy okolí.
Je  krystalizace  medu  (lidově  zcuker-

natění) na závadu?
Je to zcela přirozená vlastnost zdravého 

nepoškozeného medu. Některé medy kry-
stalizují rychleji, některé pomaleji (akát). 
Včelaři ovšem musí uspokojit i celoroční 
poptávku po tekutém medu, proto jej musí 
v průběhu roku tavit. Zde již záleží na vče-
laři, jak s medem zachází. Teplota při tavení 
by neměla přesáhnout 40oC. Pokud zakoupí-
te med a on zůstává tekutý (hlavně ve vel-
kých řetězcích), může to znamenat, že ho 
včelař zahřál na takovou teplotu, která sice 
krystalizaci medu spolehlivě zabrání, ale 
zároveň v něm zničí zdraví prospěšné látky. 
Tekutý med se například ve Švédsku nepro-
dává a je považován za falešný.
Vyhneme se řepce?
Lze celkem pravdivě říci, že s ohledem 

na produktivní dolet včely (cca. 2,5 km od 
úlu) se v české kotlině řepce nevyhneme. 
Snad v některých podhorských oblastech, 
ale tam je včelaření založeno spíše na me-

dovici a medovicových tmavých medech. 
Ovšem nutno podotknout, že řepkové medy 
patří chuťově i svým složením mezi nejlep-
ší. Například výrobci medoviny je preferují 
před ostatními medy. 
Máte karamelový med?
S tímto požadavkem jsem se setkal již 

vícekrát. Kupující asi někde koupil „upra-
vený“ med karamelem, kdy včelař měl 
pravděpodobně zájem docílit tmavší barvy 
medu. Jinou variantou by mohlo být, že vče-
lař med tavil a povařil jej, až proběhla ka-
ramelizace!!! Dokonce jsem zažil poptávku 
na „ořechový med“ (podotýkám, že ořech je 
větrosnubný).

-lz-

Slavnému c. k. 
okresnímu soudu 

v Kouřimi
Tak začíná každý dokument z pozůstalos-

ti paní Mašatové, která v roce 1911 předala 
hospodářství synovi, napsala poslední vůli 
a užívala si výměnku. Doba slavných úřadů 
minula, i ponížených proseb typu: „ V hlu-
boké úctě podepsaný dovoluje si vznésti na 
váženou firmu zdvořilou prosbu o laskavé 
povolení sňatku …“ Adresováno firmě Rin-
ghoffer roku 1927. Laskavě povoleno.

Někteří dobřichovští občané věnova-
li nejrůznější doklady obecnímu archivu, 
dobře vědouce, že by jednou přišly vniveč. 
Zmizela by zajímavá svědectví o minulém 
životě v obci, a tak tu máme bohatě zdobe-
né diplomy, listy za vyučenou a propouštěcí 
listy ze školy, originál Pochvalného dekretu 
R. Zahradníčka za čestnou a věrnou službu 
v armádě z roku 1935. Takto zní oslovení na 
jednom z diplomů: „ Blahorodý pán, pan 
Jan Kratochvíl, statkář a starosta v Dobři-
chově“, rok 1879.

Postupně se styl zjednodušuje, o se-
dmdesát let později v Čestném uznání pro 
pana Josefa Berana čteme: Výkonný výbor 
Ústřední matice divadelního ochotnictva 
českého v Praze „ blahopřeje k vašemu jubi-
leu, kterého používá k tomu, aby Vám vřele 
poděkoval za Vaši úspěšnou práci na poli li-
dového divadelnictví …“

Nad řadou rodných a křestních, někdy 
dvojjazyčných, oddacích i úmrtních listů 
vás napadá, jak se lidé tam jmenovaní do-
stali do Dobřichova, když se narodili v Přiši-
masech, Hořanech, České Lípě, Bedřichově, 
… Přivdáním a přiženěním? A kde se mla-
dí seznámili? Na tancovačce, při práci, na 
jarmarku? Mohly to být i svatby dohozené, 
jak se traduje o manželství mých dobřichov-
ských prarodičů. Z různých dokumentů se 
dozvídáme, čím se lidé živili. Kuriózní je tu 
dráb, poklasný, panský skoták, podruh, jsou 
tu rolníci, řemeslníci, dělníci, nádeníci, ve-
směs ti, co pracovali rukama.

Zajímavé jsou doklady o různých udá-
lostech, např. Nález na postrk, Průvodní list 
dobytčí, polorozpadlý orig. smlouvy o kou-
pi domku č.7, povolání na zákopové práce 
z roku 1945, materiály z bojů s banderovci 
od účastníka p. St. Müllera, rok 1947 atp. 
Za zmínku stojí průkazky a legitimace, jako 
pracovní knížky, legitimace ROH, průkazy 
k medailím, zbrojní pas, souprava potravi-
nových lístků a šatenek a další zajímavosti.

To všechno je jen část materiálů, z kte-
rých poznáváme pestrý život v Dobřichově 
za posledních téměř 150 let. Jaké doklady 
o současnosti zůstanou po nás?

-zf-

Strom pro Olgu Havlovou 
aneb setkání všech lidí dobré vůle

V roce 2018 by se paní Olga Havlová doži-
la 85 let. K této příležitosti se po celé České 
republice vysazují stromy dobré vůle - stro-
my nesoucí její odkaz.  Do tohoto projektu 
se zapojilo i naše město, které si to klade za 
velkou čest.  A tak dne 24. 3. 2018 mohl být 
v našem městě u kostela sv. Václava vysa-
zen strom nesoucí jméno a čest právě této 
výjimečné ženy. Slavnostní akce se konala 
za účasti vedení města a zástupkyň Výboru 
dobré vůle - Nadace Olgy Havlové a hojné-
ho počtu obyvatel města Peček. Doprovod-
ný program (zpěv, mluvené slovo, výtvarné 
práce) zpestřili žáci ze základních škol a žáci 
z umělecké školy. 

Děkuji touto cestou všem, kdo se na celé 
akci jakýmkoli způsobem podíleli. Zejmé-
na potom sponzorům (p. Hruškovi, p. Po-
spíšilovi - bývalému starostovi města), své 
rodině a svému manželovi za podporu, lás-
ku a chuť, s jakou se do projektu pustili, A. 

Švejnohové, která stála u zrodu myšlenky, 
klukům, kteří sázeli strom (O. Schülzovi, T. 
Vodičkovi, svému manželovi). V závěru akce 
bylo  i malé občerstvení. 

 Děkuji Vám všem, Vám lidem dobré vůle, 
kteří jste se slavnostní výsadby stromu zú-
častnili. Kéž je naše lípa symbolem pospoli-
tosti  Pečáků a Chvalovičáků!

Jaroslava Heroldová
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Krčmy, hospody, restaurace a hotely v Pečkách
Není lehké pořídit soupis míst, kde se 

v Pečkách čepovalo pivo, jelikož stejná hos-
poda v různých dobách a v různých histo-
rických pramenech mívala různé názvy. 
U většiny názvů chybí upřesnění, kde se 
příslušný objekt nacházel. Jan Helich, po-
děbradský lékárník a zakladatel okresního 
muzea v Poděbradech píše, že podle urbá-
ře* z roku 1553 bylo v Pečkách osedlích** 
15 chalup, ale již tehdy zde byly 3 krčmy :-). 
Pečky ve starších dobách netvořily jednotný 
celek, neměly jednotného pána, nýbrž byly 
rozděleny mezi více majetníků. Největší 
část Peček náležela od starodávna k panství 
poděbradskému a byla zde i krčma. Menší 
části byly v majetku špitálu města Českého 
Brodu, zde byly 2 krčmy a 3 osedlí. Panství 
svojšickému patřila 1 krčma s masným krá-
mem a dvě osedlí. K panství radimskému 
patřil mlýn, poplužní dvůr*** a 5 chalup. 
V držení panství černokosteleckého zde byl 
masný krám a 4 osedlí. Do těchto krčem 
z vůle vrchnosti poděbradské brali krčmáři 
pivo z Českého Brodu a platili z šenku ,,po-
sudné“ z každého sudu po groši. 

Další písemné zprávy o historii města 
zanechal tehdejší tajemník města Franti-
šek Volák ve svém příspěvku „Pečky v době 
nové“, kde se zmiňuje, že Pečky měly kolem 
roku 1800 čtyři větší hospody: 

„U Lva“ na náměstí v čp. 40, dnes je celý 
objekt zbořený. Říkalo se jí hospoda svoj-
šická. Později zde měl pekařství pan Klika, 
dále zde byl Svazarm, sklenářství, Tescoma. 

„U Libuše“ s někdejším názvem hospoda 
poděbradská, byla na náměstí v čp. 23, dnes 
elektra pana Trčky. 

,,U Krále Jiřího“, později známá jako 
hospoda u Libánských v čp. 255 dnes kultur-
ní středisko. Tento hostinec vystavěl v roce 
1886 Jan Müller, mistr zednický na obecním 
místě, které zakoupil se svým švagrem Vác-
lavem Růžičkou. Měli za manželky sestry 
Salabovy z Pískové Lhoty. Koupili vedle do-
mek čp. 90 po Jakubovi Železném, ten zbou-
rali a zbudovali dvůr, lednici a podle zdi ku-
želník. Prvními pachtýři byli Třešňák, pak 
Zourek, Dobiáš a Růžička vlastník. Před I. 
sv. válkou byl hostinec prodán panu Fran-
tišku Libánskému, který tam našetřil velké 
jmění, zatímco předchozí jen živořili. Hosti-
nec byl obsazen demokraty, byla tam samá 
schůze, samé bály. V červnu 1921 zde byla 
ustavující schůze KSČ v Pečkách, na schůze 

sem jezdili představitelé socialistů, Bohu-
mil Šmeral, Antonín Zápotocký (pozdější 
prezident) a Josef Haken. 

Další hospoda byla ,,Radimská“ údajně 
měla být v domě čp. 356 obchodníka Josefa 
Marka. Dnes je to roh ulic J. A. Komenského 
a Tř. 5. května, naproti obuvi. 

Pro obecní potřeby byl koupen a upraven 
na „Obecní hospodu“ dům čp. 141, později 
zde byla část školy, mateřská škola a také 
školní jídelna. Dnes Vzdělávací centrum Pe-
čecka.

Hostinec „U tří kulí“ v čp. 137, vedle so-
kolovny je pozdějšího data. Historii tohoto 
domu jsem popsal v PN č.6/2016 str. 6. Je to 
na internetu. 

Hostinec Závodského pozdější „Hotel 
Slavie“ dnes již zbořený u podchodu. Býva-
lo to německé kasino, později zde čepovala 
rodina Žateckých. Býval tu taneční sál s je-
vištěm a kuželková dráha. Na víkend sem 
jezdila lehká děvčata z Prahy a nejenom 
sem. 

Nedobrý osud potkal také bývalý hotel 
„U Karla IV“. Kdysi zde bylo kino, byl zde 
taneční sál s jevištěm, kde se hrálo divadlo, 
pořádaly taneční. Dnes patří vietnamskému 
majiteli, je zde prodejna potravin a provo-
zovna asijské kuchyně. 

V Pečkách existovaly i další hospody. 
„Nádražní restaurace“ kde pan vrchní bě-
hal ke každému vlaku s pivem, limonádou 
a párky. Samozřejmě sloužila také cestují-
cím a zaměstnancům dráhy. Bývalá hospoda 
„U Jiroušků“ na Tř. 5. května v čp. 133, dnes 
je to rodinný dům. Taktéž hostinec „U Sadíl-
ků“ po novu také ,,Na růžku“, sloužil dlouhá 
léta nádražákům od posunu a zaměstnan-
cům HD a mlýna. O žních tam hasili žízeň 

zemědělci a večer okolní štamgasti. Na hlav-
ní ulici, Tř. 5. května, dříve Husova, byly tři 
hospody. Nejméně toho vím o hospodě s ná-
zvem „Kolínská restaurace“ dnes čp. 1024. 
Dnes masna vedle vrátnice fy Jouza. Hos-
tinským tam byl dlouhá léta pan V. Jabůrek. 
V dnešním domě čp. 241, kde je knihovna na 
téže ulici provozoval hostinec od roku 1937 
František Mates, také se zde říkalo U Ma-
tesů“, nebo „Českobrodská restaurace“. 
Dům byl postaven v roce 1883. V roce 1922 
byl prodán Jindřichem Svobodou „Pravová-
rečnému měšťanstvu v Českém Brodě“. Od 
50. let minulého století sloužil jako obytné 
stavení. V letech 1995 – 96 byl dům rekon-
struován na knihovnu. A zbývá nám posled-
ní hostinec na této ulici a to v čp. 177 „Na 
Zavadilce“. Tento dům postavil v roce 1874 
Jan Lichta. V roce 1909 jej kupuje hostinský 
Jan Svatoš. Po požáru v roce 1924 jej koupil 
hostinský Jan Macke. Další majitel byl od 
roku 1927 Alois Rula a o dva roky později 
Josef Koller. Tento hostinec byl naproti bý-
valému fotbalovému hřišti AFK Pečky. Sám 
jsem tam chodil s bratrem na dobrou mali-
novku. Pamatuji se na šedivé dveře s mod-
rými sklíčky. V roce 1957 dům koupil pan 
Vankát náměstek n. p. Tona, dnes tam žije 
jeho dcera.

Vysvětlivky: *urbář – soupis poddaných 
podle jednotlivých vsí, s uvedením povinné 
dávky a to buď peněžní, naturální či robot-
ní; **osedlý – poddaný, který byl držitelem 
gruntu; ***poplužní dvůr – vrchnostenský 
dvůr s pozemky

Jan Karbus, kronikář a Jaroslav Vosáhlo

Kremlův park s vodárnou a Kremlův sad …
Byl jsem dotazován mj. na zdroje, dle 

kterých jsem dospěl k názoru, že vodárna je 
postavena v KREMLOVĚ PARKU.

    V brožuře Pečky - příroda a společ-
nost, vydané MÚ k 70. výročí povýšení Pe-
ček na město v roce 1995, autorka kapitoly 
Významné pečecké stavby, Ladislava Bab-
ková (vnučka iniciátora  stavby vodovodu 
a vodojemu Dr. Ing. Františka Uhra), v čás-
ti Veřejný vodovod obecní, cituje z tehdejší 
Kroniky města Peček (1932): „Vodojem po-
staven v obecním PARKU (sad V. Kremla) 
v Komenského ulici“. Označení v závorce 
(sad V. Kremla), převzaté citací, je trochu 
zavádějící.

 Moje uvažování bylo vedeno zvyklostí, 
že ani v Kocourkově nemají stejně pojmeno-
vané dvě ulice, parky nebo dva mosty atd.

Naštěstí si někteří starší spoluobčané pa-
matují a vědí, že proti hostinci U Krále Jiří-
ho (U Libánských - dnes KD) byl KREMLUV 
SAD, který ohraničovala ulička ZA SADEM. 
Když má ulička název ZA SADEM, logické 

by bylo i uvažování, že před ní byl pravdě-
podobně SAD. Vycházel jsem ze vzpomínky, 
ale neměl žádný písemný podklad.

Naštěstí jsem dostal kopii několika strá-
nek, kterých je autorem sám Václav Kreml 
- bývalý starosta Peček, s názvem „Zápis 
a popis Peček, jak vypadaly od roku asi 
1850“. Zde uvádí, že „ … upravil jsem též 
ZAHRADU (=SAD) proti hostinci Králi Ji-
římu, ten plac byl prázdný a byla tam do-
polou louž - bylo to bahniště. Zahrada se 
pěkně uchytila, stromy rostly a je to místo 
činící okrasu Pečkám“. V závěru uvádí, že 
„Dne 26. března 1926, Městská rada v Peč-
kách poslala podepsanému Václavu Kremlo-
vi blahopřání k 80. narozeninám a zároveň 
bylo oznámeno, že SAD, který jsem v roce 
1887 založil, byl pojmenován mým jménem 
...“. Tolik Václav Kremla, který takto osobně 
potvrdil, že zde je od roku 1926 KREMLUV  
SAD.

Zajímavostí je, že v části, kde je dnes 
parkoviště, byla ještě v padesátých létech 

AUTO-MOTO-VELO dílna pana  Svobody ...
Děkuji paní učitelce Ladislavě Babkové, 

které si velice vážím, za konzultaci. Připo-
juji i její informaci, že autorem současného, 
pro Pečky již tradičního, parkového uspořá-
dání náměstí TGM z roku 1955, byl její otec 
Ing. Ladislav Svoboda.       

Jiří Kučera

V PN/4, o pečeckém evangelickém Jubi-
lejním chrámu MJH, jsem zbrklostí udělal 
chybu v textu. Správně má být uvedeno, 
že stojí na místě bývalého evangelického 
HŘBITOVA. 

Děkuji Jiří Kučera

Hotel Slavie

Hostinec U Libuše
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Letecký zájezd žáků ZŠ Pečky 
do Bury St Edmunds v Anglii  (19. - 23. 3. 2018)

Leteckého zájezdu se zúčastnilo dvacet 
žáků osmých a devátých tříd. Po 25 letech 
cestování autobusem jsme si vyzkoušeli 
dopravu z pražského letiště Václava Hav-
la přímo na londýnské letiště. Pohodlnější 
a rychlejší doprava splnila naše očekávání. 
BLS English pro nás poslala školní autobus 
a zajistila hostitelské rodiny.

Jazyková škola byla v historickém centru 
městečka Bury St Edmunds. Česká skupina 
zde absolvovala výuku podobně jako sku-
piny Španělů, Italů a Japonek v maličkých 
učebnách s anglickými lektory.

Anglického učitele Grega si žáci oblíbili 
pro pohodovou atmosféru v hodinách, in-

dividuální přístup k potřebám jednotlivců, 
komunikativním a hravým metodám výuky. 
Dopolední program byl přípravou na odpo-
lední aktivity v ulicích města a večerní roz-
hovory v rodinách. Na každý den byl pečli-
vě připravený pracovní list. V plnění úkolů 
byla česká skupina nejlepší, alespoň to za-
znělo v hodnocení Roberta Whita (a study 
manager of BLS English language school).

Jazyková škola se zaměřila na mluvení, 
protože gramatiky si děti užijí dost v čes-
kých školách. Vyhověla také požadavku na 
spojení české a japonské skupiny v rámci 
multikulturní výchovy (vznikla mezinárod-
ní přátelství a japonské učitelky inspiroval 

cestovní deník českých žáků).
V hodnocení zájezdu se účastníkům lí-

bilo město Bury St Edmunds, po kterém 
se volně pohybovali. Ocenili exkurzi do 
univerzitního města Cambridge, nádherné 
budovy kolejí a historické mosty přes řeku 
Cam. Shodují se v názoru, že nejvíce se na-
učili  v rozhovorech s místními lidmi a poví-
dáním v rodinách. Pro některé byl zážitkem 
první let letadlem nebo týden v zahraničí 
bez rodičů.

Čtyři žákyně se kriticky vyjádřily k hos-
titelské rodině, která bydlela daleko od ško-
ly  a  nekomunikovala jako ostatní rodiny. 
Škola zajistila náhr. dopravu. Některým 
dětem vadil opožděný let, hluční spoluces-
tující a chladné počasí. Program v místním 
muzeu byl náročný a část žáků průvodci ne-
rozuměla.

Na výstupech ze studijního pobytu v An-
glii budeme společně pracovat do konce 
školního roku. Články  a cestovní deníky 
zveřejníme v místních novinách a v kroni-
ce. Sledujte webové stránky školy, najdete 
na nich videonahrávky a fotografie. Na pre-
zentaci zážitků pozveme veřejnost.

Děkuji agentuře Channel Crossings 
a bývalé žákyni ZŠ Pečky A. Müllerové, 
která nám pobyt výborně zajistila. Děkuji 
rodičům za výchovu náctiletých žáků, kteří 
výborně spolupracovali, reprezentovali a sa-
mostatně žili v cizí zemi.

Ocení vás starosta města pan Urban i ře-
ditel školy pan Zajíc na konci školního roku.

Věra Křížová, učitelka

Mimořádný 
úspěch v chemii!!!

Libor Kozák, žák IX. A ZŠ v Pečkách, 
se probojoval do celostátního kola soutěže 
Hledáme nejlepšího mladého chemika. 
Tato soutěž spočívá v testování teoretických 
znalostí i praktických dovedností studentů 
v předmětu chemie. 

Přes školní kolo (1. místo), okresní kolo 
(14. místo) a regionální finále (5. místo) se 
Libor propracoval mezi 40 nejlepších a bude 
naši školu reprezentovat 12. června v celo-
státním finále na půdě VŠCHT Pardubice. 
Už teď Libor vyhrál spoustu hodnotných 
cen a my se těšíme, až uvidíme, co předvede 
v červnu, budeme mu držet palce.

Lenka Krištoufková, učitelka

Stromy 
jsou jako lidé - 

- někde mají své kořeny...... oblékají se pod-
le ročního období..... každý strom i člověk 
je něčím zvláštní a odlišný

- při tom stejně potřebují druhého nablíz-
ku, aby se mohli dotýkat

- mají rádi slunce.... mají svou duši
- čím jsou starší, tím lépe se košatí a mohou 

ostatním dávat stín a myšlenky
- stromy nerozeznávají, kdo si jejich stín 

více zaslouží
Text, který vymysleli osmáci a kterým se 

prezentovaly žákyně literárně dramatické-
ho kroužku při slavnostním sázení stromu. 
Text, který měl směřovat hlavně k Olze Ha-
vlové, ale směřuje i k lidem ostatním, svým 
způsobem jedinečným.

Jsem moc ráda, že v Pečkách máme i to-
lik lidí jedinečných. Kdo se staral o celou 
akci s výsadbou stromu? Kdo chce, aby si 
co nejvíce lidí zapamatovalo letošní osmič-
kový rok, a tak realizuje smělou myšlenku 
100 nových stromů v Pečkách? Děkujeme. 
Pečky mohou být na své lidi hrdé. Stejně 
jako všechny naše nové stromy.                                           

Eva Zajícová, učitelka
P.S. Opravdu i naše stromy. Vždyť kolik 

skupin se už k akci přidalo jenom v naší ško-
le …

8. ročník sudoku 
v Poděbradech

K osmému ročníku soutěže tříčlenných 
družstev v řešení sudoku se do tříd Gymná-
zia Jiřího z Poděbrad letos sjelo 26 týmů z 9 
různých škol. Intelektuální boje pod vlíd-
ným dozorem pořadatelů a ochotných uči-
telů, kteří žáky přivedli, probíhaly v klidné 
přátelské atmosféře, ale zároveň to bylo vel-
mi napínavé až do poslední chvíle.

Základní škola Pečky byla zastoupena 
3 týmy, které celý uplynulý školní rok pod 
dohledem paní učitelky Lenky Krištoufkové 
pilně a poctivě trénovaly. Došlo ke generační 
výměně žáků a kromě tří matadorů jsme na 
soutěž vezli šest úplných nováčků. A právě 
oni mile překvapili, protože obsadili krásné 
5. místo.

Umístění našich žáků:
5. místo – Klára Minaříková, Alžběta Pro-

roková, Anna Samková
9. místo – Viktória Matejkinová, Barbora 

Šulcová, David Zedník
11. místo – Martin Rycka, Tereza Sýkoro-

vá, Ludmila Zedníková
Věra Břízová, učitelka
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Základní 
umělecká škola 

srdečně zve na poslední 

Žákovský koncert 
ve školním roce 2017/18, 

který se bude konat 
v úterý 22. 5. 2018 od 17:30 h

Dále vás zveme na 

vystoupení ke Dni matek 
14. května 2018 od 17:30 h 

Koncert Small Bandu 
v pátek 25. 5. 2018 od 17:30 h 

Koncert ZUŠ Bandu 
v pátek 1. 6. 2018 od 18:00 h

Úspěchy našich žáků 
v krajských kolech soutěží:
Brčák Václav - 3. místo, hra na trubku
Martinek Matouš - 2. místo, 
hra na klarinet
Radoňský Michal - 2. místo, 
hra na klarinet
Nováková Dominika - čestné uznání, 
hra na klarinet
Crkal Ondřej - 3. místo, hra na saxofon
Předotová Alžběta - 2. místo, 
hra na saxofon
Tefrová Kateřina - čestné uznání, 
hra na saxofon
Urbánek Lukáš - 1. místo, 
hra na saxofon
Plzáková Jana - 2. místo, sólový zpěv
Matoušek Mikuláš - 2. místo, hra na bicí
Martinek Václav - 2. místo, hra na bicí
Arazim Matěj - čestné uznání, 
hra na bicí
Kaifer Martin - 3. místo, hra na bicí
Gratulujeme a  děkujeme za skvělou 
reprezentaci!

Petra Vorlíčková, ředitelka ZUŠ Pečky

Projektový knihomolský den

Dne 4. 4. 2018 proběhl v naší II. A Kniho-
molský den, v průběhu něhož jsme plnili 
různé úkoly. Za každý splněný úkol jsme 
získali písmenko do celkové tajenky. Praco-
vali jsme většinou ve skupinkách.

Prvním zadáním byla pantomima. Zde 
jsme si vzájemně předváděli pohádkové po-
stavy. Asi nejtěžší bylo předvést bludičku. 
Některé týmy stihly vzájemně poznat čty-
ři postavy a ty nejrychlejší dokonce sedm. 
Druhé bylo čtení z knihy O Křemílkovi 
a Vochomůrkovi – úkolem bylo zjistit posta-
vy, které se v úryvku objevily. Ve třetí části 
jsme složili rozstříhaný obrázek Maxipsa 
Fíka. Za čtvrté jsme poslouchali z CD po-
hádku – Smůlovatá z knihy Včelí medvídci 
a odpovídali na různé otázky. V pátém úkolu 

jsme si i trochu zaběhali, hledali jsme lísteč-
ky s písmeny a ta pak zapisovali do tajen-
ky. Vyšel nám vodník. A ten byl i tématem 
kresby dalšího úkolu. Za sedmé přišla řada 
na náš domácí úkol. Postupně jsme kamará-
dům představili svou oblíbenou knihu. Při 
plnění osmého úkolu jsme si pořádně zabě-
hali. Využili jsme prázdnou vedlejší třídu. 
Na lavicích byla na kartičkách napsána jmé-
na spisovatelů. Naším úkolem bylo přečíst 
a zapamatovat si spisovatele, dojít do třídy, 
na koberci najít knihu, kterou tento autor 
napsal a vše si zapsat na papír. Pořádně jsme 
kmitali a většina z nás stihla nalézt všech-
ny dvojice. V devátém úkolu jsme dostali 
obrázky z jedné pohádky. Napsali jsme její 
název. Dalším úkolem bylo sestavit obráz-
ky podle děje a vzájemně si celou pohádku 
převyprávět. Poslední závěrečný úkol byl 
odpočinkový, pozorně jsme sledovali jeden 
příběh Rákosníčka. Po zhlédnutí, jsme mu-
seli přesně odpovědět na dvě otázky. 

Zajímá Vás,  co nám vyšlo v celkové ta-
jence? 

POHÁDKOVÁNÍ – byl to krásný den, 
plný pohádek, příběhů a luštění.

Vaši druháci 
s paní učitelkou Alenou Pechovou

Přijímací 
talentové zkoušky 

do ZUŠ Pečky 
budou probíhat v týdnu 

od 4. do 8. června 
v odpoledních hodinách

II. A, B na výstavě o životním prostředí
Už jste někdy zkoušeli v jeden den po-

znávat zvířata, houby, rostliny, třídit odpad, 
dojit krávu a mnoho dalšího?  Ne? My dne 
18. 4. 2018 vše jmenované již podruhé zažili. 
Kde? V Kolíně, na výstavě o životním pro-
středí. Výstava byla koncipována jako jedna 
velká poznávací soutěž, po jejímž úspěšném 
zvládnutí jsme byli odměněni. 

Při soutěžení jsme nahlédli do oblastí 
dendrologie, kotlíkových dotací, lesnictví 
a lesnické pedagogiky, mykologie, myslivos-
ti, nakládání s odpady, nebezpečí požárů, 
ochrany přírody a volně žijících živočichů, 

ochrany ovzduší, předcházení vzniku od-
padů, sledování kvality ovzduší, včelařství, 
vzdělávání v oblasti péče o dřeviny rostoucí 
mimo les, zahrádkaření, zemědělství a zoo-
logie.

Výstavu nám zpestřila prohlídka několi-
ka druhů živých živočichů. 

Tato akce se nám opět velmi líbila.  Hra-
vou formou jsme se dozvěděli mnoho in-
formací a odměnou nám nebyly jen naby-
té vědomosti, ale i mnoho upomínkových 
předmětů. Vaše II. A, B s paní učitelkou 

Alenou Pechovou a Ivou Hujerovou

Vzpomínáme
Dne 5. května 2018 

uplyne 6 let, co nás 
opustila naše milova-
ná maminka, babička 
a prababička paní Hana 
Hustolesová z Peček. 

Stále vzpomínají 
s láskou dcera Hana 
s manželem Fandou 

a rodinami, dcera Helena s rodinou.

5. dubna uplynulo 40 
let, kdy nám ve věku ne-
dožitých 50. narozenin 
zemřela naše maminka 
a babička paní Vlasta        
Kolenčíková z Peček. 22. 
května vzpomínáme jejích 
nedožitých 90. narozenin. 
Vzpomíná rodina

Nezemřela jsem, ne-
boť vím, že budu stále 
žít v srdcích těch, kteří 
mě milovali a kteří stá-
le vzpomínají. Dne 25. 
5. 2018 tomu bude 15 let, 
kdy nás navždy opustila 
naše milovaná mamin-
ka, babička a prababič-

ka paní Emílie Vrbská.     Stále vzpomíná 
a nezapomene dcera Markéta s rodinou.

Gratulujeme
V měsíci květnu oslaví 
svá životní jubilea:
Petr Postránecký  - 80 let
Drahomíra Hanušová - 85 let
Miloslava Kratochvílová – 95 let
Marie Šulcová - 85 let
Věra Vancová – 91 let
Bedřiška Kynclová – 91 let
Hana Kejklíčková – 93 let

Hodně zdraví a elánu!

Vzpomínka na R. D. 
Jiřího Kusého, čestné-
ho občana Peček.

R. D. Jiří Kusý by 
se letos dožil 70. let. 
Narodil se 15. 1. 1948 
v Pečkách, zemřel 12. 
4. 2016 v Praze. Byl 
český operní sólista 
(od r. 1984 v divadle J. 
K. Tyla v Plzni) a římskokatolický kněz (r. 
1985 tajně vysvěcen kardinálem Josefem 
Meisnerem v Berlíně). Farář u sv. Václava 
v Praze-Nuslích, mj. i zpovědník herce Jo-
sefa Kemra. V roce 2013 uvedla Česká tele-
vize v rámci dokumentárního cyklu Cesty 
víry, pořad nazvaný Tam bude i tvé srdce, 
který popisuje jeho životní příběh. Čestný 
občan Peček (2009) a Prahy 4 (2014). Po-
hřben je v Pečkách.    kuc

Dne 9. května 2018 
tomu budou 3 roky od 
úmrtí mého milovaného 
manžela, tatínka, dědeč-
ka a pradědečka Jarosla-
va Zámostného z Peček. 

Stále vzpomíná s lás-
kou manželka Helena, 
švagrová Hana s manže-
lem Františkem, vnouča-

ta a pravnoučata.
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10. výročí skupiny tai chi v Pečkách
Rok 2018 je pro naši skupinu rokem de-

sátých narozenin, a to jsme nemohli nechat 
bez společné oslavy. První ukázka našeho 
tai chi proběhla v březnu 2008 v pečecké 
knihovně, proto jsme si určili den oslavy 
na 19. března do místní restaurace Siňorita, 
kde se setkáváme i během roku a utužuje-
me skupinu i po cvičení.

Sešli jsme se v tělocvičně ZŠ jako kaž-
dé pondělí, tentokrát slavnostněji než jin-
dy a přivítali milé hosty z Mladé Boleslavi. 
K výročí nám přivezli sladké překvapení 
v podobě vlastnoručně upečených muffinů, 
seřazených do znaku Jing-Jang. Společně 
jsme si zacvičili sestavu a pak se přesunuli 
na místo oslavy. Náš instruktor Pepa Fiala 
zahájil večer informacemi o skupině, o za-
čátcích v knihovně, která se pro nás stala po 
čase malou a tak jsme se díky iniciativě paní 
učitelek přestěhovali do základní školy, kde 
cvičíme do dnes. Velké díky patří ředitelství 
ZŠ. Během 10 let činnosti jsme uspořádali 
čtyři intenzivní cvičení, kterých se zúčastni-
li členové našeho sdružení z celé republiky. 
Za možnost cvičení v této krásné hale děku-
jeme Městskému úřadu v Pečkách. Zúčast-
nili jsme se čtyřikrát oslav města. Zavzpo-
mínali jsme na všechny, kteří cvičili s námi, 

prohlédli si fotografie.  Jako poděkování Pe-
povi za vedení naší skupiny jsme věnovali 
tričko s „desítkou“ a sladké překvapení, ze 
kterého všichni ochutnali. Oslava pokračo-
vala bowlingem na dvou drahách, padaly 
pěkné výsledky za vzájemného fandění. 
Jsme rádi, že dorazili mezi nás i ti, kteří už 
nechodí cvičit, ale přišli si popovídat a vidět 

se opět s námi.
Je dobře,  udělat si v dnešní uspěchané 

době čas na takové setkání lidí, kteří se rádi 
vidí, a které spojuje zájem o naše cvičení. 

Ještě jednou velké díky Pepovi za jeho 
výdrž, zápal pro věc a trpělivost, se kterou 
nám vysvětluje a předává taoistické tai chi.

Za skupinu Pečky Mirka Cmárová

Minigolf Pečky
Koncem března se konal v Butovicích 

minigolfový turnaj dětí z celé republiky 
Junior Trophy 2018. Bohužel kvůli nemoci 
se zúčastnila pouze jedna naše hráčka, a to 
Gábina Votápková, která se ve své kategorii 
umístila na druhém místě a byla vybrána do 
širšího reprezentačního výběru.

Náš oddíl pořádá v neděli 20. květ-
na turnaj OP II. Liga. Přijedou družstva 
z Tanvaldu, Prahy a Hradce Králové. Naši 
hráči trénují, aby využili domácí prostředí 
a stáli na bedně.

Věra Šuková, trenérka

MANVER Cup 2018
Fotbalový klub AFK Pečky ve spolupráci 

se společností MANVER s.r.o., pořádá v so-
botu 2. 6. 2018 od 9:00 šestý ročník fotbalové-
ho turnaje přípravek, dětí ročníku 2009. 

V turnaji budou startovat týmy: AFK Peč-
ky, FK Kolín, SK Vyžlovka, Meteor Praha 
VIII., FK Most, Avia Čakovice, Rapid Psá-
ry, Sokol Třebeš, ABC Braník, FK Brandýs-
Boleslav a FK Radošovice. 

Nejlepší mužstva obdrží od sponzora tur-
naje poháry a medaile, individuálně pak bu-
dou oceněni věcnými dary nejlepší střelec, 
brankář a hráč. Zveme vás tímto na mládež-
nickou kopanou, kde můžete vidět poctivé 
souboje o vítězství. 

Přijďte podpořit náš tým! 
Více informací na http://www.afkpecky.cz.

Noc s Andersenem
V pátek 23. 3. jsme opět pořáda-

li Noc s Andersenem. Tentokrát na 
téma Rychlé šípy.

Sešlo se zde téměř 25 dětí z Do-
břichova, Peček a okolí. Po zahajo-
vacích hrách, při kterých jsme se 
trochu seznámili, jsme tentokrát 
zavolali telefonem p. Andersena 
a zeptali se ho na několik všeteč-
ných dotazů. 

Potom jsme se rozdělili do pěti 
skupin, které jsme pojmenovali po 
členech slavné party. Za úkol bylo 
přečtení komiksu a převyprávění 
ostatním dětem. Tak se všichni 
v krátké době dozvěděli, kdo byl 
Jan Tleskač, co vynalezl, co to je 
ježek v kleci a jak a kde skončil.

Na večeři jsme si dali pizzu, což 

byla letošní novinka všemi velmi vítaná. 
Markéta Pošíková, náš host, nám četla 

úryvky z knihy Stínadla se bouří a děti pl-
nily bobříky. Na závěr, po složení ne zcela 
jednoduchých hlavolamů, obdrželi dopis od 
Široka, který je pozval na faru a sám je tam 
čekal, aby jim předal ježka v kleci. Nedivím 
se, že po spatření maskované osoby za světla 
lampy za oknem jinak setmělé budovy fary, 
se našlo jen pár odvážlivců, kteří dovnitř 
vešli a na stole, osvětleném svíčkou, nalezli 
skutečně ježka v kleci.

Večer pak skončil promítáním pohádek, 
při kterých mohl kdokoliv usnout kdy se 
mu zachtělo.

V sobotu se plnili poslední bobříci a pak 
už si jen rodiče přicházeli pro statečné spá-
če.

Za MC Pramínek Michaela Brčáková
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Realitní služby,
jaké si přejete

Vaše realitní makléřky
pro Pečky a okolí

Michaela Haubertová

T: 602 729 577
michaela.haubertova@re-max.cz

Ivana Hrušková

T: 723 575 203
ivana.hruskova@re-max.cz

Dodávkou, mikrobusem, valníkem

Možnost přepravy a odtahu 
osobních automobilů

Autodoprava do 3,5t

tel: +420 602 181 154
email: autoruzicka@seznam.cz K. Hynka Máchy 1011, 289 11 Pečky

Garážový výprodej 
se opět podařil!

V sobotu 21.4.2018 se v Pečkách konal již čtvrtý Garážový výprodej. 
Prodeje se zúčastnily nejméně dvě desítky prodejců  a velké množství 
nakupujících. V Havránkově mlýně celý den panovala veselá nálada. 
Kupovalo se, prodávalo a směňovalo po celou dobu konání. Nechybě-
lo již tradiční občerstvení. Počasí nám tentokrát přálo snad až moc :-).

Navíc se podařilo vyprat mnoho pytlů oblečení i domácích potřeb 
na charitativní účely. 

Děkujeme všem, kteří nám po-
mohli akci zorganizovat a usku-
tečnit. Těšíme se zase na podzim. 
O termínu Vás budeme informo-
vat na www.gvpecky.cz, na našem 
facebooku a na plakátech.   
Za organizátory NAŠE PEČKY  - 

Alena Švejnohová

Přehlídka zahradních 
krbů, grilů a pecí

V sobotu 26. května se před prodejnou společnosti KRBY - KAMNA 
TURYNA uskuteční přehlídka zahradních krbů, grilů a pecí. K vidě-
ní budou grily na uhlí, plyn, elektřinu, peletky a dokonce i solární 

pohon. Že už gril doma máte? 
Nevadí, prohlédnout si totiž 
můžete také širokou nabídku 
příslušenství, které vám otevře 
zcela nové rozměry pro použití 
vašeho grilu. Chybět nebudou 
ani zahradní pece na dřevo 
a samozřejmě krby. Více infor-
mací o celé akci naleznete na 
www.krby-turyna.cz.



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. 5.  Zájezd busem na zámek Opočno, do Dobrušky 
   a Nového Města nad Metují (VK) 
 2. 5. 17:00 Přednáška „Lotyšsko“ (ČKA) - Přednáškový sál KD Pečky
 5. 5. 10:15  AFK Pečky - Konárovice (mladší přípravka „B“)
  14:00 Workshop Záložková dílna pro pra/rodiče s dětmi (VCP)
   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz
  15:00 AFK Pečky - FK Kolín „D“ (mladší přípravka „A“)
  17:00 AFK Pečky („A“) - Krakovany 
 7. 5. 17:00  AFK Pečky - FK Kolín „A“ (starší přípravka)
 8. 5. 10:15 AFK Pečky - Povltavská akademie (starší žáci)
  11:55 AFK Pečky - Povltavská akademie (mladší žáci)
 9. 5. 17:30 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Pečky - KD Pečky
 12. 5. 14:00 Květnová keramika pro děti a dospělé (VCP) 
   Vzdělávací centrum Pečky
 13. 5. 10:15 AFK Pečky - Velim (dorost)
  14:00 Filmová vzpomínka na Miloše Formana - Hoří má panenko (KS)
   KD Pečky
  17:00 AFK Pečky („B“) - Svojšice 
 14. 5. 17:30 Vystoupení ke Dni matek (ZUŠ Pečky) - Velký sál ZUŠ Pečky
  19:30 Veřejná debata občanů se zástupci iniciativy NAŠE PEČKY 
   „Jaké by měly Pečky a Velké Chvalovice být?“  - KD Pečky 
 15. 5. 19:00 Workshop Lahve a lahvičky - malované (KLUBKO) 
   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz  
 15. 5. - 8. 6.  Výstava výtvarného oboru ZUŠ Pečky - Městská knih. Sv. Čecha
  16:00 Vernisáž výstavy VO ZUŠ Pečky - Městská knih. Sv. Čecha
 16. 5. 8:00 Kytičkový den - Český den proti rakovině (KS)
  17:00 Přednáška „Z historie pečeckých průmyslových podniků“  
   (ČKA) - Přednáškový sál KD Pečky
 19. 5. 10:15 AFK Pečky - Veltruby (mladší přípravka „B“)
  14:00 Workshop Drátované lahve (VCP) 
   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz  
  17:00 AFK Pečky („A“) - Plaňany
 20. 5. 10:15 AFK Pečky - Tatran Sedlčany (starší žáci)
  11:55 AFK Pečky - Tatran Sedlčany (mladší žáci)
   Ligový minigolfový turnaj
   Hřiště za KD Pečky
 21. 5. 17:00 AFK Pečky - Velký Osek (starší přípravka)
 25. 5. 17:00 Noc kostelů - Kubistický kostel M. Jana Husa v Pečkách 
   (program viz titulní strana PN)
 22. 5. 17:30 Žákovský koncert ZUŠ Pečky 
   Velký sál ZUŠ Pečky
  19:00 Workshop Lahve a lahvičky - provázkované/drhané (KLUBKO) 
   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz  
25. – 27. 5. 9:00 Výstava železničních modelů
  - 17:00 Žerotínova 281, Pečky, www.szmp.cz 
 25. 5. 17:00 Noc kostelů - Kubistický kostel M. Jana Husa v Pečkách 
   (program viz titulní strana PN)
  17:30 Koncert Small Bandu (ZUŠ Pečky) 
   Velký sál ZUŠ Pečky
  19:00 Divadelní představení společnosti J. Dvořáka 
   - „S Pydlou v zádech“ (KS) - Velký sál KD Pečky
  21:30 Cimbálová muzika Žandár - KD Pečky
 26. 5. 9:00 Jede, jede mašinka aneb 140 let SDH Pečky (program viz PN)
  10:15  AFK Pečky - Vrbová Lhota (mladší přípravka „B“)
 27. 5. 10:15 AFK Pečky - Sokoleč (dorost)
  14:00 Turnaj dvojic v minigolfu pro veřejnost 
   (trénink na drahách od 13:00) - Hřiště za KD Pečky
  17:00 AFK Pečky („B“) - Zásmuky
 29. 5. 19:00 Workshop Lahve a lahvičky - drátované (KLUBKO) 
   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz  
 1. 6. 18:00 Koncert ZUŠ Bandu (ZUŠ Pečky) 
   Velký sál ZUŠ Pečky
 2. 6. 14:00 Workshop Prázdninová dílna pro pra/rodiče s dětmi (VCP)
   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz
  9:00 MANVER CUP 2018 - 6. ročník fotbalového turnaje přípravek
 3. 6. 10:15 AFK Pečky - FC Mělník (starší žáci)
  11:55 AFK Pečky - FC Mělník (mladší žáci)
  14:00 Závěrečná show DSA Plaňany
   Velký sál KD Pečky

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

SUPER PŘÍLEŽITOST 
PRO VAŠE PODNIKÁNÍ

JSTE ŘEMESLNÍK ČI MALÝ PODNIK DO 
50 ZAMĚSTNANCŮ? PAK NEVÁHEJTE 
A ZAŽÁDEJTE O DOTACI PŘES MAS 

PODLIPANSKO. PODPOŘIT LZE POŘÍ-
ZENÍ STROJŮ, TECHNOLOGIÍ, VYBAVE-

NÍ, UŽITKOVÝCH VOZŮ ATD. 
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ DO 23. 5. 2018 

VÝŠE DOTACE 45 % 
Pro bližší informace kontaktujte 

Kateřinu Pospíšilovou, tel.: 721 170 388
projekty@podlipansko.cz


