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Z obsahu:

Upozornění - Městská knihovna S. Čecha v Pečkách upozorňuje 
čtenáře a zákazníky, že od 2. do 20. července 2018 bude knihovna 

z důvodu dovolené a revize knih uzavřena.

Oznamujeme občanům, že v termínu 2. – 4. července 2018 
zůstávají úřední hodiny pro veřejnost nezměněny.
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Benešák
Město Pečky se na základě neutěšené-

ho stavu rybníku Benešák rozhodlo zahá-
jit přípravy, které povedou k revitalizaci 
stávající vodní plochy, včetně jeho břehů. 
Je zpracována projektová dokumentace ke 
stavebnímu povolení. Na vodoprávní úřad 
při Městském úřadě Kolín byla podána žá-
dost o zahájení vodoprávního řízení. V sou-
vislosti se zveřejněnou výzvou č. 109 OPŽP 
připravujeme veškeré dokumenty nutné 
k podání žádosti o dotaci. Konečný termín 
podání žádosti je 15. 11. 2018. Dle položkové-
ho rozpočtu této investiční akce činí předpo-
kládané náklady na revitalizaci 6.800.000,- 
Kč, včetně DPH. Součástí tohoto projektu je 
odbahnění a úprava dna, rekonstrukce ob-
vodových hrází, rekonstrukce výpustného 
objektu a zároveň i provizorní sjezdy do ryb-
níku. Při přípravě dokumentů narážíme na 
některé problémy,  jako je zajištění souhlasu 
vlastníků sousedních pozemků s povolením 
vjezdu při přepravě stavebního materiálu. 
Vytěžené sedimenty budou dočasně umístě-
ny na sousední pozemek, který je v majetku 
města, kde proběhne tzv. odvodnění. Část 
tohoto sedimentu bude poté vrácena zpět 
k vytvoření tzv. litorálu, který je podmínkou 
při přidělení dotace. V případě úspěšnosti 
naší žádosti, kde vyhodnocení se předpoklá-
dá ve II. čtvrtletí příštího roku a po vyhláše-
ní výběrového řízení na dodavatele stavby, 
by vlastní realizační práce mohly být zapo-
čaty na podzim roku 2019. První fází celé 
realizace bude vytvoření odvodňovacích 
rýh po celé ploše rybníka se zaústěním do 
existujícího výpustného zařízení. Labora-
torní výsledky umožňují uložení sedimentu 
na ornou půdu, kde maximální vrstva může 
být 10 cm. Obvodové hrázky budou dosypá-
ny tak, aby se v podstatě obnovil půdorys-
ně průběh břehové hrany. Dnešní výšková 
úroveň bude zachována ve většině délky 
obvodové hráze. Současný výpustný objekt 
rybníku je téměř nefunkční. Bude proto 
nahrazen novým uzavřeným výpustným 
objektem - požerákem z betonu se dvěma 
řadami dluží. Součástí tohoto projektu bude 
i revitalizace Mlýnského náhonu v těsné 
blízkosti rybníku. Pevně věříme, že zdárná 
realizace tohoto projektu povede k vytvoře-
ní dalšího odpočinkového místa. 

Milan Urban, starosta

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2017
Město Pečky obdrželo od společnosti 

EKO-KOM, a.s. osvědčení o úspoře emisí za 
rok 2017, kterého dosáhlo provozem třídění 
využitelných složek komunálních odpadů. 
Celkem se za rok 2017 vytřídilo 318,46 tun 
papíru, plastů a skla, což je o 88,51 tuny více 
než v roce 2016.  Za toto množství odpadu, 
předaného k dalšímu využití bylo vyfaktu-
rováno svozovou firmou od akciové společ-
nosti EKO-KOM, která sběrnou síť zajišťuje 
722.402,50 Kč. Získané finanční prostředky 
byly městu odečteny z nákladů za likvidaci 
odpadů v daném kalendářním roce. Pro po-
rovnání s rokem 2011 se v roce 2017 vytřídilo 
o 133,39 t odpadu více. Změna, která nastala 
od roku 2018 oproti jiným letům, je ta, že za 
předání plastů k dalšímu využití město pla-
tilo do května 1.000,- Kč za tunu a od června 

platí 1.500,- Kč za tunu předaného odpadu.  
Je možné, že se situace změní a to v přípa-
dě, když nastane větší zájem o tuto surovi-
nu pro zpracovatele a za vytříděný odpad se 
platit nebude. 

V druhé polovině letošního roku je po-
čítáno ve spolupráci se společností EKO
-KOM, a.s. s rozšířením sběrné sítě o několik 
kontejnerů, které nám společnost poskytne 
na základě uzavřené smlouvy zdarma. 

Díky třídění jsme přispěli ke zlepšení ži-
votního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“ 
včetně jejich pozitivních dopadů. Děkujeme 
každému, kdo se do třídění zapojil, a věří-
me, že tak bude činit i v dalších letech.

Hana Pokorná, 
referent odboru životního prostření

Ptáte se:
Dobrý den, v našem kraji existuje projekt 

„Bezpečný Středočeský kraj“. Jeho cílem 
je zvýšit bezpečnost a plynulost silničního 
provozu. Do projektu je přihlášeno 86 měst 
a obcí včetně Peček. Na Tř. Jana Švermy 
byly na vjezdu a výjezdu z města za tímto 
účelem nainstalovány tzv. „prvky aktivního 
monitorinku“.  Zařízení umí měřit rychlost 
vozidla, načítá počet projíždějících vozidel, 
zaznamenává klimatické podmínky apod. 
A tak se ptám, jak toto zařízení konkrétně 
využívá naše město pro zvýšení bezp. silnič-
ního provozu na této páteřní komunikaci?

Děkuji za odpověď. Vlastimil Kmoch

Město Pečky na základě oslovení Stře-
dočeským krajem se zapojilo do projektu 
„Bezpečný Středočeský kraj“. Dle sdělení 
dopravního inženýra PČR naměřené údaje 
jsou stahovány a zasílány na odbor dopravy 
při Stř. kraji. Žádné zpětné informace město 
Pečky nedostává, tudíž pro zvýšení bezpeč-
nosti silničního provozu na této páteřní ko-
munikaci žádné opatření provádět nemůže. 
Vzhledem k tomu, že rada Stř. kraje rozhod-
la o rekonstrukci průtahu městem Pečky, lze 
se domnívat, že tyto naměřené údaje byly 
použity k podpoře této investiční akce. 

Milan Urban, starosta

Revitalizace parku a okolí 
Mlýnského náhonu v Pečkách 

- severní část parku

Město Pečky uzavřelo v roce 2017 smlou-
vu s paní Ing. Martinou Forejtovou, zahrad-
ní architektkou, Praha 8, na zpracování kon-
ceptu parku z projektu „Revitalizace parku 
a okolí Mlýnského náhonu v Pečkách“. Jako 
další etapa následovala studie severní části, 
která byla dne 30. 05. 2018 v pečeném kul-
turním domě představena veřejnosti. Jedná 
se o část parku od ulice V. B. Třebízského 
(vstup do parku u MŠ) směrem ke Křížo-
vu mlýnu až po trať, kolem sportovní haly 
a ZUŠ. Cílem celého projektu parku je nejen 
obnova zeleně s ohledem na její dlouhodo-
bou udržitelnost, ale i navržení nového dět-
ského hřiště s herními prvky, workoutového 
hřiště a venkovních rotopedů, odpočinko-
vých míst, doplnění podrostových a květino-
vých záhonů a další věci. Studie a prováděcí 
dokumentace řeší například novou cestní 

síť mlatových a asfaltových cest včetně mo-
biliáře. V některých místech, kde nejsou 
mlatové cesty, jsou navrženy běžecké pruhy 
pro běžce. Je doplněno nové veřejné osvět-
lení tak, aby park byl bezpečný i v nočních 
hodinách. V prostoru u fotbalového hřiště je 
počítáno s vybudováním veřejného WC. 

Orientační cena realizace přeměny dneš-
ního lesoparku (severní části) na centrální 
městský park je dle prováděcí dokumentace 
přes 33.700.000,- Kč bez DPH. Jen pro před-
stavu například přípravné vegetační prá-
ce jsou ve výkazu výměr za 3.559.750,- Kč, 
vegetační práce za 3.259.100,- Kč, vybavení 
a mobiliář za 9.727.400,- Kč, stavební práce 
za 9.806.265,- Kč a další. Ceny jsou uvedeny 
bez DPH. Konečná cena za realizaci by moh-
la být nižší a to dle předložených cenových 
nabídek v soutěži. 

Na základě zveřejněných výzev prostřed-
nictvím dotačních titulů IROP bude město 
žádat o dotaci a poskytnutí finančních pro-
středků. V případě poskytnutí dotace musí 
být přidělení schváleno zastupitelstvem. 
Přesto poskytnuté finanční prostředky ne-
budou stačit na celou realizaci revitalizace 
parku a město by muselo část nákladů hra-
dit z rozpočtu města.   

Studie parku je k nahlédnutí na strán-
kách města www.pecky.cz  

Hana Pokorná, 
referentka odboru životního prostředí
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Z posledních jednání rady města
• Rada města schválila zrušení výběrového řízení (do konce lhůty  pro podání nabídek 

zadavatel neobdržel žádnou nabídku) a opětovné uveřejnění veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce akce „ZŠ Pečky - Výtah, kuchyňka a poradentské centrum“, 
hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 

• Odsouhlaseno bylo uzavření SOD mezi městem Pečky a firmou AVE Kolín s.r.o., na 
realizaci investiční akce „Oprava silnoproudu v ZŠ Pečky – II. etapa I. NP“ za cenu 
1.647.114,44 Kč včetně DPH.  

• Radní odhlasovali uzavření Příkazní smlouvy mezi městem Pečky a firmou Profesioná-
lové, a.s. Hradec Králové za cenu 24.200,- Kč včetně DPH  na zpracování podkladů a orga-
nizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce komunikace pro pěší ul. 
Hálkova v Pečkách“. 

• RM se shodla na ustavení komise  a pověřila ji sepsáním požadovaných připomínek ke 
studii severní části parku „Revitalizace parku a okolí Mlýnského náhonu“, z participač-
ního jednání s občany dne 30. 05. 2018. Připomínky byly dle smlouvy do tří pracovních 
dnů  poskytnuty firmě LAND05 pro jejich zapracování do studie. 

• Schváleno bylo i uzavření dodatku ke smlouvě mezi městem Pečky a firmou TECHart 
systems s.r.o., Praha 5 uzavřené dne 21. 5. 2010 o poskytování servisní podpory k zajiš-
tění provozu, správy a údržby MKDS vzhledem k nařízení GDPR.  

• Rozhodnutím RM došlo ke zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících podniká-
ní v oblasti zdravotnictví v čp. 184 J. A. Komenského, Pečky /Dům služeb/ – ordinace 
obvodního lékaře s možností zřízení rehabilitace. Pronájem se týká prostor v přízemí 
o celkové výměře 104,5 m2. Podmínky pronájmu: nájemné 900/m2/rok 7.838,- Kč/měs. 
(94.050,- Kč/rok), zálohy na služby 4.500,- Kč/ měsíc, doba pronájmu: na dobu neurčitou 
s výpovědní dobou 3 měsíce, pronájem od 1. 8. 2018, ordinační doba Po – Pá.

• Rada města schválila uveřejnění VZMR na stavební práce akce Rekonstrukce topení 
v Kulturním středisku Pečky.

• RM doporučila ZM ke schválení bezúplatný převod pozemku - č. parc. 107/44 /709m2/v obci 
Pečky a k.ú. Velké Chvalovice, včetně vybudované komunikace a infrastruktury - od fy. 
Prague EXPORT, s.r.o., se sídlem v Praze 10-Hostivař. Podmínkou uzavření této smlouvy 
je, že na převáděném pozemku nebudou váznout žádná věcná břemena. Hodnota pře-
váděných nemovitých věcí /infrastruktury/ činí celkem: komunikace 806.607,- Kč, VO 
164.506,- Kč, kanalizace a vodovod 1,075.217,- Kč, návrh na vklad u K.Ú. uhradí město 
Pečky.

• Odsouhlaseno bylo uveřejnění výzvy VZMR na stavební akci „Rekonstrukce basketba-
lového hřiště Pečky“ (předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 900.000,- Kč bez DPH) 
a uzavření SOD na  „Zpracování  PD k rekonstrukci místních komunikací v části Bačov 
- Pečky“ za cenu 810.700,- Kč, včetně 21 % DPH s firmou M.A.A.T. - s. r. o., Tábor. Podmín-
kou uzavření smlouvy je schválení rozpočtového opatření č. 5/2018 ZM. 

• Radní souhlasí s pořízením fitness prvků od firmy COLMEX s.r.o., Praha 3 pro Pečova-
telskou službu města Pečky za cenu 80.000,- Kč. Fitness prvky budou umístěny v atriu 
Domu s pečovatelskou službou čp. 1042, Pečky. 

Víte, že . . .
… od 1. 8. 2018 bude otevřeno dámské, 

pánské a dětské Kadeřnictví Martina?
Kadeřnictví se nachází  na adrese J. A. 

Komenského 184, Pečky 289 11 v 1. poscho-
dí nad obuví.

Provozní doba: Po 8 - 15 hodin; Út  8- 15 
hodin; St  8 - 15 hodin; Čt 12 - 19 hodin; Pá  8 
- 15 hodin, nebo dle objednávek na tel. čísle 
728 880 886.

Z investičních 
akcí města Pečky

• Do konce června máme obdržet od Ate-
liéru M.A.A.T spol. s. r. o. finální rozpočet 
pro vysoutěžení akce Rekonstrukce části ul. 
J. z Poděbrad a ul. Lobňanská. Pokud vše 
vyjde dle domluvy, soutěž  proběhne v let-
ních měsících a realizace samotná na pod-
zim tohoto roku. 

• Nový vstup na dětské oddělení zdra-
votního střediska vyhotovila za 101 tis. Kč 
bez DPH firma Petis. s. r. o. a taktéž předpro-
stor (kočárkárnu, kolárnu) upravila do vel-
mi pěkného stavu. Po předběžné domluvě 
s paní doktorkou budeme příští rok pokra-
čovat s opravami a investicemi v místnos-
tech dětského oddělení. 

• Smlouva na vyhotovení projektové do-
kumentace pro ulice M. Alše, K. H. Máchy 
(části) a ul. v Horkách (části) byla podepsá-
na s firmou M.A.A.T. za cenu 401 tis. Kč bez 
DPH. Předány byly podklady o zaměření 
ulic a jsme ve fázi, kdy čekáme na návrh ře-
šení, se kterým půjdeme za místními obyva-
teli k vyjádření. 

• Finišuje akce rekonstrukce prostor 
Domu služeb pro ordinaci praktického lé-
kaře. 

• Rozbíhá se rekonstrukce venkovních 
balkónů na nové DPS čp. 1042, která by 
měla být během července kompletně prove-
dena.   V loňském roce zde proběhla rekon-
strukce všech vnitřních balkónů pro klienty 
DPS a tímto bude kompletně provedena 
rekonstrukce všech těchto exponovaných 
míst. Cena za rekonstrukci 6 balkónů činí 
310 tis. Kč bez DPH. 

• Projektová dokumentace na lokalitu 
Bačov byla vysoutěžena a do konce června 
bude podepsána smlouva s firmou M.A.A.T., 
cena činí 670 tis. Kč bez DPH. Součástí pro-
jektové dokumentace bude řešení konceptu 
celé lokality s návazností na koncept parku 
a až po veřejném projednání konceptu se 
bude pokračovat v samotné realizaci projek-
tové dokumentace ke stavebnímu řízení.

Pavel Krejčí, investiční technik

Z veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Pečky

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 
Plnění rozpočtu ke dni 31. 5. 2018, informace 
starosty o investičních akcích ve městě (par-
koviště u nádraží P+R u žst. Pečky, zateplení 
pavilonu “B” MŠ Mašinka Pečky, socha T. G. 
Masaryka, rekonstrukce interiéru kulturní-
ho střediska, bezbariérové úpravy základní 
školy, rekonstrukce kuchyňky a poradenské 
místnosti, komunikace ulice Sportovní, část 
ulice J. z Poděbrad a část ulice Lobňanská, 
komunikace ulice Dlouhá a Křivá, Velké 
Chvalovice, odvodnění komunikace ul. Kli-
cperova, Pečky, chodník ulice Hálkova, Peč-
ky, revitalizace rybníku “Benešák”, základní 
škola – studie – PD - tělocvična, aula, veřejné 
osvětlení a rozhlas v lokalitě Husovo nám. 
+ přilehlé ulice, rekonstrukce Domu služeb 
- zřízení ordinace praktického lékaře, revita-
lizace parku - část sever - zpracování studie, 
rekonstrukce bývalého OÚ ve V. Chvalovi-
cích)

Zastupitelstvo města schválilo: roz-
počtová opatření č. 5, prodej pozemků č. 
parc. 849 (227 m2) -zeleň ost. plocha a nově 
zaměřený  pozemek č. parc. 848/2 (32 m2) 
-zast. plocha a nádvoří - oba v obci a k.ú. 
Pečky. Pozemky budou odprodány za cenu 
200,- Kč/m2 tzn. celkem 259 m2 = 51.800,- 

Kč. Kupující dále uhradí poplatek spojený 
s převodem u K.Ú.v Kolíně, geometrický 
plán a daň z převodu nemovitostí. Dále 
pak bezúplatný převod pozemku - č. parc. 
107/44 /709m2/v obci Pečky a k.ú. Velké 
Chvalovic, včetně vybudované komunikace 
a infrastruktury - od fy. Prague EXPORT, 
s.r.o., se sídlem v Praze 10-Hostivaři. Pod-
mínkou uzavření této smlouvy je, že na 
převáděném pozemku nebudou váznout 
žádná věcná břemena, zástavní práva, ani 
jiné vady či závazky. Návrh na vklad u K.Ú. 
uhradí město Pečky. Zastupitelé schválili 
i uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení VBř“ - část pozemku č. parc. 554/1 
(výměra 24 m2 - spojovací chodník parkovací 
terminál) v obci a k.ú. Pečky - s firmou Čes-
ké dráhy, a.s. se sídlem v Praze 1. Cena za 
zřízení VBř. činí celkem 10.000,- Kč + DPH. 
Smlouva bude uzavřena až po získání dota-
ce na stavbu „Výstavba samostatného parko-
vacího systému P+R“.

Zastupitelstvo města neschválilo: na-
výšení měsíční odměny neuvolněným čle-
nům ZM. Stávající výše měsíčních odměn, 
která byla schválena v roce 2017, usnesení č. 
6/2017, čj. PEC/4676/2017 ze dne 13. 12. 2017 
zůstává v platnosti.

Městský úřad 
v podmínkách GDPR

Jednodenní školení zaměřené na ochra-
nu osobních údajů absolvovali zaměstnanci 
Městského úřadu v Pečkách společně s ředi-
teli příspěvkových organizací a pracovníky 
okolních obecních úřadů. 

V souladu s Obecným nařízením pro 
ochranu osobních údajů (GDPR) byl usta-
noven Pověřencem pro ochranu osobních 
údajů Mgr. David Záhora, email: pověře-
nec@gepardservices.cz. Ten je nezávislým 
garantem správného nakládání s osobními 
údaji a také prostředníkem mezi organizací, 
Úřadem pro ochranu osobních údajů a ve-
řejností. 

Více informací naleznete na stránkách 
města www.pecky.cz v sekci Povinně zveřej-
ňované informace.

Cecilie Pajkrtová, tajemnice
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Sociální práce 
nejen v Pečkách…

Jelikož jsou Pečky podle vyhlášky č. 
388/2002 Sb. obcí s pověřeným obecním 
úřadem a do jejich správního obvodu patří 
Cerhenice, Dobřichov, Chotutice, Plaňany, 
Radim, Ratenice, Tatce a Vrbčany, také ob-
čané těchto obcí mohou při řešení své život-
ní situace požádat o radu či pomoc sociální 
pracovnici města Pečky Mgr. Šárku Velkou. 
Sídlí v přízemí budovy radnice vpravo.

Pomoci vám také může s orientací v dáv-
kách pro osoby se zdravotním postižením, 
s podáním žádosti o příspěvek na péči, peču-
jete-li vy sami nebo o tom uvažujete. V ob-
tížné životní situaci při ztrátě zaměstnání 
poradí, o jaké dávky je možné požádat.

V loňském roce opět převládaly kon-
zultace týkající se řešení bytové otázky: tj. 
podávání žádostí o byty v majetku města 
případně podání žádosti o byt zvláštního ur-
čení v DPS Chvalovická 1042. Někteří lidé 
hledali přechodné bydlení v místní ubytov-
ně Donor nebo okolí.

Následovala skupina lidí pečujících o své 
blízké, kteří jsou buď vyššího seniorského 
věku, nebo se jedná o děti s postižením.

Je dobré, že o pomoc a podporu si doká-
zali říci také někteří rodiče dospělých lidí 
s návykovou nemocí. Tím dospěli do stádia 
tzv. moudré lásky vyjádřené postojem: „Zá-
leží mi na tobě, ale jestli budeš takto pokra-
čovat, poneseš také následky, které budeš 
řešit ty sám.“

Žádný člověk není ostrov. A pokud se tak 
někdo cítí, ať si vzpomene, když ho v dětství 
vedli za ruku. Podaná ruka stále existuje, 
ale může mít různé formy.

Odvaze hledat předchází víra, že lze najít. 
Třeba s pomocí někoho, kdo je ochoten na-
slouchat, ať je to někdo blízký nebo právě ta, 
která napsala tento článek.

Šárka Velká, 
sociální pracovnice města Pečky

Nová dávka nemocenského pojištění
Letos od 1. června si lze požádat o novou 

dávku nemocenského pojištění, tzv. dlouho-
dobé ošetřovné. Tato dávka umožní lidem 
zůstat doma v situaci, kdy budou pečovat 
o člena rodiny, který byl hospitalizován po 
dobu nejméně 7 dní a u kterého ošetřující lé-
kař zdravotnického zařízení poskytující lůž-
kovou péči (zpravidla nemocnice) rozhodl, 
že jeho zdravotní stav vyžaduje po propuště-
ní z hospitalizace domácí celodenní péči po 
dobu nejméně 30 dní.

Lékař nebude moci rozhodnutí o potřebě 
dlouhodobé péče vydat zpětně, doporučuje 
se požádat o něj při propuštění z hospitali-
zace, která trvala neméně 7 dní, vždy když 
lékař usoudí, že zdravotní stav ošetřované 
osoby bude vyžadovat celodenní péči ale-
spoň dalších 30 kalendářních dnů .Platí to 
i v případě, kdy má péči v domácím prostře-
dí poskytovat prvotně ošetřující osoba, kte-
ré se nebude dlouhodobé ošetřovné vyplácet 
(například z důvodu, že není zaměstnána). 
V budoucnu však může dojít k vystřídání 
pečujících osob a bez vystaveného rozhod-
nutí o potřebě dlouhodobé péče by další 
střídající osoby nemohly na dávku uplatnit 
nárok.

V případě závažného zhoršení zdravotní-
ho stavu z důvodu vážné nenadálé nemoci 
nebo úrazu, po němž následovala hospi-
talizace ve zdravotnickém zařízení, která 
trvala alespoň 7 kalendářních dnů po sobě 
jdoucích a současně nutnost poskytování 
celodenní péče bude alespoň po dobu násle-
dujících 30 dnů.

Základní podmínkou pro výplatu dávky 
je účast na nemocenském pojištění u za-
městnance alespoň po dobu 90 kalendář-
ních dnů, u OSVČ alespoň po dobu 3 měsíců 
předcházejících dni nástupu na dlouhodobé 
ošetřovné. 

Specifickou podmínkou pro nárok na 
dlouhodobé ošetřovné je, že ošetřovaná oso-
ba udělila souhlas s poskytováním dlouho-
dobé péče ošetřující osobě, a to na předepsa-
ném tiskopise žádosti o dávku. U nezletilých 
osob se udělení souhlasu s poskytováním 
dlouhodobé péče nevyžaduje.

Podrobnější informace lze najít na webo-
vých stránkách Ministerstva práce a sociál-
ních věcí  https://www.mpsv.cz/.

S použitím tiskové zprávy ČSSZ z 1. 6. 2018, 
upravila Šárka Velká, 

sociální pracovnice města Pečky.

Netradiční zážitek pro naše klienty
Středa 23. 5. 2018 se stala výjimečným 

dnem pro dva naše klienty, manžele Emílii 
a Josefa Veselých.  Konečně se totiž dočkali 
letu vrtulníkem, který vyhráli v tombole při 
naší podzimní akci Junioři seniorům a kte-
rý pro naši akci věnovala mladoboleslavská 
firma NISA Air s.r.o. Dlouho očekávaná 

událost, odsouvaná do jarních měsíců z dů-
vodu příslibu lepšího počasí a tím i lepšího 
prožitku se konečně podařila úspěšně naplá-
novat a tak jsem tento den společně s pečo-
vatelskou Kristýnou a Veselými vyrazila do 
Mladé Boleslavi, kde se let měl uskutečnit. 
Za necelou hodinu jsme již byli na letišti 
a v krátké době již měli naši klienti možnost 
zakusit pocity ptáků, vznášejících se pár me-
trů nad zemí. Chtěla bych ocenit oba naše 
klienty, kteří se i přes svůj věk a zdravotní 
obtíže nebojácně usadili do nachystaného 
vrtulníku a let bez obtíží absolvovali. Od vr-
tulníku odcházeli s úsměvem a nezapome-
nutelnou vzpomínkou. Nakonec bych chtěla 
poděkovat firmě NISA Air s.r.o. a pilotovi 
Janu Čermákovi, že umožnili Veselým pro-
žít tento nevšední zážitek.

Petra Čermáková, 
ředitelka Pečovatelské služby města Pečky

Vlastivědný kroužek
Dalším zájezdem vlastivědného kroužku 

byla návštěva pohádkového zámku Červená 
Lhota, kde jsme sice nepotkali princeznu, 
ale krásnou nevěstu. Odpoledne jsme si pro-
hlédli poklidný Jindřichův Hradec, který je 
v okolí zámku velice pěkně upravený. Sa-
mozřejmostí bylo podívat se na 15. poledník 
a zhlédnout zajímavou vodní a světelnou 
show. Mimo hradu a zámku, který je třetí 
nejrozsáhlejší areál v naší republice, je zde 
k vidění i řada jiných památek, ale je potře-
ba se sem ještě vrátit.

Věra Šuková

Svaz tělesně 
postižených z.s.,
Místní organizace Pečky

Již roky zde funguje Svaz tělesně posti-
žených z.s., Pečky, který dlouhá léta vedla 
paní Lída Zedníková a po ní Maruška Vlko-
vá. Tento spolek má okolo 170 členů nejen 
z Peček, ale i z blízkého okolí a není jen pro 
tělesně postižené, ale v dnešní době sdru-
žuje lidi i bez handikepu, kteří mají stejné 
zájmy. Svaz organizuje společné akce, jako 
výlety, rehabilitační cvičení, plavání, pose-
zení s hudbou. Také poradí, kam se obrátit 
v případě zdravotních problémů a půjčení 
zdravotnických pomůcek. 

O pořádaných akcích nyní informujeme 
pomocí SMS, takže bude lepší informova-
nost všech členů. Výbor organizace se schá-
zí každý druhý čtvrtek v měsíci v 16 hod. 
v Klubu KS Pečky.

Kdo by potřeboval nějaké informace, má 
možnost se zastavit. 

V letošním roce jsme společně oslavili 
MDŽ, navštívili lázeňské městečko Kudowu 
Zdroj a zámek Hrádek u Nechanic.

Věra Šuková
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Závěrečná taneční show DANCE Studia Anet v Pečkách

V neděli 3. 6. 2018 jsme uspořádali v Kul-
turním domě Pečky Závěrečnou show všech 
tanečníků DANCE Studia Anet. Diváci vi-
děli všechny soutěžní choreografie a také 
dvě speciální vystoupení. Kromě tance si 
návštěvníci mohli prohlédnout všechna oce-
nění z letošní sezóny a hlasovat o Nejlepší 
výraz. DANCE Studio Anet funguje v Peč-
kách a okolí od roku 2014. První soutěžní 
skupinou byly Bomba Ladies, skupina žen 
nadšených pro tanec, která to celé odstarto-
vala. V letošní sezóně máme již 64 tanečníků 
v pěti soutěžních kategoriích od nejmenších 
Pidi dětí od 4 let až po kategorii Rodičů, 

Tanečnice DC GLOW se rozloučily s úspěšnou sezónou

Jak je již zvykem, taneční skupina DC 
GLOW uspořádala pro své svěřence závě-
rečnou taneční show, která byla věnována 
nejen všem členům, rodičům, ale také širo-
ké veřejnosti. V neděli odpoledne se v pro-
storech Obecního domu v Radimi sešlo na 
60 tanečnic a 250 diváků. Hned po úvodním 
slovu Markéty Koděrové hlavní trenérky 
a zakladatelky taneční skupiny DC GLOW 
se představily všechny tanečnice od 4 až do 
XY let. Následně už se mohli diváci těšit na 
mnoho dojemných děkovaček a vystoupení 
svěřenců DC GLOW. Tento klub, který byl 
založen již v roce 2009 pod záštitou Kultur-
ního střediska Pečky oslavil úspěšnou sezó-
nu, při které naplnil své vitríny v Kulturním 
středisku poháry a medailemi ze soutěží po 
celé ČR. DC GLOW se věnuje především 
tanečnímu stylu show dance, ve kterém 
můžete najít více tanečních stylů, zároveň 
také mnoho rekvizit, kulis a těšit se může-

kde není horní věková hranice omezena. 
Všechny skupiny tančí v kategorii Show 
dance, kde využíváme různé taneční styly 
např. Street dance, Bhangra, Modern dance 
a také tematické kostýmy, rekvizity a kulisy. 
Z letošní sezóny máme mnoho medailí z po-
hárových soutěží, celkem 27x zlato, 8x stří-
bro a 5x bronz. Pokročilejší skupiny Juniorů 
a Rodičů se letos opět zúčastnili Festivalu 
tanečního mládí pořádaném Svazem učitelů 
tance. V regionálním kole Junioři získali 3. 
místo a rodiče 1. místo, čímž se kvalifikovali 
na Mistrovství ČR. Obě skupiny se v mis-
trovské soutěži probojovaly do finále, Junio-

ři si odvezli skvělé 7. místo a Rodiče úžasné 
5. místo! Letos se nám splnil velký cíl, a to 
hned na dvou soutěžích po sobě. Všechny 
skupiny si odvezly ZLATO z Čáslavského 
čtyřlístku, kde soutěžily skupiny Mini, Děti, 
Junioři a Rodiče. Podruhé se zadařilo v Mla-
dé Boleslavi na soutěži Open Dance Missi-
on, kde soutěžilo všech pět skupin – Pidi, 
Mini, Děti, Junioři i Rodiče a všichni vybo-
jovali ZLATO! Velice rády bychom poděko-
valy všem tanečníkům, rodičům a všem co 
nám fandí za skvělou sezónu. Přípravy na 
další rok se již rozjíždí a my máme další cíle 
se zlepšovat a posouvat se na vyšší úroveň 
mezi profíky. :-) 

Chcete také tančit a přidat se k naší velké 
taneční rodině? U nás nemusíte mít žádné 
taneční zkušenosti a můžete začít v jakém-
koliv věku. Přijďte na nábory v úterý 4. 9. od 
17 hod do KS Pečky pro děti 9-12 let, juniory 
12-15 let a rodiče od 25 let nebo ve středu 5. 
9. od 16 hod do tělocvičny ZŠ Pečky pro pidi 
4-6 let a mini 6-9 let. Nábory budou probíhat 
ještě v dalším týdnu v září ve stejném čase. 
Více informací najdete na webu www.stu-
dioanet.cz a facebooku DANCE studio Anet. 

Anet a Ivet, trenérky DSA

te i na ztvárnění děje. Taneční klub potkala 
v uplynulé sezóně radostná zpráva, a tak si 
děvčata v rámci závěrečného rozloučení se 
sezónou přichystala velké překvapení nejen 
pro rodiče, ale hlavně pro těhotnou trenér-
ku Míšu. Všichni zatajili dech, když se těs-
ně před zakončením celé show objevilo na 
promítacím plátně video věnované trenérce 
Míše. Následovala velkolepá rocková show, 
u které jedno oko nezůstalo suché.

Na závěr trenérky představily své vize 
pro následující sezónu, která bude plná ško-
lení a tanečních workshopů. V pátek 22. 6. 
od 17:00 v Kulturním domě Pečky proběhl 

nábor do tanečních skupin všech věkových 
kategorií, a pak už se všichni společně za-
čnou těšit na společná letní soustředění. 
Taneční sezónu děvčata odstartují ve středu 
5. 9. 2018 od 16:30 v Kulturním domě Peč-
ky. Pokud máte zájem o taneční kurzy pro 
své dítko, tak se neváhejte ozvat na email     
marketa.koderova@seznam.cz nebo na tele-
fonní číslo 777 467 917.

Ještě jste o této taneční skupině nesly-
šeli? Staňte se naším fanouškem na Face-
booku, nebo se podívejte na www.dcglow.cz

Markéta Koděrová, trenérka



Různé6 Pečecké NOVINY            2018 | 7-8

Zveme vás na procházku
po Pečkách a Velkých Chvalovicích
Budete mít o prázdninách volné odpole-

dne a hledáte inspiraci na program? Pokud 
vás zajímá, jaké významné stavby a zají-
mavosti v Pečkách a Velkých Chvalovicích 
máme, můžete se inspirovat naším výbě-
rem. Ten jsme rozdělili na dvě části, obě lze 
ale zvládnout během jednoho dne.

Těžší varianta: Ze stránky http://www.na-
sepecky.cz/poznavame-mesto  si vytiskněte 
pracovní list a podle něj si Pečky a Velké 
Chvalovice projděte a zkuste na jednotlivé 
otázky odpovědět.

Lehčí varianta: Ze stránky http://www.
nasepecky.cz/poznavame-mesto  si vytisk-
něte pracovní list a podle něj si Pečky a Vel-
ké Chvalovice projděte.  Jste-li vybaveni 
chytrým telefonem (s libovolnou aplikací na 
čtení čárových kódů), můžete si na každém 
zastavení načíst krátké povídání, které se 
vztahuje přímo k tomu konkrétnímu mís-
tu. U každého místa byste měli najít malou 
zalaminovanou cedulku s QR kódem (bude-
me se snažit tyto cedulky během prázdnin 

obnovovat a vyhrát boj s vandalismem, ale 
100 % vám přítomnost cedulek bohužel slí-
bit nemůžeme). Proto si toto povídání mů-
žete stáhnout i dopředu z našich webových 
stránek. 

Budeme rádi, pokud si zkusíte projít ale-
spoň jednu z cest a napíšete nám vaše po-
známky a připomínky. Rozhodně si nemys-
líme, že jsme vybrali všechna zajímavá mís-
ta, která v Pečkách jsou. Stejně tak víme, že 
naše texty se mohou doplnit o spoustu dal-
ších informací a dobových fotografií.

Při putování po Pečkách nezapomínejte 
dodržovat pravidla silničního provozu:)

Za dobové fotografie použité na našich 
stránkách a v pracovních listech děkujeme 
Petru Zavřelovi a webu https://www.pecky
-virtualne.cz/

Vyplněné dotazníky, připomínky a po-
známky neváhejte poslat na email:          schul-
zondrej@seznam.cz

Příjemné putování vám za NAŠE PEČKY 
přejí

Miloslav Vlk, Ondřej Schulz a Tomáš Vodička

Zpátky do školy
-  rodinný program na pečeckém Sokolišti 
Na poslední prázdninovou neděli 2. 9. 

2018 jsme pro vás od 15:00 do 18:00 připra-
vili rodinný program  - nabídku zájmových 
aktivit s následným posezením u ohně.

Cílem setkání je představení volnočaso-
vých aktivit pro děti a mládež v Pečkách, 
Velkých Chvalovicích a blízkém okolí. Naše 
setkání může fungovat i jako náborová akce 
pro řadu mimoškolních aktivit ve školním 
roce 2018/2019.

• Přijďte se představit  - máte-li mi-
moškolní aktivity a hledáte nové zájemce.

• Přijďte si vybrat -  hledáte-li pro své děti 
odpolední programy nebo další vzdělávání.

• Přijďte se pobavit -  všichni si společně 
upečeme buřty, dáme si limonádu a příjem-
ně se naladíme na první školní den.

Pokud chcete prezentovat své ak-
tivity, kontaktujte nás na emailu                                             
svejnohova@nasepecky.cz nebo na telefonu 
603 700 773. Účast na akci je pro všechny 
zdarma.

Těšíme se na setkání s vámi!
Za NAŠe PeČKy Alena Švejnohová

Sáňkovačka v létě 
Koho by to napadlo? No přece nás 

a všechny, kdo přišli v sobotu 16. června 
k Parkhale na pečeckou sáňkovačku. A že 
vás nebylo málo!

Společně jsme si užili odpolední piknik 
v trávě při setkáních se sousedy a kamará-
dy. 

Troufám si tvrdit, že nejvíc si užily děti. 
Kromě nafukovacích balónků si odnesly zá-
žitky z 20ti metrové vodní klouzačky, které 
se nemohly nabažit.

Díky patří trpělivému Jirkovi Švejnoho-
vi, který se dětem na klouzačce věnoval celé 
odpoledne. Po zásluze si pak dal poslední 
jízdu :-).

Za Naše Pečky Iveta Minaříková

Na jedné vlně 
s Mašinkou

Sdružení nezávislých kandidátů Naše 
Pečky využilo příležitosti a aktivně se za-
pojilo do akce  Mašinka, kterou pořádalo 
dne 26. 5. 2018 město Pečky.  V prostorách 
Havránkova mlýna předvedlo hned několik 
disciplin - indiány - netradiční soutěže pro 
děti (křesání jiskry pomocí pazourku, žel-
vičky, hod kostmi na cíl aj.), odborný výklad 
na tematiku Indiánství, stavbu indianské 
osady, projížďku na koních a výstavu his-
torických kočárů. Po celou dobu akce bylo 
možné občerstvit se dobrotami z domácí ku-
chyně. Buřty byly samozřejmostí.

Poděkování patří všem, kteří se do akce 
zapojili. Dále všem našim podporovatelům 
a sponzorům. Zejména firmě Polabské uze-
niny- panu Klimešovi. Největší dík patří Ale-
ně Švejnohové, která nám poskytla prostory 
a zázemí pro konání celé akce.

Jaroslava Heroldová, NAŠe PeČKy
Hlasování -  PEČIN ROKU 2018

Jak jsme informovali v mi-
nulém čísle novin, 1. ročník 
Pečecký čin roku PEČIN 
ROKU je tu! Anketa, která  
chce upozornit na mimořád-
né akce kulturní, sportovní, 
vzdělávací, podnikatelské 
i jiné ve městě Pečky a obci 
Velké Chvalovice.

NOMINACE 2018: 1. za-
ložení FIT Pečky (Radana Honsová); 2. re-
alizace opravy varhan v kostele sv. Václava 
(římskokatolická farnost Pečky); 3. Inspira-
tivní aktivity Vzdělávacího centra Pečecka 
(Jana Kusá)

Každý obyvatel  starší 15-ti let má 1 hlas. 
Hlasovat můžete na www.pecinroku.cz nebo 
vyplněním hlasovacího lístku na mnoha 
místech v Pečkách až do 16. 9. 2018.

Více informací naleznete na www.pe-
cinroku.cz nebo na www.nasepecky.cz

Slavnostní vyhlášení proběhne na sv. 
Václava 28. 9. 2018.  Podrobnosti vyhlášení 
budou otištěny v zářijových novinách.

Dotazy a náměty směřujte na Blanku Ko-
zákovou, která se o projekt v našem městě 
stará: kozakova@pecinroku.cz, tel.: 724 047 
852 nebo na Alenu Švejnohovou: svejnoho-
va@nasepecky.cz za pořádající organizaci 
NAŠE PEČKY.

Již tradiční podzimní 

Garážový výprodej - Bleší trh 
se bude konat 

v sobotu 15. 9. 2018 v Pečkách 
v Havránkově mlýně 

od 9-12 hodin. 
Více info na www.gvpecky.cz

Rezervujte si 
čtvrteční večer 
27. 9. 2018 pro 
kulturní akci 

v Pečkách
Po úspěchu loňského benefiční-

ho koncertu si vás dovolujeme in-
formovat, že i letos se chystá velká 
kulturní akce v kostele Sv. Václava 
v Pečkách a to v předvečer svátku 
Sv. Václava, 27. 9. 2018 od 19.00 ho-
din. Podrobnosti, program a mož-
nost zakoupit si vstupenky na ten-
to benefiční program zveřejníme 
v zářijových novinách. 

Za organizátory koncertu 
Alena Švejnohová
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Letní dovolená v Krkonoších
Zimní turisti Pečky z.s. nabízejí ke klidné 

i aktivní dovolené chalupu s možností ubyto-
vání až 39 osob. Chalupa se nachází v chrá-
něné zóně Krkonošského národního parku 
v nadmořské výšce přibližně 1.000 m. 

Nabízíme ubytování v 11 pokojích – celková lůžko-
vá kapacita je 39 lůžek. V chalupě je plně vybavená 
kuchyně, dvě společenské místnosti s televizí, hosté 
mají k dispozici WiFi síť. Autem lze parkovat 200 m 
od objektu.

Pěší turisté mohou objevovat krásy horské přírody po značených turistických cestách 
a lesních pěšinách, můžete se vydat i na stezky na polské straně Krkonoš.

Pro horskou cykloturistiku je v Krkonoších vytyčeno 27 cyklotras a cyklostezek.
Možnosti výletů: Sněžka, Pec pod Sněžkou, Špindlerův Mlýn, Dolní Malá Úpa - U kostela 

- pohádková naučná stezka, Pomezní boudy, Jelenka, Spálený mlýn – chata Krakonoš – malý 
Čertův mlýn, Žacléřské Boudy, Jánské Lázně - Černá Hora, Lesní hrádek Aichelburg, Pol-
sko - Nový vodní svět v Karpaczi a dřevěný kostelík Wang.

ZIMNÍ TURISTI PeČKy z.s. 
www.ceskehory.cz

Marcela Nováková

Marcela Nováková žije v Pečkách. Žačka 
akademického malíře Františka Víta Blažka 
a akademické malířky Aleny Evy Štikové.

Vystavovala: v Českých Budějovicích 
1979; v Kolíně 1980; v Pečkách 1986; v Peč-
kách 2008; v Pečkách 2010

Její obrazy se nacházejí v soukromých 
sbírkách v České republice, Irské republice, 
v Kanadě a ve Vietnamu.

autorka obrazů, kreseb a koláží
si Vás dovoluje pozvat

na výstavu svých děl, 
která se koná 

od 1. 8. do 31. 8. 2018 
v Městské knihovně 

Svatopluka Čecha v Pečkách.

Gratulujeme všem, 
kteří v měsících červenci 
a srpnu oslaví svá životní 
jubilea.
Hodně zdraví a elánu!

Vzpomínáme
19. 7. tomu bude 19 

let, co nás opustila paní       
Irena Boumová z Dob-
řichova. Stále vzpomíná 
dcera Vendulka s přítelem 
a rodina Drmolova.

Nezemřel jsem, neboť 
vím, že budu stále žít v srdcích těch, kteří 
mě milovali a kteří stále vzpomínají. Dne 
4. 7. 2018 uplyne rok, co nás navždy opus-
til milovaný manžel, tatínek 
a dědeček pan Josef Kára 
z Velkých Chvalovic. Stále 
vzpomíná a nezapomene 
manželka Ludmila, dcera 
Šárka a syn Josef s rodina-
mi.

Dne 24. 7. oslaví paní 
Alena Procházková 
(rozená Němcová) 
z Peček své 88. naroze-
niny. Další spokojený 
život a hlavně velkou 
porci zdraví přejí naší 
nejskvělejší mamince 
dcery Alena a Jarosla-
va, syn Petr spolu s ro-

dinami, vnoučaty a pravnoučaty. „Na 
zdraví“.

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka..
.. je celostátní projekt SKI-

Pu ČR (Sdružení knihovníků 
a informačních pracovníků) 
vyhlášený na podporu čtenář-
ské gramotnosti, kde cílem je 
rozvoj čtenářských návyků už v prvním roč-
níku školní docházky. I naše knihovna při-
hlašuje do projektu žáky prvních tříd, a to 
hned ze školy tatecké, vrbolhotecké, radim-
ské i pečecké a umožňuje tak nejmladším 
žákům příjemnou a hravou formou objevit 
možnosti využívání služeb knihovny. Díky 
připravenému programu knihovnic mají 
děti jedinečnou příležitost seznámit se s je-
jím prostředím a zároveň také prohlubovat 
svůj vztah ke knihám i k lidem, kteří s nimi 
pracují nebo o ně pečují. Odměnou je pro 
děti knížka pro prvňáčka, původní česká 
novinka, která byla napsána a ilustrována 
výhradně českými autory pro účastníky pro-
jektu a kterou nelze v běžné knihkupecké 

síti minimálně 
tři roky koupit.  
Diplomy pe-
čecké knihov-
ně nakreslil 
c h o t u t i c k ý 
malíř pan Zde-
něk Moravec, 
kterému touto 
cestou ještě 
jednou děkuje-
me.

Knížka pro 
prvňáčka je sponzorována projektem Čtení 
pomáhá.

O projektu Čtení pomáhá - 
http://www.ctenipomaha.cz/

Cílem je spojit potěšení ze 
čtení s radostí z pomoci dru-
hým. Mezi podporované pro-

jekty patří právě i Knížka pro prvňáčka. 
Fiktivní peníze jsou potřeba na vydání co 
největšího množství výtisků této knížky, aby 
mohlo být odměněno co nejvíce prvňáčků. 
Jen s vaší podporou je možné projekt udržet 
co nejdéle.

Fakta o projektu Čtení pomáhá
• Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 
milionů korun na dobročinné účely. O tom, 
kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři.
• Každý školák, který se zapojí do projektu, 
získá po úspěšném vyplnění testu kredit 50 
korun, který věnuje na jeden z nominova-
ných dobročinných projektů.
• Knihy jsou rozděleny do kategorií podle 
věku čtenářů (1. - 5. třída, 6. - 9. třída, střed-
ní škola).
• V každé kategorii je k dispozici minimálně 
120 knih k výběru a stále je doplňujeme.
• Knihy vybírá odborná porota v čele se 
Zdeňkem Svěrákem.
• Charity, na které mohou naši čtenáři při-
spívat, vybíráme ve spolupráci s Fórem dár-
ců, renomovanými neziskovými organizace-
mi a partnery.
• Ročně podpoříme více než 100 charitativ-
ních projektů celkovou sumou 10 milionů 
korun.
• V každém okamžiku je v projektu k dispo-
zici 8 až 10 charit.

Kr

20. července uplyne 10 let, 
kdy nám zemřel náš tatínek 
a dědeček pan František Kolen-
čík z Peček. Vzpomíná rodina.

Před třemi lety 
byl dopsán příběh 
jednoho života. 

Příběh, který však nekončí, 
příběh, jenž pokračuje v našich 
dětech. S láskou vzpomínáme 

na pana Miloše 
Kratochvíla. Manželka s ro-
dinou.

Dne 7. 7. 2018 uplyne 7 let, 
kdy zákeřná nemoc vyrva-
la z kruhu milované rodiny 
manželku, maminku, babičku 
a prababičku paní Milušku 
Ondrovou. S láskou vzpomíná 
rodina.

Dne 24. července vzpo-
meneme 36 let od úmrtí 
pana Petra Pešky. Vzpomíná 
manželka a děti.

25. srpna tomu budou tři roky, co nás 
navždy opustila naše milovaná manželka, 
sestra, maminka, babička a prababička 
paní Věra Šedinová z Pe-
ček. Stále s láskou vzpomíná 
manžel Pavel, bratr Ladislav 
s rodinou, synové Petr s ro-
dinou a Pavel s přítelkyní, 
vnučky Jana s rodinou, Adél-
ka s přítelem a pravnučka 
Nicolka.
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Až na Kost – II. A a II. B
Blíží se prázdniny, a tak nastává čas na 

malé odměňování ve škole. Pro děti je od-
měnou celodenní výlet. Vyrazili jsme tedy 
autobusem na hrad Kost.

Ihned po vystoupení z autobusu se nás 
ujala paní průvodkyně, která měla na sta-
rosti celý program. Prvním bodem našeho 
pobytu na hradě byla prohlídka hradu. Vi-
děli jsme obytné místnosti hradu, zbroj-

nici i černou kuchyni, ve které se natáčela 
pohádka S čerty nejsou žerty. Poté jsme si 
vyzkoušeli lukostřelbu a hod sekyrkou. Tyto 
discipliny měly také své vítěze, kteří dostali 
malou odměnu. Po pauze na svačinu jsme 
zhlédli ukázku sokolníka – představil nám 
6 dravců a názorně ukázal jejich rychlost 
letu i způsob lovu. Některé děti byly vybrá-
ny jako překážky v cestě a dravci podél nich 

museli prolétávat. Následovalo napínavé di-
vadelní představení, ve kterém nám stateč-
ní piráti předvedli ukázku práce s mečem 
i ohněm. Děti mohutně povzbuzovaly a fan-
dily svému hrdinovi.

Na závěr nás čekal oběd v podobě oblí-
beného řízku s brambory. Výlet se nám moc 
líbil a už se těšíme na další.

Děti a třídní učitelky ze II.A a II.B

A už máme zase na krku prázdniny…
Děti a učitelé jásají, rodičům přibývají 

vrásky na čele a stejně tak i řediteli školy. 
Děti se těší na to, že nebudou muset ráno 

vstávat a jejich čas jim nebudou zabírat škol-
ní povinnosti a budou jej moci věnovat let-
ním radovánkám. Ale hlavně opatrně, pro-
sím, abychom se v září sešli opět ve zdraví.

Učitelé mají radost hlavně z toho, že až 
odevzdají poslední výkazy, které po nich 
chceme, budou mít až do posledního srp-
nového týdne (kdy to pro ně začne nanovo) 
klid od přebujelé administrativy. A taky se 
těší, že si užijí trochu klidu bez přestávkové-

ho rachotu. Naberte síly, ať zvládneme příští 
rok alespoň tak dobře jako ten letošní. 

Rodičům přibudou starosti jak nasy-
tit děti po celý den (protože školní kuchyň 
bude mimo provoz), jak zabavit své ratoles-
ti, když jsou celý den doma a nemusí dě-
lat školní úkoly ani jiné povinnosti. Ale na 
druhou stranu mohou se svými dětmi trá-
vit mnohem víc času a věnovat se jim více 
než jindy. A také mohou společně vyrážet 
za dobrodružstvím doma i v cizině. Věnujte 
svůj čas svým dětem. Je to to nejcennější, co 
jim můžete dát.

Angličtina na naší škole
Den otevřených dveří jazykové pracovny 

a hodnocení výuky anglického jazyka nada-
ných žáků Českou školní inspekcí 

Děkuji bývalým i současným žákům pe-
čecké základní školy, zástupkyni cestovní 
agentury, rodičům a učitelům za příjemné-
ho prostředí pro vystupující žáky osmých 
a devátých tříd dne 

26. května. Dopolední program byl sesta-
ven z anglických písniček v podání L. Nim-
burského, prezentace pobytu v Anglii O. Ti-
chého a ukázky práce prodejce zahraničních 
zájezdů (The Travel  Agency), kterou sehráli 
M. Fraško, E. Karafiátová a E. Kozáková. Na 
závěr jsme si popovídali o zážitcích z letec-
kého zájezdu do jazykové školy BLS English 

v Bury St Edmunds. 
Školní inspektorka byla na hodině ang-

lické konverzace, kde se žáci osmých tříd na 
vystoupení pro veřejnost teprve připravo-
vali.  V závěrečné zprávě inspekce ocenila 
propracovaný a dlouhodobě účinný systém 
výuky anglického jazyka za příklad inspira-
tivní praxe a přípravu talentovaných žáků 
na certifikované jazykové zkoušky označila 
za specifikum školního vzdělávacího progra-
mu ZŠ Pečky.

Držme palce pětici jazykově nadaných 
dětí, které se připravily na složení jazykové 
zkoušky PET for Schools v Praze.

Hodně štěstí a pěkné prázdniny vám všem 
Věra Křížová

II. A, B  a Archa Noemova
Za zvířaty kolem světa se stala tématem 

naší exkurze v Nové budově Národního mu-
zea. V rámci projektu Děti do muzeí jsme 
v tomto pololetí navštívili zoologickou ex-
pozici Archa Noemova, která nás uvedla do 
fascinujícího světa živočichů, kteří obývají 
nebo obývali naši planetu.

Expozice byla soustředěna především na 
obratlovce. V širokém záběru představila 
rozmanitost jejich druhů a životních forem 
obratlovců i zoologických sbírek s poukázá-
ním na roli dominantního druhu – člověka, 
který mění podmínky v jednotlivých čás-
tech světa. Tyto změny mohou být k horší-
mu (vyhubení druhů, snižování populací 

i celkové druhové pestrosti, zavlečení druhů 
na nová území), ale také k lepšímu (národní 
parky a chráněná území, záchranné chovy).  
Současně si ale všímala i aktuálních otázek 
ohrožení a ochrany celé světové fauny, na 
které upozorňuje i samotný název.

Celou expozicí nás prováděla zkušená 
lektorka, která byla vždy připravena rea-
govat na všetečné dotazy. Děti si v průběhu 
putování ověřovaly své nabyté vědomosti 
v pracovním listu, který jim po ukončení zů-
stal, a ony se s ním mohly pochlubit doma.

Velice se nám líbilo rozdělení zvířat do 
kontinentů. Děti se nenásilnou formou do-
zvídaly mnoho nového nejen o živočiších, 

Nu a pro ředitele 
jsou prázdniny tak tro-
chu strašidlem. Jestli 
se za těch pár týdnů 
stihne opravit a vymě-
nit všechno co se má, 
jestli se v září sejde kompletní pedagogický 
sbor, aby každou hodinu mohl jít do třídy 
ten správný učitel nebo učitelka, jestli… No 
nudit se určitě nebudeme.

A co nakonec? Hurá na prázdniny a hlav-
ně si je ve zdraví užijme.

Luboš Zajíc, ředitel školy 

ale i naší planetě. Velké množství exponátů 
a prostorové uspořádání dodalo i jasnou vi-
zuální představu o daném tématu.

Alena Pechová a Iva Hujerová, 
třídní učitelky

Kolínské sportovní dny (KSD)
Ve dnech 4. – 8. 6. 2018 

proběhla největší spor-
tovní akce školního roku 
– „Kolínská olympiáda“. 
V průběhu školního roku 
probíhaly, zejména ve spor-
tovních hrách, kvalifikace 
na tuto akci, což v hlavní 
soutěži znamenalo vyso-
kou úroveň kvality předvá-
děných výkonů. Letošního 
11. ročníku se zúčastnilo 
celkem 20 základních škol 
z okresu Kolín. ZŠ Pečky, 

naji naši žáci vybojovali stříbrné medaile. 
Nejvýraznějším úspěchem na KSD byl 

zisk stříbrné medaile v běhu na 800m a sou-
časně zisk zlaté medaile v aerobiku žákyně 
Alžběty Hujerové (VII. B). Marek Jetenský 

(VII. C) vybojoval ve stolním tenise in-
dividuální bronzovou medaili a současně 
Adéla Vohánková (VII. B) taktéž bronz ve 
sportovním odvětví - plavání. Ostatní me-
daile vybojovaly prvostupňové děti, kterým 
blahopřeji k úspěchu.

Všem, kteří na KSD závodili, děkuji za 
reprezentaci školy a města.

 Pavel Kupr, učitel

okres Kolín skončila v pořadí škol na 9. mís-
tě se ziskem 4 zlatých, 4 stříbrných a 3 bron-
zových medailí.

Žáci druhého stupně reprezentovali naší 
školu v atletických disciplínách, volejbalu, 
florbalu, fotbalu, aerobiku, plavání a stol-
ním tenise. Výraznějšího úspěchu dosáhli 
žáci ve sportovních hrách ve srovnání s loň-
ským rokem, který byl excelentní co do zis-
ku medailí z atletických disciplín. Smíšené 
volejbalové družstvo vybojovalo 2. místo 
z 12 zúčastněných týmů. Mladší kategorie 
fotbalistů (tj. 6. – 7. ročníky) prohrála závě-
rečný rozhodující zápas s 5. ZŠ Kolín a v tur-
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Letošní škola v přírodě proběhla v ter-
mínu 13. – 18. 5. 2018 ve sportovním areálu 
Štědronín – Plazy. 

Každodenní dopolední vyučování pro-
bíhalo formou venkovní výuky. Vymýšleli 
jsme pokřiky, sestavovali jsme verše, za-
znamenávali jsme do svých deníčků zážit-
ky, vypočítávali jsme tajné šifry, řešili jsme 
zapeklitosti českého jazyka, zkoumali jsme 
místní přírodu. A to vždy venku na čers-
tvém vzduchu. Během odpoledního progra-
mu jsme si vyzkoušeli netradiční sporty.

Rekreační areál se nachází na břehu řeky 
Otavy, nedaleko Orlické přehrady. Je tedy 
jasné, že jsme si nemohli nechat ujít plav-
bu lodí. Ta nás zavezla až k soutoku Otavy 
s Vltavou pod hrad Zvíkov. I tuto památku 
jsme navštívili. Zvíkovský rarášek pravdě-
podobně nebyl příliš naladěný, protože nás 
ze starobylého hradu vyhnal průtrží mračen 
a bouřkou.

V našem programu nechyběla ani disko-
téka, malý orientační závod, malování tri-
ček a další zábavné činnosti.

Škola v přírodě 2018 - IV. A, B, C

Archeologický 
den na Pičhoře 

- Římané a Germáni
Stalo se již tradicí, že se žáci pátých roč-

níků na konci školního roku zúčastňují ar-
cheologického dne s programem, který pro 
ně pořádá Obecní úřad v Dobřichově ve spo-
lupráci s Ústavem archeologické památkové 
péče středních Čech.

Sraz s Germány jsme měli na dobřichov-
ském Horním náměstí, odkud jsme se pře-
sunuli před hliněné obydlí do tábora Ger-
mánů. Spolu s nimi jsme prožili část jejich 
běžného dne, kde si děti mohly vyzkoušet 
tkaní nití, mletí obilí a pečení placek a za-
hrály si dobové hry.

Poté jsme se s průvodce přesunuli na 
markomanské spáleniště. Dozvěděli jsme 
se, jaký význam měla jednotlivá stanoviště 
na Stezce Markomanů. 

Celé naše dopoledne bylo zakončeno ob-
čerstvením v podobě opékaných špekáčků 
a limonád. Dík patří všem dobřichovským 
občanům, kteří se o nás postarali.

Žáci a třídní učitelky 5. ročníků

Návštěva z MŠ 
Ratenice ve škole

Ve středu 30. května jsme v naší třídě při-
vítali pět budoucích prvňáčků z MŠ Rateni-
ce. Děvčátka a chlapci byli opravdu šikovní 
a velice ukáznění, přesně takoví, jací mají 
být úplně všichni školáci naší školy.

Nejprve jsme se vzájemně přivítali 
a představili, prohlédli si společně naši třídu 
i s kamarády Krtečkem a Hafíkem.

Naši malí kamarádi nám pak předvedli 
svůj podpis, přečetli některá vybraná pís-
menka, přednesli básničky o zvířátkách 
a zazpívali veselé písničky.

A protože jsme zrovna měli hodinu vý-
tvarné výchovy, namalovali jsme si všichni 
společně podle návodu naší paní učitelky 
roztomilou spící kočičku. Ta se nám všem 
opravdu moc povedla, jedna byla hezčí než 
druhá a my i děti ze školičky jsme si za ni 
zasloužili velikou jedničku.

Žáci I. C

Děti ze školky na župním sletu
Naše školka MAŠINKA se v neděli 17. 

června 2018 zúčastnila župního sletu na fot-
balovém hřišti v Pečkách. Této velmi pěkné 
akci předcházelo mnoho týdnů píle a pří-
prav. 

TJ Sokol Pečky oslovila naši školku již na 
podzim 2017 s nabídkou připojení se k této 
slavnostní události.  V lednu 2018 se část 
pedagogického sboru zúčastnila nácviku 
skladby pro předškolní děti Noty. Po tomto 
nácviku byl sestaven team, který se příprav 
ujal. Bylo vybráno 24 dětí (byli osloveni ro-
diče), které byly rozděleny do 3 cvičících 
skupinek, každou skupinku vedla jedna uči-
telka. S dvěma skupinkami bylo počítáno na 
vystupování na župním sletu, třetí skupinka 
byli náhradníci, kteří cvičili současně, což se 
v průběhu nácviku ukázalo jako vynikající 
nápad. V případě onemocněni „ostrých“ cvi-
čenců, bylo prázdné místo vcelku snadno 
zaplněno šikovným náhradníkem a učitelky 
nebyly vystaveny stresu ze „ztroskotání“ 
akce.  Dokonce byli naši 3 náhradníci vyu-
žiti i při samotném sletu jako doplnění do 
dalších cvičících jednotek jiných organizací.

Za školku pod záštitou ředitelky Mgr. 
Zumrové s našimi dětmi vystupovaly paní 
učitelky Bc. Linda Dymáčková a Mgr. Petra 
Lewington, kterým patří velké poděkování 
za skvělou přípravu. Bylo potěšením sledo-
vat při cvičení krásnou souhru našich dětí 
s jejich učitelkami.

Velké poděkování patří samozřejmě také 
rodičům dětí, kteří byli ochotni zúčastnit 
se s námi této vcelku náročné akce. Akci 
věnovali celý víkend, protože v sobotu pro-
bíhala ještě zkouška. Své děti zásobovali 
nejen psychickou podporou, ale zajišťovali 
pitný režim. Počasí se opravdu vydařilo, ale 
po kratších prostojích na slunečném hřišti 
byly lahvičky pro děti příjemným a nutným 
osvěžením.

A nakonec poděkování těm nejdůležitěj-
ším aktérům celé akce, a to naši šikovným 
dětičkám, bez kterých by se akce ani konat 
nemohla!

S přáním krásného léta plného příjem-
ných zážitků 

Květa Zrůstová Vyskočilová, 
zástupkyně ředitelky školy

Za dinosaury a jinými zvířátky

- ZOO a DinoPark Liberec. Školní výlet 
se nám prvňáčkům velmi vydařil. Dne 24. 5. 
2018 byl krásný slunný den. Nejdříve jsme 
navštívili zoologickou zahradu v Liberci. 
Exotická zvířata, o kterých jsme si ve ško-
le četli, povídali a ukazovali si je pouze na 
obrázcích, jsme pozorovali naživo. Všechna 
jsme nejen obdivovali, ale také si s nimi uži-
li mnoho legrace.

Ze ZOO jsme zamířili do DinoParku. 
S napětím, ale odvážně jsme prošli bránou 
stroje času. Ocitli se v obrovském parku 
s ozvučenými pohyblivými modely prehis-
torických zvířat v životních velikostech a za-
žili pravou pralesní bouři. Také jsme shlédli 
film ve 4D kině. S polarizačními brýlemi na 
očích jsme se stali spoluhrdiny dobrodruž-
ného příběhu.

Na poslední etapě naší výpravy na nás če-
kala cesta naučnou stezkou v hlubinách pra-
věku. Všichni jsme ji zvládli jako hrdinové.

Domů jsme odjížděli s památečními su-
venýry a se spoustou radostných zážitků. 
Velmi nás těší, že můžeme všechny děti po-
chválit za vzorné chování.

Jaroslava  Holubová, učitelka

Počasí nám sice moc nepřálo, ale i tak 
jsme si užili spoustu zábavy a budeme na 
školu v přírodě dlouho vzpomínat.

Žáci a paní učitelky ze 4. ročníku
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Šedesátá výročí
V letošním roce si připomínáme dvě 

smutná výročí. Navzdory četným protes-
tům bylo před šedesáti lety zrušeno měst-
ské muzeum v Pečkách. Hledaly se tenkrát 
prostory pro kanceláře komunálních služeb. 
Neodborným zacházením a zřejmě žádnou 
řádnou evidencí bez přítomnosti fundova-
ných odborníků byly sbírky přestěhovány 
do bývalého statku vedle kina (lékárny) 
a později do poděbradského muzea. Mnohé 
cenné předměty vzaly za své, mnohé se ztra-
tily a jiné rozkradly. Ve svých vzpomínkách 
píše Václav Ziegler: Dobře si pamatuji, jak 
při stěhování seděl pan učitel Kysilka na 
schodech a plakal (bydlel naproti v domě 
č.p. 252). O historii muzea se zde nebudu 
rozepisovat. Tu pěkně popsal Václav Ziegler 
na stránkách www.pecky-virtualne.cz. Já 
k tomu jen dodávám: strom bez kořenů ne-
roste. Dnes se myšlence obnovy pečeckého 
muzea věnuje Petr Zavřel. Dosud tato sna-
ha končí na vhodném a důstojném objektu 
pro tento účel. Při jednání s Věrou Růžičko-
vou (vedoucí odboru správy majetku města) 
o rekonstrukci domu č.p. 124 (Dům služeb) 
jsem dostal nápad, že v budoucnu, po ukon-

čení činnosti prodej-
ny obuvi a po úpravě 
fasády do původního 
stavu (viz. foto), by 
zde mohl vzniknout 
důstojný prostor pro 
pečecké muzeum. 
Nutno také zvážit, 
kolik exponátů by 
se našlo a převed-
lo z poděbradského 
muzea a depozitáře 
ze Sadské.

Druhé výročí, tak-
též šedesáté, se týká 
sochy T. G. Masary-
ka na našem náměs-
tí. O půlnoci z 11. na 
12. dubna 1958 byla 

socha odstraněna a uschována. A v roce 
1961 roztavena v pečeckém podniku Regula 
dnes Jouza. MěÚ v Pečkách zařadil zhotove-
ní nové sochy našeho prvního prezidenta do 
investic na letošní rok.     

Jan Karbus, kronikář

Výročí pečeckého vodojemu
V Pečkách je většinově nazýván vodárna. 

Pro město a jeho rozvoj jedna z velmi důle-
žitých staveb.  Iniciátorem projektu byl pro 
pečeckou historii významný, ve své době 
ojedinělý svým talentem, Dr. ing. František 
Uher. Čestný občan Peček, mj. autor měst-
ského znaku. Díky svému širokému rozhle-
du a orientaci v různých oborech, byl iniciá-
torem a autorem stavby obecního vodovodu, 
včetně přivaděče vody z jezírka v Tatcích. 
Funkcionalistické stavbě věžového vodoje-
mu dal pro Pečky typickou podobu. Její vr-
chol byl opatřen zábradlím k využití i jako 

rozhledna. Stavba, umístěná v městském 
Kremlově parku, byla po dokončení slav-
nostně předána do provozu 1. července 1932 
za účasti i zástupců z okolních měst a obcí.

Vodojem byl 9. září 2011 prohlášen MK 
kulturní památkou a zapsán do Ústředního 
seznamu nemovitých kulturních památek 
ČR pod číslem 104468.

Děkuji tímto paní učitelce Ladislavě Ba-
bkové za poskytnutí upřesňujících informa-
cí a fotografií ze stavby vodojemu, kterých 
je autorem její dědeček, František Uher.

Jiří Kučera
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Záložky

Je to aspoň pětadvacet let, co jsem cho-
dila s malým synovcem do městské knihov-
ny, tehdy ještě na pečecké radnici. Visel 
tam plakát s upozorněním, jak se nechovat 
ke knize. Pamatuji si jen tři přikázání: žád-
né oslí uši, ať vás ani nenapadne knihou 
podložit kulhavý nábytek a založit stránku 
kolečkem salámu je přímo zločin. To vše 
doprovázeno výraznými obrázky.

Spisovatel Rudolf Křesťan ve fejetonu 
Záložka říká, že zakládat se dá vším, co je 
po ruce, „ kancelářskou sponkou, stéblem 
trávy, párátkem, účtenkou, jízdenkou“, do-
dávám, že především útržkem z něčeho, co 
je právě „ po ruce“.

Občas se zastavím na nádraží u knih 
do vlaku, prolistuji, půjčím si. Nikdy se 
nezklamu, vždycky najdu nějakou zajíma-
vost. První objevenou záložkou byl kou-
sek růžového papíru s úpěnlivým „mám 
trému“. Představuji si žáčka, kterého čeká 
pro život vrchovatě důležitá zkouška, prv-
ní veřejné vystoupení, či referát o přečtené 
knize. Autora čmáranice na bílém útržku 
čtení zřejmě vůbec nezajímá a tak nadrápe 
bezmyšlenkovitě cosi nesrozumitelného. 
A třetí utržený roh má pravděpodobně na 
svědomí, podle textu, motorista.

Ovšem jsou čtenářky a čtenáři, kteří by 
nikdy neznectili knihu přízemním útrž-
kem, použijí něco čistého, bílého nebo zá-
ložku profesionálně vyrobenou.

Na řadě jsou zajímavější nálezy. V ro-
mánu Emila Zoly nacházím rukou psaný 
stručný obsah díla. Tipuji na středoškolá-
ka a hned mě napadá hříšná myšlenka – co 
kdyby mi stačil jenom obsah?

Jedu z Kolína, zastavím se u oblíbené 
poličky, půjčuji si knihu, která je navrchu. 
Ještě před nádražím v ní zalistuji a k mé 
velké radosti je tu krásný úlovek. Žáček 
základní školy má za úkol naučit se ruskou 
báseň o rodné zemi. Aby si ulehčil učení, 
lopotně přepisuje ruský text z azbuky do 
latinky! Doufám, že se mu to vyplatilo.

Mezi různou drobotinou jako je jízdenka 
Pečky – Praha Klánovice, či dětskou rukou 
nakreslené ohnivě oranžové srdce, je po-
zvánka na hasičský ples v Radimi z roku 
1989 nebo pohlednice z ciziny babičce do 
Platan, ale to nejhezčí nacházím v objem-
ném románu – svazeček suchých kopretin. 
Kdopak byl ten romantik?

A tak mě záložky natolik zaujaly, že se 
staly mým koníčkem. Uznejte, že praktic-
ký camfourek, nastálo upevněný, je hotová 
nuda!

-zf-

Od Osvětové besedy ke KD …
V Pečkách býval i v poválečné době bo-

hatý kulturní život a působili zde všestran-
ní a významní umělci v různých oborech 
a spolkové činnosti. V té době vznikala 
i myšlenka na postavení Masarykova kul-
turního domu, kde by našlo své místo kro-
mě přednáškového sálu, knihovny s čítár-
nou pro celé okolí i svou scénu ochotnická 
divadlo, které bylo tradičním významným 
představitelem a nositelem venkovského 
kulturního života. Naplnění snu však ne-
přál nedostatek financí ani politický vývoj.

Ochotnické divadlo sdružovalo na dneš-
ní dobu překvapivě velký počet zá-
jemců. Přes problémy se díky jejich 
obětavosti rozvíjelo pod hlavičkou 
Osvětové besedy. Později vzniklo 
Svobodné divadlo, jehož ředitelem 
se stal pan Stanislav Doutlík. Od 
počátku 50. let dosáhlo velkého roz-
machu - jen v průběhu let 1952-54 
ochotníci zásluhou manželů Miku-
škovicových nastudovali a odehráli 
šest her. Zajímavá byla svým origi-
nálním pojetím Jiráskova LUCER-
NA, hraná v přírodním areálu So-
koliště. Představení se jinak hrála 
na jevišti U Karla IV. Ochotníci ve 
své činnosti dokladované bohatým 
výčtem představení pokračovali 
i jako Dramatický kroužek ZK ROH 
Pečky za režijního vedení V. Krup-
kové, či učitelů Funka a Mirka Líbala. Kro-
mě fotografie z roku 1963 se zachoval i pla-
kát ze hry Neohrožený Mikeš.

V šedesátých letech byl pro kulturní 
akce, zejména pořádané podnikem Regula, 
využíván sál v restauraci Slávie. Od oslav 
MDŽ přes estrádní vystoupení po loutkové 
divadlo apod. V době přestavby místního 
kina na širokoúhlý formát se zde promítaly 
také filmy.

V průběhu let se čekalo na období, které 
dovolí navázat na myšlenku většího kultur-
ního zařízení. K naplnění představ o sou-
středění kulturního dění do jednoho kul-
turního centra přispěl moment na počátku 
února 1959. V bývalém hostinci U krále 
Jiřího (U Libánských), zahájil činnost Zá-
vodní klub ROH TONA Pečky. Následným 
jeho sloučení s Osvětovou besedou 1. 4. 
1960 tak došlo k ustavení jediného měst-
ského kulturního centra. Činnost organi-
zace však byla omezována nevyhovujícími 
prostorami a tak došlo k oživení myšlenky 
nového, důstojnějšího kulturního stánku. 
Návrhy byly různé - dokonce jeden zva-
žoval budovou pokrýt v ucelený areál i za 
cenu vykoupení a zbourání obytných domů 
stojících napravo od stávající budovy. Před-
stava se ukázala nereálnou a povolena byla 
pouze rekonstrukce stávajícího hostince. 

Dnešní „kulatý roh“ doplněný hodinami 
je původní a nová část na něj navazuje. 
Rekonstrukce byla prováděna i za pomoci 
brigádníků z místních podniků. Po dokon-
čení zde v dubnu 1964, ve své nové podobě 
a s novým názvem Sdružený ZK pracují-
cích v Pečkách, zahájil svou bohatou čin-
nost, která má přesah i do dnešních dnů. 
Její výčet je opravdu bohatý a pestrý. Snad 
jako zajímavost lze uvést, že v roce 1968 se 
zde natáčel i rozhlasový Silvestr. Sice se 
nesměl vysílat, ale část nahrávky se prý za-
chovala.

V roce 1994 byl název změněn na Kultur-
ní středisko. Po rekonstrukci v roce 2017, 
došlo k dnešní změně názvu na Kultur-
ní dům. Letos na místo ředitele nastoupil 
v březnu iniciativní Lukáš Hanzelín. Jed-
ním z jeho prvních počinů bylo předsta-
vení hrané Divadelní společností Josefa 
Dvořáka S Pydlou v zádech. Překvapivým 
zpestřením bylo následné komorní vystou-
pení cimbálovky Žandár, kdy si mohli ná-
vštěvníci s ní i zazpívat. Svůj podíl má i na 
druhý den pořádaném hudebním odpoled-
ni v rámci dětské pouti Mašinka. Má i další 
plány, jak oživit kulturní dění v Pečkách. 
Přejme mu, aby se mu i přes omezené fi-
nanční prostředky, které má k dispozici, 
dařilo navázat na práci předchůdců, kteří 
stáli za úspěšnými roky tohoto zařízení, mj. 
paní M. Jelínková, Doc. RNDr. Václav Zie-
gler, CSc, či V. Šuková.  

Přejme si také, aby „povstali“ noví 
ochotníci, pokračovatelé tradice v oblasti 
dramatické tvorby, kteří by jistě našli vděč-
né diváky, dobře se bavící na jejich předsta-
veních ...  

V případě zjištění nepřesnosti prosím 
o shovívavost a laskavé umožnění nápravy.

Děkuji tímto paním Ladislavě Babkové, 
Haně Petákové a Evě Škopkové za příjem-
né vzpomínání a poskytnuté materiály.                                                      

Jiří Kučera

Foto autor



Na konci školního roku se také pravidelně zúčastňujeme školních 
turnajů v Kácově a Kolíně. Pro holky byla odměna za předvedené 

celoroční výkony 
jet v době školní-
ho vyučování na 
turnaj. Naštěstí 
to pojaly zodpo-
vědně. V Kácově 
po pár leté pau-
ze získaly první 
místo a s ním 
i zpět obrovský 
putovní pohár! 
V Kolíně nás 
porazila pouze 
sportovní škola 
a celkové druhé 
místo bylo naše. 

O prázdni-
nách nás čeká 
týdenní soustře-

dění ve Vysokém nad Jizerou, kam se všechny děti těší. 
Nakonec bychom všechny rádi pozvali na dospělácký turnaj 

mixů, který se bude konat 18. 8. 2018 na antukových hřištích v Peč-
kách!

Ladislava Šátková ml., 
Romana Růžičková, trenérky
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Volejbal 
Zakončení celoročních soutěží + přípravné turnaje

V dubnu jsme odehrály poslední turnaje krajských soutěží mlad-
ších a starších žákyň. Poslední turnaj mladších žákyň nám přinesl 
velkou radost, neboť obhájily loňské umístění a opět získaly bron-
zové medaile. Velkou zásluhu na tom mají Terka Hrabáková, Simča 
Poláková, Bára Pechová, 
Barča Šulcová, Naty Si-
náková a Anežka Cháro-
vá. Máme tedy třetí příč-
ku z jedenadvaceti, kdy 
jsme překonaly Kolín, 
Nymburk, Kladno a další 
oddíly, které mají velké 
základny a trénují 3-4x 
týdně v podstatně lepších 
podmínkách.

Starší žákyně se umís-
tily na 11. místě z 22 druž-
stev, když v této soutěži 
hrály první rok a až na 
jednu hráčku všechny zde 
budou hrát i příští rok.

Celoroční soutěž pří-
pravky byla také úspěšná. 
Ve dvou kategoriích jsme získaly stříbrné medaile a můžeme se tě-
šit, že nám rostou další výborné hráčky (Pája Renková, Nela Třešňá-
ková, Eliška Majerová, Matylda Šibíková, Lucka Vrzalová a Deniska 
Dufková).

V květnu a červ-
nu čekaly všechny 
věkové kategorie 
přípravné turnaje. 
Nejprve vyrazily žá-
kyně na celý víkend 
do Nového Veselí, 
kde si užívaly krás-
ného prostředí. Po-
měřily síly s novými 
soupeři a vybojova-
ly konečné páté mís-
to z dvanácti týmů. 
Další turnaj žákyň 
se konal v Praze. 
Tam holky předved-
ly pěkný bojovný 
výkon a v konku-

renci elitních pražských týmů získaly třetí místo z dvanácti druž-
stev. Naše nejmenší reprezentovala Deniska s Luckou (žlutý mini) 
a Matylda s Pájou (červený mini) na turnaji v Praze. Starší holky jely 
hodně na zkušenou a obsadily 10. místo. Mladší D+L si turnaj hned 
od začátku moc užívaly, odměnou jim bylo zaslouženě vybojované 
první místo!

Minigolf Pečky
Další turnaj II. ligy se hrál na 

minigolfovém hřišti v Pelhři-
mově. Na toto hřiště rádi jezdí-
me, neboť se nachází v hezkém 
prostředí Děkanské zahrady. 
Pátek a sobotu jsme věnovali 
tréninku a v neděli bojovali o 3. 
místo. Družstvo má čtyři hráče 
a hrají se celkem 4. kola. O čtyři 
údery nám však uniklo, to je, že 
každý z nás měl zahrát o jeden 
úder méně. Ale stejně je to pro 
nás skvělý výsledek, opět čtvr-
tí, jedno 3. místo a dvě čtvrtá! 
V celkovém žebříčku jsme pátí. 
Začátkem července jedeme na 
poslední turnaj do Tanvaldu 
a tím skončí tato sezóna. Zdejší 

hřiště je těžší, neboť se nachází na svahu a dráhy mají mírný sklon 
a vše se nadehrává.

Hned následující neděli po turnaji II. ligy jsme uspořádali mini-
golfový turnaj pro veřejnost. Za velice horkého počasí si přišlo za-
hrát 23 zájemců. Hrála se dvě kola a cenami byli odměněni jednot-
livci, děti a dvojice. Nejvíce nás potěšila účast tří našich hráčů Kuby, 

Dominika a Martina, kteří na několik let aktivní činnost přerušili 
a nyní si opět přišli zahrát. A nezapomněli to! Na další turnaje II. ligy 
jedeme do Pelhřimova a zakončíme ji v Tanvaldu.

26. srpna začínáme sezónu novou a to rovnou na minigolfovém 
hřišti v Pečkách. Očekáváme, že se nám vrátí naši mladí hráči a že 
doma zase dobře zahrajeme.

Věra Šuková, trenérka
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I. A mužstvo – vítěz kolínského 
Okresního přeboru

Hotovo! Sobota, 16. 6. 2018, na městském 
stadionu v Pečkách běží 90. minuta zápasu 
posledního kola Okresního přeboru v se-
zóně 2017/2018 mezi AFK Pečky a TJ Kou-
řim, stav 2:0 pro Pečky. Rozhodčí naposledy 
fouká do píšťalky a před parádní diváckou 
návštěvou propuká ohromná radost v týmu 
domácích, mohou začít postupové oslavy. Po 
dlouhých 14 letech se totiž naše I. A mužstvo 
hlásí k návratu do krajské soutěže. Postup 
je o to sladší, že se úspěch podařilo načaso-
vat k letošnímu klubovému výročí 110 let.

Statistiky hovoří za vše. Ve 26 zápasech 
získali naši borci úctyhodných 64 bodů, 
vstřelili 90 gólů a dostali jich 32. Právem 
skončili na 1. místě a mohli se pochlubit 
nejlepším útokem i obranou. A nejen tím. 
Do statistik se zapisuje také individuál-
ní úspěch Štěpána Růžičky st., který s 23 
vstřelenými góly stal třetím nejlepším střel-
cem soutěže v již uplynulé sezóně.

Co stálo za úspěchem pečeckého muž-
stva? Žádný hvězdný tým, ale poctivý tré-

nink a správná parta. Parádní podzimní 
část, ve které jsme ani jednou neprohráli, 
vytvořili si náskok devíti bodů a právě to na-
směrovalo náš cíl k úsilí za postupem. Také 
potřebné štěstí ve chvílích, když se ne zcela 

dařilo. Trenérské vedení věřilo týmu, dávalo 
šanci mladým hráčům, snažilo se mužstvo 
vždy dobře připravit, pro společný úspěch 
odvádělo maximum. V neposlední řadě 
jsme dokázali odolat i různým zákulisním 
tlakům.

Oslavy proběhly tak, jak se patří, kluci si 
to zasloužili. Tentokrát sice chyběl postupo-

vý rituál, při kterém se skáče do napuštěné 
kašny na náměstí, ale to nevadilo, hráči si 
udělali svoji „kašnu“ z nafukovacího bazén-
ku a bavili se až do rána. Tím se také omlou-
váme svým spoluobčanům, pokud jsme při 
oslavách byli více hluční, ale znáte to, ta eu-
forie, když něčeho dosáhnete.

Poděkování za tento úspěch nepatří jen 
hráčům a realizačnímu týmu. Dík patří na-
šim fanouškům za dlouhodobou podporu, 
našim sponzorům, vedení města a vůbec 
všem, kdo našemu klubu jakýmkoliv způso-
bem pomáhal a pomáhá, v činnosti nás pod-
poruje. Bez vás by to opravdu nešlo.

Tak ještě pro doplnění - ve čtvrtek 12. 7. 
2018 se v Praze dozvíme složení naší skupi-
ny. V krátké letní přestávce nebude příliš 
prostoru na odpočinek, prakticky hned po 
skončení se začalo pracovat na doplnění 
týmu, plánu přátelských zápasů, ale také 
regeneraci hrací plochy a dalších nutných 
organizačních věcí. Start v mistrovské části 
krajské soutěže je stanoven na poslední srp-
nový víkend.

Zdeněk Buřič, AFK Pečky

Dorost i béčko 
na medailových pozicích, 

žáci obstáli
Úspěchu dosáhly také ostatní pečecké 

týmy. B mužstvo dospělých mělo velice po-
vedenou sezónu a v soutěži III. třídy okre-
su obsadilo skvělé 2. místo s 57 body, sedm 
bodů za celkovým vítězem SK Český Brod 
C. Dorost v krajské soutěži I. A třídy skupi-
ny C vybojoval 47 bodů a stejně jako v před-
chozí sezóně obsadil pěkné třetí místo, se 
ztrátou pouhých tří bodů na lídra skupiny 
Velim. Starší a mladší žáci, hrající krajský 
přebor, postoupili z pátých míst do nad-
stavbové části, kde v nově utvořené dese-
tičlenné finálové skupině (prvních pět týmu 
ze skupin A + B) byli úspěšnější ti mladší, 
když ve své kategorii obsadili velmi pěkné 
4. místo. Starším žákům se v nadstavbě již 
tolik nedařilo a skončili na předposledním 
9. místě.

Zdeněk Buřič, AFK Pečky

Minigolfový 
turnaj škol

Další minigolfový turnaj jsme zorgani-
zovali pro žáky základních škol. Zúčastnili 
se žáci škol z Peček a Kolína. Pečečtí hráči 
měli trochu výhodu, neboť byli trénovat, ale 
kolínští vše dohnali svým nadšením a vůlí 
zvítězit. Hrála se dvě kola. V družstvech 
vyhrály Pečky a první místo obhájila loň-
ská vítězka Kačka a i na dalších místech se 
umístili žáci z Peček, ale pohár a medaile za 
nejlepší kolo si odvezl Honza a Matyáš do 
Kolína. Paní učitelky pro všechny děti při-
pravily občerstvení a děti odcházely spoko-
jené a těší se na další turnaj. 

Věra Šuková, organizátorka

Foto: M. Schnurpfeil

Foto: M. Schnurpfeil
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MANVER Cup 2018

- další ročník velmi krásného turnaje 
– MANVER Cup 2018, který byl určen pro 
hráče mladší přípravky ročníků 2009/2010. 
Turnaj byl velmi rychle obsazen a zúčastnila 
se ho mužstva:  AFK Pečky „A“, AFK Pečky 
„B“, Meteor Praha VIII, AVIA Čakovice, FK 
Brandýs Boleslav, Sokol Třebeš, FK Kolín, 
SK Vyžlovka, ABC Braník, SK Rapid Psáry, 
FK Radošovice a MFK Chrudim.

Týmy byly rozděleny do dvou základních 
skupin, kde se hrálo každý s každým. Prv-
ní tři mužstva postoupila do skupiny o 1-6 
místo, zbylá se utkala o konečné umístění 
ve skupině o 7-12 místo.

Mužstvo Pečky „A“ se ve skupině odehrá-
lo zápasy s těmito výsledky: -Čakovice 5:3, - 
Třebeš 1:4, -Brandýs/Boleslav 1:6, -Chrudim 
2:3, -Meteor Praha  1:2. V tabulce jsme skon-
čili na pátém místě se třemi body a skóre 
10:18. Většina utkání byla hodně vyrovnaná 
a o konečném výsledku rozhodovaly často 
maličkosti. Obzvláště mrzela prohra s poz-
dějším vítězem – mužstvem Chrudimi, kdy 
jsme prohráli brankou v posledním okamži-

ku utkání.  Hráče musím pochválit, proto-
že se za předvedenou hru nemuseli stydět. 
A tak jsme bohužel stejně jako před rokem 
hráli o konečné 7-12 místo. Tyto zápasy se 
nám již tak nepovedly, takže tým „A“ obsa-
dil konečné desáté místo. Výsledky o koneč-
né umístění: Pečky A - Pečky B 5:3, -Radošo-
vice 2:5, -Vyžlovka 3:4.

Mužstvo Pečky „B“ bylo tvořeno pře-
vážně hráči mladšího ročníku 2010. I když 
v základní skupině všechny zápasy děti pro-
hrály, nedaly svoji kůži lacino. V jejich hře 
bylo vidět nasazení a odhodlání poprat se 
o výsledek se staršími protihráči. Výsledky: 
Pečky „B“-Kolín 2:7, -Braník 0:13, -Psáry 0:8, 
- Radošovice 1:5, -Vyžlovka 1:7, skóre 4:40. 
Výsledky o konečné umístění: -Pečky „A“ 
3:5, -Čakovice 2:2, -Třebeš 0:12. 

V celém turnaji si vedlo nejlépe mužstvo 
MFK Chrudim, které v turnaji neztratilo ani 
bod. Na druhém místě skočil tým FK Bran-
dýs/Boleslav a na třetím SK Rapid Psáry.  
První tři týmy dostaly nádherné poháry. 
Všechny týmy obdržely medaile a ceny pro 

každého hráče. Pro nejlepšího brankáře, 
hráče a střelce turnaje byl připraven jako 
odměna tablet Lenovo. Za tyto krásné ceny 
musíme poděkovat sponzorovi turnaje spo-
lečnosti  MANVER s.r.o.  - panu Martinu 
Homanovi a paní Renatě Homanové. V prů-
běhu celého turnaje byli hráči nadšeně po-
vzbuzováni svými fanoušky.  Na závěr bych 
chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na 
přípravě a hladkém průběhu celého turnaje.

Konečné pořadí:
1. MFK Chrudim, 2. FK Brandýs-Bole-

slav, 3. SK Rapid Psáry, 4. FK Kolín, 5. ABC 
Braník, 6. Meteor Praha VIII., 7. FK Rado-
šovice, 8. Sokol Třebeš, 9. SK Vyžlovka, 10. 
AFK Pečky A, 11. AVIA Čakovice, 12. AFK 
Pečky B.

Nejlepší hráč: Míra Čajan (FK Brandýs-
Boleslav)

Nejlepší střelec: Tadeáš Dvořák (FK Ra-
došovice)

Nejlepší brankář: Michal Tichý (MFK 
Chrudim)

Michal Rumlena, trenér

Pečecký pohár v Taekwon-do ITF
Dne 16. června proběhl v městské 

Parkhale první ročník Pečeckého poháru 
v Taekwon-do ITF. Akce se zúčastnilo 49 
závodníků z Peček, Stránčic a Říčan, kteří 
se utkali v kategoriích sestav a sportovních 
zápasů. Velkou radost jsme měli zejména 
z hojné účasti pečeckých závodníků, kteří 
tvořili většinu účastníků a v mnoha přípa-
dech absolvovali své první závody. Přesto-
že jsme závody Taekwon-do ITF pořádali 
v hale již poněkolikáté, byl první ročník Pe-

2017/2018 se nám vydařila ke spokojenosti 
všech. Velké poděkování patří Barboře Bort-
líkové, Zuzaně Váňové, Radce Milanovičové 
a Vladimíru Šimonovi, rodičům dětí, ale už 
i aktivním členům a pomocníkům školy Ta-
ekwon-do Pečky, bez kterých bychom závo-
dy nezrealizovali.

Přejeme všem členům oddílu a přátelům 
Taekwon-do krásné prázdniny a těšíme se 
na shledanou v září v tělocvičně ZŠ Pečky.

Hana a Pavel Kuprovi, trenéři oddílu

čeckého poháru výjimečný tím, že byl určen 
speciálně pro nejmenší děti a začátečníky. 
A aby si tyto děti Taekwon-do řádně procvi-
čily, absolvovaly díky soutěžnímu systému 
„každý s každým“ vždy minimálně 4 zápasy 
v sestavách i sportovním boji. Získané me-
daile tak byly skutečně zasloužené.

Z předvedených výkonů jsme měli veli-
kou radost, stejně jako z nadšených reakcí 
závodníků i rodičů. Věříme, že všichni zá-
vodníci si celou akci užili a tečka za sezónou 
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 5. 7. 15:00 Folk ve Lhotě – 12. ročník festivalu folkové, trampské a country  
   hudby - U Hasičárny
 10. 7.  Letní kino – Dvě nevěsty a jedna svatba
   Stadion AFK
 14. 7.   Barvy léta – hudební festival
   Jezero Poděbrady
 20. 7.  Poděbradské swingování
   Lázeňská kolonáda
 28. 7. 21:30 Letní kino Po strništi bos
   Hřiště u MŠ Tatce
 1. - 31. 8.  Výstava obrazů, kreseb a koláží Marcely Novákové 
   Městská knihovna Sv. Čecha
 4. 8.  XV. Přístavní slavnost
   Park Pod Hradbami Nymburk
 18. 8.  Brod 1995 – hudební festival
   Atletický stadion Český Brod
 25. 8.  Staročeské posvícení
   Náměstí Sadská
 25. 8. 12:00 5. ročník Tatecké fošny    Koupaliště Tatce
   Hradozámecká noc na zámku Radim
 30. 8.   Soundtrack – festival filmové hudby
   Poděbrady
 2. 9. 15:00 Zpátky do školy – nabídka volnočasových aktivit v Pečkách
   Sokoliště Pečky
 4. - 5. 9. 9-15 Nábor Dance studia Anet (KD, ZŠ)

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.)

SlouPečky k zamyšlení
Možná to také znáte! Ráno spěch, shon, 

za pět minut máte odejít z domova a teprve 
vstáváte, …  a stres. Už několikrát se mi sta-
lo, že spěchajíc, při oblékání spodního prá-
dla vestoje, se sice noha snaží trefit do otvo-
ru pro nohu určeném, ale palec nebo pata  
se zahákne za lem spoďárů a ruce stále 
drží tyto spodky. Nastává komická situace 
- snažím se silou S1(což je noha tahající sli-
py směrem dolů) a silou S2(což jsou ruce ta-
hající slipy směrem nahoru) uvolnit z pasti 
a není vůle tyto dvě protisměrné síly zkoor-
dinovat. Takže poskakujíc po pokoji v pra-
podivném předklonu přemýšlím o tom, že 
snad příště bude lepší vstát dřív a v klidu 
se obléknout vsedě. Protože za ukopnutý 
malíček skákající nohy to teda opravdu ne-
stojí! No jo, druhý den mám zase odejít na 
šestou hodinu, ale z postele se hrabu v 5:52! 
Bože ten věčný shon. 

Tak co, nezvolníme trochu (samozřejmě 
vím, že mnozí vstávají zodpovědně a včas-
ně a ukopnutý malíček jim tudíž nehrozí?      

Jiří Lazar

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu 

Tetra hnědá,  Dominant ve všech barvách  a  slepičky Green Shell-typu Arakauna. 
Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 159,- - 195,- Kč/ ks. Prodej: 16. srpna 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

www.drubezcervenyhradek.cz

Vítání občánků -  21. června 2018 jsme na MěÚ v Pečkách přivítali nové občánky naše-
ho města: Marušku Forróvou, Mikuláška Landfelda, Ondru Palusku a Vanesku Vrátnou.

Foto: J. Železný


