
9 ZÁŘÍ
2018

O prázdninách ... 2

Rada města projednala 3

Naše „příroda“ 4

Nepovedlo se 5

Pečecká kašna 5

Šmoulové ve VCH 6

Volby 7 - 12   

ČKA slaví 13

Podzimní pozvánky 13 - 14

PT se vydařil 15

Mami, tati, … 16

Branky, body, vteřiny 17

Z obsahu:

Zasedání zastupitelstva města se koná 
19. 9. 2018 od 17:30 hodin v Kulturním domě Pečky. 

Zveme srdečně všechny občany.

Hurá do školy
No nevím přesně, kolik žáků a učitelů 

se přihnalo do školy s tímto výkřikem, ale 
věřím, že většina se už po prázdninách do 
školy těšila. Ať už na kamarády a kolegy, na 
přestávky a volné hodiny a někteří dokonce 
i na samotné vyučování (těch je snad nejví-
ce :-).

Škola si, jako je již tradicí každé prázd-

niny, moc neodpočinula. Probíhala zde celá 
řada rekonstrukcí, oprav a údržbářské práce 
včetně úklidu. Máme nové rozvody elektři-
ny v přízemí staré budovy školy, nové dív-
čí toalety na nové budově školy, nové šatny 
pro 1. stupeň (i když tady se dodávka trochu 
zpozdila), v kuchyni je upravený přívod ply-
nu, v počítačových učebnách jsou rozšířené 

kapacity, v některých třídách částečně nový 
nábytek, všude uklizeno… Nu je toho oprav-
du dost, co se podařilo stihnout za necelé 
dva měsíce.

Ale to ještě není letos zdaleka všechno. 
Od září se za provozu bude realizovat další 
akce. Budeme budovat výtah ve staré budo-
vě, který umožní bezbariérový přístup pro 
všechny, kteří to budou potřebovat. Součas-
ně s tím se bude přestavovat školní kuchyň-
ka a školní poradenské pracoviště. Bude to 
dost rozsáhlá akce, ale věřím, že vše společ-
nými silami zvládneme.

A stejně tak věřím, že zvládneme výuku, 
která je naším hlavním posláním. Čeká nás 
deset měsíců intenzivní práce, na kterou se 
už určitě těším nejen já. A pak další zaslou-
žené prázdniny. Co budeme budovat ty příš-
tí? Že by třeba tělocvičnu…

Luboš Zajíc, ředitel školy

Přijďte se seznámit s kroužky a mi-
moškolními aktivitami pro vaše děti z Peček 
a okolí. Vzdělávací aktivity a sportovní klu-
by se představí a nabídnou možnost využití 
volného času pro vaše děti v dalším školním 

Zpátky do školy - neděle 2. 9. 2018 15-18 h
roce. Zároveň se u opékání buřtíků na pe-
čeckém sokolišti (na konci ulice Sokolské) 
rozloučíme s prázdninami.  

Za organizátory Viktorie Janáčková
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Zateplení MŠ MAŠINKA
Dlouhotrvající proces zateplení fasád 

čtyř budov Mateřské školy MAŠINKA je 
u konce. Hlavně paní ředitelka a paní uklí-
zečky jsou již určitě už rády. Zároveň vždy  
s výměnou oken a dveří měla totiž paní 
ředitelka  naplánované malování a  také 
generální úklid. Vše se vždy musí stih-
nout max. 14 dnů před zahájením školní 
docházky. Letošní vedra, ale práce zpoma-
lila, i když i tak  zateplování  pokračovalo 
nadprůměrně dobře, za což mají všichni, 
kteří se na akci podíleli, náš velký obdiv. 
Nebudou hotové pouze zemní práce a to 
zateplení soklu vč. izolací do hl. 30 cm pod 
zemí. Dokončení okapového chodníčku  
bude provedeno do 7. 9. 2018, tedy pouze 
14 dnů po plánovaném termínu uvedeném 
ve smlouvě o dílo. Dne 16. 8. 2018 byla pro-
vedena kontrola projektovou manažerkou 
OPŽP. Zkontrolovány byly všechny monito-
rovací indikátory, tzn. tl. a materiál zateplo-
vacího systému, technické vlastnosti oken, 
dveří, izolantu půdního prostoru a solární 
systém na ohřev teplé užitkové vody. Vše 
bylo bez závad a tak doufám, že nebude pro-
blém s podáním žádosti o platbu. Konečný 

O prázdninách se nelenilo

Úprava prostranství Základní umělecké školy
Paní Ing. arch. Brůhová navrhla využít 

prostor pro potřeby školy dle požadavku 
paní ředitelky. Mělo by tu být posezení 
pro rodiče žáků, výuková tabule, portálová 
konstrukce umožňující zavěšení opony, vý-
stavních panelů, bodových svítidel tak, aby 
mohl tento prostor  sloužit pro venkovní 
výuku, výstavy, nácvik představení nebo 
odpočinek. Hledištěm by měla být tribun-
ka navazující na zídku do ul. Barákova, 
ukončena uzavřeným vstupem do parku. 
Celkové vyznění úpravy by mělo být spíše 
psychologickou nežli fyzickou bariérou pro 
vstup do školy.  Pomocí těchto jednodu-
chých zásahů a instalací  by, dle paní archi-
tektky, mělo dojít k zamýšlenému užívání. 
Prostor tak získá chybějící náplň. 

Bohužel pouze plánovaná oprava ka-
menné dlažby  není možná. Základy a beto-

Nová bezbariérová ordinace 
praktického lékaře

Kolaudací dne 3. 8. 2018 jsme úspěšně 
dokončili rekonstrukci bývalé galanterie 
a cykloprodejny na ordinaci praktického 
lékaře v tzv. Domě služeb, čp. 184 ul. J. A. 
Komenského.  Rada města na základě uve-
řejněného záměru na pronájem prostor ur-
čených podnikání a podané žádosti schváli-
la uzavření nájemní smlouvy s paní MUDr. 
Drahomírou Seifertovou. Ordinace vč. re-
habilitace by měla být na této nové adrese  
otevřena v měsíci říjnu, po vyřízení všech 
potřebných registrací a povolení. Prostory 
jsou kompletně bezbariérové vč. WC pro vo-
zíčkáře a rampou uzpůsobeného vstupu ze 
zední části domu z ul. Tř. 5. května, kde lze  
zaparkovat (prozatím provizorně). Na příští 
rok připravujeme studie pro vypracování  
projektových dokumentací na  opravu fasá-
dy a výměnu zbývajících výplní otvorů a na 
rekonstrukci právě průchozího prostoru 
za domem. Bude ke zvážení, zda může být 
tento veřejný prostor rozšířen o v současné 
době zaplocený pozemek pod vodárnou. 

Dle mého názoru by bylo  možné tudy  
procházet.

ZŠ Pečky - výtah, kuchyňka a poradenské centrum
Až na počtvrté se podařilo získat nabíd-

ku na tuto, pro nás tak velmi důležitou akci. 
 Škola v současné době nedisponuje vý-

tahem, který by umožňoval pohyb do uče-
ben umístěných v patrech. Současná praxe 
při výuce tělesně postižených a zdravotně 
znevýhodněných žáků je taková, že jejich 
výuka musí být situována do jednoho pat-
ra, aby se předešlo přesunům v rámci pater, 
nebo musí být přenášeni spolužáky. Tento 
stav přispívá ke zhoršení integrace těchto 
žáků a komplikuje přesun tříd za výukou 
do odborných učeben.

Jelikož stavební firmy nemají v součas-
né době volné kapacity, museli jsme po do-
mluvě s panem ředitelem  stavební práce 
přesunout  mimo prázdniny, jinak bychom 
museli vrátit dotaci. Ve vizualizaci je vidět, 
že školní cvičná kuchyňka bude  moderně  
vybavena, materiálně i barevně velmi po-
vedená a  děti i paní učitelky se tak mají 

Rekonstrukce komunikací 
Křivá a Dlouhá, Velké 

Chvalovice
Těžké a složité chvíle velmi náročné 

stavby zhotovení nového vodovodního 
řadu, dešťové kanalizace, veřejného osvět-
lení, rozhlasu a pokládky povrchů při re-
konstrukci  komunikací ul. Křivá a Dlou-
há ve Velkých Chvalovicích byly završeny 
celkem čtyřmi kolaudacemi. Firmě Telsig 
spol. s.r.o. , technickému dozoru investora 
panu Hejdukovi a všem obyvatelům těchto 
ulic, které jsou neprůjezdné, slepé, tímto 
velice děkuji. Práce byly ve velkých teplech 
vyčerpávající a obyvatelé měli velmi ztíže-
né podmínky při cestě ke svým domovům.

Ještě jednou děkuji všem, kterých se dočasné nepohodlí při realizaci výše uvede-
ných akcí dotýkalo, za jejich shovívavost a spolupráci.

Věra Růžičková, 
vedoucí odboru správy majetku města 

a bytového hospodářství

termín  tzv. Závěrečného vyúčtování akce 
poskytovateli dotace se podává vždy až po 
topné sezoně tak, aby byla doložena pláno-
vaná úspora. To je v našem případě  408,19 
GJ/rok a snížení emisí skleníkových plynů 
o 22,614 tun/rok, v konečné výši o 31,89 %.

nová deska vč. velké části dlažby je rozpad-
lá. V současné době tedy prověřujeme ještě 
stav inženýrských sítí a poté bude navržena 
nová podoba dlažeb vč. výškových úprav.

na co těšit. Veškeré přípravy na instalaci 
výtahu na chodbě byly již provedeny v rám-
ci rekonstrukce elektroinstalace, která byla 
kompletně provedena tentokráte v přízemí.
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Z letních jednání rady města
• RM schválila poskytnutí dotace pro rok 2018 ve výši 12 000,- Kč na činnost Myslivecké-

ho spolku Pečky. 
• Bylo odsouhlaseno zrušení výběrového řízení (do konce lhůty pro podání nabídek za-

davatel neobdržel žádnou cenovou nabídku) a opětovné uveřejnění VZMR na stavební 
práce investiční akce „Rekonstrukce basketbalového hřiště Pečky“. Hodnotícím krite-
riem bude nejnižší nabídková cena bez DPH. Termín dokončení fyzické realizace 30. 11. 
2018. 

• Radní odhlasovali uzavření Příkazní smlouvy  mezi městem Pečky a firmou Profesioná-
lové, a.s., Hradec Králové na administraci výběrového řízení stavební práce akce „ZŠ 
Pečky - výtah, kuchyňka, poradenské centrum“,  za cenu 15.125,- Kč vč. DPH a uve-
řejnění výzvy veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce této akce. Jedná se 
o stavební úpravy spočívající ve vybudování a založení výtahu, v rekonstrukci školní 
kuchyňky včetně vybudování šatny a o rekonstrukci místnosti pro poradenské cent-
rum. Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena ve výši 
2.957.500,- Kč bez DPH. 

• Další schválenou investiční akcí je uzavření SOD na realizaci „Zateplení fasády zadní 
části MěÚ Pečky“ za cenu 139.883,- Kč s DPH. 

• RM souhlasí i se zveřejněním výzvy a zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu 
na realizaci akce „Rekonstrukce komunikace pro pěší ul. Hálkova v Pečkách“. Předpo-
kládaná   hodnota  této veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena ve  výši   3.544.496,- 
Kč s 21 % DPH. 

• Schváleno bylo uzavření smlouvy mezi městem Pečky a  firmou API Kolín s.r.o. na po-
dání žádosti o dotaci včetně  administrace dotační výzvy  OPŽP na revitalizaci parku 
- sever v Pečkách (na zeleň). Cena je stanovena dle cenové nabídky. 

• Rozhodnutím radních dojde k uzavření SOD na vyčištění a vytěžení části náhonu ve 
Velkých Chvalovicích. Jedná se o úsek č. 2 za cenu  68.000,- Kč bez DPH. 

• Bod o realizaci instalace optického převodníku v lokalitě sídliště v Pečkách nebyl 
schválen. 

• S přípravou zadání zpracování studie na rekonstrukci restaurace na hřišti společnosti 
SDAR s.r.o. Praha 3 za cenu 45.000,- Kč radní souhlasí.   

• Dále byl starosta města pověřen uzavřením SOD mezi městem Pečky a společností D. 
Š. Nymburk, na realizaci investiční akce „ZŠ Pečky – výtah, kuchyňka a poradenské 
centrum“ za cenu 4.013.479,- Kč, včetně 21 % DPH.

• Další uzavřenou SOD bude ta mezi městem Pečky a společností V. Š., zemní Poděbrady  
na realizaci investiční akce „Rekonstrukce basketbalového hřiště“ za cenu 1.106.210,- 
Kč včetně 21 % DPH. Uzavření smlouvy je podmíněno schválením rozpočtového opatře-
ní zastupitelstvem města. 

• RM souhlasí s vyhlášením II. kola výběrového řízení pro poskytnutí půjček z FRB 
na rok 2018 bez priority. V tomto výběrovém řízení bude na půjčky použita maximální 
částka 800.000,- Kč. Příjem žádostí bude probíhat od 1. 8. – 31. 8. 2018. 

• Odhlasováno bylo použití nevyčerpané části daru ve výši 9.249,- Kč Spolku rodičů a přá-
tel ZŠ, o.s. Tř. Jana Švermy 342, Pečky na zajištění realizace akce „Advent 2018“.

• V rámci předvolební kampaně jednotlivých volebních subjektů se schvalují: 
-  bezplatné využití oficiálních výlepových ploch v ulicích města na základě předchozí 

dohody s Pečeckým službami 
- možnost bezplatné inzerce v zářijovém čísle periodika Pečecké noviny s tím, že  každý 

kandidující subjekt bude mít k dispozici  jednu stranu formátu A4 (obsah inzerce  se 
bude vztahovat k tématu komunálních voleb, uzávěrka č. je 20.8.2018) 

- možnost bezplatného uspořádání předvolebních mítinků v prostoru Masarykova nám.
• RM doporučuje zařazení zhotovení opravy fasády čp. 346, ul. Hellichova  (bývalá jatka)  

do návrhu rozpočtu roku 2019. 
• Bod o zveřejnění výzvy VZMR na stavební akci „Dešťová kanalizace ul. Klicperova - 

Pečky“ byl též schválen. Stejně tak i zveřejnění výběrového řízení podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce „Rekonstrukce komunikace ul. Jiřího z Poděbrad a části ul. 
Lobňanská, Pečky“. 

• RM doporučuje ZM ke schválení bezúplatný převod nemovitostí ve vlastnictví TJ So-
kol Velké Chvalovice do majetku města - jedná se o pozemek č. parc. 345 (o celkové 
výměře 151 m2) s budovou kabin čp. 193.

• Radní souhlasí s uzavřením SOD mězi městem Pečky a firmou Polabská lesní s.r.o. o po-
kácení napadených stromů lýkožroutem smrkovým v místním parku na pozemcích 
1587/4, 1587/6, 1587/11 (označené stromy) a v lokalitě u rybníka ,,Benešák“. Jedná se o cel-
kovou výměru 7.538 m2 na pozemcích 1466/1,2,3,4,5,6,7,8. v k.ú. Pečky. 

• Taktéž se doporučuje ZM ke schválení bezúročná půjčka TJ Sokol Pečky (finanční vý-
pomoc z rozpočtu města Pečky) ve výši 165.000,- Kč. Účelem půjčky je úhrada doplatku 
za zpracování projektové dokumentace na opravu sokolovny v Pečkách. Zároveň schva-
luje splátkový kalendář následně: 28. 2. 2019 - 5.000,- Kč; 28. 2. 2020 - 10.000,- Kč; 28. 2. 
2021 - 50.000,- Kč; 28. 2. 2022 - 50.000,- Kč; 28. 2. 2023 - 50.000,- Kč.

Víte, že . . .
... na Krajskou hygienickou stanici 

Středočeského kraje byl podán podnět 
k prošetření dodržování Obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2017, která zakazuje požívá-
ní alkoholu na vymezených prostranstvích 
v Pečkách? Jedná se zejména o místa v blíz-
kosti škol, autobusové a vlakové nádraží 
a prodejny potravin. Krajská hygienická 
stanice však není oprávněná tento pod-
nět řešit, proto kontrolu provádí policisté 
z místního obvodního oddělení Policie ČR. 
Za porušení obecně závazné vyhlášky mo-
hou policisté uložit pokutu.

… mezi nejčastější předměty, které po-
ctiví nálezci doručí na podatelnu Městské-
ho úřadu v Pečkách, patří klíče od domu? 
Vloni tvořily více než polovinu ze 17 naleze-
ných věcí. V letošním roce bylo nahlášeno 
8 událostí, ve 4 případech přinesli nálezci 
opět klíče! 

Cecilie Pajkrtová, tajemnice

… jí děti říkaly Karbuska? Po 23 letech 
provozování prodejny papírnictví a ry-
bářských potřeb v Pečkách ukončila tuto 
činnost paní Anna Karbusová. Důvod je 
prostý, přibývající věk. V prodejně, kterou 
převzal obchodník s papírenským zbožím, 
budou určitě zákazníci spokojeni.

… budete opět moci zajít v Pečkách na 
dortíček? Naproti základní škole se otevírá 
cukrárna!!!

Městský úřad v Pečkách 
vydal dne 01. 08. 2018 

z důvodu nedostatku vody 
Zákaz veškerého 

odběru vody z vodního 
toku „Mlýnský náhon“ 

a vodní nádrže 
„Benešák“. 

Zákaz se nevztahuje 
na činnost HZS.

Zákaz byl vyhlášen s okamžitou 
platností do odvolání.

Informace o množství 
vytříděného odpadu 

v Pečkách a Velkých Chvalovicích
Město Pečky informuje občany o množ-

ství odpadu, který vytřídili do sběrných ná-
dob  za období od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018 
a který byl předán k dalšímu využití. Nádo-
by na tříděný odpad poskytuje městu Pečky 
společnost EKO-KOM, a.s. a to na základě 
smlouvy o výpůjčce. Pro letošní rok je na-
plánováno rozšíření sběrné sítě o 12 ks  kon-
tejnerů a se 14 ks je počítáno na výměnu 
starých nebo poškozených nádob. 

Za uvedené období se vytřídilo: Papír 
60,370 t; Plast 25,430 t; Sklo 26,260 t; Kovy 
8,180 t. Celkem to je 120,240 t vytříděného 
odpadu předaného k dalšímu zpracování. 
Město Pečky obdrželo za vytříděný odpad 
odměnu ve výši 209 249,- Kč, o kterou se sni-
žují náklady na likvidaci odpadů ve městě. 

Děkujeme, že odpad třídíte.
Hana Pokorná, 

referent odboru životního prostředí
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Z veřejného zasedání ZM Pečky
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 

Plnění rozpočtu ke dni 30. 6. 2018, informa-
ci starosty o připravované smlouvě mezi 
společností A+R s.r.o. Radonice a městem 
Pečky, informaci tajemnice o komunálních 
volbách konaných dne 5. a 6. 10. 2018 (včet-
ně možnosti bezplatné inzerce), informa-
ce starosty o investičních akcích ve městě 
(parkoviště u nádraží P+R u žst. Pečky, za-
teplení pavilonu “B” MŠ Mašinka Pečky, 
soše T. G. Masaryka, rekonstrukci interiéru 
kulturního domu, bezbariérových úpravách 
základní školy (rekonstrukci kuchyňky 
a poradenské místnosti), komunikaci ulice 
Sportovní, části ulice J. z Poděbrad a části 
ulice Lobňanská, komunikacích ulic Dlou-
há a Křivá (Velké Chvalovice), odvodnění 
komunikace ul. Klicperova (Pečky), chod-
níku ulice Hálkova, revitalizaci rybníku 
“Benešák”, projektu Základní škola – studie 
– PD (tělocvična, aula), veřejném osvětlení 
a rozhlasu v lokalitě Husovo nám. + přileh-
lé ulice, rekonstrukci Domu služeb (zřízení 
ordinace praktického lékaře), revitalizaci 
parku (část sever, zpracování studie), připra-
vované PD na rekonstrukci průtahu měs-
tem ul. Tř. Jana Švermy, Masarykovo nám., 
J. A. Komenského. Důležitým bodem byla 
i věc kalamitní situace smrkového porostu 
u rybníku Benešák a části smrkového po-
rostu v místním lesoparku, kde došlo k roz-
sáhlému napadení stromů lýkožroutem 
smrkovým. Dle stanoviska a doporučení 

(13. 8. 2018 v 17:30, Obřadní síň Městského úřadu Pečky)
příslušných orgánů bude neprodleně zahá-
jeno kácení a likvidace napadených stromů 
a následná sanace uvedeného prostoru.

Zastupitelstvo města schvaluje: roz-
počtová opatření č. 7/2018, bezúplatný pře-
vod nemovitosti čp. 193 (kabiny, restau-
race), č. parc. 345 o celkové výměře 151 m2 

v k.ú. Velké Chvalovice ve vlastnictví TJ 
Sokol Velké Chvalovice do majetku města 
Pečky. Jedná se o stavbu včetně pozemku. 
K podpisu smlouvy předloží TJ Sokol Velké 
Chvalovice Zápis z valné hromady, Usnesení 
soudu o názvu TJ Sokol z.s., Stanovy TJ So-
kol z.s. Veškeré úkony spojené s převodem 
nemovitosti uhradí město Pečky. Odkoupe-
ní pozemku č. parc. 1460/21 (ostatní plocha, 
jiná plocha) o celkové výměře 90 m2 v obci 
a k.ú. Pečky od Krajského pozemkového 
úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Pra-
ze 3. Jedná se o část břehu rybníku „Bene-
šák“. Pozemek bude odkoupen za cenu sta-
novenou soudním znalcem - pro informaci 
v roce 2015 činila 28,70 Kč/m2  (tzn. celkem 
cca 2.583,- Kč). Znalecký posudek nechá 
vypracovat KPÚ Praha. Veškeré náklady 
s převodem uhradí město Pečky - návrh na 
vklad, úhradu spojenou s vypracováním ZP, 
daň. Poskytnutí bezúročné půjčky TJ So-
kol Pečky se sídlem Petra Bezruče 330 Peč-
ky (finanční výpomoc z rozpočtu města) ve 
výši 165.000,- Kč. Účelem půjčky je úhrada 
doplatku za zpracování PD na rekonstrukci 
sokolovny v Pečkách. 

Odstranění smrků
MěÚ Pečky informuje občany o zásahu - 

vykácení, které muselo být provedeno  na 
dřevinách v zalesnění u rybníka Benešák 
v Pečkách a v místním parku. Dne 23. 7. 
2018 provedl MěÚ Kolín, odbor životního 
prostředí a zemědělství a zástupce lesní 
správy Nymburk pan Žák kontrolu za-
lesnění u rybníka Benešák a to z důvodu 
zjištění skutečného stavu a podezření na 
výskyt lýkožrouta smrkového. Kontrolou 
bylo zjištěno, že je napaden tímto škůdcem 
celý porost o ploše 0,734 ha a dalších cca 30 
smrků v parku za tratí směr město. Druhá 
kontrola byla provedena v místním parku 
dne 13. 8. 2018 před kácením a bylo zjiště-
no, že se lýkožrout rozšířil na dalších 42 
stromů. K přemnožení lýkožrouta přispělo 
v celé republice suché počasí, které je pro 
jeho vývojová stádia ideálním stavem. Vli-
vem nedostatku vody jsou smrky oslabeny 
a nemají schopnost odolat náletu brouka 
a přirozenou cestou ho zahubit. 

Z důvodu kalamitního rozšíření do oko-
lí a zamezení škody značného rozsahu, 
byly smrky mezi polem a panelovou cestou 
u rybníka pokáceny. Pokáceny byly i napa-
dené smrky v místním parku, kde bylo rov-
něž odstraněno i šest suchých bříz, které 
ohrožovaly bezpečnost osob pohybujících 
se po parku. Kácení provedla na základě 
výběrového řízení a schválení rady firma 
Polabská lesní s.r.o., Němčice. Firma pro-
vedla těžbu i úklid klestu a odkoupila dře-
vo od města.  

O celé situaci bylo informováno i zastu-
pitelstvo města na zasedání dne 13. 8. 2018, 
které schválilo přesun finanční prostředků 
v rozpočtu města na odstranění pařezů, 
přípravu půdy a projektovou dokumentaci 
pro novou výsadbu stromů v místě u rybní-
ka Benešák. Pro místní park se zpracovává 
projektová dokumentace revitalizace par-
ku, která bude v srpnu 2018 předaná městu. 

Hana Pokorná, 
referent odboru životního prostředí

Nedostatek vody
Suché období a nedostatek vody postih-

lo celou republiku. Úbytek vody se projevil 
ve všech vodních tocích a i ve vodním toku 
Mlýnský náhon, který protéká skrz kata-
strální území obce Radim u Kolína, Dobři-
chov a Pečky. Náhonem je napájen i rybník 
Benešák, ze kterého se voda vrací zpět do 
náhonu. Koncem měsíce července se hla-
dina vody snížila na minimum a v místě za 
atletickým oválem v místním parku zůstalo 
malé množství vody, ve kterém bylo uvězně-
no několik ryb. MěÚ Pečky, odbor životní-
ho prostředí požádal  Český rybářský svaz, 
místní organizaci Plaňany o pomoc s odlo-
vem těchto ryb. Odlov nebyl snadný vzhle-
dem k malému množství vody, ale přesto se 
podařilo cca 150 ks malých rybek přenést 

Rekonstrukce komunikace pro pěší
Město Pečky bude ještě v letošním roce 

realizovat rekonstrukci chodníku v ul. Hál-
kova v Pečkách a to v jeho celé délce 472 
bm. Město Pečky bude žádat o dotaci pro-
střednictvím „Výzvy MAS Podlipansko – 
IROP – 1.1. Doprava“.

Rozpočet na akci je 2.800.000,- Kč bez 
DPH. Rekonstrukci bude provádět firma 
CE-DA servis, s.r.o. Velký Osek, která s nej-
nižší cenovou nabídkou vyhrála výběrové 
řízení. 

V první části od Tř. Jana Švermy bude 
dešťová voda likvidována pomocí uličních 
vpustí a mikroštěrbinového žlabu do stá-
vající kanalizace. Uliční vpusti bude nutné 
z důvodu zásahu do nároží křižovatek pře-
místit. Od křižovatky s ulicí Letohradskou 
směrem na Kostelní Lhotu budou dešťové 
vody likvidovány přirozeným vsakem do 
stávajícího zeleného pasu. Odvedení dešťo-
vých vod ze střech přilehlých nemovitostí 

bude provedeno do mikroštěrbinového žla-
bu pomocí polymerbetonových žlabů s kry-
cím roštěm, které budou umístěny v nive-
letě chodníku, nebo budou přímo napojeny 
do stávající jednotné kanalizace. Dotčené 
asfaltové plochy silnice III. třídy budou 
řádně opraveny a v místě napojení bude 
provedena trvale pružná asfaltová záliv-
ka. Příčný sklon chodníku bude proveden 
od 0,5 % do 2 %. Kryt chodníků a vjezdů 
bude proveden v betonové dlažbě. Povrch 
chodníků bude proveden v betonové barvě 
šedé 200/200/60 mm, vjezdy k nemovitos-
tem v betonové dlažbě hnědé 200/165/80 
mm. Stavba bude respektovat vyhlášku č. 
398/2009Sb., o obecných a technických po-
žadavcích zabezpečujících užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace. Rekonstrukce by měla být do-
končena do 15. 12. 2018.

a pustit je zpět do rybníka. Během dvou dnů 
byl náhon v tomto místě bez vody.   Zajistit 
odlov všech ryb v celém Mlýnském náhonu 
nebylo technicky možné.

Po dohodě mezi MěÚ a zástupcem míst-
ní organizace rybářů panem Kladivem a za 
pomoci Pečeckých služeb, bylo u břehu ryb-
níka Benešák nainstalováno čerpadlo, které 

zajišťovalo proudem okysličování vody pro 
ryby. 

Podle meteorologů a dlouhodobých sta-
tistik Českého hydrometeorologického 
ústavu předpovědí počasí chybí v Česku až 
půl roku srážek. 

Hana Pokorná, 
referent odboru životního prostředí
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Nepovedlo se V souvislosti s plánovanou výstavbou su-
permarketu PENNY a také s přetrvávající-
mi stížnostmi na chybějící veřejné WC v na-
šem městě jsme zahájili jednání s majitelem 
budov na pečeckém vlakovém nádraží. 

Město Pečky navrhlo společné provozo-
vání této služby: v době provozních hodin 
pokladny ČD by se zde i nadále vydávaly  
klíče od WC, mimo tyto hodiny by provoz 
zajišťovaly Pečecké služby prostřednictvím 
svých zaměstnanců (alespoň 2), na nákla-
dech bychom se podíleli. Tento návrh ze 
strany SŽDC nebyl přijat, protinávrhem byl 
pronájem městu s těmito podmínkami:

1.  Dodržení stávající otevírací doby  
  - viz obrázek

2.  Cena za pronájem WC 300,- Kč /měs.
3.  Cena za použití WC ve výši 8,- Kč  

  musí zůstat 
4.  SŽDC se nebude podílet na ostatních  

  nákladech - úklid a energie
Výše uvedené požadavky nejsou ze stra-

ny města akceptovatelné. Proto problém 
s veřejnými toaletami v Pečkách stále přetr-
vává, hledáme řešení. WC na nádraží lze bez 
problémů používat, ne ovšem v době, kdy 
má pokladna ČD zavřeno.

Věra Růžičková, 
vedoucí odboru správy majetku města 

a bytového hospodářství

Pečecká kašna 
je podle NPÚ památkou místního významu

V květnu letošního roku proběhlo zjišťo-
vání a posouzení památkových hodnot naší 
120 let staré kašny na Masarykově náměstí. 
Šetření provedl Dr. Minář z Národního pa-
mátkového ústavu na základě podnětu ob-
čanů k prohlášení pečecké kašny kulturní 
památkou.  

Podle archivních materiálů uložených 
v SOkA Kolín vytvořil kašnu v roce 1898 
místní sochař a mistr kamenický Antonín 
Svoboda za cenu 330 zlatých. Vzhledem 
k neshodám v městské radě kašnu zaplatil 
starosta Karel Kříž, který tomuto záměru 
nabídl věnovat své služné (viz. Zápis měst-
ské rady 1045/1898, č. 7). 

Voda do kašny byla zřejmě dodávána 
z místního cukrovaru. Již v roce 1913 však 
musela být kašna opravována, neboť ve stě-
nách bazénu byly praskliny a trhliny. Opra-
vu provedl Josef Vrba. Další opravy pak 
proběhly v letech 1926, 1936 a 1943 (stavitel 
arch. Karel Kyncl). V roce 1936 byla kašna 
napojena na obecní vodovod a v téže době 
se objevily první snahy města o její zrušení 
a osazení květinami. K tomu nakonec ne-
došlo díky nařízení protektorátní správy 
k jejímu zachování jako záložního požární-
ho zdroje.

Podle závěru NPÚ neorenesanční kašna 
představuje hodnotný uměleckořemeslný 
prvek výrazně obohacující prostor Masary-
kova náměstí. Vedle neorenesanční radni-
ce (stavitel Jan Sklenář, 1901) a neoromán-
ského kostela sv. Václava (arch. Bohumil 

Štěrba, 1906 – 1912) se jedná o jeden z mála 
historicky hodnotných objektů na Masary-
kově náměstí, jehož výstavbu významně 
poznamenaly novodobé úpravy a opravy. 
Ty se bohužel nevyhnuly ani předmětné 
kašně, pro něž zásadně pozbyla na své au-
tentičnosti a jsou důvodem, proč nemůže 
být Ministerstvem kultury ČR prohlášena 
kulturní památkou. Přes tuto výhradu se 
podle vyjádření Národního památkového 
ústavu jedná o objekt, který je nezastupi-
telnou součástí Masarykova náměstí v Peč-
kách, a proto je evidována jako tzv. památ-
ka místního významu. 

Další architektonické památky a zajíma-
vosti nejen našeho města jsou evidovány 
v Památkovém katalogu dostupném na 

www.pamatkovykatalog.cz
Lenka Třísková

SlouPečky k zamyšlení
V dnešním poprázdninovém zamyšlení 

se zaměříme na ztrátu povědomí. My tady 
u nás máme v povědomí určité křivdy a ne-
pravosti z minula (roky 1939, 1948, 1968) na 
které, jak se poslední dobou zdá, se někdy 
trochu zapomíná. A to je zlé. Měli bychom si 
neustále připomínat tato výročí, spojená se 
ztrátou důstojnosti, hrdosti, cti a morálky. 
Tak snad ne všichni budou trpět výmazem 
paměti. Paměti Národa.

 A teď k tomu, o čem jsem chtěl psát 
původně. Nedávno jsme s rodinou a přá-
teli navštívili Francii a při zpáteční cestě 
jsme se na ,,skok“ (kačeři pochopí) zastavi-
li v Lucembursku. Jen na růžek země, do 
městečka jménem Schengen. Byli jsme na 
místě 50 metrů od německých hranic a 200 
metrů od francouzských hranic, na kterém 
je instalována skulptura na počest Evrop-
ské unie. Každá členská země EU má na 
pomníku svou hvězdu. Hvězdu o velikosti 
cca 60 cm, kde jsou plasticky znázorněny 
(a hezky zpracovány) symboly té které člen-
ské země. Na naší hvězdě je Chrám sv. Víta, 
Prašná brána, Orloj, loutka, samozřejmě 
pivo - a světe div se - matrjošky!!!

Opravdu o nás v Evropě mají takovéto 
povědomí? No nazdar!

Jiří Lazar

Úspěch Zpravodaje 
MAS Podlipansko!

Soutěž „O nejlepší obecní a městský 
zpravodaj“, tentokrát za rok 2017, byla 
v rámci celé republiky vyhlášena již po sed-
mé. A protože jsme v roce 2017 zmoderni-
zovali logo a koncepci Zpravodaje, který je 
dvakrát ročně distribuován do celého území 
místní akční skupiny, tedy i do vašich schrá-
nek, zkusili jsme štěstí a do soutěže se při-
hlásili.

Dne 4. července 2018 proběhlo ve Vele-
hradě slavnostní vyhlašování a MAS Podli-
pansko získala v kategorii „Zpravodaj mik-
roregionů, svazků obcí a místních akčních 
skupin“ z 27 kandidátů úžasné 1. místo! 

Diplom visí na čestném místě v naší kan-
celáři, kde začínáme pomalu připravovat 
podzimní Zpravodaj. Věříme, že i další číslo 
bude čtivé a zajímavé.

(Soutěž vyhlašuje Katedra politologie 
a evropských studií Filozofické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci, Vivipo-
lis o.p.s., Unives.eu, Angelus Aureus o.p.s. 
a Sdružení místních samospráv ČR). 

Renáta Slámová, MAS Podlipansko, o.p.s.

Volby do zastupitelstev obcí 2018 
(pátek 5. října a sobota 6. října 2018)

Městský úřad Pečky je registračním úřa-
dem pro volby do zastupitelstev obcí: Cerhe-
nice, Dobřichov, Chotutice, Pečky, Plaňany, 
Radim, Ratenice, Tatce a Vrbčany.

Registrační úřad projednává a registruje 
kandidátní listiny, losuje pořadí volebních 
stran na hlasovacím lístku a zajišťuje tisk 
hlasovacích lístků.

Z obcí našeho územního obvodu ve sta-
noveném termínu podalo kandidátní listiny 
celkem 24 volebních stran,  všechny kandi-

dátní listiny byly zaregistrovány. 
Pro volby do zastupitelstva města Peč-

ky bylo zaregistrováno 6 kandidátních lis-
tin, na hlasovacím lístku bude tedy uvede-
no 126 kandidátů.

V minulých volbách v roce 2014 bylo re-
gistračním úřadem Pečky zaregistrováno 28 
kandidátních listin, z toho 5 pro Pečky.

Marcela Bahníková,
vedoucí odboru ekonomicko-správního
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Představujeme nový regionální dopravní systém PID Lítačka

Od konce letošního léta bude cestují-
cím v městské hromadné dopravě v Praze 
a ve Středočeském kraji k dispozici rozší-
řená služba platby za jízdné. Cestující bu-
dou mít na výběr mezi více platebními ka-
nály. Dojde tak k zásadní modernizaci stá-
vajícího systému odbavování v hromadné 
dopravě. Hlavním prvkem je digitalizace 
a propojování systémů.

Díky novému odbavovacímu systému 
budou moci cestující dojíždějící ze Středo-
českého kraje konečně využít jeden plateb-
ní systém pro celou jízdu, což zajisté ocení 
více než 100 000 osob, které denně do Prahy 
ze Středočeského kraje dojíždí. 

Na co se můžete těšit? 
Nově si cestující bude moci zvolit nosič 

svého dlouhodobého časového kupónu. 
Buď jím bude jako dosud Lítačka, nebo 
bude nově moci využít bezkontaktní ban-

kovní kartu Visa nebo Mastercard, které 
jsou běžně v České republice vydávány 
a vlastní je většina obyvatel. Dalším novým 
nosičem dlouhodobého časového jízdného 
bude In Karta ČD, který zajisté využijí ti, 
kteří cestují často vlaky ČD. 

Dlouhodobé časové jízdné se bude na-
hrávat na bezkontaktní bankovní karty 
nebo In Kartu ČD stejně jako na Lítačku. 
Tedy přes e-shop PID Lítačky www.pid.
litacka.cz (ten bude spuštěn souběžně se 
spuštěním regionálního dopravního systé-
mu PID Lítačka), nebo jako doposud na pře-
pážkách ve Škodově paláci, či v některém 
z předprodejních míst ve stanicích metra. 

Nový e-shop PID Lítačky umožní nákup 
z pohodlí domova a cestující si budou moci 
zakoupit libovolnou časovou jízdenku (na 
30 dní až jeden rok) a už si nebudou muset 
chodit dlouhodobý kupón aktivovat k vali-
dátorům ve stanicích metra. Jízdenka bude 
na kartě aktivována nejpozději 60 minut po 
jejím zaplacení.

Součástí regionálního dopravního systé-
mu PID Lítačka je i nová uživatelsky pří-
větivá mobilní aplikace PID Lítačka, která 
nahradí mobilní aplikaci PID Info.  Novou 
aplikaci si cestující můžou stáhnout zdar-
ma, a prostřednictvím této bude možné za-
koupit si všechny druhy krátkodobých jíz-
denek platné od několika minut do tří dnů. 

Mobilní aplikace PID Lítačka cestují-
cím umožní:
- vyhledat aktuální spojení a nejlevnější 

lístek pro toto spojení; 
- nakoupit jednorázové jízdné; 

- pozdější aktivování jízdného (při nástupu 
do vozu); 

- přeposlání jízdenky třetí osobě; 
- vyhledávání aktuálního spojení včetně 

výluk a omezení; 
- zobrazení aktivní mapy zastávek dle po-

lohy uživatele; 
- přehled parkovišť komerčních a měst-

ských parkovišť P+R s informacemi o je-
jich aktuální bsazenosti 
V současné době je možné si v aplikaci 

PID Lítačka zakoupit pouze krátkodobé 
časové jízdné, do konce roku bude ovšem 
cestujícím prostřednictvím této mobilní 
aplikace umožněn nákup i dlouhodobých 
časových kupónů. 

V rámci nového systému PID Lítačka 
bude spuštěn také zcela nový webový por-
tál www.pid.litacka.cz s přehledným e-sho-
pem, kde si pohodlně cestující zakoupí 
nejen jízdní kupóny, ale v e-shopu si taky 
bude možné: 
- nakoupit jízdné dle vybraných pásem 

včetně kalkulace ceny; 
- nahrát kupon na Lítačku, bezkontaktní 

bankovní kartu, IN kartu ČD; 
- aktivovat kupónu online (již nebude nut-

né chodit k validátoru v metru); 
- nastavit upozornění na vypršení platnos-

ti kupónu (to bude zasíláno buď formou 
SMS či na e-mail); 

- změnit nosič během platnosti kupónu; 
- přes jednu registraci možnost spravovat 

více účtů (využijí především rodiny a fir-
my pro své zaměstnance).

Šmoulové ve Velkých Chvalovicích
Dne 29. června 2018 se konal tradiční dět-

ský den ve Velkých Chvalovicích. Ten letoš-
ní byl na téma Šmoulí den. Účast malých 
i velkých návštěvníků předčila naše očeká-
vání: krásné počasí, plno soutěží a zábavy, 
o kterou se starali naši pečečtí hasiči, kteří 
dětem předvedli názornou ukázku hašení 
hořícího vozu a vyproštění osoby z vozidla 
při nehodě.

Užit si přišlo celkem 196 dětí. Na závěr 
nesměla chybět tolik oblíbená pěna. Podě-
kování patří všem našim sponzorům, díky 
kterým se naše akce může pyšnit v širokém 
okolí.

Vlasta Štelová Vlastivědný 
kroužek

Vycházky a výlety vlastivědného 
kroužku budou pokračovat zase v září. 
Chystáme se na Sázavu a na zámky 
Nové Hrady a Litomyšl.

STP v ČR z. s.  
MO Pečky

Svaz tělesně postižených v ČR, Míst-
ní organizace Pečky, pořádala 28. června 
2018 zájezd na zámek Hrádek u Nechanic. 
Zájezd se vydařil, měli jsme možnost pro-
hlédnout si romantický zámek východních 
Čech, který se často objevuje ve filmech, 
pohádkách a seriálech našich filmařů. 

Nyní se chystáme dne 13. září 2018 do 
Ratibořic, Babiččina údolí a do České Skali-
ce. Těšíme se, že i tentokrát nás čeká pěkný 
výlet za krásami naší země.

D. Polívková



Volby 79 | 2018         Pečecké NOVINY            

ČSSD a nezávislí 

Měníme Pečky k lepšímu        Volební program 
 

Infrastruktura a služby 

 Tvorba informačního systému města pro obyvatele s pomocí moderních technologií – mobilní telefony, internet 

 Opravy komunikací a chodníků ve městě a řešení parkování na sídlišti 

 Zkvalitnění kabelové TV a její zprovoznění ve Velkých Chvalovicích 

 Obchvat města – pokračovat v jednání s krajským úřadem. 

 Zlepšit práci Pečeckých služeb a rozšířit nabídku o běžné práce pro obyvatele města. 

 Podporovat péči o seniory prostřednictvím Pečovatelské služby města a zřízení denního stacionáře pro seniory a tělesně 
postižené 

 Výstavba veřejného WC 

Zeleň a veřejné plochy 

 Revitalizace parku s použitím vzrostlých stromů, včetně zavlažovacího systému 

 Revitalizace náměstí a kvalitní údržba zeleně ve městě 

 Kvalitní péče o zeleň 

 Vytvoření vodní rekreační plochy 

Sport, kultura a školství 

 Podpora sportovním klubům v Pečkách a Velkých Chvalovicích 

 Podpora spolkové činnosti  

 Podpora společenských a sportovních akcí ‐  Pečecká desítka, Mašinka, a další 

 Oživit kulturní a společenský život ve městě, zvýšit počet kulturních akcí. 

 Podporovat školy všeho typu v Pečkách – děti jsou naše budoucnost 

Rozvoj města 

 Nezadlužit město, udržet vyrovnaný rozpočet a nespouštět investičně náročné akce před volbami 

 Pokračovat a prohlubovat spolupráci s MAS Podlipansko o.p.s. na využití dotačních titulů, pořádání sportovních aktivit a 
udržení regionálních tradic 

 Vyvolat jednání o smysluplném využití bývalého areálu TONA a podporovat zdravé podnikatelské prostředí ve městě 
s cílem rozšířit zaměstnanost.  

Bezpečnost 

 Zřízení městské policie 

 Účinná spolupráce s Policií ČR na potlačení kriminality ve městě 

 Opatření proti povodni integrovaná do revitalizace parku 

 Neposkytovat v objektech města bydlení osobám, které páchají trestnou činnost 

 Netolerovat nadměrné pití alkoholu u nádraží a na ulicích 

Naši kandidáti 

Bc. Petr Dürr, Jiří Katrnoška, Ivo Vokoun, Mgr. Bc. Lenka Krúpová, Ladislav Kejda, Jakub Douša, 
Pavel Svoboda, Michal Moravec, Václav Drška, Ivana Prejsková, Renata Volková, 

Martina Belingerová, Zbyněk Plzák, Roman Soukenka, Václav Hejduk, Václav Husa, Jaroslav Tříska, 
Václav Mareš,  Petr Jeřábek, Marek Vondráček, Jan Hotovec. 



JSME SKUPINA LIDÍ, KTERÝM 
NA PEČKÁCH A VELKÝCH 
CHVALOVICÍCH ZÁLEŽÍ. 

1. Zajistíme transparentní radnici. Veškeré 
informace budou zveřejňovány včas. Vše 
bude dostupné na webu, facebooku, vývěsce 
i v novinách.

2. Vybudujeme obchvat Sever. Zbavíme město 
kamionové dopravy. Vrátíme život na náměstí. 

3. Budeme podporovat sportovní a kulturní 
akce. Zefektivníme činnost sportovní a kulturní 
komise. Zavedeme pravidla pro podporu oddílů 
a akcí v Pečkách a Velkých Chvalovicích.

4. Podpoříme vzdělávání i podnikání 
v Pečkách a Velkých Chvalovicích. Podpoříme 
rozvoj výuky ve školách a nové vzdělávací 
programy pro občany. Připravíme strategii města 
pro rozvoj podnikání a zaměstnanosti.

5. Zvýšíme bezpečnost ve městě. Využijeme 
veškeré dostupné možnosti ke zlepšení situace 
v Pečkách.  

6. Rozšíříme dostupnou lékařskou péči.  
Vytvoříme město přátelské seniorům.

7. Zlepšíme životní prostředí v Pečkách 
a Velkých Chvalovicích. Rozšíříme a zachováme 
zeleň, obnovíme zeleň v parku, zpřístupníme 
nevyužívané zelené plochy.

Přijďte s námi diskutovat o programu na 
některou z našich akcí. Například 17. 9. 2018 
od 19.00 na druhou veřejnou debatu v Domě 
s pečovatelskou službou (Chvalovická 1042).

Mgr. Alena 
Švejnohová

Bc. Iveta 
Minaříková

Tomáš 
Vodička

Mgr. Jaroslava 
Heroldová, DiS.

Šárka 
Horynová

Viktorie 
Janáčková, MSc.

Ondřej 
Schulz

Ing. David 
Nedoma

Mgr. Václav 
Lebduška

Jana 
Jiroudková

Mgr. Dana 
Kynclová

Gabriela 
Crkalová

Alena 
Vaz Santos

Ing. František 
Pospíšil

MUDr. Věra 
Schürzová

Mgr. Tomáš 
Drška

Mgr. Blanka 
Kozáková

Ing. Jan 
Korouš, Ph. D.

MgA. Jan 
Drška

Mgr. Lucie 
Houdková

PhDr. Miloslav 
Vlk 

KANDIDÁTI ZA NAŠE PEČKY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA

N A Š E  P E Č K Y

Spojil nás zájem aktivně se podílet na rozvoji města a ten nás 
přivedl k myšlence přijmout odpovědnost a kandidovat do 
zastupitelstva. Nejsme spojeni s žádnou politickou stranou. 
Znáte nás např. z adventních slavností, Mašinky, garážových 
výprodejů, promítání filmů, výsadby lípy O. Havlové, benefičních 
koncertů, z činnosti pro město jako tvorba Strategického plánu, 
koncepce parku, práce v komisích, v sociálním fondu školy či 
SRPŠ...

www.nasepecky.cz 
www.facebook.com/nasepecky 
info@nasepecky.cz 
telefon (Alena Švejnohová) 603 700 773 

A JAKÝ MÁME PLÁN?

letak_lidi.indd   1 18/08/2018   20:51
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PEČKY PEČÁKŮM 

 „sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí 
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“ 

 
Náš program pro volební období 2018 -2022 

Výstavba a doprava: 
- Zástavba proluky u lékárny (celkové řešení podoby náměstí) 
- Čistota města 
- Zřízení autobusové zastávky u sídliště 
- Obnovení jednání pro odklonění těžké nákladní dopravy mimo město 
- Jednání o dobudování obchvatu města 
- Řešení parkování ve městě 
- Propojení a výstavba cyklostezek, zrušení nebezpečných retarderu 
- Obnova vzhledu a funkčnosti města v návaznosti na tradiční hodnoty 
- Vybudování přehledného informačního systému pro orientaci návštěvníků ve městě 

Výroba a obchod: 
- Podpora podnikání pečeckých firem, podnikatelů a zaměstnanosti občanů města 
- Podpora vzniku a provozu obecní prodejny ve Velkých Chvalovicích 

Bezpečnost: 
- Zvýšení aktivit „Bezpečné Pečky“ 
- Podpora organizací, které zabezpečují činnosti při mimořádných událostech na území 

města IZS (hasiči, policie, MěÚ, Pečecké služby, …) 
- Rozšíření kamerového systému 
- Ochrana vodního zdroje 
- Rozšíření veřejného osvětlení a jeho modernizace (omezení světelného smogu v rámci 

města) 
Školství, sport, kultura: 

- Zvýšení počtu míst mateřské školky podle výhledu nově narozených dětí 
- Dostavba a rekonstrukce základní školy 
- Podpora činnosti pečeckých sportovních oddílů (AFK, Sokol, Basketbal…) 
- Podpora tradičních pečeckých aktivit, těsnější spolupráce se zájmovými organizacemi 

a občanskými iniciativami 
- Podpora komunitních aktivit MAS Podlipansko 
- Podpora kulturních a společenských akcí ve spolupráci s Kulturním střediskem města 

Pečky 
Sociální oblast: 

- Spolupráce a podpora činnosti Pečovatelské služby 
- V součinnosti s odborníky zahájit řešení problémů nepřizpůsobivé komunity 

v Pečkách 
MěÚ: 

- Úprava pracovní doby – dostupnost a zastupitelnost 
- Změna informačního systému – hlášení rozhlasu, kvalitní a přehledné webové stránky 
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Volební program MV KSČM v Pečkách pro nastávající komunální volby 

Budeme prosazovat: 

Životní prostředí 

‐ Snížit hlučnost a prašnost dokončením obchvatu města, do té doby 
zakázat vjezd vozidel nad 12t 

‐ Zvýšenou pozornost věnovat revitalizaci parků 
‐ Citlivě provádět prořezávku stromořadí při silnicích 
‐ Vybudovat veřejné WC 

Bezpečnost a MÚ 

‐ Stálou pozornost věnovat problematice drog. Tento problém trvale 
řešit společně s policii ČR, školou, lékařem, lékárnou apod. 

‐ Ustavit městskou policii 
‐ Budovat městské cyklostezky 
‐ Odstranit byrokratický přístup pracovníků MÚ k občanům 

Bydlení 

‐ Prosadit výstavbu sociálních bytů 
‐ Rozšířit kapacitu MŠ o oddělení jeslí 

Zaměstnanost 

‐ Zakázky malého rozsahu zadávat přednostně podnikatelům, jejichž 
‐ firma sídlí v Pečkách¨ 

Sociální oblast, kultura a sport 

‐ Spolupracovat s organizacemi, které poskytují služby seniorům a 
zdravotně hendikepovaným a napomáhat při zkvalitňování těchto služeb 

‐ Podporovat činnost sport. klubů, hlavně těch, které pracují s mládeží 
‐ Zpřístupnit sportoviště dětem a mládeži 
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Pečecká ČKA slaví
Dovolujeme si vás pozvat na cyklus 

přednášek a koncertu, který je připraven 
pro II. pololetí 2018. Zároveň si připome-
neme 15 let od zahájení působení místní 
skupiny České křesťanské akademie v na-
šem městě. Naším prvotním cílem bylo na-
bídnout občanům možnost pro neformální 
setkávání a vzdělávání, přínosné k rozvoji 
osobnosti. To se nám podařilo vytvořit za 
podpory města ve spolupráci s Kulturním 
střediskem, které nám nabídlo prostory 
a zázemí vybavené audiovizuální techni-
kou a dále se členy vlastivědného kroužku. 

V průběhu činnosti a na základě podnětů 
posluchačů jsme sestavili okruh témat, kte-
rá postupně zařazujeme do programu. Mezi 
nejúspěšnější se řadí cyklus přednášek 
„Poznávej svůj kraj, Střední Polabí“ a díky 
tomu je do programu zařazován každoročně 
s aktuálním tématem. Přednášky pořádá-
me v odpoledních hodinách, jsou otevřené 
pro všechny věkové skupiny, vstup není vá-
zán poplatky ani členstvím v ČKA. S pod-
porou města, sponzorů a dárců jsme připra-
vili přes 250 společných setkání, mezi které 
se řadí přednášky, autogramiády, vánoční 

koncerty a koncerty ke Dni města. 
Program prezentujeme na našich strán-

kách www.akademiepecky.wix.com/akade-
mie.

Děkuji všem sponzorům, příznivcům 
a dárcům, kteří nás v naší práci podporu-
jí, pomáhají vytvářet přátelské prostředí 
a navazovat dobré mezilidské vztahy, pro-
tože bez jejich podpory by naše práce po-
zbývala smyslu.

Ludmila Švandová, 
předsedkyně místní skupiny ČKA v Pečkách

Soutěž ČT u nás v knihovně?
Ano, seriál Skautská pošta je nový 

vzdělávací pořad České televize o vzniku 
první republiky jako podzimní premiéra 
dětského kanálu ČT Déčko (s ilustrace-
mi první dámy českého komiksu Lucie 
Lomové a s Pavlem Zedníčkem v hlavní 
roli). I naší knihovně bylo nabídnuto být 
u toho a po dobu dvou měsíců přijímat 
a obsluhovat děti v roli skautských dor-
učovatelů, kteří nám knihovníkům bu-
dou odevzdávat své soutěžní zásilky. 

Věříme, že i pečecké děti a mládež 
se do tohoto zajímavého projektu zapojí 
a nezůstanou pozadu.

Více informací v městské knihovně, 
www.facebook.com/knihovnapecky nebo 
na www.knihovnapecky.cz

Podzim v KD
Přijměte pozvání na společenské a kul-

turní události letošního podzimu, které pro 
vás společně s partnery připravuje Kulturní 
středisko města Pečky. Těšíme se na setkání 
s vámi a vašimi blízkými na přednáškách, 
divadelních představeních pro děti i pro 
dospělé, výletech, promítáních, ale i pravi-
delných cvičeních pro dospělé, kurzech spo-
lečenského tance pro mládež a v tanečních 
kroužcích pro děti. 

Podrobný program sledujte v přehledu 
akcí Pečeckých novin, ve vitrínách KS a na 
webových stránkách města Pečky. 

Lukáš Hanzelín, ředitel KS

Pečecké  
Svatováclavské  
vinobraní 2018
Zveme vás na Svatováclavské vinobraní, 

které se po roce opět vrací do našeho města.
Přijďte se pobavit s přáteli a dobrými 

známými ve veřejném prostoru v Kremlově 
parku v pátek  28. 9. 2018 od 15:00 – 22:00. 
Na místě pro vás bude k zakoupení burčák, 
moravská a česká vína, sýry a další nabídka 
občerstvení. K zábavě je pro vás připravený 
doprovodný program - hudební vystoupení 
kapely Houpací kůň. Zazní populární hity, 
které znáte z rádia nebo z televize.

Hlavní partner události je Městský úřad 
Pečky, který finančně podporuje program. 
Vstup na Pečecké vinobraní je pro veřejnost 
zdarma. K příjemné společenské zábavě na 
veřejné události v našem městě jste srdečně 
zváni.

Michal Müller, hlavní pořadatel

Týden knihoven 2018 
v pečecké knihovně od 1. 10. - 7. 10.  

 
1. 10. - výstava „110. let trvání AFK Pečky“ – potrvá do 26. 10. 
1. 10. - „Knižní bazárek“ – výprodej vyřazených knih, potrvá do 26. 10.  
2. 10. „Další beseda o felinoterapii“ – přednáší Linda Ilievová ze Zvířecí poradny. 
3. 10. 18 – 19,30 h  „Kurz jógy“  - pod vedením lektorky Ireny Mrázkové. 
4. 10. 18 h - „Zlomyslný osud“ – další autorské čtení pečeckého autora Davida 
Nedomy. 
„Pasování na čtenáře“ - zábavná akce knihovny pro ZŠ a jejich čerstvé čtenáře 
(ZŠ Pečky, Tatce). 
6. 10. 9 h – „Rodinné konstelace“ – vztahová terapie pod vedením lektorky Báry 
Hrubešové. 
„Výtvarný šikula“ - pokračování výtvarných kurzů nejen pro děti, ruční práce + 
výtvarný (viz plakát).  
„Jak co najdu v knihovně“ - informatické besedy pro ZŠ  
Týden amnestie dlužníků  - (pouze v týdnu od 1. 10. do 7. 10. 2018!) 
Přihlašování nových čtenářů zdarma  - (pouze v týdnu od 1. 10. do 7. 10. 2018!) 
 
Jednotlivé akce budou připomenuty samostatnými plakáty. 
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Výsadba 100 stromů k výročí republiky
Výsadba stromků a výročí republiky se blíží. Všechny stromy našly své adoptivní rodiče. 

Ovocné stromy (hrušně, třešně, švestky) máme zamluveny v Ovocnářské školce v Klášteru 
nad Jizerou. Duby a lípy zajišťujeme ve spolupráci s panem Věchetou – moc děkujeme. 
Definitivní výběr dodavatele na ořešáky proběhne v září. Nyní nás čekají poslední přípravy 
– zajištění kůlů, úvazů, vypískání kabelů, dopravy stromků…

Pokud se chcete do výsadby vlastních stromků zapojit, nebo se jen přijít podívat, bude-
me rádi. Předpokládané termíny výsadby jsou:

20. 10. třešně a hrušky
21. 10. švestky
27. 10. dopoledne duby
27. 10. odpoledne lípy
28. 10. setkání všech, kdo se zapojili do projektu (místo a čas zatím není určen, 
            čekáme na informace z radnice o harmonogramu oslav výročí republiky)
Výsadba ořešáků proběhne v listopadu.
Termíny výsadby budou záležet hlavně na přírodě. Stromy se vyorávají až po shození 

listů. Pevně věříme, že  nebude extrémně teplý říjen a stromky již budou bez listí.
Všechny adoptivní rodiče budeme informovat na registrovaném mailu.
 Ještě jednou děkujeme všem, kdo se k projektu připojili.

Tomáš Vodička, Jan Tax, Ladislav Zindr

Svatováclavské 
farmářské trhy
v pátek 28. 9. 2018 v Pečkách, 9 - 12 h
Farmářské trhy se uskuteční v prosto-

rách Kremlova parku. Občerstvení zajiště-
no. Přijďte si nakoupit čerstvé ovoce a ze-
leninu přímo od pěstitelů. K prodeji budou 
i různorodé výrobky od řemeslníků a živ-
nostníků. Další informace na tel.: 607 619 
601 nebo na e-mailu: heroldja@seznam.cz

Těšíme se na Vás! 
Jaroslava Heroldová

Food Festival

Letní sáňkovačka
Pro velký úspěch jsme pro děti, a jak se 

nakonec ukázalo, tak i tatínky,  přichystali 
opět obří skluzavku -  zatím největší v Peč-
kách. Na rodinnou akci se přišla podívat 
spousta lidí a nikoho jsme nenechali dlouho 
sedět.

Na klouzačce bylo stále plno, tak si ostat-
ní mohli vyzkoušet letní olympijskou hru 
kroket nebo společenskou hru Mölkky, kde 
nerozhodovala vždy jen šikovnost, ale i pěk-
ná porce náhody. Stejně tomu bylo u velmi 
staré, údajně vikingské, hry Kubb. Ti nejod-
vážnější, což byli nejčastěji ti nejmenší, se 
prošli po laně nataženém mezi dvěma stro-
my tzv. slacklině. A ti, kdo si přišli odpoči-
nout, posedět nebo popovídat se sousedy, si 
také přišli na své. 

Než jsme však mohli vůbec začít, prošli 
jsme celý prostor sáňkovačky a vysbíra-
li, co tam nepatří. Klademe si otázku, kdo 
a jak dobře se stará o to, aby v parku nele-
žely použité jehly, střepy z rozbitých ampulí 
a lahví. Jedna z priorit, kterou jako sdružení 
máme, je, aby byl veřejný prostor bezpečně 
využitelný a aby komunitním akcím nemu-
sela předcházet takhle podrobná bezpečnos-
tí kontrola okolí. Veřejná prostranství města 
nás mají těšit, ne děsit…

Na závěr bych ráda poděkovala městu za 
posekání kopce a pečeckým fotbalistům za 
to, že nám již podruhé pomohli akci technic-
ky zajistit.

Iveta Minaříková

14. říjen 1918 - 2018
14. října 1918 se v Pečkách konalo asi 

největší shromáždění lidu v celé pečecké 
historii. Na manifestaci svolané den před-
tím, se v Pečkách sešlo více jak 7.000 lidí 
z Peček a blízkého i vzdáleného okolí. Cílem 
shromáždění bylo protestovat proti vývozu 
potravin z českých zemí do Rakouska a sou-
časně lidé chtěli vyhlásit Československou 
republiku. 

Celé město bylo ozdobeno četnými pra-
pory a lidé se postupně shromáždili na ná-
městí. Z balkonu radnice po přečtení pro-
klamací proti vývozu potravin přečetl bratr 
Píša prohlášení o svobodné republice a pro-
volal slávu republice československé! Poté 
se lidé vydali v průvodu městem a začali 
s odstraňováním rakouskouherských orlic 
z budov ve městě.

K vyhlášení republiky došlo v Pečkách, 
Písku a Praze (kde shromáždění rozehnalo 

četnictvo) o celých 14. dní dříve, než ve zbyt-
ku republiky.

Protože toto výročí je ryze pečecké, 
přijde nám škoda si ho nepřipomenout. 
Kdo budete mít v neděli 14. 10. v 16:00 čas 
a chuť, přijďte na náměstí před radnici si 
tuto pečeckou událost připomenout.  Dobo-
vé oblečení, národní vlajky, nebo připnutá 
trikolora na oblečení je vítána.

Cílem setkání není nahradit oficiální 
oslavy, které proběhnou o 14 dní později, ale 
užít si to, že žijeme na výjimečném místě, 
kde se lidé před sto lety nebáli vyjádřit svůj 
názor. Pojďme si přiťuknout na jejich odva-
hu, potkat se se sousedy a připomenout si 
tehdejší události. 

V případě nepříznivého počasí bude ote-
vřen Kulturní dům a akce se přesune tam. 
V článku je čerpáno z webu 

pecky-virtualne.cz
Ondřej Schulz, Tomáš Vodička

Na prázdniny jsme připravili dvě pro-
hlídkové trasy po Pečkách a Velkých Chva-
lovicích. Obě trasy jsme vyznačili v mapě 
a připravili pro ně kvíz. Před prázdninami 
došlo navíc k rozmístění malých kartiček 
(8x10cm) s QR kódy odkazujícími na infor-
mace o daném místě. A obě trasy tak byly 
nachystány pro všechny zájemce.

Na základě rozhodnutí Rady města Peč-
ky byly kartičky na konci července odstra-
něny z budov města. Důvodem bylo umístě-
ní textů na web Nasepecky.cz a tato aktivita 
byla brána jako volební kampaň. Zda budou 
v budoucnu tyto texty přesunuty na oficiální 

Naše anketa o Pečecký čin roku 2018 po-
kračuje. Hlasujeme až do 10. 9. 2018 23:59 
a výsledek slavnostně vyhlásíme 28. 9. 2018 
ve 12 hodin v Kremlově parku po prvních 
pečeckých farmářských trzích.

Hlasovat můžete pro: 
- založení FITPECKY
- inspirativní aktivity Vzdělávacího 
  střediska 
- rekonstrukci varhan v kostele 
   Sv. Václava v Pečkách.
Hlasovat můžete na www.pecinroku.cz  

nebo vyplnit hlasovací lístek na více mís-
tech v Pečkách (vzdělávací středisko, FIT-
PECKY atd.).  Těšíme se na vaše hlasy. 

Blanka Kozáková, 
kozakova@pecinroku.cz

Pečin roku 2018

v sobotu 15. 9. 2018 v Pečkách, 9 - 12 hodin 
Prodej bude probíhat v areálu Havránko-

va mlýna (Petra Bezruče 476). 
Občerstvení zajištěno.
Obvykle se prodávají věci jako oblečení, 

dětské hračky, nářadí, knížky, vybavení do 
bytu, nádobí, ale také např. nábytek nebo 
sportovní vybavení.

Další informace získáte na tel. 603 700 
773 nebo na emailu svejnohova@mac.com.

Těšíme se na Vás! 
Za organizátory akce Alena Švejnohová

Již 5. Garážový 
výprodej

Velké Chvalovice, 
oběd v neděli 9. 9. 2018 (11 - 14 hod.)

A je to tady! Velké Chvalovice a Pečky se 
dočkaly. Uvařte, upečte a přijďte se o svůj 
um podělit na první festival jídla v našem 
městě. Hlavním mottem této komunitní 
akce je radostné setkání nad skvělým jíd-
lem a pitím. 

Zapojit se a zkusit nabízet své delikatesy 
mohou úplně všichni. Registrace není zapo-
třebí (jen přijďte) a prodejní ceny vašich vý-
robků si určujete sami. Pokud potřebujete 
něco speciálního - např. krásný ubrus, čer-
stvé květiny nebo tak něco, tak to si raději 
vezměte sami. My zajistíme stoly, přístup 
k vodě a WC. 

Těšíme se na setkání nad nedělním obě-
dem ve Velkých Chvalovicích na fotbalovém 
hřišti. Pro děti máme překvapení :-) (nafu-
kovací hrad)!

Alena Vaz Santos a Lucie Houdková
Prázdninové prohlídkové trasy 

po Pečkách a Velkých Chvalovicích
web města do části Historie a památky (kde 
jsou nyní pouze oba kostely) není v tuto 
chvíli jasné.

Navzdory této komplikaci prosíme všech-
ny, kteří si prohlídkové trasy prošli, nebo se 
o historii Peček a Velkých Chvalovic zají-
mají, aby nám napsali svůj názor na to, jaké 
památky ve městě stojí za zmínku -  ať už 
na webu města, či v rámci naučné stezky po 
městě.

Těšíme se na Vaše názory. Posílejte je pro-
sím na email: schulzondrej@seznam.cz
Za organizátory Miloslav Vlk, Ondřej Schulz, 

Tomáš Vodička, Líba Vodičková

Tyto akce pořádá sdružení Naše Pečky, www.nasepecky.cz, Fb
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Deník malého Zálesáka, 
aneb ohlédnutí za Příměstským „Zálesáckým“ táborem Pečky 2018

Den první - pondělí. Dnem „D“ pro malé 
zálesáky z Peček a okolí byl 23. 7. 2018. Děti 
přicházely do Klubu při Kulturním domě, 
který byl pro nás spolu se školní zahradou 
(za Policií ČR) základnou, už od 7. hodiny 
ranní. Po vzájemném seznámení jsme se 
spravedlivě rozdělili do tří družstev tak, 
aby v každém byly zastoupeny děti všech 
věkových kategorií. Pro získávání bodů do 
celotáborové hry o poklad tým potřeboval 
hbité předškoláky, ale i chytré hlavičky 
starších žáků. Týmy si zvolily názvy podle 
barev týmových triček: Zelení (Tráva a lis-
ty), Červení (Červení tygři), Modří (Blue 
Berry) a útlý tým Žlutých (dva vedoucí). Sa-
mozřejmostí bylo zhotovení oddílových vla-
jek. Dopoledne bylo příležitostí k získání 
prvních bodů a první společné hře u rybní-
ka „Benešák“ - házení létajícím talířem. Po 
výborném obědě U Marka si děti na školní 
zahradě odhlasovali nejoblíbenější hru „na 
schovávanou“. Krátce po třetí hodině si je 
začali vyzvedávat rodiče.

Den druhý - úterý. Druhý den se nesl 
v duchu velkého výletu a dobrodružství 
s hledáním indicie pro získání pokladu. 
Motorák do Kouřimi nám odjížděl v 8:56 
a prvním úkolem v cíli (pro Zelené) bylo 
dovést nás podle mapy na předem urče-
né místo. Po počátečním lehkém bloudě-
ní přeci jen za splnění úkolu získali plný 
počet bodů. Na místě zvaném Skála jsme 
posvačili, zahráli si hry a Červení nám zde 
zahráli scénku „Důchodce na poště pro dů-
chod“. Zasloužené body potvrdili svým pot-
leskem i kolemjdoucí. Další naše kroky nás 
zavedly k Lechovu kameni. Vyluštit šifru, 
kde začíná trasa za indicií, se povedlo všem. 
Po urputném hledání a kopání v zemi vším, 
co bylo po ruce, se indicie týmům podařily 
nalézt a mohli jsme pokračovat k Libuši-
nu jezírku. Debata o přírodě a základním 
přežití v ní, a to i s pravidly chování, nám 
zkrátila cestu k říčce, na jejímž břehu jsme 
se snažili rozdělat oheň pomocí křesadla. 
Tedy pokud by ho vedoucí nezapomněl :-). 
Modří nás obveselili scénkou „Nakupující 
důchodce v potravinách s obsluhou“. Na 
Červené čekala mapa s úkolem dovést nás 
na oběd do Sokolovny na náměstí. Opět 
plný počet bodů. Všem nám chutnalo, od-
měnou za vzorné chování byl nanuk. Mod-
ří nás podle mapy zavedli zpět na nádraží, 
kde zbyla chvilka na scénku Zelených „Dů-
chodce reklamující boty v obuvi“. Kouřim 
je krásné historické město obklopené nád-
hernou přírodou. Proto prožít den právě 
tady byl pro děti zážitek. Na nádraží v Peč-
kách už na „naše zálesáky“ čekali rodiče. 

Den třetí - středa. Den ve znamení spor-
tu na atletickém hřišti a příležitosti k zís-
kání dalších potřebných bodů pro cestu za 
indicií. Vybíjená, pálkovaná, fotbal a taky 
„kropená“, která nás ve slunném par-
ném dni bavila nejvíce, to bylo dopoledne 
v místním parku. Na chvíli nás navštívilo 
družstvo z druhého běhu „Pečeckého“ pří-
městského tábora, a tak jsme měli možnost 
porovnat síly ve vybíjené. Výhra byla naše 
- třikrát HURÁ …., ale pozor, i čest poraže-
ným. Nudlová polévka a rajská s těstovina-
mi nás posílila na odpolední hry. Bylo velmi 
příjemné zjistit, že naše děti umí v restau-
raci pozdravit a poděkovat. Jejich generaci 
se to ze života jaksi vytrácí. Je tedy nutné 
připomínat, že je to slušnost a nic to nestojí. 

Den čtvrtý - čtvrtek. Předposlední den 
tábora a opět výlet motoráčkem - tentokrát 
do Vrbčan. K nalezení pokladu byla velmi 
důležitá indicie dnešního dne. Rozluštění 
šifry zavedlo děti, k jejich velké radosti, 
k potoku, kde hledali kámen, pod kterým se 
ukrývala další indicie. Všichni se při hledá-
ní a neoficiální soutěži, kdo zůstane suchý 
:-), vyřádili. Zpáteční cesta podél Výrovky 
do Radimi byla příjemná, ve stínu stromů 
nám krásně ubíhala. Hráli jsme hry, luštili 
hlavolamy. Z Radimi nás motoráček dovezl 
na pozdní oběd k Markovi. Hlad měli všich-
ni velký, a tak na talířích nic nezbylo.  Čas 
letěl a čekal nás poslední den. Na zahnání 
smutku z loučení, jsme měli připravené 
dobrodružství - nocování ve stanech na 
školní zahradě. Většina dětí byla nadšená. 
Rodiče nám pomohli postavit stany a do-
nesli dobroty na večeři a na snídani. Všem 
jim tímto děkuji za velmi vstřícnou pomoc, 
pochopení při hře „čuně týdne“ (oni jistě 
vědí) a výdrž. Večerní procházka spojená 
s hledáním poslední indicie a strach někte-
rých, strašení jiných, ale zábava pro všech-
ny nás zavedla zpět k táboráku a povídání 
u ohně. Děti podle únavy postupně odchá-
zely spát, ty starší a vytrvalejší s námi vy-
držely přes půlnoc. Tábor utichl a mně se 
honilo hlavou, že je tu konec týdne, na kte-
rý jsem vše připravoval a ladil přes měsíc. 
Řeknu jen… stálo to za to. Děti co jsem tu 
měl, byly úžasné, vnímavé a hodné.

Den pátý - pátek. Ranní budíček byl 
v 7 hodin. V Klubu jsme posnídali a čeka-
li na ty, kteří s námi nepřenocovali. Když 
jsme byli opět kompletní, vyrazili jsme na 
hřiště všechny ty dobroty vysportovat.  Zá-
bavné dopoledne se líbilo všem, včetně bo-
nusu po obědě U Marka (zmrzlina). Tímto 
děkuji personálu restaurace za příjemnou 
a ochotnou obsluhu a dobré jídlo. Odpole-

dní vyhodnocení celotáborové soutěže nej-
více potěšilo vítězné Modré, druhé Červené 
i třetí Zelené. Vůbec nebylo důležité, jaký 
tým zvítězil, v mých očích byla všechna 
družstva první. Závěrečné potáborové po-
depisování triček, které si děti zasloužily, 
a doufám, že jim budou milou vzpomínkou 
za pěkným týdnem, naše letní dobrodruž-
ství zakončilo. 

Děkuji rodičům za vše, děkuji VCP za zá-
štitu a samozřejmě bratrovi jak za pomoc, 
tak za dar v podobě spousty vody k pití, 
které jsme v tak teplý týden dokázali vypít 
(neuvěřitelných 740 litrů). Ano, v průměru 
vypilo každé dítko 4 litry vody denně.

Doufám, že se zase brzy sejdeme a něco 
zajímavého podnikneme…..

Olda Šrámek

Novinky 
i stálice ve VCP
Ať již našimi klienty jste, nebo se jimi 

být chystáte, pro vás všechny jsme, se za-
čátkem nového školního roku, připravili 
zase o něco bohatší nabídku vzdělávacích, 
kreativních a sportovních kroužků a kur-
zů, přednáškových cyklů a seminářů.  

Pro předmateřinkové děti opět otevírá-
me oblíbený Klubík. Pokračujeme s Ang-
ličtinou pro předškoláky, Předškoláčkem 
(příprava k zápisu do první třídy) i Sportov-
ní přípravkou pro děti od 4 do 6 let a Logo-
pedií. Jako letošní novinku nabízíme kre-
ativní kroužek Tvořílek 4 – 8 let (výtvarno 
trochu jinak!).

Pro žáky 1. stupně ZŠ tu je již osvědčená 
Angličtina, Keramika, Přípravka na přijí-
mačky na 8letá gymnázia, Ateliér junior, 
Kreativ junior (pro slečny), Malý kutil (pro 
kluky), Sportovní přípravka, přírodověd-
ný Bádálek a nově kroužek pro zvídavé děti 
Hlavičky a ještě jeden pro šikulky na PC.

I šesťáci a jejich starší spolužáci z 2. 
stupně mají svůj Ateliér, Kreativ, Angličti-
nu, Keramiku, Sportovní přípravku, navíc 
pak Kytaru, Fotoateliér, Němčinu, deváťá-
ci Přípravku na přijímačky na SŠ.

Pro středoškoláky jsme připravili, opro-
ti loňskému roku, více možností ve studiu 
angličtiny – kurzy pro 1. a 2. ročníky SŠ 
- doučování, přípravu k maturitám, nově 
přípravu ke zkouškám B1 a B2. Nabízíme 
i Němčinu a Francouzštinu. Výtvarno lze 
rozvíjet v Ateliéru, Keramice, Klubku, Fo-
toateliéru, naučíme i na kytaru.

Nabídku pro dospěláky jsme rozšířili 
o další kurzy AJ, zůstávají osvědčené ro-
dičovské Přednášky z psychologie, Fran-
couzština, Němčina a výtvarné kurzy (Ate-
liér, Keramika, Fotokroužek, Klubko).

Senioři se u nás mohou věnovat studiu 
Němčiny, Francouzštiny a Angličtiny. Ote-
víráme nový kurz Počítač, tablet, internet, 
zveme i do výše zmiňovaných výtvarných 
kurzů a Přednášek z psychologie.

A k tomuto výčtu je třeba ještě připojit 
speciální nabídku víkendových kurzů - 
možností, jak příjemně trávit volný čas spo-
lečně s přáteli a rodinou. Nechte se pozvat 
na keramiku, malování, rodinná tvoření, … 

To, že je u nás ve VCP dobře, dokládají 
statistiky - a velice děkujeme za tato čísla: 

od roku 2015 stoupla návštěvnost ze 70 
na více než 750 kurzistů za semestr. Nabíd-
ku kurzů jsme rozšířili ze 13 na téměř 90. 
Doufáme, že budete spokojeni i tentokrát! 

Jana Kusá, koordinátor VCP 
info@vzcentrum.cz, 

www.vzcentrum.cz, 724 811 636

Příměstský tábor po čtvrté 
- slib splněn!

Šlo o slib vzdělávacího centra, který jsme 
dali po loňských prázdninách, trochu „při-
fouknout“ standardní 3 běhy tak, aby se 
dostalo na co nejvíce zábavy a kamarádů 
chtivých dětí. O potřebě rodičů „umístit“ 
o prázdninách své děti ani nemluvě :-). Vý-
sledkem bylo krásných 7 běhů pro více než 
120 dětí z Peček a okolí.

Na dva měsíce se tak otevřely dveře VCP 
(ku pomoci byl i prostor Klubu KD) malým 
studentům angličtiny, zálesákům, výtvar-
níkům, sportovcům, průvodcům městem 
a přírodovědcům v tematických týdenních 
turnusech. Krásné počasí, kamarádi, hry 
i trocha vzdělávání bylo zárukou pěkně pro-

žitého léta u nás - v Pečkách.
Velice děkuji všem sedmi lektorům, kteří 

se skvěle postarali o „své děti“ a připravili 
jim pěkný program. Děkuji za již tradiční 
skvělé stravovací služby restauraci U Marka 
a hlavně rodičům za důvěru, se kterou nám 
svěřují své děti. 

Ráda bych na tomto místě přislíbila, že 
pokud to jen trochu půjde, příští prázdniny 
zase přidáme tak, aby se dostalo i na ty, kteří 
se letos nevešli :-).

Jana Kusá, koordinátor VCP 
A zde je „malá“ ochutnávka jednoho 

z běhů – díky Oldo!
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Mami, tati ... což jít také s námi do muzea?
V mnoha rodinách našich školních dětí 

tato otázka zazněla poté, co děcka navští-
vila některé z muzeí v rámci grantu Vzdě-
lávací programy paměťových institucí do 
škol, který jsme v minulém školním roce 
dvakráte získali i pro naši školu. Pro mnohé 
z téměř 700 dětí znamenala tato akce jednu 
z prvních návštěv instituce, o které se říká-
vá, že je pokrytá prachem. 

Nejčastěji jsme navštěvovali Technic-
ké muzeum v Praze (prohlédli jsme i důl, 
porovnali dřívější dopravní prostředky 
s dnešními, s tabletem prošli domácnostmi 
20. století...), Pedagogické muzeum (a vy-
zkoušeli si psaní na tabulky z 19. století, 
prolistovali učebnice z dob našich babiček 
a starší), Národní muzeum (v prostorech 
původně nemuzejních probíhají výstavy 
a my se nalodili do Archy Noemovy, aby-
chom pochopili, že se o život kolem sebe 
musíme lépe starat). Vyjeli jsme i mimo 

obvyklý region - Husitské muzeum v Tá-
boře, kde jsme si stavěli vozovou hradbu, 
V Moravském zemském muzeu jsme se 
vrátili do Říše Velkomoravské a jako bonus 
si prošli dvacáté století. Terezín byl dalším 
místem, kde se střetla „novější“ a „starší” 
historie. 

A zaprášené vitriny s vyschlými expo-
náty? Nikde. Prostory, kde se dá pochopit 
více než z učebnic, všude. Třeba se dosta-
neme tak daleko, že „živé učení“ bude čas-
těji součástí našeho rozvrhu. Když umění, 
tak v galerii. Když zoologie, tak v zoo. Když 
muzika, tak na koncertě ...

Jsem moc ráda, že nám naše Minister-
stvo v tomto podalo pomocnou ruku. A ješ-
tě raději za všechny děti, kterým se ochut-
návka učení jinak, líbila.   

Eva Zajícová, 
koordinátorka projektu na ZŠ Pečky

Předání titulu Ekoškola
Ve středu 20. 6. jsme v Se-

nátu ČR převzali ocenění me-
zinárodního programu Eko-
škola. Tento titul jsme získali 
na 4 roky díky spolupráci 
žáků a učitelů. Z potřebných 
405 bodů jsme byli obodová-
ni 635 body – za práci Ekotý-
mu, propagaci, environmen-
tální a ekologické aktivity ve 
škole a ve městě. Moc si vá-
žím myšlenek a práce, kterou 
žáci v letošním a loňském 
roce zrealizovali, těší mě je-
jich zápal pro věc a doufám, 
že nám to všem vydrží i do 
budoucna.

Kateřina Čiháková, učitelka

Projekt Cestovatel

Od dubna letošního roku se mohou žáci 2. 
stupně naší školy zúčastnit nového zeměpis-
ného projektu Cestovatel. Cílem tohoto pro-
jektu je zprostředkovat ostatním svoje ces-
tovatelské zážitky, vlastní postřehy a dojmy. 
Snažíme se o to, aby naši žáci během ces-
tování jenom pasivně neabsolvovali výlet 
či dovolenou se sluchátky v uších a telefo-
nem nebo tabletem v ruce, ale aby sledovali, 
kudy a kam vůbec cestují, jak to na místě 
vypadá, čím se liší, co je osobně zaujalo. 

Projekt bude pokračovati v příštím škol-
ním roce a podle dosavadních výsledků, 
žáky velmi zaujal a dostáváme opravdu 
krásné práce z celého světa, ale také z Čes-
ké republiky a blízkého okolí Peček. Práce 
mohou žáci odevzdávat v libovolné formě. 
Může to být psaný text s kreslenými obráz-
ky, text na počítači s vlastními fotkami nebo 
počítačová prezentace či vlastní video. Hlav-
ní je, aby text i fotografie nebo obrázky byly 
jejich vlastní výtvor. Nyní hledáme formu, 
jak práce žáků ukázat i širší veřejnosti.

Jan Hranička, učitel

Opět jsme zvítězili 
v bleskovém sběru papíru!!!

Naše škola ZŠ Pečky, okr. Kolín již dlou-
hé roky realizuje bleskový sběr papíru. 
V rámci celoroční soutěže o nejvíce nasbí-
raného starého papíru, kterou organizu-
je společnost České sběrné suroviny a.s., 
Kralupy nad Vltavou, jsme i letos uspořá-
dali podzimní a jarní bleskový sběr papíru. 
Díky podpoře ze strany rodičů a dalších 
rodinných příslušníků jsme tuto sběrovou 
soutěž, které se účastní školy středočeské-
ho kraje mimo Prahu, VYHRÁLI a nejlepší 
sběrači byli oceněni na Magistrátě hl. m. 

Úspěšné tanečnice
Ve středu 27. 6. 2018 proběhlo 

na Městském úřadu v Pečkách 
oceňování úspěšných žáků sta-
rostou města. Ze ZUŠ Pečky 
bylo navrženo na ocenění 16 
žáků, mezi kterými byly i žáky-
ně tanečního oboru za „zlatou“ 
choreografií Pekla vdolky.

Petra Vorlíčková, ředitelka ZUŠ

V pondělí 3. září 2018 od 
10:00 se bude v sále ZUŠ Peč-
ky konat slavnostní zahájení 
školního roku 2018/19. Poté 
proběhne individuální domlu-
va rozvrhu hodin s vyučujícími 
hlavních oborů.

Prahy. Škola získala finanční dar, který 
bude zároveň spolu s výtěžkem ze sběru 
celý věnován žákům naší školy (odměny 
pro žáky, knihy do školní knihovny, kan-
celářský papír, náplně do tiskárny a další 
potřebný materiál).

Ráda bych vyjádřila obrovské poděko-
vání všem, kdo se na sběru starého papíru 
podíleli. Velké díky také patří místní lékár-
ně, která s námi na bleskovém sběru papíru 
dlouhodobě spolupracuje. 

Štěpánka Vlasáková, zástupkyně ředitele

Gratulujeme
Rok za rokem nám tu běží,
zastavit je lze jen stěží.
Vrátit snad nejde nikdy nic,
tak přejme si let ještě víc.
Dne 11. září oslaví své 70. narozeniny 
pan František Chábera z Peček. 

Hodně štěstí a zdraví 

do dalších let přeje 

manželka Hana 

s rodinou



nali několik významných úspěchů. Mezi 
ně patří všechny postupy družstva žen do 
vyšších soutěží. Nejvýše si ceníme prven-
ství v 1. lize v sezoně 2016-17. K úspěchům 
řadíme i to, že několik našich hráček prošlo 
mládežnickými výběry ČR,  startovalo na 
mistrovství Evropy či světa a světové uni-
versiádě.  

Abychom na podobné úspěchy navázali, 
je potřeba věnovat pozornost naší mládeži. 
V současnosti máme v oddílu okolo 30 dětí 
a věříme, že od nového školního roku zaví-
tají mezi nás další děti. Do našich minižá-
kovských družstev stále přijímáme nové 
zájemce o basketbal, zejména máme zájem 
o děvčata ročník narození 2007 a mladší. 
Více informací o náboru naleznete v při-
loženém letáku, nebo  na internetových 
stránkách https://basketsokolpecky.word-
press.com/. Jiří Katrnoška, trenér

V letošním roce si připomíná basketbalo-
vý oddíl TJ Sokol Pečky dvacet let od svého 
založení.   Oddíl zahájil činnost v roce 1998, 
kdy otevřel dívčí žákovskou přípravku. 
Děti odehrály množství turnajů, několik let 
získávaly zkušenosti v krajských soutěžích. 
Později se nám podařilo vybojovat účast 
v žákovské lize, poté i v dorosteneckých li-
gách. V těchto soutěžích jsme se většinou 
pohybovali mezi nejlepšími. V Pečkách 
jsme pořádali turnaj krajských výběrů, pře-
bor české obce sokolské, několikrát jsme 
byli i na turnaji v Dánsku. Následný pře-
chod do kategorie dospělých nám přinesl 
hned v prvním roce titul krajského přebor-
níka 2006 a postup z krajského přeboru do 
2. ligy.  Z této soutěže děvčata postoupila po 
dvou letech do 1. ligy. V této soutěži bude-
me hrát i v nadcházející sezoně 2018-19. Ve 
své poměrně krátké historii jsme zazname-
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Oslavy 110 let fotbalu v Pečkách
Fotbal v Pečkách dosáhl v letošním roce dalšího milníku své historie, když 

od založení klubu uplynulo již 110 let. K oslavám výročí připravil AFK Pečky 
na sobotu 15. září celodenní program v městském areálu, v jehož hlavní na-
bídce je utkání domácího mužstva (hráči kolem 40 let) se sportovním týmem 
Real Top Praha, složeným z osobností kulturního a sportovního života. Utká-
ní je zároveň charitativní akcí a v poločasu předají zástupci fotbalových klu-

bů společně se sponzory finanční dar vybraným hendikepovaným dětem z našeho města.
V průběhu dne vás zveme na setkání s bývalými hráči klubu z éry divize a krajského pře-

boru, kteří budou vzpomínat na nejslavnější dobu pečecké kopané v rámci společenského 
posezení. Přestávku před mistrovským utkáním našeho A mužstva vyplní živá muzika v hu-
debním stylu country. Celý program pak uzavře večerní zábava oblíbené skupiny Telegraf.

Sobota 15. září 2018 – celodenní program na fotbalovém hřišti v Pečkách
 11:00   charitativní utkání AFK Pečky : Real Top Praha
 13:00   country - živá hudba k poslechu
 16:00   mistrovský zápas I.B. třídy  AFK Pečky : FC Bílé Podolí
 20:00   TELEGRAF – rocková zábava
Vstupné na uvedený program je možné si zakoupit v několika variantách: 
Celodenní vstupenka na celý program za 250,- Kč
Vstupenka pouze na zápas AFK Pečky - REAL TOP PRAHA za 150,- Kč
Vstupenka pouze na koncert Telegraf za 150,- Kč

Vstupenky na celý program a zápas s Real Top Praha je možné kupovat již nyní na pro-
dejních místech 1) hospoda na hřišti, 2) knihovna Pečky, 3) květinářství Špiková nebo v den 
oslav u vstupu do areálu. Vstupenku na Telegraf bude možné si zakoupit až na samotné 
akci.

Informace k oslavám výročí naleznete také na www.afkpecky.cz.
Přijměte naše pozvání a oslavte s námi výročí 110 let fotbalu v Pečkách!

Basketbal

Obrátka na letošní 
Pečecké 10

Na nedávném atletickém ME v Berlíně 
získala letošní vítězka Pečecké 10 v kate-
gorii žen Eva Vrabcová Nývltová bronzovou 
medaili za třetí místo v maratonu. 

Foto: Božena Kučerová

Mix Pečky
Již 7. ročník smíšeného volejbalového 

turnaje s názvem Mix Pečky se konal v so-
botu 18. 8. na kurtech v Pečkách. O dnes 
již tradiční turnaj je několik let mezi vole-
balovými nadšenci zájem. To potvrdil tento 
ročník, kdy se zúčastnilo 12 hry dychtivých 
týmů. Úroveň hry byla vysoká a poměrně 
vyrovnaná, finále si vybojovali Predátoři, 
které vyzval nakonec vítězný tým Játra sta-
ré dámy. Domácí týmy Pandy a Komiksáci 
dosáhly na 4. a 6. místo. Děkujeme zúčast-
něným týmům, divákům a všem, kteří se 
podíleli na organizaci tohoto turnaje s je-
dinečnou rodinnou atmosférou. Veliké po-
děkování patří taktéž pečeckým hasičům, 
kteří v těchto horkých dnech přispěli tro-
chou té potřebné vody.

Helena Milerová

Minigolfový oddíl Pečky
uspořádal turnaj nejen pro veřejnost, ale i pro registrované 

hráče. Turnaj pro velké vedro jsme chtěli zrušit, ale nakonec 
se nás sešlo 8 nadšenců a dohodli jsme se, že si chceme zahrát 
a 4 kola vydržíme. Nejhorší kolo se škrtalo. Vítězem se stal Z. 
Šebesta o jeden úder před V. Šukovou a třetí byl Z. Veverka. 
Gábinka to pojala jako trénink na první turnaj 2. ligy, který 
se hraje za týden na našem hřišti.

Foto: Jan Šesták

Minigolfclub Pečky zve 
děti do svého oddílu. Máte-
li klidné a trpělivé dítě, je 
přesně minigolf sport pro 
něho. Do zimy trénujeme 
venku na minigolfovém hři-
šti za kult. střed., přes zimu 
v hale kulturního středis-
ka (někdy jedeme na kryté 
hřiště do Prahy). Hrací hůl 
a míčky půjčujeme. Trénin-
ky budou dle rozvrhu dětí. 
Přijďte se podívat v úterý 4. 
9. 18 od 18 hod.

 V. Šuková, tel.: 605 164 883

Rozvrh hodin sportovních kroužků pro všechny věkové kategorie 
TJ Sokol Pečky bude umístěn do vývěsky na Domě služeb (prodejna obuvi) 

a na dveře sokolovny. Začínáme 10. září 2018.
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Ještě stručně o školství
V Pečeckých novinách jsme před rokem 

sledovali vývoj školství v Pečkách po zave-
dení všeobecně vzdělávací povinností císa-
řovnou Marií Terezií v roce 1774. Dnes se 
podíváme na stav školství v Pečkách a okolí 
před zavedením všeobecné vzdělávací po-
vinnosti. 

Dostala se mi do ruky kniha ŠKOLY ČES-
KÉ. Obraz jejich vývoje a osudů z roku 1913, 
kterou mi poslal jeden pán z Peček. Zde se 
uvádí, že na vyzvání hraběte Chodka byli 
vybídnuti muži věcí znalých a duchoven-
stvo, aby byl podán stručný a věrný obrázek 
o budovách, učitelích a jejich schopnostech. 

Konkrétně v Pečkách vyučoval, zřejmě 
doma, Václav Schintner povoláním švec. Vy-
učoval pouze čtení.  

Soupisy se scházely pomalu. Z těchto 
zpráv bylo vidět, že školství nutně potřebuje 
nápravu a tak se také stalo. V Pečkách byla 
zřízena škola až v roce 1805, kde vyučoval 
109 dětí v domku č.p.76 u strouhy Kocandy 
kaprál Václav Železný pod patronací pečec-
ké obce.  

PS: Prosím majitele zmiňované knihy, 
aby mi v redakci Pečeckých novin (kancelář 
vzdělávacího centra) na sebe nechal kon-
takt. Děkuji.

Jan Karbus, kronikář 

Vojáci na uhelné brigádě
Jeden z dvanácti „ veselých čáslavských 

kanonýrů“ Josef Klouček činí v únoru 1947 
první zápisy do svého ve verších psaného 
památníku, který mu bude vzpomínkou na 
uhelnou brigádu v ostravském kraji.

„ Půldruhého roku jsem v kasárnách žil 
a snad i dobrým kanonýrem byl.

Až přišel den, kdy u rozkazu jsem stál 
a panu kapitánovi jsem meldoval.

Pane kapitáne, dvouletka volá, i já v ní 
chci roztáčet kola.“

S humornou nadsázkou veršuje novope-
čený brigádník o cestě na místo určení, kdy 
se dlouho čeká v Chrudimi na odjezd do Os-
travy, „ sněhu je víc než dost“. A tu se škp. 
ptá , co se dělat má, a rozhoduje, že jen prá-
ce s lopatou zahřeje. Protože i tak zbývá čas, 
provádí se vojenský výcvik: „ Směr letecká 
továrna a už brigádník přískoky dělá. Všude 
sněhu po kolena je, a voják se tomu jen smě-
je. Též plížení krásná je věc, že nadáváme 
každý jako děs.“

Konečně po týdnu čekání dorážejí bri-
gádníci do Karviné, „ zmrzlí na kost“. V čás-
ti Hornická balada se autor setkává se svým 
havířem a prací – „ půjdeš jako šleper ku bu-
dovači, … poznáš, jak je těžká práce havířo-
va. A kde těžká práce, tam i hrubá slova. To 

víš, zlé podmínky přivádějí k zlosti, ale jinak 
je havíř dobrák od kosti.“

S vyjukanými šlepry tu mají havíři vel-
ké povyražení. „ Takový šleper žádnou ro-
botu pořádně nezrobí.“ Neví, co je graca, 
fajzel, brykula či fele, při každém šramotu 
„ strachem vadne a kaj pod stropem ani ne-
přeběhne, kam si havíř klidně ku svačině 
sedne.“ Někdy havíři dojde trpělivost a je „ 
štědry na pěruny, hromy“. A tu je uplácen 
macedonským tabáčkem. „ Od tych dob 
už havíř nikdy nenadává a šleper mu za to 
cigarety dává.“ Naši brigádníci jsou ovšem 
frajeři – „ stejné ideály máme a z práce si nic 
neděláme.“ Jenže po šichtě „ se našinec už 
jen plahočí.“

V deníku není uvedeno jméno dolu, ale 
v březnu je přejmenován na důl UNRRA. 
Při té velké slávě je pro pracovníky nava-
řeno 300 litrů guláše. „ Potom pívem zapít 
a domů zajít.“

Poslední stránky autor věnuje brigád-
níkům a karvinským hrdinům, havířům, 
a také poznání, kterému se na uhelné brigá-
dě všichni naučili: že lze s úspěchem splnit 
i ty úkoly, které se zdály být úplně neřešitel-
né. /26. 6. 1947/

-zf-

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: 1. října a 12. listopadu 2018 

Pečky - parkoviště u ZZN - 14:55 h                                                                                                          

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky 

Informace: Po - Pá  9:00 - 16:00

Tel.: 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz

Vykoupím 
staré knižní pozůstalosti 

a další staré tiskoviny. 

731 489 630

Vzpomínáme
Dne 2. srpna jsme vzpo-
mněli 30. výročí úmrtí 
pana Ladislava Mazán-
ka z Peček. Stále vzpo-
míná rodina.

Dne 20. 8. 
2018 uply-
nulo 8 let, 
kdy nás 

navždy opustila naše mi-
lovaná sestra, maminka 
a babička paní Marcela 
Řezáčová z Peček. Stále 
s láskou vzpomínáme.

14. 8. uplynulo dlouhých 
25 let co nás opustil 
tatínek pan Drahoslav 
Schnurpfeil. Stále vzpo-
míná syn Mirek s rodi-
nou. Kdo jste ho znal, 
věnujte mu krátkou 
vzpomínku.
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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

ASISTENTKA OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ
Náplň práce:
- podpora pro příjem a expedici zboží                                                                                                  
- vyřizování objednávek                                                                                                                                
- příprava podkladů pro zpracování faktur                                                                                                
- aktivní spolupráce s vedením firmy                                                                                                                
- komunikace s obchodními partnery                                                                                                       
- podpora prodeje                                                                                                                           
Požadujeme:
- minimálně SŠ vzdělání ukončené maturitou, 
  ideálně střední odborná škola strojní                   
- praxe v obchodním oddělení nejlépe z technického oboru nutná                                                           
- obchodní dovednost, komunikativnost, vstřícnost a příjemné 
  vystupování                                                     
- znalost práce s PC, MS Office                                                                                                                 
- aktivní znalost AJ na komunikativní úrovni slovem i písmem 
Nabízíme:
- práci i na zkrácený úvazek (20-25 hodin týdně)                                                                                     
- zajímavé platové ohodnocení                                                                                                                    
- různorodou náplň práce                                                                                                                              
- nástup možný ihned                                                                                                                                    
- příjemné pracovní prostředí

Společnost MANVER s.r.o.  Pečky - dodavatel průmyslové hydrauliky, 
hledá pro rozšíření obchodního týmu kandidáty pro následující pozice:

V případě zájmu o konkrétní nabízenou pracovní pozici nás kontaktujte:
MANVER s.r.o., Chvalovická 693, 289 11 Pečky - Martin Homan, mobil: 777 655 804, e-mail: kariera@manver.cz

OBCHODNĚ-TECHNICKÝ SPECIALISTA PRODEJE                                              
Náplň práce:
- péče o stávající zákazníky a prohlubování obchodních vztahů                                                                  
- vyhledávání nových zákazníků                                                                                                                
- jednání se zákazníky, tvorba nabídek a zpracování objednávek                                                                                         
- jednání s dodavateli, tvorba poptávek a vyst. objednávek                                                             
- spolupráce se skladem a s ostatními členy našeho týmu                                                                                
Požadujeme: 
- minimálně SŠ vzdělání ukončené maturitou, ideálně 
  střední odborná škola strojní                                     
- znalosti v oboru hydrauliky či pneumatiky                                                                                              
- praxi v obchodním oddělení                                                                                                                           
- obchodní dovednost, komunikativnost, vstřícnost 
  a příjemné vystupování                                              
- znalost práce s PC, MS Office                                                                                                    
- aktivní znalost AJ na komunikativní úrovni slovem i písmem
- ŘP sk. B

 Nabízíme:
 - zajímavé platové ohodnocení s bonusovou složkou mzdy                                                                          
- nástup možný ihned                                                                                                                                
- práci na HPP na dobu neurčitou
- příjemné pracovní prostředí



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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 2. 9. 10:15 AFK Pečky - FŠ Velký Osek (dorost) - fotbalový stadion Pečky
  15:00 Zpátky do školy - nabídka volnočasových aktivit pro děti (Naše Pečky) - sokoliště Pečky
  17:00 AFK Pečky „B“ - Plaňany - fotbalový stadion Pečky
 4. 9. 18:00 Nábor Minigolfclub Pečky - hřiště za KD
 9. 9. 11:00 Food Festival - setkání nad skvělým jídlem (Naše Pečky) - fotbalové hřiště V. Chvalovice
  17:00 AFK Pečky „A“ - SK Městec Králové - fotbalový stadion Pečky
 12. 9. 17:00 Přednáška „Cesty archeologie“ - Zdeněk Beneš, Tomáš Chlup, archeologové (ČKA) 
   Přednáškový sál KD Pečky
 15. 9. 9:00 5. Garážový výprodej (Naše Pečky) - areál Havránkova mlýna
  11:00 Oslavy 110 let fotbalu v Pečkách (AFK Pečky) - stadion AFK Pečky
   AFK Pečky - Real Top Praha
  16:00 AFK Pečky „A“ - FC Bílé Podolí - stadion AFK Pečky
  16:30 Kurz společenského tance a chování - úvodní hodina (KS) - velký sál Kulturního domu Pečky
 16. 9. 10:15 AFK Pečky - SK Úvaly (dorost) - stadion AFK Pečky
  17:00 AFK Pečky „B“ - Kozojedy - stadion AFK Pečky
 19. 9. 17:30 Veřejné zasedání zastupitelstva města (MěÚ) - Kulturní dům Pečky
 22. 9. 7:00 Výlet „Nové Hrady a Litomyšl“ (VK) - odjezd od KD
  10:15 AFK Pečky - FC Mělník (starší žáci) - stadion AFK Pečky
  11:55 AFK Pečky - FC Mělník (mladší žáci) - stadion AFK Pečky
  16:30 Kurz společenského tance a chování (KS) - velký sál Kulturního domu Pečky
  17:00 Basketbalové utkání 1. ligy žen TJ Sokol Pečky - Aritma Praha - Parkhala Pečky
 23. 9. 16:30 AFK Pečky „A“ - TJ Liblice - stadion AFK Pečky
  10:00 Basketbalové utkání 1. ligy žen TJ Sokol Pečky – BA Sparta Praha - Parkhala Pečky
 25. 9. 18:00 Workshop „Zdobené tašky“ - technika enkaustika (VCP) - Vzdělávací centrum Pečky
 26. 9. 17:00 Přednáška „České nebe“ - Jindřich Záhorka, historik (ČKA) -  Přednáškový sál KD Pečky
 27. 9. 19:00 Benefiční koncert pro náš kostel (Římskokatolická farnost Pečky) - kostel sv. Václava v Pečkách
 28. 9. 9:00 Svatováclavské farmářské trhy, vyhlášení Pečin roku 2018 (Naše Pečky) - Kremlův park před KD
  15:00 Svatováclavské vinobraní 2018 (M. Müller), Kremlův park před KD
 29. 9. 16:30 Kurz společenského tance a chování (KS) - velký sál Kulturního domu Pečky
 30. 9. 10:15 AFK Pečky - FK Uhlířské Janovice - stadion AFK Pečky
  15:00 Autogramiáda “Co mi dala rodná ves“ - P. Benedikt Holota (ČKA) - Přednáškový sál KD Pečky 
  16:00 AFK Pečky “B“ - SK Dolní Chvatliny - stadion AFK Pečky
 2. 10. 17:30 Další beseda o felinoterapii - Linda Ilievová (MK) - městská knihovna
 3. 10. 17:00 Přednáška „Indie“ - Marek Jonák, cestovatel (ČKA) - Přednáškový sál KD Pečky
 4. 10. 18:00 „Zlomyslný osud“ - autorské čtení Davida Nedomy (MK) - městská knihovna
 5. - 6. 10.  Volby do zastupitelstev obcí 2018
 6. 10. 9:00 „Rodinné konstelace“ – vztahová terapie, Bára Hrubešová (MK) - městská knihovna

Správce nemovitosti:
náplň práce: údržba a kompletní správa domu, zajištění běžných 
oprav, koordinace případných oprav většího charakteru dle požadav-
ku zaměstnavatele, pomoc s údržbou zahrady a okolí domu, pomoc 
hospodyni

Hospodyni:
náplň práce: péče o dům – úklid, údržba ploch, koupelen, kuchyně, 
okolí domu, pomoc s nákupy, pochůzky 

Požadujeme:
–  příjemný, trpělivý a praktický manželský či partnerský pár, nutno 

ubytovat se přímo v nemovitosti
–  pracovní doba – časová  exibilita, řidičské oprávnění vítáno
–  manuální zručnost, schopnost samostatně si organizovat čas 
–  dlouhodobá spolupráce, zodpovědnost za práci a loajalita
–  trestní bezúhonnost
Nabízíme:
–  nadstandardně příjemné rodinné pracovní prostředí
–  ubytování
Kontakt: tel. 728 101 891
e-mail: info@senior-resort.cz

Senior Resort Pečky Senior Resort Pečky Senior Resort Pečky 
hledá do svého týmu

Senior Resort je určen pro seniory a  osoby se sníženou schopností 
pohybu, kteří chtějí svůj život prožít poklidně a spokojeně.
Senior Resort není dům s pečovatelskou službou. Zdravotní stav 
nájemníků musí umožňovat vést samostatný život.
– Kvalitní byty v centru města Pečky
–  Moderně vybavené bydlení s kuchyňskou linkou  a sociálním zařízením
– Vše na dosah ruky
– Součástí areálu je krásná zahrada

Senior Resort Pečky Senior Resort Pečky Senior Resort Pečky 
– tvoříme domov s láskou

Již brzy otevíráme

Kontakty: 728 101 891, 602 431 063
info@senior-resort.cz  •  www.senior-resort.cz


