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Dovolte mi vy-
užít možnost oslo-
vit Vás jako nová 

starostka města v tomto úvodníku.
Je mi velkou ctí a radostí, že jsem zís-

kala podporu Vaši a většiny zastupitelstva 
a mohu se nyní společně s radními a zastu-
piteli ucházet o Vaši přízeň v celém voleb-
ním období. Přebíráme právě agendu vede-
ní města a pilně se připravujeme na začátek 
nového roku. Chceme poctivě dokončit roz-
dělanou práci pana starosty Urbana a navá-
zat projekty novými, které v duchu našeho 
volebního programu odstartují nový rozvoj 
města. Věříme, že příjemné změny zazna-
menáte velmi záhy.

Těšíme se na Vaše podněty nejen při 
Vašich návštěvách radnice, ale také trochu 
neformálněji  na  Adventním setkání a roz-

svícení vánočního stromečku v neděli 2. 12. 
2018 v prostoru u kostela sv. Václava nebo na 
Vánočním koncertě a České mši vánoční J. J. 
Ryby, kterou jsme pro Vás letos připravili na 
pondělí 10. 12. 2018 v 19:30. Vstupné je dob-
rovolné a po koncertě si můžeme společně 
popřát krásné Vánoce nad šálkem čaje nebo 
svařeného vína.

Pokud se na žádné akci neuvidíme, přeji 
Vám již nyní velmi srdečně krásné prožití 
Vánoc s vašimi blízkými a radostný a šťastný 
vstup do nového roku, který bude, doufám, 
ve znamení rozkvětu našeho krásného měs-
ta. 

Vaše Alena Švejnohová
Budu ráda, pokud mi napíšete, 

co Vás trápí, na můj email 
alena.svejnohova@pecky.cz 

anebo se za mnou zastavíte na radnici.

Vedení mě sta spolu se zamě stnanci 
mě stského úřadu a redakcí P N 
přejí v š em svým spoluobčanům 
spokojené Vánoce a př ív ě tivý 
rok 2 019.

Srdečně Vás zveme na Veřejné zasedání Zastupitelstva města Pečky, 
které se koná dne 19. prosince 2018 od 17:30 ve velkém sále Kulturního domu 

města Pečky. Na programu je projednání a schválení rozpočtu na rok 2019.

Uzávěrka lednového čísla 
Pečeckých novin 
je 13. prosince 2018!!!



S T A R O S T K A  M Ě S T A  P A N Í  A L E N A  Š V E J N O H O V Á  A  Č E S T N Ý  H O S T  P L E S U  P A N  V Í T  R A K U Š A N  
•  V Á S  S R D E Č N Ě  Z V O U  •

*Vstupenky zakoupíte v sekretariátu Městského úřadu, v Kulturním středisku a ve Vzdělávacím centru a v Městské knihovně.

plesM

Ě S T A  P E Č K Y 

2 6 / 0 1 / 2 0 1 9  2 0
. 0

0

K D E :  K U L T U R N Í  S T Ř E D I S K O  P E Č K Y
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Milí občané města Pečky,
velmi srdečně Vás, Vaše přátele a známe zveme na Ples města. Vstupenky můžete zakoupit buď za 180 Kč nebo jako sponzorské 

vstupné. Sponzorské vstupné v hodnotě 500 Kč je určeno pro ty, kteří chtějí navýšeným vstupným pořádání plesu finančně podpo-
řit. Za Váš příspěvek Vám na plese, pokud nám to dovolíte, veřejně poděkujeme. 

                                                                             Těšíme se velmi srdečně na společný večer!
Alena Švejnohová, starostka města Pečky

S T A R O S T K A  M Ě S T A  P A N Í  A L E N A  Š V E J N O H O V Á  A  Č E S T N Ý  H O S T  P L E S U  P A N  V Í T  R A K U Š A N  
•  V Á S  S R D E Č N Ě  Z V O U  •

*Vstupenky zakoupíte v sekretariátu Městského úřadu, v Kulturním středisku a ve Vzdělávacím centru a v Městské knihovně.
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Z listopadových jednání RM
• Rada města schvaluje prodej použitých, nepoškozených silničních panelů p. A. B. za 

cenu 220,- Kč/m2 (celkem 25 ks) a společnosti Vamiro s.r.o., Most za cenu 210,- Kč/m2 
(celkem 185 ks). Podmínkou je zajištění vlastního odvozu, vykládky a nakládky.

• Odsouhlasena byla povinnost zápisu veřejných funkcionářů do Centrálního registru 
oznámení dle zákona o střetu zájmů, uveřejňování osobních údajů pro interní potřeby 
městského úřadu v souvislosti s platností GDPR.

• Byli jmenováni členové a náhradníci výběrové komise pro posouzení kvality uchazečů 
o pracovní pozici „Jednatel/jednatelka Pečeckých služeb, s.r.o.“ v tomto složení:

Předseda: Mgr. Alena Švejnohová - starostka   
Členové: Ondřej Schulz - člen ZM, p. Danielová - odborník v oblasti, PaedDr. Ce-
cilie Pajkrtová - tajemnice MěÚ, Miroslav Hartman - bývalý jednatel Pečeckých 
služeb, s.r.o. Pečky 
Náhradníci: Bc. Iveta Minaříková - místostarostka, Milan Paluska - člen ZM. 
Termín pro otevírání a hodnocení obálek byl stanoven na 28. 11. 2018 od 16:00 
v kanceláři starostky.      

• Rada města schválila jmenování členů jednotlivých komisí při Radě města Pečky na 
volební období 2018 – 2022 (viz výše) a doporučuje ZM ke schválení oddávajícího Vikto-
rii Janáčkovou MSc., členku ZM.

• Dále stanovuje užívat závěsný odznak při významných příležitostech a občanských 
obřadech jinému členu zastupitelstva města.

Máme nové vedení našeho města
Nové zastupitelsto města na svém prvním veřejném zasedání, 14. listopadu 2018 schvá-

lilo zprávu mandátové, návrhové komise o složení členů zastupitelstva města v počtu 21 
členů. Všichni členové zastupitelstva města složili předepsaný slib podle § 69 odst. 2 zákona 
číslo 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. 

Zastupitelstvo města zvolilo z řad svých členů: 
 Starostka Mgr. Alena Švejnohová, dlouhodobě uvolněná 
  pro výkon funkce
 1. místostarostka Bc. Iveta Minaříková, neuvolněná pro výkon funkce
 2. místostarostka Mgr. Blanka Kozáková, neuvolněná pro výkon funkce
Dále schválilo 7 člennou radu města ve složení:
 Starostka Mgr. Alena Švejnohová
 1. místostarostka Bc. Iveta Minaříková
 2. místostarostka Mgr. Blanka Kozáková
 Radní Šárka Horynová, Tomáš Vodička, Jiří Katrnoška,
  Jaroslav Železný
Zastupitelstvo po projednání zvolilo výbory zastupitelstva města, předsedy a členy: 

Finanční výbor: předseda Tomáš Vodička     
 Členové Bc. Petr Dürr, Ing. František Pospíšil, Jana Sladká, 

  Bc. Martin Jedlička, Jaroslav Semerád   
 Kontrolní výbor: předseda Milan Paluska     
 Členové              Mgr. Bc. Lenka Krúpová, Mgr. Jaroslava Heroldová, 

  Ing. Jan Korouš Ph.D., Jaroslav Železný, Zdeněk Fejfar, 
  Jaroslav Martinec

na svém prvním zasedání ustanovila následující komise a jejich členy na volební období 
2018 – 2022.

Komise stavebně-dopravní: Předseda: Tomáš Vodička. Člen: Ing. František Pospíšil, On-
dřej Schulz, Jiří Katrnoška, Jaroslav Železný, Ing. Jana Vaníčková, Milan Merhaut, Ing. 
arch. Pavel Švanda M.Sc., Ing. Věra Růžičková, Ing. arch. Vojtěch Malina, Ing. Jakub  
Douděra
Komise pro životní prostředí: Předseda: Viktorie Janáčková M. Sc.
Člen: Tomáš Vodička, Lenka Třísková, Ing. Petr Janovský, Hana Pokorná
Komise sportovní: Předseda: Jiří Katrnoška. Člen: Mgr. Václav Lebduška, Mgr. Tomáš 
Drška, Ing. David Nedoma,  Martin Vaníček, Michal Rumlena, Mgr. Pavel Kupr, Ing. Sta-
nislav Jiran, Romana Růžičková, Eva Jíchová, Zdeněk Buřič 
Komise pro kulturu a vzdělávání: Předseda: Mgr. Blanka Kozáková. Člen: Mgr. Jaro-
slava Heroldová, Ludmila Švandová, Mgr. Věra Křížová, František Hála, Lukáš Hanzelín, 
Mgr. Jana Kusá, Libor Vodička, Mgr. Miroslava Zumrová, Michal Müller, zástupce měst-
ské knihovny
Komise pro sociální oblast a zdravotnictví: Předseda: Bc. Iveta Minaříková. Člen: Šár-
ka Horynová, MUDr. Věra Schürzová, Mgr. Dana Kynclová, Luděk Vinohradník, Mgr. Šár-
ka Velká, Mgr. Petra Čermáková
Komise bytová: Předseda: Šárka Horynová. Člen: Mgr. Jaroslava Heroldová, Luděk Vino-
hradník, Mgr. Petra Čermáková, Dana Pečenková, Ing. Věra Růžičková, Olga Janoušková
Fond rozvoje bydlení: Předseda: Martin Jedlička. Člen: Ondřej Schulz, Ing. Karel Kriš-
toufek, Vlastimil Kmoch, Olga Janoušková
Krizový štáb: Mgr. Alena Švejnohová, Bc. Iveta Minaříková, MUDr. Věra Schürzová, Bc. 
Petr Dürr, Bc. Martin Jedlička, Ing. Jaroslav Jiran, PaedDr. Cecilie Pajkrtová, jednatel 
Pečeckých služeb, Pavel Sedláček, Bc. Jaroslav Rak, Milan Urban
Sbor pro občanské záležitosti: Člen: Miloslava Turynová, Mgr. Jaroslava Heroldová, 
Hana Pešková, Věra Šuková, Svatava Jindřichová, Marie Vlková, Růžena Tykvová, Šárka 
Horynová, Zuzana Vaněčková, 
Pracovní skupina podnikatelská: Předseda: Mgr. Alena Švejnohová. Člen: Gabriela Cr-
kalová, Ing. František Pospíšil
Pracovní skupina pro oslavy 100 let povýšení Peček na město: Předseda: Ondřej Schulz
Člen:  Miroslav Vlk, Michal Müller

Rada města

Jak už jsme informovali v listopadovém 
čísle Pečeckých novin, posunutí termínu 
ustavujícího zasedání bylo způsobeno podá-
ním návrhu na neplatnost voleb do Zastu-
pitelstva města Pečky. Krajský soud v Praze 
návrh pana J. K. občana Peček dne 30. října 
2018 zamítl.

Úplné znění  usnesení Krajského sou-
du v Praze je podle zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí zveřejněno 
na úřední desce soudu.

Soud rozhodl

Naši zastupitelé
Bc. Petr Dürr  ČSSD
Fejfar Zdeněk  ODS+NK
Mgr. Jaroslava Heroldová DiS.  NP
Martin Homan ODS+NK
Šárka Horynová  NP
Viktorie Janáčková, MSc.  NP
Bc. Martin Jedlička  PP
Ing. Stanislav Jiran  KSČM
Jiří Katrnoška  ČSSD
Mgr. Blanka Kozáková  NP
Ing. Karel Krištoufek  ODS+NK
Mgr. Věra Křížová  ODS+NK
Jaroslav Martinec  KSČM
Bc. Iveta Minaříková  NP
Milan Paluska  ODS+NK
Ondřej Schulz  NP
MUDr. Věra Schürzová  NP
Mgr. Alena Švejnohová  NP
Vinohradník Luděk  KSČM
Tomáš Vodička  NP
Jaroslav Železný  STAN

Další informace a podrobnosti 
o vedení města na: 
www.pecky.cz

Telefonní kontakty 
na vedení města:

Alena Švejnohová, starostka: 
606 609 572

Iveta Minaříková, 1. místostarostka: 
721 170 352
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Parkoviště
Ministerstvo pro místní rozvoj  konečně 

zveřejnilo seznam podpořených a náhrad-
ních projektů ve výzvě IROP č. 73 na do-
pravní terminály a parkoviště P+R. V tom-
to seznamu   je uvedena i výstavba našeho 
parkoviště u vlakového nádraží.  Projekt je 
spolufinancován  z IROP, výzva 73 , Prioritní 
osa Konkurenceschopné, dostupné a bez-
pečné regiony  s cílem zvýšení podílu udrži-
telných forem dopravy. Výstavba parkoviště 
se tedy posunuje do příštího roku. Časový 
harmonogram bude muset být aktualizován 
tak, aby co možná nejméně komplikoval re-
konstrukci průtahu městem, kterou finan-
cuje Středočeský kraj a hlavně cestujícím 
vlakem. Možnosti náhradního parkování 
budou předmětem dalšího projednávání.

Celkové náklady budou známé až po vý-
běru zhotovitele, ale předpoklad je  7,5 mil. 
Kč.  Podrobnější informace jsou uveřejněny 
na stránkách města, oddíl Investice a stra-
tegie. 

V základní škole se finišuje
Z fotografie je patrné, že pan ředitel má 

již  důvod k úsměvu. Uzavírka hlavního 
vchodu bude za pár dní stavební minulostí. 
Úpravy související s celkovou rekonstrukcí 
cvičné kuchyňky, vytvoření místa pro tzv. 
poradenské centrum a instalace výtahu je 
téměř u konce. I přes problémy, které se 
na každé stavbě vyskytnou, v našem přípa-
dě  zejména s vlhkostí betonových podlah,  
bude časový harmonogram dodržen. Předá-
ní dokončeného díla je naplánováno na 5. 
12. 2018 a ukončení projektu do 20. 1. 2019. 
Projekt je spolufinancován z IROP (Inte-
grovaný regionální operační program) pro-
střednictvím MAS Podlipansko( Místní akč-
ní skupina), výzva 1.3 Vzdělávání. Hlavním 
cílem projektu je vytvoření bezbariérových 
podmínek pro pohyb osob v budově a zkva-
litnění podmínek pro výuku žáků. Celko-
vé náklady jsou ve výši 4,5 mil. Kč, z toho 
je dotace 3 mil. Kč. Podrobnější informace 
jsou uveřejněny na stránkách města, oddíl 
Investice a strategie. 

Vánoční strom
Vánoční strom, který se letos poprvé roz-

svítí první adventní neděli 2. prosince 2018 
na náměstí v Pečkách, vyrostl v obci Lhotky, 
6 km za Kouřimí směrem na Sázavu. Měří 
cca 12 m a převezen do Peček byl ve středu 
28. listopadu a následně ozdoben, aby potě-
šil nejen občany Peček, ale i jejich návštěv-
níky.

Jana Zindrová, referent odboru výstavby, 
zemědělství, životního prostředí a dopravy

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem voličům, kteří v komunálních volbách 5. - 6. 10. 2018 
odevzdali svůj hlas kandidátům KSČM.
Nesmírně si vážíme Vaší důvěry. Tři naši zvolení zastupitelé udělají vše pro to, 
aby ji nezklamali.

MěV KSČM.

Třídíme
Město Pečky informuje občany o množ-

ství odpadu, který vytřídili do sběrných ná-
dob  za období od 1. 7. do 30. 09. 2018 a který 
byl předán k dalšímu využití. Nádoby na tří-
děný odpad poskytuje městu Pečky společ-
nost EKO-KOM, a.s. a to na základě smlou-
vy o výpůjčce. V letošním roce byla sběrná 
síť kontejnerů rozšířena o dalších 12 ks a 14 
ks bylo vyměněno za nové kontejnery. 

Za uvedené období se vytřídilo: Papír - 

25,050 t; Plast - 22,140 t; Sklo - 13,400 t; Kovy 
-   7,770 t; Celkem to je 68,360 t vytříděného 
odpadu a předaného k dalšímu zpracování. 
Město Pečky obdrželo za tento odpad odmě-
nu ve výši 141.267,75 Kč o kterou se snižují 
náklady na likvidaci odpadů ve městě. 

Děkujeme, že odpad třídíte.
Hana Pokorná, 

referent odboru životního prostředí

Stavba PENNY byla zahájena

Věra Růžičková, 
vedoucí odboru správy majetku města a bytového hospodářství

Placená inzerce



Naší mamince paní Anně 
Havelkové přejeme k je-
jím krásným 80. narozeni-
nám hodně zdraví, spoko-
jenosti, štěstí a elánu. 
     Děkujeme za vše! 
             Dcery Mirka a Jana s rodinami

Různé / Společenská kronika 512 | 2018         Pečecké NOVINY            

Vánoce jsou 
za dveřmi...!!!

Víte, že v naší knihovně můžete pořídít 
spoustu dárků pod stromeček? Přijďte si 
vybrat (nebo se nechat inspirovat) z obrazů 
a šperků (techniky ebru a enkaustika) od 
Kateřiny Hovorkové, ze slavnostních svícnů 
a svíček Ivany Vondráčkové, nebo textilních 
drobností Chráněné dílny CZPINS z Pře-
louče. Pro milovníky drátovaných výrobků 
jsou tu připraveny stromečky štěstí, ozdoby 
a svíčky Zdeny Eichlerové. A kdo rád do 
divadla, na koncert nebo sportovní utkání 
může si u nás zakoupit vstupenky.

Kolektiv městské knihovny

Vánoční orienťák 
v Poděbradech 
(15. 12. 2018, 17:00 - 20:00)

Vánoční orienťák pořádáme, abychom se 
i v zimních dnech proběhli a sešli nad šál-
kem dobrého svařáku (i nad jeho nealkoho-
lickou variantou). Nejsme uzavřená společ-
nost, rádi přivítáme kohokoliv, kdo si bude 
chtít tento dobrodružný sport vyzkoušet. 
Atraktivní a známá lokalita poděbradského 
parku je vynikající příležitostí, jak si „zkusit 
mapu“ tam, kde to i lidé z Peček dobře zna-
jí. Nemějte obavy, v centru závodu budeme 
mít dostatek zkušených pomocníků, kteří 
vám ochotně poradí a zodpoví všechny vaše 
otázky. Buzolu potřebovat nebudete, bater-
ku nebo čelovku ano. 

Nezapomeneme ani na trasu pro děti (při 
svíčkách), na kterou můžete vyrazit i s nimi. 
V cíli vás pak bude čekat odměna a teplé ob-
čerstvení. Těšíme se na vás!

Běhej Poděbrady (a jeho členové z Peček)

Gratulujeme

Vzpomínáme
9. 12. 2018 uplyne 15 let, 
co nás navždy opustil 
pan Rudolf Kupr.
Vzpomíná rodina.

Nejsmut-
nější den 
v roce je 

pro nás 4. 12. Už je to 15 
let, co nás náhle opustil 
náš milovaný syn, vnuk 
a bratr Pepa Ort z Peček. 
Kdo jste ho měli rádi, věnujte mu tichou 
vzpomínku. Zarmoucená rodina.

26. 11. uplynulo deset 
smutných let, co navždy 
utichlo srdce pana 
Josefa Trnky z Peček. 
Stále vzpomíná manžel-
ka, dcera a syn s rodina-
mi.

Vážení přátelé, 20. pro-
since uplyne pět let, kdy 
nás navždy opustil pan 
Jiří Zradička, rodák 
z Kostelní Lhoty, zaměst-
nanec podniku Tona, 
myslivec, náš tatínek. 
Vzpomeňte spolu s námi. 
Rodina Zradičkova a Svobodova. 

Dne 4. 12. vzpomínáme 
nedožitých 79 let paní 
Jindřišky Trnkové, ro-
zené Lípové, z Velkých 
Chvalovic. S bolestí 
v srdci a láskou vzpomí-
ná manžel.

Městská knihovna 
S.Čecha v Pečkách přeje

všem svým čtenářům 
a zákazníkům příjemné 
prožití svátků vánočních 

a plno radostných 
a šťastných dnů

v nadcházejícím roce 2019.

Kulturní středisko 
města Pečky 

Vám přeje klidné 
prožití vánočních 

svátků a hodně zdraví 
a spokojenosti 

v novém roce 2019.

Výstava fotografií
Přijměte pozvání, v době adventní, na 21. 

ročník Putovní výstavy fotografií Klubu pří-
znivců PENTAXu, jehož členem je i pečecký 
fotograf Jaroslav Železný. Do konce prosin-
ce si tak můžete ve foyer kulturního domu 
prohlédnout dvě kolekce fotografií - jednu 
na téma „ulice“, druhou volnou.

Klub příznivců PENTAXu je volné ote-
vřené sdružení spokojených amatérských 
i profesionálních uživatelů fototechniky 
PENTAX, které funguje již od roku 1996. 
Máte-li tento fotoaparát, jste s ní spokojeni 
a máte zájem se přidat, můžete. Všechny 
základní informace a kontakty najdete na 
www.klub.foto-sam.cz.

Vzdělávák už 
dárky dostal

Ne od Ježíška, ale od „radnice“ v rámci 
plnění Strategického plánu rozvoje města 
Pečky pro roky 2016 - 2026. A jsou to dárky 
nejen krásné, ale i praktické a hned dva! 

Prvním je zahradní úprava dvora, který 
teď bude poskytovat větší soukromí a klid 
pro venkovní aktivity kroužků a kurzů, 
s bonusem krásné nové pergoly  - venkov-
ní učebny. A tím druhým je uvolněný pro-
stor po ordinaci paní doktorky Seifertové. 
Nově tu máme výtvarný ateliér na všechny 
„ušmudlané kroužky“: dětského Tvořílka, 
dívčí Kreativ, oba Ateliéry (mládežnický 

a dospělácký), Keramiku pro všechny a sa-
mozřejmě oblíbené víkendovky. 

Vy, co jste u nás ještě nebyli, přijďte se 
podívat a třeba i vyzkoušet! Z našich více 
než padesáti kroužků a kurzů si třeba vy-
berete. A pokud ne pro sebe, tak jako dárek 
pro své blízké formou dárkového poukazu 
pod stromeček. Darujte zábavu, poznání, 

přátele a kamarády, vě-
domosti, odpočinek, zku-
šenosti, dovednosti,… 
A pokud si chcete nějaký 
dárek i odnést, nabízíme 
Vám krásné perokresby 
z prodejní výstavy Fran-
tiška Hály v naší Galerii 
na schodech.

Více informací na 
w w w.v z c e n t r u m . c z , 
info@vzcentrum.cz, 724 
811 636

Krásný čas adventu a Vá-
noc a v novém roce spous-

tu splněných přání Vám za 
Vzdělávací centrum Pečky 

přeje Jana Kusá
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Pozvání 
na koncert

Zveme všechny v neděli 16. prosince 2018 
od 14:00 do velkého sálu Kulturního domu 
města Pečky na tradiční Předvánoční kon-
cert, který každoročně připravujeme na zá-
věr roku. Je svátkem pro milovníky klasické 
hudby, kteří dokáží ocenit pěvecké a hu-
dební kvality našich účinkujících Dagmar 
Vaňkátové, emeritní sólistky ND, Václava 
Klimenta, Josefa Vaňkáta, člena orchestru 
Státní opery Praha a Ireny Chřibkové, titu-
lární varhanice od sv. Jakuba v Praze. 

Program letošního koncertu je složen ze 
skladeb B. Smetany, A. Dvořáka, J. Suka, L. 
Janáčka, Z. Fibicha a v jeho závěru se v nad-
cházejícím vánočním čase můžete potěšit 
výběrem z koled. Sváteční zamyšlení nám 
v průběhu programu nabídne P. Mgr. Fran-
tišek Kroczek, OFMCap, z kostela sv. Josefa 
na nám. Republiky v Praze. 

Po skončení jste srdečně zváni do Spo-
lečenského klubu, kde budete mít možnost 
k setkání s přáteli a účinkujícími. Přijďte 
společně prožít sváteční odpoledne v pří-
jemném prostředí kulturního domu města 
Pečky.  

Ludmila Švandová, 
www.akademiepecky.wix.com/akademie

Podzim v Pečovatelské službě 
města Pečky

Rubínová svatba manželů Veselých 
V pátek 5. října jsme měli čest pomoci 

uspořádat našim letitým milým klientům 
Josefovi a Emílii Veselým oslavu jejich ru-
bínové svatby, kdy si v Klubovně DPS za 
přítomnosti pana starosty Milana Urbana 
potvrdili vzájemnou lásku po čtyřiceti le-
tech. Manželům přejeme jen vše nejlepší do 
dalších let, hlavně hodně zdraví a nadále 
tolik lásky a tolerance jako doposud.

Junioři seniorům 
V úterý 16. 10. 2018 jsme se sešli na tra-

diční akci pro naše klienty „Junioři seni-
orům“, jejíž již 18. ročník nám umožnila 
uspořádat ve svých prostorách ZUŠ Pečky. 

Na programu bylo tradiční hudební vy-
stoupení dětí ze ZUŠ, vystoupení dechové 
kapely Polabská Blaťanka, při které si mno-
zí rádi zazpívali i zatančili a dále tolik očeká-
vané průběžné vyhlášení tomboly. Od míst-
ních firem, živnostníků i jednotlivců se nám 
podařilo nashromáždit přes 100 cen a tak 
mnozí účastníci odcházeli a odjížděli ob-
těžkáni četnými hodnotnými dary. Výtěžek 
z prodeje lístků do tomboly bude opět použit 
na činnost našeho Senior klubu. Velký dík 
patří Základní umělecké škole v Pečkách, 
která nám zapůjčila sál, všem ochotným 
sponzorům, kteří věnovali ceny do tombo-
ly a občerstvení pro účastníky akce, všem 
dětem, které přišly našim seniorům zahrát 
a zazpívat, kapele Polabská Blaťanka, která 
odpoledne doplnila svým hudebním vystou-
pením a v neposlední řadě všem pracovni-
cím Pečovatelské služby města Pečky, které 
pomohly celou akci zorganizovat. 

Divadlo v DPS
Úterý 13. 11. 2018 bylo u nás v DPS po 

ránu rušné. Svoji návštěvou nás totiž  pocti-

NEJSTE NA TO SAMI . . .  
Ověřená, spolehlivá domácí péče o Vašeho blízkého každý den 
od 7 do 20 hodin, včetně víkendů a svátků

• individuální přístup
• respektování soukromí 
• respektování lidské důstojnosti každého člověka 
• profesionální přístup kvalifikovaných pracovníků

Pečovatelská služba města Pečky
                     tel.: 797 977 088
                     e-mail: socialni.pspecky@centrum.cz
                     www.pspecky.cz

• 2. 12. (první adventní neděle) v průbě-
hu bohoslužeb (od 10.00) zahraje pop-folk
-rocková skupina Abakuk písně inspirované 
písněmi B. Dylana, L. Cohena, P. Simona, E. 
Claptona. 

• 9. 12. v 17:00 proběhne v evangelickém 
kostele Adventní koncert. Barokní sonáty 
budou hrát Petr Mašlaň (violoncello) a Filip 
Šimonovský (cembalo). 

• 16. 12. „dětská besídka“, Vánoce s dět-
mi, pro děti… 

• 25. 12 v 10:00 vánoční bohoslužby 
• 31. 12. v 16:00 meditační silvestrovské 

setkání 

Vánoce a advent 
v evangelickém sboru v Pečkách

Svaz tělesně 
postižených z. s. Pečky

Nejen pro členy našeho spolku byl uspo-
řádán oblíbený výlet do Kudowy Zdroje. 

Zájemci o kulturu navštívili dvě předsta-
vení v pražských divadlech. V Divadle ABC 
to byla hra Moře a v Divadle Na Fidlovačce 
Sen noci svatojánské. Vybíráme si dopoled-
ní představení, která jsou cenově zvýhodně-
ná. 

V sobotu 8. 12. 18 od 13:00 -17:00 zveme 
všechny členy do Kolína na „ Zámeckou“ na 
Mikulášské posezení s hudbou. 

Každé pondělí od 10:00 - 10:30 se koná 
v Kulturním domě Pečky dopolední cvičení 
na míčích pro seniory.

Věra Šuková

li děti ze 3. A Základní školy v Pečkách se 
svým vtipným hudebně - divadelním před-
stavením Karkulka na motivy pohádky Z. 
Svěráka Tři bratři. Tato nevšední aktivita 
měla u našich klientů tak velký ohlas, že se 
nám nedostávalo potřebných židlí pro po-
sazení všech návštěvníků představení. Paní 
učitelka Mgr. Pechová s dětmi toto předsta-
vení nacvičila v rámci projektu „Jsem laska-
vec“ a rozhodně potěšil všechny přítomné. 
Děkujeme!

Konec roku 2018 se pomalu chýlí ke kon-
ci a jako každý rok přichází bilancování, co 
ten starý rok přinesl a co můžeme očekávat 
v roce příštím. Díky našim skvělým pracov-
nicím jsme umožnili našim mnohým starším 
spoluobčanům důstojně žít a dožít ve svém 
domově a toto poslání budeme naplňovat 
i v roce příštím. Přeji všem klidné vánoční 
svátky a jen vše dobré v roce nadcházejícím!

Petra Čermáková, 
ředitelka Pečovatelské služby města Pečky

Pozor změna!!!
Avizovaný adventní koncert komorního 
orchestru Vox Bohemika z Českého Bro-
du v evangelickém kostele, naplánovaný 
na 2. 12., je přesunut na neděli 9. 12. 2018 
od 17:00. Viz. výše.

Všem se tímto omlouváme
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Podzimnímu běhu parkem nepřálo počasí
Pečečtí atleti již tradičně  v den státního 

svátku 28. řína uspořádali Podzimní  běh 
na 10 km. Letošní 26. ročník provázelo ne-
vlídné deštivé počasí. Závod proběhl na sil-
ně podmáčených cestách v parku. Počasí 
mělo vliv i na slabší účast běžců a běžkyň, 
kterých se tentokrát na start postavilo čty-
řiadvacet. S náročnými podmínkami se 
nejlépe vypořádal Luboš Herel z LESK Ko-
lín, mezi ženami se podobný úspěch poda-
řil Evě Babicové z Českého Brodu.  Po skon-
čení závodu se běžci přesunuli na náměstí, 
kde se zúčastnili slavnostního odhalení 
sochy T. G. Masaryka a položili k pomníku  
obětí světových válek kytici květin. Ná-
sledně pak vyčkali na doběh štafety, kterou 
pořádali kolínští atleti na paměť  stoletého 
výročí vzniku samostatného  Českosloven-
ska a následně připevnili stuhu na štafe-
tový kolík.  Trasa štafety vedla z Prahy do 
Kolína a měřila  rovných 100 km. 
Výsledky:   muži 
 1. Luboš Herel    -    Lesk Kolín     35:56
 2. Jan Němec      -    Kolín              38:44
 3. Jan Herda       -    Dobřichov       39:22
                     ženy 
 1. Eva Babicová - TCC Český Brod 43:30
 2. Iva Koužilová - Sokol Kolín 44:46
 3. Petra Müllerová - Dobřichov 49:14

 Jiří Katrnoška

B a s k e t b a l o v ý 
oddíl TJ Sokol Peč-
ky stále přijímá do 
svých řad k doplně-
ní minižákovských 
družstev děvčata 
ročník narození 2008 
až 2012. Přihlásit se 

lze ve sportovní hale v době trénin-
ků tj. v úterý 18:30 - 19:30, čtvrtek 
16:00 - 18:30, pátek 16:30 - 17:30

Jiří Katrnoška

Před startem závodu s č. 1 pozdější vítěz Luboš Herel

Příprava na jarní 
Pečeckou desítku 

“Memoriál 
Jardy Kvačka“ 

již začala 

Štafeta u pomníku T. G. M.

Pečečtí běžci v těchto dnech započali 
s  přípravou na daleko  známější jarní Pe-
čeckou desítku. Její čtyřicátý ročník se 
uskuteční v sobotu 9. března 2019 a již nyní 
se lze na internetových stránkách www.
sportt.cz  zaregistrovat ke startu. Propozice 
a více informací o tomto závodu naleznete 
na  www.pececkadesitka.cz

Jiří Katrnoška

Minigolf Pečky
Skončila nám letošní venkovní sezóna. 

Naše výkony se velice zlepšily, ale na někte-
ré z umístění na bedně to ještě není. Dou-
fáme v návrat našich mladých hráčů a tím 
by bylo možné poskočení v žebříčku. V celé 
naší republice se nacházejí pouze tři krytá 
hřiště a jedno z nich je nyní vybudováno 
v obchodním domě Kotva Praha, což je pro 
nás velice příhodná poloha, a tak tam po 
dobu zimy budeme jezdit trénovat. Každé 
úterý se tam minigolfoví hráči schází, aby si 
zahráli a porovnávali výsledky. Jeden turnaj 
se také bude hrát v hale v Děčíně. Děti tré-
nují v hale kulturního domu a doufám, že se 
podaří vyjet na trénink i do Kotvy.  

Věra Šuková, trenérka

Parkour v Pečkách
V neděli 11. 11. 2018 proběhla ve školní 

tělocvičně ukázková lekce Parkouru. Bě-
hem více jak dvouhodinového tréninku se 
děti dozvěděly spoustu zajímavých věcí. 
Protože lektoři z IN MOTION ACADEMY 
jsou profesionálové, začínalo se samozřej-
mě seznámením s bezpečnostními pravidly. 
Pak lekce pokračovala praktickým cviče-
ním. 14 dětí bylo rozděleno do dvou skupin, 

takže opravdu všechny byly po celou  dobu 
v pohybu. Ohlasy byly vynikající. O pokra-
čování mají zájem nejen ti, kteří se zúčastni-
li, ale i mnoho dalších, na které se tentokrát 
nedostalo. Budeme se tedy snažit, aby Par-
kour v Pečkách nebyl jen ukázková lekce. 
Chtěli bychom, aby to byla jedna z dalších 
možností, které mohou dětem v Pečkách 
přinést aktivní pohyb a radost ze sportu.

Blanka Kozáková , NP
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Úspěchy žáků 
v Logické olympiádě

I v letošním roce se někteří žáci naší školy 
zúčastnili soutěže Logická olympiáda. Sou-
těž je pořádána Mensou ČR. Soutěž probíhá 
ve čtyřech kategoriích. Kategorie A1 je ur-
čena žákům 1. ročníku, A2 je kategorie dru-
háků. Žáci 3. - 5. ročníku soutěží v kategorii 
A a kategorie B je pro žáky 6. - 9. ročníku. 
Do soutěže se zapojilo rekordních 61.761 
žáků z celé ČR. Na naší škole 67 žáků z obou 
stupňů. Pochvalu a uznání zaslouží všichni, 
kteří našli chuť a čas soutěžit. Nejúspěšnější 
řešitelé ve svých kategoriích byli:

A1: 1. Houdek Denis z 1. C, 2. Schürz Ši-
mon z 1. A, 3. Adamovič Alex, Brun Marek 
a Skalová Magdalena všichni z 1. C

A2: 1. Koblihová Adéla, 2. Chrbolková Na-
tálie, 3. Zápotočná Karolína všechny z 2. B

A: 1. Nedoma Oliver z 3. A, Nedoma Ed-
gar z 5. A, Svrčinová Amélie ze 3. B

B: 1. Svrčinová Anna z 8. C, 2. Meluš Mar-
tin z 9. B, 3. Břinčil Mirek z 6. C

Mimořádnou pochvalu si zaslouží prvňák 
Denis Houdek, který se umístil mezi 15 nej-
úspěšnějšími řešiteli Středočeského kraje. 
Všem gratuluji za úspěšnou reprezentaci 
školy a budu se na vás těšit opět při dalším 
ročníku.

Blanka Kozáková, učitelka

Rok se s rokem sešel
Rok se s rokem sešel. Říkáme. Ale letos 

mám pocit, že to nějak neplatí. Letošní rok 
nešel, ale letěl mílovými kroky. Než jsme 
se nadáli, byly Velikonoce, letní prázdniny, 
Vánoce… A mezi tím samý spěch a kalup.

Svět kolem nás se mění a my jsme jeho 
součástí. Chceme a musíme reagovat na 
všechny změny kolem a přitom se snažíme, 
abychom svým konáním prospěli lidem, se 
kterými jsme ve spojení.  Snažíme se každý 
podle svých sil a měli bychom mít na mys-
li nejen prospěch svůj, ale všech. Je tomu 
tak opravdu vždycky? Dokážeme rozlišit, 
co je dobré a co zlé? Dokážeme vždycky 
potlačit svůj zájem ve prospěch ostatních? 
Umíme být nesobečtí, obětaví, vstřícní? Ať 
už v rámci celého státu, kraje, obce, školy, 
rodiny…

Jsou věci, které nemůžeme ovlivnit, 
a jsou věci, které ovlivnit můžeme. A na ty 
bychom se měli zaměřit. Každý by měl začít 
sám u sebe. A snažit se být alespoň o ma-
linký kousíček lepší. A když se dá dohro-
mady přes deset miliónů malých kousíčků, 
je to už pořádný kus. A ještě k tomu kvaltu 
kolem nás a v nás samých. Zkusme se na 
chvilku zastavit, nadechnout se a rozhléd-
nout se kolem sebe. Občas je to nutné, aby 
nás to všechno kvaltování nesemlelo. Pro-
tože pak bychom mohli zjistit, že nemáme 
dost sil na to, co je důležité (jak řekl jeden 
Malý princ). Přeji tedy všem, za naši školu 

i za sebe, aby ten následující rok byl o troš-
ku klidnější a abychom měli dost času na 
sebe navzájem.

Luboš Zajíc, ředitel školy

Jsem laskavec

Na vědomost dáváme, že jsme se zapo-
jili do druhého ročníku Světového dne las-
kavosti, který proběhl 13. 11. 2018 v rámci 
projektu „Jsem laskavec“ za přispění Karla 
Janečka. V průběhu dopoledne jsme šli do 
pečeckého domu s pečovatelskou službou 
zahrát seniorům naši mini operku Červená 
Karkulka od Zdeňka Svěráka. Vystoupením 
jsme jim chtěli zpříjemnit podzimní čas.  Se-
nioři si s námi vesele povídali a bylo vidět, že 
je vystoupení potěšilo. Někteří měli dokon-
ce slzy v očích. Jen nevíme, jestli dojetím či 
od smíchu.  Odcházeli jsme se spokojeným 
pocitem. Jsme rádi, že jsme se do projektu 
zapojili. Zdravíme všechny laskavce! Určitě 
to nejsme jen my, ale mnoho z Vás, kteří čte-
te tyto řádky.

III. A s Alenou Pechovou

100 let výročí založení naší republiky ve III.B
Na konci října jsme se několik dní zamě-

řili na poměrně vzácnou a velmi důležitou 
událost, a to na výročí 100 let od založení 
naší republiky. Žáci si během celého měsíce 
přinášeli a shromažďovali výstřižky z novin, 
rodiče jim vytiskli obrázky z celého století. 
K dispozici jsme měli umělce - herce, spiso-
vatele, vynálezce, prezidenty i státní sym-
boly. Nejvíce jsme se věnovali T. G. Masary-
kovi, jehož socha je odhalena na pečeckém 
náměstí. 

Díky vytvořeným prezentacím a progra-
mům na internetu jsme si připomněli, jak se 
do českého znaku dostal dvouocasý lev. Už 
známe státní symboly naší republiky a snad 
umíme rozpoznat alespoň některé naše pre-

zidenty. Poznáme českou hymnu a víme, jak 
se při ní chovat. Z nasbíraných víček jsme 
vytvořili českou vlajku, z listů lípy tvar ČR. 
Naučili jsme se slova naší hymny a v závěru 
jsme vytvořili papírové koláže, které jsme 
vystavili na chodbě školy. Ty se dětem moc 
povedly a jsou na ně náležitě hrdé. 

Naše třída také zakoupila strom - lípu - 
v akci Zasaďme 100 stromů. Tu jsme si došli 
za pomoci organizátorů zasadit. Všichni se 
snažili a povedlo se - je v zemi. Na školním 
dvoře jsme díky myšlence školního parla-
mentu spolu s ostatními žáky vytvořili z na-
šich těl státní vlajku. Akce se zdařila. Jsme 
rádi, že jsme to mohli zažít. 

Žáci III.B a paní učitelka

I my, prvňáci, jsme se zapojili do celo-
světového dne laskavosti. Rozhodli jsme se, 
že tuto akci podpoříme úklidem okolí naší 
školy. Abychom měli správnou představu 
o tom, co vše je třeba pro hezké a čisté město 
udělat, navštívili jsme Pečecké služby. Paní 
Borovičková nám vyprávěla o strojích a vo-
zech, které se starají o pořádek ve městě. 
Pan Crkal a pan Sedláček dětem dovolili, 
aby si  prohlédly popelářský vůz. Děti byly 
z celé prohlídky nadšené. Vydařil se i dobrý 
skutek, úklid v okolí školy a kostela. Všichni 
jsme odcházeli s dobrým pocitem, že JSME 
LASKAVCI.

Děti a jejich třídní učitelky z 1. A a 1. C 
Druhý stupeň se také nedal zahanbit 

a spolu se sedmými a osmými ročníky jsme 
se přidali. Zapojili jsme se úklidem okolí – 
uklidili jsme od odpadků dětské hřiště na 
sídlišti a v parku, plac u Tesca a okolí rybní-
ka. Dohromady jsme sesbírali 16 kg odpad-
ků. To je úctyhodný výkon, zároveň velice 
smutný. Moc děkuji dětem za zápal a ochotu 
naše město uklidit!

Kateřina Čiháková, učitelka, 
koodinátorka programu Ekoškola
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Cesta ke svobodě a demokracii
Myslíte si, že události rok u1989 dokáza-

ly okamžitě nastolit demokracii? Že demo-
kracie znamená neupírat práva jedincům, 
kteří si chtějí dělat všechno jen po svém? 
Nebo věříte (stejně jako já), že jsme všichni 
pouze na cestě k demokracii směřující?

Konference v Senátu 20. 11. odpově-
di nepřinesla. Více než 100 učitelů z celé 
republiky diskutovalo po vystoupení vel-
mi hvězdných řečníků  -  zástupci MŠMT, 
bývalí i současní politici – Cyril Svoboda, 
Michaela Šojdrová, historici – např. Tomáš 
Zahradníček, politoložka Vladimíra Dvořá-
ková.

Zjistili jsme, že dějiny se stále točí i ko-
lem nás. Že to, co si pamatujeme my, naši 
rodiče, vzpomínky zasazené do historické-
ho kontextu, ukazují možná víc než učebni-
ce. Že když se nám podaří pomoci, aby děti 
svět vnímaly reálně, aby je zajímalo dění 
kolem, pomůžeme do budoucna. Že základ-
ní lidská práva (na život, svobodu a vlast-
nictví) budou ctít nejen pro sebe.

Žijeme v té nejlepší době. I když země-
pisně jsme stále trochu determinováni 
(„Němci zvládnou všechno, Rusové všech-
no vydrží. Na Češích je to ustát“). My tu ces-
tu správným směrem zvládneme.        

Eva Zajícová, učitelka

Příběh našeho 
zemědělství

Co jedli lidé v minulosti? Proč se vever-
ky musely mít na pozoru před středověkými 
kuchaři?  A jak se vlastně správně stoluje? 
Odpovědi na tyto a mnohé další otázky našly 
děti ze dvou čtvrtých tříd v expozici Gastro-
nomie v Národním zemědělském muzeu na 
pražské Letné.

Program s lektory byl zaměřen na histo-
rii stravování – od pravěké kuchyně až po 
kuchyň našich babiček se spoustou zajíma-
vých exponátů. Poučení, že na vystavené 
předměty se nesmí sahat, v tomto muzeu 
tak úplně neplatí. Objevili jsme hodně míst, 
kde se přímo vyžadovalo, aby děti po hmatu 
poznaly určité suroviny a zkusily si v sou-
ladu s etiketou prostřít sváteční stůl. Všem 
návštěvníkům muzea doporučujeme návště-
vu střechy jeho funkcionalistické budovy, 
která je osázena zelení a poskytuje překrás-
ný pohled na Prahu z výšky. Náš výhled byl 
umocněn sluníčkem, které nám svítilo nad 
hlavami a krásně hřálo, i když byl 14. lis-
topad. A ty veverky? Uhodli jste. Nejlepší 
prý byly podávané s omáčkou. Dobrou chuť 
všem!

Exkurze byla hrazena z projektu Vzdělá-
vací programy paměťových institucí do škol.

Děti IV. A a IV. C a jejich paní učitelky 
Marcela Němcová a Miloslava Hraničková

Projekt Tanzánie
Ve výuce zeměpisu se často věnujeme 

projektovému vyučování. Jedním z různých 
typů projektů, které v zeměpisu se žáky 
zpracováváme, je beseda s cestovatelem, 
který žákům zprostředkuje svoje osobní po-
střehy z určité země. K tomu si žáci připraví 

Testy tak trošku 
jinak

Jedna věc 
je se na test 
naučit a druhá 
věc je umět 
naučené věci 
použít. V hodi-
nách přírodo-
pisu opakuje-
me učivo myš-

lenkovými a pojmovými mapami. Tentokrát 
žáci opakovali učivo testem z množin. Jaké 
mají šelmy charakteristické znaky? Co mají 
společného lasicovité a medvědovité šelmy? 
Je potřeba se zamyslet. Ano a to je to, co od 
dětí chci, zamýšlet se nad daným učivem.

Kateřina Čiháková, 
učitelka přírodopisu a chemie

Listopadové zprávičky z naší malé školičky
Začátek měsíce jsme ještě věnovali té-

matice oslav 100 let výročí ČSR. V rámci 
hodin českého jazyka, dějepisu, anglické-
ho jazyka, občanské výchovy, pracovních 
a výtvarných činností, jsme si připomně-
li vznik samostatného československého 
státu. Vzpomněli jsme na nejvýznamnější 
osobnosti a události té doby, připomněli si 
život obyčejných lidí za první republiky. Při 
této příležitosti jsme uctili památku T. G. 
Masaryka, položením květin u jeho nového 
pomníku v Pečkách

O kulturní rozvoj našich žáků se postara-
lo divadelní představení Malý princ v Kolí-
ně.  Přesto, že některé pasáže byli pro někte-
ré z našich žáků těžko “stravitelné“, všichni 
jsme si z divadla odnesli krásný zážitek

Výročí 17. listopadu jsme tentokrát pojali 

trochu sportovně - zahráli jsme si s kamará-
dy z praktických a základních škol přátel-
ské utkání. V souboji, ve kterém šlo doslova 
o zuby, jsme nakonec obstáli a domů si při-
vezli krásné třetí místo.

Na budoucnost našich žáků klademe stá-
le velký důraz - do naší školy zavítal p. učitel 
Šebek z SOŠ  a SOU v Městci Králové, aby 
nás „nalákal“ na budoucí studium, připra-
vil si pro nás poutavou besedu o učilišti, ale 
také výborné zákusky, kterými žáci z tamní-
ho učiliště ohromují své mistry a pedagogy.

Úřad práce - informační a poradenské 
středisko - i tam jsme s vycházejícími žáky 
po roce opět zavítali. Správný výběr ško-
ly, důraz na další vzdělávání, test “na co se 
nejlépe hodím“- tomu všemu jsme se měli 
možnost pod odborným dohledem věnovat.

Mezi těmito všemi akcemi, se ale průběž-
ně připravujeme na vánoční setkání s vámi. 
Přijďte nás navštívit do stánku 2. 12. 2018 
a zhodnotit, jak se nám práce našich žáků 
povedly.

Jaroslava Heroldová, 
ředitelka školy (ZŠ Pečky, p.o.)

podle vlastního výběru jakékoli zeměpisné 
informace o této zemi. 

V předchozích letech jsme již besedova-
li o Chile, Kanárských ostrovech, Islandu 
a nyní o Tanzánii. Letos se ještě uskuteční 
projekt o Nepálu. Projekt Tanzánie se ko-
nal ve všech třídách 6. ročníků v úterý 13. 
listopadu, vždy v každé třídě zvlášť.  Žáci si 
velmi dobře vyhledali informace o Tanzánii, 
a tak besedy, které vedla Bc. Klára Sojková 
proběhly velmi interaktivně. Seznámili se 
s bojovným kmenem Masajů, jejich život-
ními zvyklostmi. Nejvíce žáky zaujala část 
věnovaná safari v loveckém parku Selous. 

Na závěr každé besedy měli žáci možnost 
klást cestovatelce svoje dotazy. Podle reakcí 
žáků se celý tento projekt velmi líbil.

Jan Hranička, učitel
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Pečecké Pouťové Noviny podruhé,
tentokrát při Menšinové Národní pouti v roce 1934.

Dobřichovský kostelíčku!
Stojíš v dáli na vršíčku
kolikráte já za mlada
spěchala jsem k tobě ráda,
pod kruchtou tam stranou stála,
slovu Páně naslouchala.

Dobřichovský kostelíčku!
Vzpomeneš – li, můj  Jeníčku,
jak jsme se tam seznámili,
v rozpacích svou lásku kryli,
a po krátkém doma boji,
jak jsme byli navždy svoji?

Jendu potom a Haničku,
naše děti milované,
k radosti nám nebem dané,
k tobě nesli jsme pak z fary,
tam je křtil pan farář starý.

Dobřichovský kostelíčku!
Vzhůru k tobě na cestičku
ráda vyjdu čas od času,
českou zem zřít, její krásu,
jak se v dálce rozprostírá
naše vlast ta široširá.

Autorem básně je významná pečecká 
osobnost, „věhlasný básník“, jak se píše 
v Novinách, Karel Sedláček. Zveršoval také 
dík panu starostovi z Dobřichova za opravu 
rozpadajícího se pomníku na Pičhoře, věno-
vaného památce pracovníků při odkrývání 
archeologického naleziště v roce 1896.

Pečecké Pouťové Noviny oplývají od prv-
ní do poslední stránky humorem, například 
v Črtách o osobnostech z Peček se už jme-

novaný K. Sedláček dívá na zoubek lidem 
známým a populárním. Na některé z nich 
si vzpomínám, svérázný doktor Řehák léčil 
mou pečeckou babičku. „Doktor Řehák jez-
dí, volant kroutí, lidi léčí, novinku zná mno-
hou, pacienty nikdy nezarmoutí:. „Starý 
táta vždycky mistrem slove. Jakým mistrem 
Skořepa být musí! Tolik dětí splet, však 
perníkové!“ Skořepova cukrárna a kavárna 
byla v Husově ulici, dnes Třída 5. května.

Čtete a uvědomíte si, jak se život za 80 
let změnil, jak tehdy lidé přemýšleli, jak se 
chovali. Původce básničky Všelijaká voda 
v Pečkách asi trápil nepořádek na ulicích: 
„Jsou zde totiž leckde ještě náhledy, ulice že 
všechnu špínu snese – jaké tedy na čistotu 
ohledy? Na ulici všechno vyleje se.“

Výtisky P.P.N. jsou chatrné, dokonce 
okousané od myší, doufejme, že se, třeba 
torzem, zachovají pro další generace.

-zf-
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Vítání občánků
30. října 2018 byli na městském úřadu přivítáni noví občánci Peček

Neděle 2. prosince 2018 od 14:00 hodin 
 

ADVENT V PEČKÁCH 
14:00 – 17:30 ADVENTNÍ JARMARK a CHARITATIVNÍ BURZA u základní školy, TVOŘIVÉ DÍLNY  

v budově ZŠ. Prodej vín, sýrů a VÁNOČNÍCH OZDOB v drogérii vedle pošty.   

14:00 – 15:00 Koledy a tanečky MC Pramínek a MAminek SObě, Mateřské školy MAŠINKA, Základní 

školy a Základní umělecké školy - boční schodiště kostela sv. Václava (ul. K. H. Borovského). 

15:15 – 16:15 PĚVECKÝ SBOR ZUŠ a SAXOFONOVÝ KVINTET v kostele sv. Václava. TEMATICKÁ 

VÝSTAVA Náš Ježíšek studentů Základní umělecké školy a Vzdělávacího centra. 

TRADIČNÍ CUKRÁŘSKÁ SOUTĚŽ- své cukroví registrujte u označeného stánku od 13:30 do 14:00, vyhlášení 

vítězů a předání cen v 16:30.  

17:00 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU s ŽIVÝM BETLÉMEM. 

17:15 – 18:30 VARHANNÍ PŘEDEHRA Šárky Velké a chrámový zpěv SVATOTOMÁŠSKÉHO SBORU z Malé 
Strany v Římskokatolickém kostele sv. Václava. 

Nela Hájková, Barbora Kosová, Matouš Modrovič, Alena Němcová, Anna Šimpachová,
Lucie Dušková, Andrea Hartmanová, Vít Vildman, Martin Troszok, Vojtěch Vohánka, Marek Kratochvíl

Foto Jaroslav Železný
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 1. - 2. 9-17 Výstava železničních modelů, Žerotínova 281, Pečky

 1. 12. 13:00 Deskohraní (MK) - Městská knihovna Sv. Čecha v Pečkách

   14:00 Tvořivé odpoledne pro rodiče s dětmi - Adventní dílna (VCP)

   Vzdělávací centrum Pečky

  16:30 Kurz společenského tance a chování (KS) - velký sál KD Pečky

 2. 12. 9h, 15h Basketbalový turnaj minižákyň (Sokol Pečky, Studánka Pardubice,  

   USK Praha, BK Radotín)

   Parkhala Pečky

  14 - 18 Výstava betlémů - Tř. 5. května 294, Pečky

  14:00 Adventní slavnosti 2018 (SRPDŠ)

   Náměstí za kostelem sv. Václava, ZŠ Pečky

  16:00 Basketbalové utkání krajské ligy mužů Basketbal Pečky 

   - Studánka Pardubice

   Parkhala Pečky

 3.-21. 12.  Putovní výstava fotografií Klubu příznivců PENTAXu (KS) 

   - Kulturní dům v Pečkách

 3.-21. 12.  Prodejní výstava obrazů a šperků Kateřiny Hovorkové (MK) 

   - Městská knihovna Sv. Čecha v Pečkách

 4.-21. 12.  Prodejní výstava slavnostních svícnů a svíček Ivany Vondráčkové  

   (MK) - Městská knihovna Sv. Čecha v Pečkách

 4. 12. 18:00 Workshop Vánoční dekorace - venkovní věnec - KLUBKO (VCP) 

   Vzdělávací centrum Pečky

 5. 12. 17:00 Přednáška „200. výročí založení Národního muzea v Praze“ - Klára  

   Woitschová, archivářka NM v Praze (ČKA) - přednáškový sál KD Pečky

 8. 12. 14:00 Workshop - Dárečková keramika pro všechny (VCP) 

   - Vzdělávací centrum Pečky

  18:00 Kurz společenského tance a chování (KS) - věneček 

   - velký sál KD Pečky

 9. 12. 15:00 Mikulášská nadílka pro děti (KS) - velký sál KD Pečky

  17:00 Adventní koncert - sonáty barokních mistrů v podání P. Mašlana 

   (violoncello) a F. Dvořáka (cembalo) - evangelický kostel v Pečkách

 10. 12. 19:30 Vánoční koncert pěveckého sboru ACORD a jeho hostů 

   (Česká mše vánoční J. J. Ryby, vánoční písně, koledy) 

   - kostel sv. Václava Pečky

 10.-14. 12.  Vánoční výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ 

   - prostory ZUŠ Pečky

 11. 12. 17:30 Koncert Small Bandu (ZUŠ)

   Velký sál ZUŠ Pečky

  18:00 Workshop Vánoční dekorace - na stůl - KLUBKO (VCP) 

   Vzdělávací centrum Pečky

 15. 12. 14:00 Workshop Dárky na poslední chvíli (pro malé i velké) VCP 

   - Vzdělávací centrum Pečky

 16. 12. 14:00 Předvánoční koncert - D. Vaňkátová, V. Kliment, J.Vaňkát, I. Chřibková  

   (ČKA) - velký sál KD Pečky

  10:00 Basketbalové utkání 1. ligy žen TJ Sokol Pečky - Studánka Pardubice 

   - Parkhala Pečky

 bude upřesněno  Basketbalové utkání krajské ligy mužů Basketbal Pečky - BC Kolín B

   Parkhala Pečky

  17:00 Koncert ZUŠ Bandu (ZUŠ) - velký sál ZUŠ Pečky

  18:00 Workshop Vánoční dekorace - betlém do okna - KLUBKO (VCP) 

   Vzdělávací centrum Pečky

 19. 12. 17:30 Vánoční žákovský koncert (ZUŠ) - velký sál ZUŠ Pečky

  17:30 Veřejné zasedání ZM Pečky - velký sál KD Pečky

 22. 12. 17:00 Vánoční koncert Věnovanky (KS) - velký sál KD Pečky

 27.-30. 12. 13-17 Výstava betlémů - Tř. 5. května 294, Pečky

 31. 12.  19:00 Silvestrovský ohňostroj (KS) 

   – náměstí T. G. Masaryka v Pečkách 

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

Vaše příspěvky do PN přijímáme: 

!ŘÁDKOVÁ INZERCE ZDARMA!

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

v Pečeckých novinách stanoveny takto:

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

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

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

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

= 1 inzerce zdarma
předplacená inzerce na 1 rok 

= 2 inzerce zdarma

SlouPečky k zamyšlení
Tak jsem zase měl za den cca tři nevy-

žádané telefonáty, které mi nabízely vý-
hodnější tarif, výhru v podobě lahve vína 
(dodané jen za podmínky smluvení schůzky 
s nějakým nabízečem služby, o kterou ani 
nestojíte) a další otravný telefonát s nabíd-
kou prodeje zajíce v pytli. Po pár takovýchto 
po sobě jdoucích dnech jsem se rozohnil. 
Tyto nevyžádané telefonáty mě urážejí. 

Opravdu se dnes chce každý živit přepro-
dejem zbytečných věcí, nebo přenabízením 
služeb, které už dávno máte? Přijde mi to 
tak, že všechny čerstvé absolventy škol, až 
na pár vyjímek, pohltí call centra, která je 
speciálně proškolí, jak člověka obalamutit, 
nachytat na švestkách a vytáhnout z něj ně-
jakou tu kačku! Kdo je platí?

A kde je naše ztráta? Ptám se: Kam se 
ztrácejí řemeslníci? Bude se někdo ještě učit 
řemeslu? A přitom se říká, že má zlaté dno! 

Jiří Lazar

Dokumenty v elektronické podobě 
zasílejte na adresu info@vzcentrum.cz. 

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

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

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

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


