
Zajímá vás, co je v Pečkách nového? Rádi byste se dovídali, kam u nás 
za kulturou a sportem? Nezapoměňte sledovat aktuality a akce na webových 

stránkách města Pečky:

www.pecky.cz

Rada města vyhlašuje 
II. kolo 

výběrového řízení 
pro poskytnutí půjček 

z Fondu rozvoje 
bydlení na rok 2020. 
Přijímání žádostí proběhne 

od 1. 8. do 31. 8. 2020 
na podatelně MÚ Pečky. 

Formuláře žádostí 
jsou ke stažení na stránkách 

města Pečky.

7-8 ČERVENEC/SRPEN

2020

Rekonstrukce sokolovny Pečky 
dokončena 

Jak jistě většina obyvatel Peček ví, začali 
jsme po úporném boji s finančními prostředky 
na začátku loňských prázdnin s plánovanou 
rekonstrukcí budovy místní sokolovny. Budova 
je ve vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Peč-
ky a byla ve velmi špatném technickém stavu, 
v některých případech až stavu havarijním. Po 
dobu celé existence sokolovny, což je 120 let, 
se do ní neinvestovala větší částka, ani se ne-
prováděla žádná oprava. Několik let se pečeč-
tí sokolové marně pokoušeli získat finance na 
její opravu. Začátkem letošního roku jsme byli 
úspěšní s žádostí o investiční dotaci na komplet-

ní rekonstrukci budovy, z fondů MŠMT ČR, kde 
jsme obdrželi po sérii neúspěšných pokusů vy-
jádření s kladným stanoviskem.

Prošli jsme opravdu dlouhou cestu více než 
12 měsíců. Postupně jsme šli přes fázi bourání 
původního zdiva, stropů, podlah a další spousty 
nevyhovujících konstrukcí. Následně došlo ke 
kompletnímu sundání střešní krytiny, výměně 
velké části střešních konstrukcí, doplnění dal-
ších nosných prvků krovů (vše s konzultací my-
kologa), abychom byli schopni efektivně ošetřit 
a zachovat většinu stávající střešní konstrukce. 

. . . pokračování na str. 2
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Střešní krytina byla nahrazena novou krytinou 
v režné barvě dle původního provedení celého 
objektu. Po odkrytí střešní konstrukce „věžič-
ky“ do ulice Sokolská a zjištění nevyhovujících 
vlastností jsme museli přistoupit k výměně velké 
části střechy i zde. Díky úpravě střešní konstruk-
ce do zahrady došlo k vybudování nového so-
ciálního zázemí ve vrchní části sokolovny. Celý 
objekt je po výměně oken a dveří – do části ulice 
okna dřevěná, v části do zahrady okna plastová. 
Celá venkovní část byla dokončena kompletní 
opravou fasády, nátěrem a obnovou tradičních 
fasádních prvků dané doby. Došlo k úpravě 
stropních částí o doplnění protipožárních prvků 
dle nynějších přísných protipožárních předpisů. 
Po nevyhovujícím statickém posudku jsme byli 
nuceni kompletně nahradit nosné konstrukce 
galerie ve 2NP, kam se zanedlouho přesune 
oddíl stolního tenisu. Po úpravě dvou nevyhovu-
jících místností v 2NP se můžeme těšit z úplně 
nových kluboven pro děti a sportovce. Posunu-
tím příčky staré kotelny jsme získali prostor pro 
novou posilovnu, která, jak věřím, bude fungovat 
opět i pro širokou veřejnost. Došlo ke komplet-
ní opravě štuků a výmaleb ve všech prostorech 
sokolovny. Výměna podlah byla také nutností, 
došlo k ní v kancelářích a společných prosto-

rech, šatnách a ostatních místnostech. Ve finále 
specializovaná firma v celém prostoru sportovní 
části položila sportovní vinyl a nalajnovala zá-
kladní hřiště. 

Všechny stavební práce proběhly dle časové-
ho harmonogramu, slavnostní otevření je pláno-
vané na neděli 19. července od 15:00. Všechny 
Vás co nejsrdečněji zveme na prohlídku nově 
zrekonstruované sokolovny Pečky.

Jménem Sokola děkujeme Městu Pečky 
i ostatním přispěvovatelům za obrovskou finanč-
ní podporu. Pokud nás budete chtít podpořit, 
uvítáme jakýkoliv finanční dar, který se zavazu-
jeme použít toliko pro účely spojené se zmiňo-
vanou rekonstrukcí budovy sokolovny. Jméno 
toho, jehož dar bude činit 10.000,- Kč a více, 
bude jako vyjádření našeho poděkování vytesá-
no do kamenné desky umístěné ve vchodu do 
sokolovny. 

Předem děkujeme za Vaši trpělivost při stav-
bě a Vaši podporu! 

Číslo transparentního účtu:

2601630824/2010 
Jednatel TJ Sokol Pečky

Lukáš Hanzelín

Projekt „Lepší 
Pečky“ podruhé

Ve středu 15. července odstartuje druhý 
ročník projektu „Lepší Pečky“. Město pro 
něj opět uvolní dvě stě tisíc korun na realiza-
ci návrhů, které občané našeho města sami 
navrhnou a pak i ve druhém kole hlasování 
vyberou. Finanční náklady na každý projekt 
přitom nesmí přesáhnout sto tisíc korun, 
projekty tedy budou realizovány nejméně 
dva. V loňském roce jste rozhodli o opravě 
hodinového stroje na věži Jubilejního chrá-
mu Mistra Jana Husa a vybudování wor-
koutového hřiště ve Velkých Chvalovicích. 
I letos můžete tímto způsobem jednoduše 
přispět ke zlepšení našeho města.

Své návrhy můžete podávat e-mailem: 
blanka.kozakova@pecky.cz nebo písemně 
přímo na podatelně městského úřadu od 
15. července do 31. července, přičemž navr-
hovat mohou jak jednotlivci, tak i skupiny, 
spolky či instituce. Podmínkou je věk: zú-
častnit se může kdokoliv starší patnácti let 
s bydlištěm v Pečkách nebo Velkých Chvalo-
vicích a sídlo nebo provozovna tamtéž. 

Jednotlivé návrhy by měly obsahovat 
název návrhu či nápadu a podrobnější zdů-
vodnění, včetně stručného popisu představy 
a lokality. Následně se sejde komise ustano-
vená vedením města Pečky, jednotlivé návr-
hy člonové podrobně proberou a případně 
komise vyzve navrhovatele k doplnění, 
opravě nebo upřesnění návrhu. Proto je ne-
zbytné uvést i kontaktní údaje (jméno, mo-
bil, email). Na závěr komise schválí návrhy, 
které budou realizovatelné. Od 1. srpna do 
15. srpna budete moci na webové stránce 
projektu „Lepší Pečky“ podpořit svým pre-
ferenčním hlasem ty návrhy, jejichž realiza-
ce Vám dává největší smysl.

Na konci srpna proběhne slavnostní vy-
hlášení vítězných nápadů za přítomnosti ve-
dení města a autorů nejlepších nápadů.

Neváhejte prosím obrátit se s případný-
mi dotazy na přímo na místostarostku měs-
ta Blanku Kozákovou (blanka.kozakova@
pecky.cz nebo tel. 602 655 451).

Zastupitelé města Pečky na svém po-
sledním jednání schválili záměr na zno-
vuobnovení Městské policie (MP) v Peč-
kách. Předpokládáme, že svoji činnost za-
hájí v roce 2021. Řízením MP je pověřena 
místostarostka Iveta Minaříková.

Strážníci MP budou mít dohled nad do-
držováním vyhlášek města, jako je napří-
klad vyhláška o zákazu požívání alkoholu 
na vymezených veřejných prostranstvích, 
vyhlášky o nočním klidu. Dále bude dohlí-
žet na dodržování pořádku na veřejném 
prostranství, dodržování zákona o odpadech 
nebo zákazu požívání omamných a psychot-
ropních látek na veřejnosti.

Dále budou kontrolovat respektování do-
pravních předpisů řidiči, jako třeba správné 
parkování, dodržování nejvyšší povolené 
rychlosti, respektování zákazu vjezdu či 
parkování nákladní dopravy, kontrolovat 
alkohol za volantem či řešit nepojizdná vo-
zidla.

Městská policie bude chránit majetek 
města a jeho obyvatel před krádeží, vloupá-
ním a vandalizmem, provádět monitoring 
nebezpečných míst v obci, a také chránit 
před nepovoleným podomním prodejem.

Iveta Minaříková

Městská policie

Rekonstrukce KD Pečky
Právě započala první etapa rekonstrukce 

Kulturního domu v Pečkách. V této etapě ob-
novy dojde k úplnému vybourání sociálních 
zařízení  a jejich zvonuvybudování  v příze-
mí budovy a s tím související rekonstrukci 
celého prostoru spodního foyer, vybourání 
nového východu na budoucí zahradní te-
rasu,  hydroizolaci podlah, výměně krytin,  
rekonstrukci slaboproudu i silnoproudu 
v celém přízemí a k instalaci nové otopné 
soustavy v celé budově kulturního domu. 

Po ukončení této první etapy rekonstruk-
ce se na Vás koncem roku těšíme v „novém 
KD“ . 

Chtěl bych Vás touto cestou pozvat na 
druhý ročník letních kin v Pečkách a Vel-
kých Chvalovicích.  První promítání se 
uskuteční již v neděli 12. července na hřišti 
AFK Pečky. Další na začátku a na konci srp-
na (bude upřesněno).

Těšíme se na Vás.
Lukáš Hanzelín, ředitel KD Pečky
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Z červnových jednání Rady města
RM schválila
• Doporučit ZM schválit po projednání Závěrečný účet města za rok 2019 a celoroční hos-

podaření města za rok 2019. 
• Ukončení „Nájemní smlouvy č. 2657001318 – o nájmu pozemku“ výpovědí.  Jedná se  

o část pozemku v majetku Českých drah, a.s.) – spojovací chodník. 
• Zprovoznění stavu kabin na hřišti ve Velkých Chvalovicích.
• Kroniku města za rok 2019.
• Podání žádosti o dotaci z OPZ na projekt zaměřený na zefektivnění správy MÚ.
• Uzavření Kupní smlouvy mezi městem Pečky a Středočeským krajem zastoupeným 

KSÚS Praha 5, na odkoupení 177,39 tun kamenných kostek (úsek od křižovatky ul. 
Hellichova až po křižovatku Lobňanská – levá strana).

• Vyhlášení II. kola výběrového řízení pro poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na 
rok 2020 v max. výši 200.000,- Kč. Úroková sazba pro půjčky poskytnuté v roce 2020 bude 
4 %. Příjem žádostí bude probíhat od 1. 8. 2020 do 31. 8. 2020 na MěÚ Pečky.

• Uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi městem Pečky a obcí Chotutice za úče-
lem realizace projektu „Obnova zeleně na Pečecku“.

• Připojení města Pečky k uctění památky 70. výročí justiční vraždy Milady Horákové, 
vybudování pietního místa před budovou radnice, vyvěšení plakátu a černého praporu 
na budově Městského úřadu v Pečkách od 26. 6. 2020 do 28. 6. 2020.

• Snížení nájemného pro uživatele prostor sloužících podnikání, kteří měli alespoň po 
část období od 13. 3. 2020 do 30. 6. 2020 nařízeno uzavření provozovny, o 30 % za období 
1. 4. 2020 – 30. 6. 2020.

• Přijetí dotace z Humanitárního fondu Středočeského kraje ve výši 560.000,- Kč na úhra-
du části mzdových nákladů Pečovatelské služby města Pečky.

RM vzala na vědomí
• Projekt „Seniorská obálka“, který je určený pro seniory a osoby se zdravotním znevý-

hodněním. Obálka s důležitými informacemi o zdravotním stavu bude uložena na vidi-
telném místě v domácím prostředí pro případ naléhavé pomoci. Seniorskou obálku je 
možno vyzvednout u sociální pracovnice Mgr. Šárky Velké na MěÚ Pečky v úřední dny.  
Data zaznamená a bude aktualizovat příslušný lékař.  

• Požadavek týkající se řešení dopravy v ulici Letohradské. Rada nesouhlasí s návrhem 
žadatele na zrušení navrženého dopravního řešení pro zklidnění dopravy v ul. Letohrad-
ská.

RM uložila
• Předsedovi finančního výboru p. Tomáši Vodičkovi předložit podklady (v souladu se 

směrnicí č. 2/2014) k účetní závěrce města k 31. 12. 2019 na zasedání finančního výboru.
•  Vedení města jednat s místními podnikateli ve věci prodloužení, posunutí, popř. snížení 

splátek nájmu v době pandemie na základě jejich žádostí. 
Blanka Kozáková

Pečecké 
služby s.r.o.

Vzhledem k plánovanému ukončení nou-
zového stavu v průběhu května 2020 bude 
od 1. 6. 2020 opětovně zaveden harmono-
gram mobilního svozu odpadu ve Velkých 
Chvalovicích.

Každou 1. sobotu v měsíci od 8 do 10 ho-
din budete moci předávat odpady za přítom-
nosti zaměstnance Pečeckých služeb s.r.o. 

Nový harmonogram mobilního svozu od-
padu je tedy:
4. července 2020 od 8 do 10 hodin

1. srpna 2020 od 8 do 10 hodin
5. září 2020 od 8 do 10 hodin

7. října 2020 od 8 do 10 hodin
Po tomto období bude četnost a množ-

ství předávaného odpadu dále vyhodnocena 
a případně upraven harmonogram.

Připomínáme, že pro předávání odpadu 
můžete nadále využívat sběrný dvůr v Peč-
kách. 

Aktuální schválená provozní doba sběr-
ného dvora v Pečkách je:

středa 13:00 - 16:00 hod
sobota 08:00 - 14:00 hod

Hezký začátek léta přeje,
Adam Brant

Služba One ticket 
- asistence při převádění cestují-

cích v železniční stanici Pečky
Po dobu rekonstrukce železniční tratě 

v úseku Velim-Poříčany mají cestující mož-
nost využít službu One ticket. Služba je po-
skytována všem, kdo potřebují pomoc při 
cestování vlakem v rámci Česka. Jsou to ze-
jména cestující na invalidním vozíku, ces-
tující se sníženou schopností pohybu a ces-
tující se sníženou schopností orientace, 
včetně zrakového a sluchového postižení.

Nejprve si cestující vyhledá vhodné spo-
jení, následně si objedná přepravu (alespoň 
48 hodin předem) a poté, co bude objednáv-
ka schválena, si zakoupí jízdenky na jednot-
livé vlaky.

Objednávka asistence je možná na www.
oneticket.cz. Bližší informace vám sdělí 
pracovníci Správy železnic na telefonním 
čísle 222 266 755 (provoz je v sobotu i v nedě-
li) nebo kontaktujte helpdesk: asistence@
oneticket.cz. 

S vybudováním osobního výtahu pro ces-
tující se počítá při rekonstrukci nádražní 
budovy v roce 2025.

Cecilie Pajkrtová

Bezplatné dluhové poradenství 
v Pečkách a okolí

Lidé se do dluhů dostávají z různých 
příčin. Někoho opustí partner, někdo při-
jde o práci, jiný si neuváženě půjčí s vidi-
nou štěstí. Z různých důvodů se jim také 
potom nedaří své dluhy splácet. Cesta 
ven z dluhů je pak velice dlouhá a trni-
tá. Obec Pečky proto navázala spolupráci 
se společností Člověk v tísni o.p.s., která 
má s dluhovým poradenstvím dlouholeté 
zkušenosti a nabízí pomocnou ruku. Tato 
spolupráce je důležitá zvláště nyní, kdy na 
společnost a jednotlivce začnou postupně 
dopadat důsledky koronavirové krize. Lze 
totiž očekávat, že s postupným ukončením 
ochranných moratorií, které se vztahují 
na platby úvěrů, nájmů nebo vymáhání 
dluhů, bude přibývat počet osob, které se 
vinou okolností dostanou do svízelné fi-
nanční situace.

Obecně prospěšná společnost Člověk 
v tísni poskytuje pomoc všem lidem bez roz-
dílu. Společnost pomáhá řešit příčiny vzni-
ku předlužení, pomáhá v komunikaci s věři-
teli a exekutory, podává návrhy na zastavení 
neplatných exekucí nebo asistuje v případě 
hrozící dražby. Člověk v tísni má rovněž od 

Ministerstva spravedlnosti ČR potřebnou 
akreditaci ke zpracování a podávání insol-
venčních návrhů – pomoc je poskytována 
nejen v rámci přípravy a podání návrhu na 
oddlužení, ale také v průběhu běžícího od-
dlužení.

„Smyslem našeho poradenství je se co 
nejvíce přiblížit předluženým lidem a na-
bídnout jim pomocnou ruku v řešení jejich 
nelehké životní situace“, uvádí Maria Mol-
chan, která má dluhové poradenství na Pe-
čecku na starosti.

Dluhové poradenství bude nabízeno dis-
krétně (popřípadě anonymně) a bezplatně, 
a to každé pondělí od 9:30 do 17:00 hodin. 
V oblasti Peček bude za společnost působit 
Ing. Maria Molchan. Před návštěvou je lep-
ší se objednat prostřednictvím emailu na       
maria.molchan@clovekvtisni.cz případně 
na telefonním čísle 775 436 384. 

Konzultační hodiny a systém objedná-
vání budou spuštěny v pondělí 17. srpna 
2020. 

Nikdy není pozdě. Můžeme Vám pomoci 
najít cestu ven.

Člověk v tísni o.p.s.

Rekonstrukce komunikace M. 
Alše a část K. H. Máchy bude do-
končena výsadbou zeleně podle návr-
hu odborne firmy Land05.

Odpady 
ve Velkých Chvalovicích

Oznamujeme našim čtenářům a zákazníkům, 
že v době od 13. 7. do 24. 7. 2020 bude Městská knihovna S. Čecha 

v Pečkách  uzavřena.
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Z červnového Zastupitelstva města
ZM vzalo na vědomí:
• Informaci starostky města o aktuální situaci ve městě.
• Poděkování zastupitelstva města Pečky za pomoc a součinnost v době pandemie Co-

vid19.
• Prezentaci studie školní tělocvičny Základní školy v Pečkách ve variantě bez auly.
• Prezentaci variantního řešení veřejného WC u nádraží a krytého stání na kola u nádraží.
• Prezentaci části projektu „Obnova zeleně na Pečecku“.
• Harmonogram prací akce: Revitalizace centrálního městského parku v Pečkách, sever.
• Aktuální informace starostky města ve věci investičního záměru společnosti Riocath 

Global, a.s. a Pharma 5 s.r.o.

ZM schválilo:
• Přijetí dotace z Operačního programu Zaměstnanost na projekt Pečky – sociálně odpo-

vědné město. 
• Podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí 

2014-2020 prostřednictvím 140. výzvy Ministerstva životního prostředí na realizaci akce 
„Obnova zeleně na  Pečecku“ dle předložené PD. 

•  Obnovení činnosti Městské policie v Pečkách a pověřuje řízením Městské policie 1.mís-
tostarostku Bc. Ivetu Minaříkovou.

• Odkoupení pozemku č. parc. 1635 (102 m2) v obci a k.ú. Pečky, který  je v majetku Čes-
kých drah, a.s. Praha 1, Nábř. Ludvíka Svobody 1222/12. Jedná se o pozemky v lokalitě 
u podchodu (ul. Pod Drahou). 

• Uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi městem Pečky a Správou želez-
nic, s.o., na provedení stavby „Velim-Poříčany, BC“.

• Poskytnutí finančního daru ve výši 300.000,- Kč Hasičskému záchrannému sboru hl. m 
Prahy. 

• Aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Pečky pro rok 2016 – 2026. 
• Průběžná obnova materiálního vybavení objektů města mobiliářem a potřebným tech-

nickým zázemím, dle předložených žádostí příspěvkových organizací ve vazbě na roz-
počet města, či dotační tituly.  

ZM ukládá:
• Vedoucímu stavebního odboru Ing. R. Čížkovi zajistit v souladu s vazbou na rozpočet 

kontrolu a následné vyčištění vodního koryta a přilehlých břehů Mlýnského náhonu.  
• Vedoucí odboru správy majetku města a BH Ing. V. Růžičkové ve spolupráci s vedením 

města aktualizovat „Ceník pronájmu sportovní haly „Parkhala“ v Pečkách“ na základě 
analýzy provedené Finančním výborem.

• Starostce města dražit pozemek č.parc. 1843/1 (45m2)  a pozemek č. parc. 1843/2 (45m2). 
Blanka Kozáková

Pečecké služby s.r.o.

Cena vodného a stočného od 1. 5. 2020

Období od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020 od 1. 5. 2020 do 31. 12. 2020

Položky Cena bez DPH Cena včetně 
DPH 15 % Cena bez DPH Cena včetně 

DPH 10 %
Voda pitná (vodné) 37,50 43,13 37,50 41,25
Voda odvedená (stočné) 37,50 43,13 37,50 41,25
Celkem vodné a stočné 75,00 86,25 75,00 82,50

Období 2019
Položky Cena bez DPH Cena včetně DPH 15 %
Voda pitná (vodné) 36,50 41,98
Voda odvedená (stočné) 36,50 41,98
Celkem vodné a stočné 73,00 83,95

S účinností od 1. května 2020 vstupuje v platnost snížení příslušné sazby DPH z 15 % na 
10 %. Odběratelé tak od 1. května 2020 zaplatí za vodné a stočné celkem 82,50,- Kč včetně 10 
% DPH / 1 m3, tedy cenu nižší než v roce 2019.

Ceník vodného a stočného platný pro rok 2020

K odečtům stavu vodoměrů ke konci června tak již bude přičtena nižší sazba DPH ve 
výši 10 %. Snížená sazba se tak již projeví ve vyúčtování za měsíce květen – červen 2020.

Zároveň si dovolujeme odběratele informovat, že od 15. 7. 2020 je již možné užívat pitnou 
vodu nejenom pro pitné a hygienické účely, ale i pro zavlažování zeleně, napouštění bazénů, 
mytí aut, dopouštění vlastních zdrojů vody (studny, vrty, dešťové akumulace) apod.

Adam Brant

Porovnání s ceníkem vodného a stočného v roce 2019

Každý z nás se může dostat do finanční 
tísně. O to horší je, když jde o svobodnou 
matku, která nemá nikoho, kdo by jí mohl 
pomoci. To je i případ Kateřiny, maminky 
samoživitelky z Pečecka.

„Dluhy se vyšplhaly ke 250 000 Kč, část 
z nich se dostala do exekuce. Dluhy vznikly 
z menších půjček a narostly kvůli neplace-
ní a exekučnímu vymáhání,“ říká Kateřina, 
která je doma s malým dítětem a pobírá ro-
dičovský příspěvek, příspěvek na dítě a pří-
spěvek na bydlení. Do školky půjde dítě nej-
dříve za rok. Otec dítěte je sice zapsán v rod-
ném listě, ale nemá práci, hrozí mu trestní 
stíhání a na dítě a domácnost pravidelně 
nepřispívá. Kateřina se snaží sama posílat 
peníze exekutorům, ale to nestačí. Proto vše 
došlo do stavu, kdy ji doma navštívil exeku-
tor, což Kateřinu hodně vystresovalo.

Hledání řešení
V této situaci se Kateřina obrátila na 

Občanskou poradnu Respondeo, kde s ní 
poradce celou situaci podrobně probral. Ka-
teřina byla seznámená s tím, jak má probí-
hat mobiliární exekuce a co exekutor nesmí 
zabavit a poradce jí také vysvětlil podmínky 
oddlužení. O to má v jejím případě smysl žá-
dat, až nastoupí do zaměstnání a bude mít 
tedy vyšší příjem. Nyní může Kateřina zku-
sit podat návrh na zastavení exekuce pro ne-
majetnost. Kateřina od Respondea dostala 
také kontakty na organizace, které jí mohou 
zpracovat návrh na oddlužení. „Dále jsme ji 
doporučili blízkou Charitu, kde může získat 
balíček potravinové pomoci a domluvit se 
na takové pravidelné podpoře,“ vysvětluje 
sociální pracovník Mgr. David Kyncl.

Je šance na zlepšení situace?
Vzhledem k situaci Kateřiny je určitá 

naděje, že exekuce, nebo alespoň některé 
z nich budou zastavené. Jakmile bude moci 
pracovat, může také řešit svou situaci v rám-
ci insolvence a po jejím ukončení bude moci 
požádat o osvobození od zbytku dluhů.

Kateřinu uklidnilo možné řešení v návr-
hu na oddlužení a jelikož se jí dostalo i po-
travinové pomoci, byla zase o kousek blíž 
dostat se z této svízelné životní situace. 

Bezplatnou Občanskou poradnu Re-
spondeo můžete využít, když řešíte násle-
dující oblasti:

• majetkové vztahy – darování, dědictví, 
spoluvlastnictví, prodej, smlouvy

• zadlužování – práva a povinnosti dluž-
níka i věřitele, prodlení, vymáhání

• občanské soudní řízení – exekuce, in-
solvence, žaloba/platební rozkaz, odvolání

• rodina a mezilidské vztahy – rozvod 
manželství, výživné, svěření dětí do péče, 
vztah druh-družka

• bydlení – nájem bytu, věcné břemeno, 
problematika společenství vlastníků jedno-
tek, sousedské spory

• pracovněprávní vztahy – zánik pracov-
ního poměru, dovolená, náhrada škody, do-
hody o pracovní činnosti a provedení práce

• trestní právo – práva a povinnosti pa-
chatelů, průběh trestního řízení

• sociální dávky – orientace v dávkách, 
podmínky pro jejich přiznání

• ochrana spotřebitele – odstoupení od 
smlouvy, reklamace, prodej použitého zboží, 
prodej mimo prostory obvyklé k podnikání.

Více informací o činnosti  Občanské 
poradny Respondeo naleznete na www.re-
spondeo.cz. 

Poradna funguje zejména díky podpoře 
z dotace na sociální službu ze strany Stře-
dočeského kraje a podpoře měst a obcí.

Když dluhy 
přerostou přes hlavu
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Přijď k nám! Staň se pirátem! 

Hraj basketbal !!! 

 

Basketbalový klub TJ Sokol Pečky stále hledá nové členy do 
svých basketbalových týmů a to děvčata (ročník 2007 -2014) 

a chlapce (ročník 2011 - 2014)  

 
 

Přihlášky od září ve Sportovní hale  
Čtvrtek 16.00 - 17.00  
Pátek 16.30 - 17.30  
   
Pro přihlášky a informace kontaktujte trenéry:       +420 723 125 748    Katka Nováková 

                                                                                 +420 728 043 792        Jiří Katrnoška 

Vzpomínáme
Dne 15. 6. 2019 tomu 

byly 5 roky, co nás na-
vždy opustil pan Václav 
Bouma z Dobřichova.

Stále vzpomíná dcera 
Vendulka s přítelem

Dne 19. 7. tomu bude 
21 let, co nás opustila 
paní Irena Boumová 
z Dobřichova.

Stále vzpomíná dcera 
Vendulka s přítelem

Dne 7. 7. 2020 jsme 
s bolestí v srdci vzpo-
mněli  9. výročí úmrtí 
paní Milušky Ondrové. 

S úctou vzpomíná 
zarmoucená rodina

Dne 2. 7. 2020 jsme s bo-
lestí v srdci vzpomněli ne-
dožitých 79 let pana Pavla 
Rataje. Kdo jste ho znali, 

vzpomeňte s námi.
Manželka a děti 

s rodinami

Děkujeme za cestu, 
kterou jsi s námi šel, za 
ruce, které nám pomá-
haly. Děkujeme za to, že 
jsi byl, za každý den, kte-
rý jsi s námi žil. 1. srpna 
uplynou čtyři roky, co 
zemřel pan Miloš Kra-
tochvíl. Věnujme mu ti-
chou vzpomínku.

Rodina Kratochvílova

Gratulujeme

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

Naše milá maminko, 
máme tě rádi a ne ma-
linko, ale mnohem, 
mnohem víc, to nejde 
ani říct. S láskou v srd-
ci jde vše líp, ať jsi ještě 
dlouho fit.
Dne 24. 7. 2020 osla-
ví své 90. narozeniny 
paní Alena Procház-

ková, rozená Němcová z Peček. Další 
svíčku jsme přidali na dort, co je pro 
tebe. A rádi bychom ti popřáli zdraví, 
štěstí, lásku, spokojenost a od všeho po-
třebného dost.

Krásné narozeniny naší zlaté milované 
mamince přejí dcery Alena a Jaroslava 

a syn Petr s rodinami, vnoučaty 
a pravnoučaty.   Máme tě rádi.



   
 
 

 
 

Nabídka kroužků a kurzů 
   pro školní rok 2020/21 

 

7. 9. 2020 - 18. 6. 2021 
 

Informace, rezervace, přihlášky a platby: Mgr. Jana Kusá, 724 811 636 
info@vzcentrum.cz, www.vzcentrum.cz 

kancelář: Po - Čt 13:00 - 17:00 
 

 
Předškolní děti: 

Klubík (2,5 - 4 roky) - pravidelný dopolední tříhodinový blok pohádek, písniček, výtvarna, pohybu, 
angličtiny, sociálních návyků a mnohého dalšího (uzavřená skupina, 6 dětí, 45,-/h, dle zájmu Út, St,  
Logopedie - individuální kurzy, Út, St 14:00 - 18:00, 130,-/lekce 
Keramika  - pro samostatné děti, Čt 14:00, 15:00, 16:00, 65,-/h vč. mat. 
Tvořílek (4 - 6 let) - výtvarno jinak, Po 12:45 - 13:45, 13:50 - 14:50, 45,-/h vč. mat. 
Angličtina pro předškoláky  Po 13:00 - 13:45, 65,-/h 
Předškoláček - přípravka k zápisu do 1. třídy ZŠ,  Út 12:45 - 13:30, 50,-/h, max. 6 dětí  
Kreativ  (předškolačky) - dívčí vyráběcí, Út 16:15 - 17:45, 85,-/90 min., vč. mat. 
Sportovní přípravka - všestranná pohybová průprava, St 15:15 - 16:15, 40,-/60 min. 
Pohádka (3 - 6 let) - zahrajme si společně, Po 15:00 - 15:45, 45,-/45 min. 
Knížkovník (4 - 6 let) - kouzelný svět bez sítí, Po 15:00 - 16:00, 45,-/60 min. 
Kutílek (předškoláci) - přípravka na Kutila, St 13:00 - 14:30, 65,-/90 min., vč. mat. 
 

Žáci 1. stupně ZŠ:  
Angličtina  Po:  13:00 - 13:45 /1. ročník pokračující, 65,-/45 min. 

13:50 - 14:35 / 2. ročník pokračující 
                    4. ročník doučování 
14:40 - 15:25 / 3. ročník pokračující 
15:30 - 16:15 / 5. - 7. ročník pokračující 

 Ámos (1. - 2. ročník) - jak na učení, Čt 12:45 - 13:40, 50,-/55 min. 
Ateliér junior - malba a kresba s profíkem, Út  13:00 - 13:50, 13:55 - 14:50 65,-/55 min., vč. mat.  
Kreativ  - dívčí „vyráběcí“, Út 14:45 - 16:15  / 4. - 9. ročník  

                                         16:15 - 17:45 / 1. - 3. ročník, 85,-/90 min. vč. mat. 
Přípravka na přijímačky na 8letá gymnázia  St 14:00 - 15:45, 100,-/110 min. 
Keramika  Čt 14:00, 15:00, 16:00, 65,-/h vč. mat. 
Sportovní přípravka - všestranná pohybová průprava, Po, Čt 16:00 - 18:00, 50,-/120 min. 
Kutil  - klučičí vyráběcí, St 15:00 - 16:30, 70,-/90 min., vč. mat., učebna dílen v ZŠ Pečky 
Bádálek - o přírodě s přírodou, Út 13:15 - 14:15, 50,-/60min., výpravy + učebna ZŠ 
Hlavičky  - postřeh, paměť, logika  1. - 2. třída Čt 13:00 - 14:30, 14:30 - 16:00 

 3. - 4. třída Út 13:15 - 14:45, 15:45 - 16:15, 50,-/90 min. 
PCčko (4. - 6. ročník) St 13:30 - 14:30, 40,-/45 min. 
Tvořílek - výtvarno jinak, Po 12:45 - 13:45, 13:50 - 14:50, 45,-/h vč. mat. 
Pohádka (6 - 10 let) - zahrajme si společně Po 16:00 - 16:45, 45,-/45 min. 
Knížkovník (6 - 9 let) - kouzelný svět bez sítí Po 16:00 - 17:00, 45,-/60 min. 
Kutílek  (1. - 2. třída) - přípravka na Kutila St 13:00 - 14:30, 65,-/90 min., vč. mat. 

            Doučko (3. - 5. třída)  Ma, Čj, Út 13:15 - 16:15 (přesněji dle zájmu), 45,-/45 min.  
 
 



 

 
Žáci 2. stupně ZŠ: 

Angličtina  Po 14:40 - 15:25 / 6. ročník pokračující, 65,-/45 min. 
                            15:30 - 16:15 / 5. - 7. ročník pokračující 
                      8. ročník ZŠ - 1. ročník SŠ doučování 
                       Čt 15:00 - 15:55 / 6. - 9. ročník doučování  
                            16:00 - 16:45 / 9. ročník ZŠ - 1. ročník SŠ nadaní 
Němčina  St 15:20 - 16:05 / mírně pokročilí / věční začátečníci, 65,-/45 min. 

       16:10 - 16:55 / středně pokročilí  
 Francouzština  Út 17:00 - 17:45 / mírně pokročilí, 65,-/45 min. 

Přípravka na přijímačky na střední školy  St  14:00 - 15:55, 16:00 - 17:55 
Ateliér  St 17:00 - 19:30, 100,-/2,5h bez materiálu 
Kreativ  Út 14:45 - 16:15, 85,-/90 min. včetně materiálu 
Keramika  Čt 17:00 - 19:00, 150,-/120 min. včetně materiálu 
Kytara  Po, 50,-/h 
Fotoateliér  Čt 15:00 - 17:00, 80,-/90 min. 
Sportovní přípravka   Po, Čt 16:00 - 18:00, 60,-/120 min. 
PCčko St 13:30 - 14:30, 6. ročník, 40,-/60 min. 
3Dčko  St 18:30 - 19:30, 7. - 9. ročník, 80,-/60 min 

  

Středoškoláci: 
  Angličtina  Po 15:30 - 16:15 / 1. ročník doučování, 65,-/45 mi. 
              16:20 - 17:50 / příprava k maturitě, 100,-/90 min. 
         Čt 16:00 - 16:45 / 1. ročník nadaní 
                Němčina  St 15:20 - 16:05 / mírně pokročilí, 65,-/45 min. 

                        16:10 - 16:55 / středně pokročilí  
Francouzština  Út 17:00 - 17:45 / mírně pokročilí, 65,-/45 min. 
                      17:45 - 19:15 / středně pokročilí 
Ateliér  St 17:00 - 19:30, 100,-/2,5h bez materiálu 
Klubko (kreativní kurzy)  Út 18:00 - 19:30, 120,-/90 min.  včetně materiálu 
Keramika Čt 17:00 - 19:00, 150,-/120 min. včetně materiálu 
Kytara  Po, 50,-/h 
Fotoateliér  Čt 15:00 - 17:00, 80,-/90 min. 
3Dčko  St 18:30 - 19:30, 1. - 2. ročník, 80,-/60 min 

 

Dospělí: 
Angličtina    Po  16:20 - 17:50 / středně pokročilí 
                18:00 - 19:30 / mírně pokročilí 
                18:00 - 19:30 / středně pokročilí 
                  Čt  18:00 - 18:45 / mírně pokročilí / věční začátečníci, 65,-/45 min. 
                19:00 - 19:45 / mírně pokročilí 
Francouzština  Út 17:00 - 17:45 / mírně pokročilí / věční začátečníci, 65,-/45 min. 

               17:45 - 19:15 / středně pokročilí  
 Němčina  St 15:10 - 15:55 / mírně pokročilí, 65,-/45 min. 
                        16:00 - 16:45 / středně pokročilí  
Psychologie pro rodiče  Čt 17:45 - 19:15, 80,-/90 min. 
Ateliér   St 17:00 - 19:30, 100,-/2,5h bez materiálu 
Klubko  (kreativní kurzy) Út 18:00 - 19:30, 120,-/90 min. včetně materiálu 
Keramika  Čt 17:00 - 19:00, 150,-/120 min. včetně materiálu 
Fotoateliér  Čt 15:00 - 17:00, 80,-/90 min. 

 

Senioři: 
Angličtina Č 17:00 - 17:55 / mírně pokročilí, 65,-/45 min. 
Němčina    St 15:20 - 16:05 / mírně pokročilí / věční začátečníci, 65,-/45 min.  
                        16:20 - 16:55 / středně pokročilí 
Francouzština  Út 17:00 - 17:45 / mírně pokročilí, 65,-/45 min. 
                    17:45 - 19:15 / středně pokročilí 
Psychologie  Čt 16:00 - 17:30, 80,-/90 min. 
Ateliér  St 17:00 - 19:30, 100,-/2,5h bez materiálu 
Klubko  (kreativní kurzy) Út 18:00 - 19:30, 120,-/90 min. včetně materiálu 
Keramika    Čt 17:00 - 19:00, 150,-/120 min. včetně materiálu 
Fotoateliér Čt 15:00 - 17:00, 80,-/90 min. 
Počítač , tablet, internet St 14:30 - 15:30, 45,-/45 min. 
 

+ pravidelné výtvarné víkendovky (rodinné, fototoulky, malovací, keramické, ….) 
 



Z kultury8 Pečecké NOVINY            2020 | 7-8



Z kultury  97-8 | 2020          Pečecké NOVINY            

Po delší pauze jsme se  vydali na pěší vý-
let a to z Berouna podle řeky do Srbska. Na 
začátek jsme nechtěli lámat rekordy, okolo 
7 km, ale všichni byli v pohodě. Chceme po 
částech projít celý úsek Berounky až do Ra-
dotína. Příště půjdeme další část ze Srbska 
na Karlštejn.

V. Šukova

Výletníci

výbor naší organizace se sešel po 3 mě-
sících z důvodu  koronaviru. Po uvolnění 
začínáme pracovat s tím, že se uskuteční 
předběžně v měsíci září Výroční členská 
schůze, kde bude zvolena předsedkyně MO 
STP a budou projednány významné spo-
lečenské  události, zájezdy a kultura. Také 
musíme projednat a schválit program zájez-
du do Polska, výlet do ZOO Liberec,výlety 
za památkami a kulturou. Na závěr bude ná-
sledovat pohoštění, hudba a tanec.

Výroční členská schůze se letos prav-
děpodobně bude konat v Kulturním domě 
v Radimi, svoz bude zajištěn autobusem.

Pokud budete potřebovat nějaké vysvět-
lení, obraťte se na členky výboru, jinak se 
v srpnu dozvíte včas termín VČS MO STP 
a do ZOO zahrady Liberec v měsíci září.

Těšíme se na Vás a přejeme Vám hodně 
pevného zdraví.

Výbor MO STP Pečky

MO STP Pečky 
Informace pro všechny členy

V sobotu 27.6.2020 jsme na improvizo-
vaném pietním místě před radnicí uctili 
památku Dr. Milady Horákové. Matky, práv-
ničky, političky, kterou ve vykonstruova-
ném procesu odsoudil a zavraždil komuni-
stický režim. Vedení města i občané položili 
květiny a zapálili svíčky. Pietnímu setkání 
předcházela zádušní mše za oběti komunis-
tického režimu v kostele sv. Václava. 

Plánovali jsme se ponořit do historických 
souvislostí na přednášce a promítání filmu 

Zastupitelstvo města Pečky děkuje tím-
to občanům města za trpělivost a odpověd-
nost v dodržování vládních nařízení, čímž 
se nám společně daří omezovat pandemii 
nejen u nás ve městě.

Děkujeme upřímně všem dobrovolní-
kům, kteří šili látkové roušky, pomáhali 
seniorům a spoluobčanům v tíživé situaci 
nejen s obstaráváním nákupů a vyzvedáva-
ní léků.

Vážíme si nesmírně práce našich lékařů 
a lékárníků, pečeckých  hasičů, zaměstnan-
ců našich škol, pečovatelské služby, měst-
ského úřadu a pečeckých služeb. Bez vás 
všech by nebylo možné poskytnout obča-
nům našeho města podporu a udržet město 
v době pandemie v chodu.

Zastupitelstvo města děkuje také slož-
kám Integrovaného záchranného systému, 
Krajské hygienické stanici Středočeského 
kraje a to zejména Oddělení protiepidemic-
kému v Kolíně za veškerou pomoc a součin-
nost.

S úctou jménem zastupitelstva města,
Alena Švejnohová, starostka

Uctění památky 
Dr. Milady Horákové

MILADA (2017) v neděli v Městské knihov-
ně, to nám překazil výpadek proudu spoje-
ný s bouřkou a tak program odkládáme na 
příští rok.

Město Pečky se k uctění památky 70. vý-
ročí justiční vraždy Milady Horákové připo-
jilo nejen vybudováním pietního místa před 
budovou radnice, vyvěšením plakátu na bu-
dově radnice, ale také vyvěšením černého 
praporu.

Alena Švejnohová, starostka

Poděkování 
Zastupitelstva města Pečky
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Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlá-
silo výzvu COVID nájemné pro provozovny, 
které byly vládními nařízeními uzavřeny. 
Základním předpokladem je vyjednání sle-
vy na nájemném ve výši 30 % za rozhodné 
období (1. 4. 2020 - 30. 6. 2020) s pronají-
matelem. Podrobnosti k programu COVID 
– Nájemné naleznete na: https://www.mpo.
cz/…05/

Další z podmínek, které musí být splněny 
před podáním žádosti o  podporu je, že žada-
tel uhradil nájemné za leden, únor a březen  
2020 v plné výši a alespoň 50 % nájemného 
za rozhodné období. Tuto podmínku je po-
třeba splnit před podáním žádosti.

Žádost se podává prostřednictvím dotač-
ního informačního systému AIS MPO a to 
v období od 26. června do 30. září tohoto 
roku.

• Jste-li nájemcem v objektu města: 
Čestné prohlášení pronajímatele, které si 
v systému při vyplňování žádosti vygeneru-
jete, vám ověřeně podepíšeme na Městském 
úřadě. Pokud budete mít nejasnosti s podá-
ním žádosti, můžete se obrátit na projekto-
vou koordinátorku Města Pečky paní Micha-
elu Dekiskou na emailu projekty@pecky.cz 
(O slevě pro všechny uzavřené provozovny 
bude rozhodovat Rada města v pondělí 29. 
6. 2020 bez další žádosti).

• Jste-li v nájmu jinde a potřebujete 
součinnost nebo pomoc při vyjednání sle-
vy s pronajímatelem nebo podáním žádosti 
o dotaci, neváhejte se na nás obrátit.

Zpráva pro nájemce 
prostor sloužících k podnikání

2. 8.    3bobule
  fotbalové hřiště AFK
23. 8.  Přes prsty 
  fotbalové hřiště V. Chvalovice

Letní kina, 
na která se můžete žešit

Zahájili jsme přípravu nového finančního období, ve kterém bude do pro-
jektů na Podlipansku rozděleno znovu více jak 100 mil. Kč. Prvním krokem 
bylo odsouhlasení pokračování spolupráce jednotlivými zastupitelstvy obcí.

Konec sběru souhlasů bylo ukončeno 31. 5. 2020. Aktuálně budeme 
pro odsouhlasené území zpracovávat aktualizaci rozvojové strategie, kte-
rá umožní podpořit konkrétní projekty obcí, neziskových organizací i podni-
katelů, tj. zastupitelstva rozhodla o možnosti či nemožnosti podpory všech 
subjektů v jejich katastru! Během podzimu budeme hledat zajímavé projekty 
obcí, zemědělců, podnikatelů či malých místních firem a neziskových orga-
nizací, které zlepší kvalitu života nám všem.

Město Pečky v posledních letech obdrželo díky spolupráci s MAS Podli-
pansko finanční prostředky například na obnovu chodníku v ulici Hálkova, 
na rekonstrukci školní kuchyňky a poradenského pracoviště v místní základ-
ní škole, kde se v rámci projektu řešila také bezbariérovost celé školy no-
vým výtahem.

V Pečkách budeme rozhodně vycházet ze zpracované rozvojové stra-
tegie, ale plánujeme i širší oslovení obyvatel prostřednictvím sociálních sítí.

Markéta Pošíková, ředitelka MAS Podlipansko, o.p.s.

Město Pečky vyjadřuje radost na tím, že je součástí velké podli-
panské rodiny. MAS Podlipansko bude naším partnerem nejmé-
ně dalších 6 let. Ať se nám společně daří!

Alena Švejnohová, starostka

MAS Podlipansko startuje 
přípravu nového období
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D O V O Z J Í DL A

LEVNĚ

ZD
RA

VĚ

KVALITNĚ

U našich jídel dbáme na 
kvalitu a čerstvos t surovin.

www.jidlodom.cz
Kvalitní zdravá jídla české i mez inárodní kuchyně

Je libo oběd, večeři, či celodenní jídlo 
bez  námahy a za babku? Vyberte si
i z naší široké nabídky nápojů a do-
plňkovéhos ortimentu (cukrovinky, 

čaje, kávy apod.)

Malá ochutnávka z naší nabídky
- Rozstřílený španělský ptáček

- Králík na česneku/smetaně

- Kachní pečené stehno se zelím

- Smažený řízek vepřový/kuřecí

- Gyros kuřecí/vepřový

- Zabijačkový guláš 

- Treska/pstruh na másle

- Brokolice se sýrem

- Zeleninová směs na másle 

- Žemlovka/Buchtičky se šodó

- Kynuté ovocné knedlíky

Objednávejte �       

Obdrželi jsem petici od občanů žádající 
zřízení autobusové zastávky u sídliště v Peč-
kách. Víme, že problémem je také velká 
vzdálenost hřbitova od zastávky autobusu. 
Rozhodli jsme se, že před zřízením nových 
zastávek - provedeme revizi těch stávajících 
a to v součinnosti s dopravci, IDSK a doprav-
ním inspektorátem Policie. Prosíme občany 
města o připomínky a návrhy k autobusové 
dopravě (zastávky, jízdní řády atd.) do konce 
července 2020 na email mupecky@pecky.cz. 
Všechny připomínky zvážíme. Předem dě-
kujeme za spolupráci. 

Alena Švejnohová - starostka

Autobusová 
doprava 

v Pečkách



Město Pečky 

přijme 2 zájemce 

o pracovní pozici 

strážník 
Městské policie 

v Pečkách. 
Předpokládaný nástup od 1. 1. 2021. 

Bližší informace: 
tel. 607 025 406 - tajemnice úřadu 

PaedDr. Cecilie Pajkrtová 
nebo na www.pecky.cz.
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Budiž léto
Všichni si jistě přejeme, abychom nebyli 

okolnostmi nuceni trpce vyslovovat větu: 
„Tento způsob léta zdá se mi poněkud ne-
šťastným“, kterou v půvabné lyrické no-
vele Vladislava Vančury dí majitel lázní 
Antonín Důra, odvraceje se od teploměru, 
jehož ve slavné Menzelově filmové adaptaci 
skvostně ztvárnil Rudolf Hrušínský, blahé 
paměti. Ale lidová pranostika nám připo-
míná, že Vančura byl nejen vynikající vy-
pravěč a stylista, ale také empirik života. 
Moc dobře věděl, o čem píše. „Když dne 
ubývá, horka přibývá“, zní staletími nepří-
má úměra a málokdo by s tím nesouhlasil. 
Taky se dobře ví, že ale může pršet, sakra 
pršet! „Slunce peče – déšť poteče“, zní to 
jako dětská říkánka, ale kdo už letos vy-
tíral ve sklepě, nebo dokonce volal hasiče, 
a máme to mnozí čerstvě za sebou, poznal 
zas dobře, co letní bouřky umí. „Červenec 
nese parna, krupobití a medovice, jest i hoj-
ný na bouřky a vichřice.“, připomínáme si 
starou zásadu a také, že „Nebyl-li červen 
dostatečně deštivý, dodá vodu až červenec 
a přidá ještě mnohé bouře.“ Pravda, o le-
tošním červnu se říci nedá, že by byl málo 
deštivý, tak snad už těch bouřek tolik ne-
bude, říkáme si, ale červencová pranostika 
je neúprosná, a skoro každý den hrozí dešti 
a bouřkami. Bohužel také ale říká neúpros-
ně, že sotva se ohřejeme, už zas svatá Anna 
hrozí chladnem z rána! Naštěstí, my zimo-
mřiví dobře víme, že „co červenec neupeče, 
to již srpnu neuteče“. A tak to má být.

Krásné léto, milí čtenáři!
Aquarius

• Koupím motocykl JAWA ČZ: 
kývačka, panelka, pérák, pionýr, 
stadion apod. Možno s SPZ i bez. 
Také díly a vraky. Děkuji za vaše 
nabídky. Tel.: 777 589 258

• Sháním ke koupi ŘADOVOU 
GARÁŽ v Pečkách, prosím volej-
te na tel.: 724 542 731

• Je ruční pletení Vaším koníč-
kem? Pak volejte: 720 165 854 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Budou nás chránit „měšťáci“?
Jedním z nejnovějších rozhodnutí za-

stupitelstva města je o vybudování stanice 
Městské policie Pečky. Bylo to možná mno-
hými očekávané, ale pro některé také asi 
i překvapivé rozhodnutí, které také mohlo 
vyvolat pochybnosti. Z tohoto důvodu jsme 
místostarostce Ivetě Minaříkové, pověřené 
zřízením stanice městské policie, položili 
několik otázek.

Nevidím vůbec do bezpečnostní pro-
blematiky našeho města, ale rozhodnutí 
zřídit městskou policii mne trochu nepří-
jemně překvapilo. Jaké jsou pro to důvo-
dy, zhoršila se výrazněji běžná „poulič-
ní kriminalita“, jde o součást koncepce 
dlouhodobé prevence, anebo je to výsle-
dek dlouhodobého rozhodování? 

Situace ve městě je dlouhodobě stabil-
ní a nepodléhá zásadním výkyvům. Urči-
tě není potřeba mít v tomto ohledu obavy. 
Bezpečí obyvatel, dohled nad dodržováním 
vyhlášek i nad dopravní situací, to jsou té-
mata, jež se cyklicky vrací, a my nemáme 
účinné nástroje, jak je řešit. Navíc téma bez-
pečnosti je jednou z mála oblastí, na které 
jsme se - napříč politických stran a hnutí za-
stoupených v zastupitelstvu města - shodli 
již ve svých volebních programech, což bylo 
znát i při hlasování přítomných zastupitelů 
o znovuobnovení městské policie.

Kolik členů bude MP mít?
Z počátku počítáme se dvěma strážní-

ky, praxe ukáže. Obávám se však, že bude 
potřeba počet navýšit už jen s ohledem na 
střídání ve službě, dovolené, nemocenské 
atd. Záleží, nakolik bude nápomocna Policie 
České republiky, která zde má služebnu, na-
příklad o víkendech a nočních službách.

 Na to jsem se právě chtěl zeptat: to 
opravdu nestačilo, že v našem městě sídlí 
služebna Policie ČR? Nemůže se pak na-
opak stát, že i proto bude časem zrušena?

Pokud bude zrušena Policie ČR, urči-
tě to nebude způsobeno tím, že v Pečkách 
funguje i městská policie. Pečecká služeb-
na Policie ČR působí na poměrně velkém 
území a proto ani nemá kapacitu na řešení 
některých místních záležitostí, respektive 
v takovém rozsahu jak bychom potřebovali. 
Navíc dlouhodobě bojují s personálním pod-
stavem. Jako příklad můžu uvést naše opa-
kované požadavky na řešení nepovoleného 
vjezdu nákladní dopravy, kdy řidiči v době 
rekonstrukce Tř. Jana Švermy nerespekto-
vali zákazy vjezdu a projížděli městem po 
objízdných trasách místních komunikací, 
které nejsou na takovou zátěž uzpůsobeny. 
Následky ostatně vidíme všichni.

 Nebudou pak ale náklady na provoz 
městské policie chybět v jiných kapito-
lách, např. v sociální oblasti?

Prostředky máme limitované ročním 
rozpočtem a investice do městské policie 
pochopitelně mohou omezit investice ji-
nam. Věřím však, že náklady vynaložené 
na městskou policii jsou účelně vynaložené, 
povedou ke zlepšení kvality života u nás ve 
městě, a koneckonců nepřímo budou zna-
menat také ušetření prostředků za napácha-
né škody na majetku obce, životním prostře-
dí a podobně. Zřízení městských strážníků, 
kteří jsou každý den v terénu lze považovat 
i za prevenci.

A poslední otázka: jak budou strážníci 
vybíráni a kým? 

Výběrové řízení bude probíhat v několika 
kolech. Přípravou je pověřena paní tajemni-
ce, která již chystá výzvu s požadavky, které 
musí uchazeči splnit. Vyhovující kandidáti 
budou absolvovat zdravotní a fyzické testy, 
dále pak psychologické testy, které považu-
jeme za zásadní. Řeknou nám více o osob-
nosti a nastavení uchazeče. Kandidáti, kteří 
uspějí v této fázi výběru pak přizveme k po-
hovoru. V tuto chvíli ještě nemáme jmeno-
vitě sestavenou komisi, ale nebudou v ní 
chybět odborníci, 

Za redakci PN se ptal Libor Vodička.

 1. 7. - 28. 8.  Sny mého dětství – výstava kreseb a maleb v MěK v Pečkách
 12. 7. 22.00 Chlap na střídačku – letní kino
  2. 8.  3bobule - letní kino - fotbalové hřiště AFK
  23. 8.  Přes prsty - letní kino - fotbalové hřiště Velké Chvalovice
 5. 9. 13-19:00 Pohádková cesta v Dobřichově  
 15. 9. 18.00 Jak se žije bez demokracie? – beseda s Jiřím Padevětem
 22. 9. 17.00 Společné pečecké čtení pro rodiče a děti
 25. 9. 19.00 Benefiční varhanní koncert

Kulturní a společenské akce se nám jen pozvolna rozjíždějí. 
Proto nezapomeňte sledovat i rubriku akcí na www.pecky.cz.

Město Pečky 

přijme 2 zájemce 

o pracovní pozici 

strážník 
Městské policie 

v Pečkách. 
Předpokládaný nástup od 1. 1. 2021. 

Bližší informace: 
tel. 607 025 406 - tajemnice úřadu 

PaedDr. Cecilie Pajkrtová 
nebo na www.pecky.cz.

Beseda 
s Jiřím Padevětem  

Jak se žije bez demokracie?

V úterý 15. 9. 2020 v 18 hod. si rezervuj-
te čas na besedu s badatelem, spisovatelem 
a ředitelem nakladatelství Academia Jiřím 
Padevětem v Městské knihovně v Pečkách. 
Tématem naší besedy bude období let 1938 
- 1953 v našich dějinách. J. Padevět získal 
v roce 2014 cenu Magnesia Litera za knihu 
Průvodce protektorátní Prahou. Sledovat 
ho můžete také na televizi Seznam - je spo-
luatorem a průvodcem pořadu Krvavá léta. 
Těšíme se na setkání.


