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Zastupitelstvo města Pečky na svém zase-
dání 2. března 2016 odsouhlasilo bezúplat-
ný převod majetku z Dobrovolného svaz-
ku obcí Pečecký region (DSO) do majetku 
města Pečky. Jedná se o 3 ks  autobusových 
zastávek (včetně jejich podloží), autobusové 
nádraží, odvodnění autobusového nádraží, 
mobiliář a odjezdový panel v celkové poři-
zovací hodnotě 13.483.507,- Kč (zůstatková 
hodnota k 29. 2. 2016 činí 11.727.559,- Kč). 
Místostarosta města Milan Paluska byl po-
věřen k uzavření této smlouvy. 

Výše uvedené stavby a mobiliář byly po-
řízeny s podporou (dotací) ROP Střední Če-
chy v rámci projektu DSO „Zlepšení veřejné 
dopravy v Pečeckém regionu“, realizované-
ho v letech 2009 - 2010. V jeho rámci bylo 
vydlážděno celé prostranství nádraží žulou 
a osazeno novým mobiliářem. České dráhy 
se do projektu také zapojily a nově vydláž-
dily pozemek před budovou vlakového ná-
draží, čímž došlo k propojení obou ploch. 
Celý prostor je jednotný, zdobí ho nová 
zeleň, stojany na kola, lavičky a odpadkové 
koše. Ve druhé části projektu bylo vyměně-
no a vybudováno 21 autobusových zastávek 
v Pečkách a okolních obcích (Dobřichov, 
Velké Chvalovice, Milčice, Vrbčany, Vrbová 
Lhota, Ratenice, Velim, Vítězov, Nová Ves 
I a Ohrada). 

Ke zdaru celého projektu, jehož realizáto-
rem byl DSO Pečecký region, přispěla i Míst-
ní akční skupina Podlipansko, která sepsala 
žádost o dotaci.

Dnes nám podoba a funkčnost pečecké-
ho autobusového nádraží připadá samozřej-
má. Ale není to tak dávno . . . 

Autobusové nádraží je naše

Z obsahu:

Rozhodnutí 
ředitele školy

Na základě §24 odst. 2 zákona č. 
561/2004 Sb., (školský zákon), vyhlašuji ve 
dnech 24. - 30. 6. 2016 dny volna (tzv. ře-
ditelské volno). V těchto dnech nebude na 
ZŠ Pečky, okres Kolín probíhat výuka. Škol-
ní rok 20015/2016 bude tedy ukončen vy-
dáním vysvědčení dne 23. 6. 2016. Škol-
ní družina a školní jídelna - výdejna budou 
také mimo provoz. 

Tyto dny volna vyhlašuji na základě zá-
važných technických důvodů. V souvislosti 
s výstavbou školní jídelny dojde ke staveb-
ním úpravám, které neumožní další provoz 
školní jídelny – výdejny, ani přilehlých pro-
stor školní družiny. 

Na žádost zřizovatele je nutno v tomto 
termínu přerušit provoz výše uvedených 
zařízení. Z bezpečnostních, organizačních 
a hygienických důvodů není tedy možno 
zajistit v těchto dnech běžný provoz školy.

Luboš Zajíc, ředitel školy
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Odpověď starosty
Vážení čtenáři,
reaguji tímto na příspěvek pana Vlastimi-

la Kmocha ve věci dokončení severní části 
obchvatu Pečky. V současné době došlo 
k posunutí v řešení tohoto problému, který 
tak tíží obyvatele našeho města. Na zákla-
dě několika urgencí z naší strany proběhly 
schůzky mezi zástupci města, Krajského 
úřadu Středočeského kraje odboru dopravy 
a projekční kanceláří CR-Projekt Mladá Bole-
slav, která je pověřena aktualizací projekto-
vé dokumentace k zahájení územního řízení. 
Z jejich strany jsme obdrželi příslib předání 
této aktualizace projektové dokumentace, 
včetně vlastníků pozemků, přes které pove-
de navržená trasa budoucího obchvatu do 
konce měsíce dubna 2016. Poté dojde k nej-
složitější fázi projekční přípravy - zahájení 
jednání o odkupu pozemků nebo případné 

Co je to FRB?
Město Pečky v zájmu zlepšení úrovně 

bydlení, životního prostředí a vzhledu 
města vytvořilo „Fond rozvoje bydlení 
města Pečky“, který slouží k poskytování 
půjček na zvelebení obytných domů, rodin-
ných domů a bytů v obci Pečky a katastrál-
ním území Pečky nebo katastrálním území 
Velké Chvalovice, (dále jen domů a bytů), 
půjček na výstavbu rodinných domů a ke 
krytí výdajů města souvisejících s bydlením 
podle stanovených pravidel a podmínek. 

Prostředky fondu je možno používat 
k poskytování půjček při nejnižším úroku 
4 % a nejdelší lhůtě splatnosti 5 let. 

 Příjemci půjčky z fondu podle odst. 1 
mohou být fyzické a právnické osoby, kte-
ré vlastní obytné domy, rodinné domy nebo 
byty v obci Pečky a katastr. území Pečky 
nebo katastr. území Velké Chvalovice. 

Výběrové řízení probíhá 2 x v kalen-
dářním roce a je organizováno dle následu-
jícího harmonogramu: 

1. výběrové řízení - termín podávání žá-
dostí: 1. 2. až 28. 2. či 29.2. 

2. výběrové řízení - termín podávání žá-
dostí: 1. 8. až 31.8.

O výsledku výběrového řízení budou 
všichni uchazeči vyrozuměni písemně. Vy-
braní žadatelé budou vyzváni k uzavření 
smlouvy o půjčce. Právo na uzavření smlou-
vy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uza-
vření smlouvy do 30 dnů po vyrozumění 
o výsledku výběrového řízení.

 Pro rok 2016 byla na půjčky z FRB vy-
členěna částka 800.000,- Kč.

V 1. kole byly schváleny 2 žádosti v celko-
vé výši 155.000,- Kč. Pro 2. kolo tedy zbývá 
645.000,-Kč. Žádosti budou přijímány 1. 8 
až 31. 8. 2016 na podatelně MěÚ.

Milan Paluska, místostarosta

směny. Město Pečky bude v těchto jednáních 
nápomocno ve snaze řešit případné problé-
my. Dle plánovaného harmonogramu inves-
tičních akcí Středočeského kraje by tento 
obchvat měl být realizován v letech 2018 
– 2019. Dosavadní projektovou přípravu 
brzdila vleklá majetkoprávní vypořádání 
pozemků pod plánovaným obchvatem 
města Pečky. Domnívám se, že i tentokrá-
te budeme absolvovat nelehká jednání, ale 
i v tomto případě jsem optimista. Věřím, že 
ve spolupráci se Středočeským krajem se 
podaří tento investiční záměr pomocí do-
tací eurofondů zrealizovat. V závěru bych 
chtěl požádat všechny vlastníky dotčených 
pozemků o konstruktivní přístup, abychom 
tak společně vyřešili palčivý problém Peček. 
Tím je snížení intenzity dopravy historickým 
centrem města.

Milan Urban, starosta města

Z březnových jednání Rady města Pečky
• Rada města schvaluje revokaci podání 
žádosti o dotaci na stavební akci: „Oprava 
hřbitovní zdi - východní strana“. Důvo-
dem jsou dodatečné informace od posky-
tovatele dotace MZČR, dle kterých by jsme 
nesplnili podmínky pro čerpání dotace. • 
Na základě žádosti společnosti Prostor plus 
o.p.s., je schváleno poskytnutí neinvestiční 
dotace na zajištění  terénních programů 
v roce 2016 ve výši 40.000,-Kč. • Na zákla-
dě žádosti Základní školy Pečky, p.o. (bývalá 
ZvŠ), bude městem Pečky poskytnuta nein-
vestiční dotace na zajištění školního výle-
tu ve výši 6.000,-Kč (2016). • Rada města 
odsouhlasila změnu závazných ukazate-
lů příspěvkové organizace Pečovatelská 
služba města Pečky na rok 2016: • pří-
spěvek zřizovatele celkem 1.650.000,- Kč • 
náklady na platy zaměstnanců z příspěvku 
zřizovatele  1.135.000,-  Kč • Rada města 
neschválila snížení měsíčního nájem-
ného za pronájem nebytových prostor 
v restauraci „Sport klub„ z 8.000,- Kč na 
5.000,- Kč. Zároveň odsouhlasila ukončení 
nájemní smlouvy s jejím nájemcem Jindři-
chem Hazdrou, Nymburk, ke dni 31. 3. 2016 

Dokončí se obchvat Peček?

den hod. osobní a. nákl. a. + kam. celkem
7. 3. 2016 10.00 - 11.00 112 34 146
8. 3. 2016 7.30 - 8.30 171 28 199 
8. 3. 2016 15.30 - 16.30 221 17 238
11. 3. 2016 6.30 - 7.30 198 23 221

Je možné, že by v pracovní dny podle tohoto průzkumu projelo po Tř. J. Švermy od 6.00 
do 18.00 téměř 2000 automobilů? Mimo uvedené hodiny provoz výrazně klesne.

Vlastimil Kmoch

přidělení bytu č. 26,  čp. 218, Pečky Edmu-
ndovi Ferencovi (na dobu určitou od 1. 4. 
-  31. 12. 1016). • RM schválila uzavření 
nové nájemní smlouvy na již umístěnou 
pohyblivou síťovou kameru na domě čp. 
256 - hotel Karel IV.  v Pečkách s novými 
vlastníky nemovitosti, kterými jsou od 3. 2. 
2016 Nguyen Manh Tien a Dinh Thi Ly (po-
díl ve výši ½), trvale bytem Nové Město nad 
Metují a Nguyen Van Thuong a Trinh Thi 
Luyen (podíl ve výši ½), trvale bytem Nové 
Město nad Metují. Nájemní smlouva bude 
uzavřena zpětně od 3. 2. 2016 na dobu ne-
určitou za celkovou cenu 4.000,- Kč/rok. • 
RM schválila uzavření smlouvy o dílo mezi 
městem Pečky a firmou Halko s.r.o., Nová 
Ves I, na opravu chodníku u Kandie za cenu 
206.872,- Kč (vč. 21% DPH). 
• RM schválila odkoupení datové stanice 
Arris c3 od Kabelové televize CZ s.r.o. za 
cenu 66.888,- Kč bez DPH z důvodu zvýšení 
datové propustnosti sítě pro kamerový sys-
tém. • Zastupitelstvu města je doporučeno 
vytvoření pracovní pozice „sociální pra-
covník“ ve struktuře Městského úřadu 
v Pečkách.

Hustý silniční provoz procházející stře-
dem města trápí řadu měst. Výjimkou určitě 
nejsou ani naše Pečky. Nám obyvatelům to 
přináší značné problémy. Mezi hlavní patří 
zvýšený hluk a prašnost. Větší nebezpečí 
také hrozí chodcům a cyklistům. Jak mů-
žeme denně pozorovat, cyklisté to řeší po 
svém - jízdou po chodníku.

Bydlím v těsné blízkosti hlavní silnice 
a podle vlastní zkušenosti vím, že největším 
problémem je hluk. Naštěstí ho tlumí těsní-
cí plastová okna. Větrání v horkých letních 
dnech je ale problém. Zvláštním zážitkem 
potom je průjezd velkých kamionů (van) 
převážejících sypké materiály po nerov-
né dlážděné vozovce. Přitom někteří řidiči 
(min. 10%) vůbec nerespektují povolenou 

„padesátku“ a při výjezdu z města nebo 
vjezdu do něj od Vrbové Lhoty jezdí i „se-
dmdesátkou“a tím se hluk výrazně zvyšuje.

Zásadním řešením by bylo dokončení 
obchvatu a tím odclonění veškeré náklad-
ní a podstatné části osobní dopravy mimo 
město. Jestli se nemýlím, hlavní silnice je 
v majetku Středočeského kraje. Je na na-
šem MěÚ, aby s KÚ jednal a trvale vyvíjel 
tlak na všechny jeho kompetentní orgány, 
od dopravní komise přes odbor dopravy až 
po hejtmana. Víte jak hustý je vlastně pro-
voz na silnici procházející středem města? 
Udělal jsem si malý průzkum (MěÚ má jistě 
svůj) na Tř. Jana Švermy. Věnoval jsem mu 4 
x 1 hodinu v různou dobu ve třech různých 
dnech a tady je výsledek:

z důvodu neplacení nájemného za tyto pro-
story. • Město Pečky uzavřelo kupní smlou-
vu s vítězným uchazečem EUROGREEN CZ 
s.r.o., na dodávku žacího malotraktoru 
ISEKI SXG 216 H s mech. vyklápěním za 
cenu 240.790,- Kč, včetně 21 % DPH. • 
Rada města odsouhlasila připojení města 
Pečky ke kampani „Vlajka pro Tibet 2016“. • 
Rada města schvaluje poskytnutí neinvestič-
ních dotací: • Spolku železničních modelá-
řů Pečky (na činnost) ve výši 10.000,- Kč; • 
Spolku rodičů a přátel ZŠ Pečky (na činnost 
a pořádání akcí) ve výši 10.000,- Kč; • Mysli-
veckému spolku Pečky (na činnost a opra-
vu el. přívodní instalace)  ve výši 12.100,- Kč 
• Miloslavu Studničkovi na činnost Klubu 
filatelistů ve výši 1.000,- Kč • S firmou KK-
comp a se společností MANVER s.r.o. byla 
od 1. 4. 2016 uzavřena smlouva o umístění 
reklamních bannerů (1m x 2m) v Parkhale 
Pečky za cenu 2.000,- Kč bez DPH/rok, ka-
ždý. • Městu Kolín byla na zajištění pro-
vozu Protialkoholní záchytné stanice v Kolí-
ně poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 
12.000,- Kč. • Na základě doporučení byto-
vé komise bylo radou města odsouhlaseno 
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Z veřejného zasedání zastupitelstva

(2. března 2016, 17.00, Kulturní středisko Pečky)
• Představení projektu společnosti RIOCATH Praha – přestavba bývalého kongresového 

sálu VÚKPS, včetně potřebného zázemí.
• Informace starosty o probíhajících a připravovaných investičních akcích ve městě
• Zpráva o podání žádostí o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje, IROP, OPŽP.
• Čerpání rozpočtu města k 31. 12. 2015.
• Doplňující volba předsedy Finančního výboru  - Petr Zedník, Pečky.
• Rozpočtová opatření č. 1/2016.
• Zpráva o poskytnutí půjček z FRB, I. kolo pro rok 2016 na základě výběrového řízení:
   Zdenka Zavřelová, Pečky - 90.000,-Kč
   Hana Vajskébrová, Pečky - 65.000,-Kč.
• Odsouhlasení bezúplatného převodu majetku z Dobrovolného svazku obcí Pečecký regi-

on do majetku Města Pečky - autobusové nádraží. 
• Odsouhlasení odkoupení částí pozemků na vybudování budoucího parkoviště u nádra-

ží ČD - od firmy ZZN Polabí, a.s. se sídlem v Kolíně. 
• Odsouhlasení bezúplatného převodu pozemku o celkové výměře 151 m2 v obci Pečky 

a k. ú. Velké Chvalovice pro TJ Sokol Velké Chvalovice, zastoupený předsedou Pavlem 
Ratajem. Důvodem je nutnost vlastnictví pozemku TJ Sokol VCH jako žadatele pro čerpání 
dotací.

V Pečkách platí zákaz podo-
mního prodeje!

Rada města již v roce 2013 svým Nařízením 
č. 1/2013 zakázala na území města podomní 
prodej. Přesto jsme se z upozornění občanů 
dověděli, že toto nařízení je v praxi porušová-
no. Oznámení se týkalo údajné nabídky spo-
lečnosti RWE. 

Pokud vás pracovník RWE navštíví přímo 
v místě bydliště, musí to být vždy po předcho-
zí telefonické domluvě s Vámi, jako daným 
zákazníkem. Pracovník  musí  mít  při sobě  
doklad (kartičku), kde je uveden  číselný kód, 
který vždy začíná písmeny EX. Tento číselný 
kód slouží jako identifikace  zaměstnance. Zá-
roveň je zde uvedena bezplatná linka (800 331 
331), na které si je možno okamžitě ověřit, zda  
osoba je  zaměstnanec RWE, či nikoli. 

Cecilie Pajkrtová, tajemnice MěÚ

Prevence kriminality posílila
O další dvě ženy - Evu Třískovou a Alu Pa-

hudzinu se od 1. března 2016 rozšířil program 
prevence kriminality. Obě asistentky absolvo-
valy rekvalifikační kurz na strážného a jsou pro 
výkon své práce plně kvalifikovány. Můžete se 
na ně obracet se svými dotazy a podněty.

 Město Pečky nejsou jedinou obcí, která 
se do výše uvedeného programu zapojila. Na 
Kolínsku tak můžete potkat asistenty v býva-
lém okresním městě (10), v Českém Brodě (4), 
v Kostelci nad Černými lesy (4) a v Ratboři (2).

Cecilie Pajkrtová, tajemnice MěÚ

Pečecká Parkhala 
má nového správce

První březnový den nastoupil jako správce 
sportovních areálů Jaroslav Najbrt (720 043 
604). Jeho úkolem je zajišťování provozu, ob-
sluhy a údržby haly a přilehlého venkovního 
hřiště. Na sportovní areály je město právem 
hrdé, slouží k vyžití dětem i dospělým. Panu 
Najbrtovi přejeme, aby se mu mezi námi líbilo. 

Rozšíření parkoviště u nádraží
Zastupitelstvo města na svém březnovém 

zasedání schválilo návrh RM o odkoupení 
částí pozemků č. parc. 514/1 a 519/2 (celkem 
cca 392m2) - na vybudování budoucího par-
koviště u nádraží ČD. Prodávajícím je firma 
ZZN Polabí, a.s. se sídlem v Kolíně. Obě části 
pozemků budou odkoupeny za cenu stanove-
nou dohodou tzn. 220,- Kč/m2, která vychá-
zí z ceny znalecké (celkem cca 86.240,- Kč).  
Město Pečky se podpisem kupní smlouvy dále 
zavazuje, že na nově vzniklé hranici pozemků 
vybuduje nové oplocení ze štípaného KB 
bloku do výšky 2 m, jako kupující uhradí po-
platek spojený s převodem u KÚ v Kolíně a za-
jistí vypracování geometrického plánu.

Svoz bioodpadu
Pro rok 2016 jsou smluvně 
dohodnuty termíny svozů bioodpadu: 

• pro město Pečky každé pondělí 
   od 04. 04. 2016 do 28. 11. 2016 
• pro městskou část 
   Velké Chvalovice každý čtvrtek 
   od 7. 04. 2016 do 1. 12. 2016. 

Bioodpad lze rovněž ukládat na 
separačním dvoře u čistírny odpadních 
vod v Pečkách v pracovní dny: 
- ve středu od 13.00 - 16.00 hod. 
- v sobotu od 08.00 - 14.00 hod.

Mašinka 2016 – letos tak trochu jinak
V letošním roce se tradiční akce „Jede, jede mašinka“ uskuteční v sobotu 28. května. 

Velkou změnou je nové místo konání hlavního programu. Místo autobusového nádraží jsme 
zvolili lokalitu Sokoliště. 

V minulých letech se tato akce potýkala s malým zájmem diváků. Proto změna místa ko-
nání. Sokoliště je blíž rybníku, kde vodáci připravují svůj stále oblíbenější program pro malé 
i velké návštěvníky. V nedalekých prostorách Klubu železničních modelářů se uskuteční nej-
větší výstava modelových kolejišť a železničních modelů v České republice. Po městě bude 
opět jezdit tradiční vláček. Na podiu na Sokolišti bude odpoledne připraveno vystoupení 
klauna a soutěže pro děti.                                                                                                                                           

Ve večerním bloku se potom představí Purple Mania, Karel Kahovec, Marek Ztrace-
ný s kapelou, Jaksi Taksi, Děda Mládek lllegal Band. Na závěr zahraje domácí Telegraf.                                                                                                                                        
   Těšit se můžete na bohaté občerstvení a příjemné prostředí. Plakát s další pozvánkou na 
tuto každoroční největší pečeckou akci najdete v příštím vydání PN.

Milan Paluska, místostarosta

Dočká se kulturní středisko nové fasády?
V současné době probíhají intenzivní přípravy na podání žádosti  o dotaci v rámci vy-

hlášené výzvy  Operačního programu životního prostředí – „Zateplení Kulturního střediska 
Pečky“. Termín ukončení odevzdání žádostí je 15. dubna 2016. V objektu bude, v případě 
přidělení dotace, ještě v letošním roce dokončena výměna oken vč. zasklení lodžie, zatep-
lena fasáda a střecha. 

Celkové náklady budou známé až po vybrání zhotovitele, předpokládáme, že budou  ve 
výši cca 6,5 mil. Kč. Celková dotace se pohybuje ve výši 45 % z uznatelných nákladů. 

Podklady, potřebnými pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povole-
ní, jsou vedle studie zateplení fasády (autorem je Ing. arch Jan Drška) i energetický audit 
a energetický posudek, který určil, jaké se musí použít materiály k zateplení tohoto objektu. 
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Pozor na podvodníky

„V jedné středočeské obci okradl nezná-
mý muž seniorský pár. Pod smyšlenou zá-
minkou, předání výslužky ze zabijačky od je-
jich syna, se vloudil do jejich domu. Násled-
ně podvodník požádal o rozměnění finanční 
hotovosti. Ve snaze vyhovět jeho žádosti, 
přinesl starší muž peněženku s úsporami, 
kterou předal své ženě. V  nestřežený oka-
mžik pachatel tuto peněženku ženě z rukou 
vytrhl a z místa utekl.“  

Příběhy se mění, ale předmět zájmu zů-
stává stejný - vaše cennosti.

Podvodníci využívají různé záminky a lsti 
tak, aby se dostali k vašim penězům. Cílem 
je zjistit místo, kde jsou uloženy vaše úspory 
a tyto následně odcizit.

Prosíme, nedůvěřujte neznámým li-
dem, nikoho cizího nevpouštějte do své-
ho obydlí. Nepodléhejte jejich šarmu a vý-
řečnosti.  Vždy zachovejte chladnou hlavu 
a pokud možno si ověřujte pravdivost jejich 
příběhu. 

Nikdy hned neotvírejte dveře, pokud 
nevíte, kdo je za nimi. Za tímto účelem po-
užívejte panoramatické kukátko, které Vám 
umožní dobře si návštěvníka prohlédnout. 
Instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, 
který drží dveře jen pootevřené, čímž máte 
možnost některé věci vyřídit bezpečněji.

Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných 

služeb, nechte si předložit jeho služební 
průkaz, nebo ještě lépe zavolejte na zmíně-
nou instituci, na kterou se pracovník odvo-
lává. Pokud si nejste jisti, trvejte na tom, že 
o nabízenou službu nestojíte. NEBOJTE SE 
ŘÍKAT NE.

Nepodléhejte lákavé vidině snadného 
zbohatnutí. Podomní nabídky výher v lote-
rii nebo výhodných koupí odmítejte – v na-
prosté většině jde o podvod.

Nepodvolujte se nátlaku rychlého roz-
hodnutí či podpisu. Vše si v klidu a pečlivě 
promyslete.

Závažná rozhodnutí týkající se vás nebo 
vašeho majetku konzultujte s právníkem, 
nechte si poradit od dalších věrohodných 
osob. Řada nevládních organizací poskytuje 
seniorům i bezplatnou právní poradnu.

Zdroj: Policie České republiky

Policie ČR 158

Evropské číslo tísňového volání 112

Hasiči 150

Záchranná služba 155

Život 90 Senior telefon 800 157 157

Alpida – Zlatá linka seniorů 800 200 007

Bílý kruh bezpečí - Linka pomoci 
obětem kriminality a domácího násilí

116 006

Pečecké služby 
do nového roku 

s novou technikou
• Na přelomu roku převzaly PS s.r.o. 

kontejnerové auto Mitchubishi FUSO s 6 
ks velkoobjemových kontejnerů, které 
nahradí desetileté IVECO. Technické služby 
získaly po úspěšném procesu v roce 2015 
dotaci v rámci operačního programu Život-
ní prostředí z prostředků Státního fondu 
životního prostředí ČR a EU. Výše poskyt-
nuté podpory činila 1.775.844,- Kč. Z vlast-
ních zdrojů bylo zaplaceno 639.074,- Kč.                                                                                                                                    
Hákový nosič FUSO s užitkovou hmotností 
5,5 t s možností přistavení různých velikostí 
kontejnerů chceme i nadále nabízet obča-
nům a podnikatelským subjektům za ne-
změněnou cenu 21,-Kč /km + DPH.

• S dlouhým očekáváním a následnou 
radostí všech zúčastněných bylo dodáno 
svozové vozidlo na přepravu odpadu. Nový 
Man v zelených barvách společnosti s na-
výšením objemové kapacity o 5 - 6m3, s eko-
logickým motorem EURO 6, s méně obtěžu-
jícím hlukem při výsypu odpadu byl pořízen 
z vlastních zdrojů za  4.395.000,- Kč bez DPH.                                                                            
Stávající „kukačku“ po dvanáctiletém provo-
zu pošleme na výminek, včetně starostí s je-
jím udržováním v provozuschopném stavu. 
Doufáme, že náhrada k plné spokojenosti 
občanů i naší, bude bezporuchově brázdit 
ulicemi po mnoho let.

• Druhým rokem nám kvalitu ovzduší 
a úklid komunikací zlepšuje samosběrný 
zametací stroj JOHNSTON, který každo-
ročně uklidí více než 6 tun smetků. Souhrn 
zdrojů v roce 2014, kdy byl pořízen, činil 
2.224.800,- Kč.

movanosti a připravenosti na proinkluzivní 
vzdělávání ve školských zařízeních tohoto 
regionu.  

Očekávaným dopadem pak bude posíle-
ní statusu našich pedagogů, jejich efektiv-
nější práce, chuť hledat nové způsoby práce 
s dětmi a nadanými dětmi, lepší informova-
nost a propojenost zájemců o vzdělávání. 

Projekt bude oficiálně uveden zaha-
jovacím workshopem dne 19. dubna 
2016 v moderním Centru rozvoje podni-
kání Kolín. Pozvánka na setkání bude zve-
řejněna na stránkách MAS Podlipansko 
www.podlipansko.cz a bude rozeslána 
všem školským zařízením a zřizovatelům 
ORP Kolín s informacemi pro zájemce. Se-
tkání proběhne v čase mezi 12:00 a 16:00 
hodinou. 

Témata, kterými se budeme zabývat, 
jsou určena pedagogickým pracovní-
kům základních a mateřských škol, ro-
dičům, zřizovatelům školských zařízení, 
neformálním vzdělavatelům, a všem 
zájemcům o školství našeho regionu. 

Zájemci budou rozděleni do čtyř té-
mat, která povedou profesionálové, ale 
i praktici svého oboru:

• Společné vzdělávání
• Polytechnická výchova
• Aktuální problémy dneška 
   v mateřských školách
• Po čem rodič touží

Realizaci projektu zajišťuje Místní akční 
skupina Podlipansko, o.p.s. ve spolupráci 
s městem Kolín a Místní akční skupinou Zá-
labí, z. s. 

Projekt je realizován v rámci Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Iveta Minaříková, MAS Podlipansko
T: 721 170 352

Vzdělávání na Kolínsku
ORP Kolín zahájil v únoru 2016 dvou-

letý vzdělávací projekt s názvem Místní 
akční plán (MAP) vzdělávání. Je zacílen 
na oblast vzdělávání v mateřských a zá-
kladních školách, zejména pak na vybu-
dování a rozvoj udržitelného systému 
komunikace a spolupráce všech aktérů, 
kteří vstupují do oblasti vzdělávání  v na-
šem regionu. 

Efektivnější spolupráce mateřských 
a základních škol, organizací věnujících se 
zájmovému či neformálnímu vzdělávání, 
zřizovatelů školských institucí, aktivních ro-
dičů, kterým zaleží na vzdělání svých dětí 
a dalších aktérů, je zásadní pro nastavení 
a fungování celé vize projektu.

Projekt má pojmenovat potřeby v oblas-
ti vzdělávání dětí do 15 let, a to jak inves-
tiční (např. vybudování přírodovědných 
či chemických laboratoří) tak neinvestiční 
(školní psycholog, supervizor či asistent 
pedagoga), které budou postupně naplňo-
vány. 

Mapování nových podnětů, potřeb a ne-
dostatků, rozvoj kultury vzdělávání zaměře-
ný na úspěch pro každého žáka a každého 
pedagoga, bude pro realizaci vize projektu 
dalším nosným tématem. 

Místní akční plán přináší zázemí a pro-
středky pro kvalitnější vzdělávání v našich 
školách. Cílí na podporou pedagogů a je-
jich profesní rozvoj, ale současně vytváří 
platformu pro vzájemnou spolupráci a pře-
dávání zkušeností vyučujících. 

Významným přínosem jsou plánovaná 
setkání s odborníky a inovátory českého 
školství. Tito specialisté odhalí nové mož-
nosti našeho regionálního školství, předsta-
ví inspirace, příklady ověřené praxí, mož-
nosti alternativního vzdělávání, a to nejen 
pedagogům a ředitelům škol, ale i rodičům 
a všem zájemcům o vzdělávání. V nepo-
slední řadě napomůže k větší míře infor-
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O železniční dráze

Železniční dráha byla přes Pečky vybu-
dována v roce 1844 a v následujícím roce 
dostavěna do Prahy. Tehdy Pečky existova-
ly pouze na sever od trati. Na straně jižní 
nebylo jediné stavení až na Hořejší mlýn, 
který patřil k Radimi. Z Peček jezdilo mnoho 
povozů hlavně s uhlím do Poděbrad. Proto 
se v záznamech kolem roku 1895 objevují 
zprávy o přípravách k stavbě dráhy z Peček 
do Poděbrad a dál až do Hořic. Projekty byly 
vypracovány a schváleny rakouským parla-
mentem. První světová válka zastavila rea-
lizaci dráhy a po převratu 1918 se již jedná 
o dráze hlavní z Peček do Náchoda. Ovšem 
finanční potíže tyto plány zhatily. Dnešní 
ulice od nádraží, kolem restaurace U Karla 
IV., přes náměstí, kolem kostela a školy ko-
píruje tehdejší plánovanou železniční dráhu 
do Poděbrad. Proto je tak pěkně široká. To 
ještě nebyla postavena škola ani kostel.

A teď uvedu jednu stížnost na tuto sil-
nici, která byla otištěna v Poděbradských 
novinách dne 16. 12. 1932 s názvem Kdy se 
dočkáme. „Stavba silnice Pečky – Poděbrady 
stále čeká na dokončení v průtahu městem 
Pečky. Když bývá sucho tak stačí, aby přejely 
náměstím dva, tři automobily a město jest 
na dlouhou dobu zahaleno mrakem prachu. 
To všechno pak vdechujeme, hospodyňky 
nestačí bojovat s prachem v bytech. Bydlet 
při hlavních ulicích je už pomalu trýzeň.“ To-
lik dobový tisk. 

Provoz na železnici a křižující hlavní silnici 
byl značný. Trať denně přejelo podle statisti-
ky 510 povozů a závory byly denně staženy 
na celkové 4 hodiny. Proto byl po roce 1918 
vybudován alespoň podchod, který sloužil 
až do roku 1999, kdy byl nahrazen novým, 
širším. V tomto roce byly též zrušeny závory.

Jan Karbus, kronikář města

Jak jsme zlobili
Probouzím se ve špatné náladě, bože, to 

zas bude den, tohle určitě nestihnu, tamto-
mu nerozumím, všechno je špatně a bolí mě 
záda. To je život!

A dost! Vstávat a něco dělat! Vstávám po 
dlouhé době, kdy se dostatečně zmátořím, 
píšu o tom, jak jsme s bráškou zlobili. My 
dokonce trápili zvířátka.  Pijavice, vylove-
né z „mlejňáku“ u Lancie bídně hynuly na 
rozpáleném betonu, protože „cucaly krev“. 
Když nám trochu uzrál mozek, chránili jsme 
každého brouka: „Nech ho, taky chce bejt 
na světě!“

Dostat mého brášku k holiči bylo nemož-
né, proto pan holič chodil k nám. Za nějaký 
mls mohl kluka bez nebezpečí pokopání os-
tříhat. Jednou jsme si zahráli na holičskou 

Archeologické výzkumy na Pečecku
Pečky a okolí, to je především síť sídel nav-

lečených na toku nenápadné říčky Výrovky. 
Je tomu tak nyní – i přes existenci dnes důle-
žitější komunikační osy železnice, případně 
silnic – a bylo tomu tak i dříve, v mnohem 
hlubší minulosti. Z nálezů na polích kolem 
Radimi víme o přítomnosti lidí z nejstaršího 
úseku prehistorie – paleolitu – ale skutečné 
zakládání sídlišť je známo až z doby, kdy 
i lidé u nás začali žít usedle, pěstovat obi-

loviny a chovat dobytek. Osídlení Pečecka 
nebylo přerušeno, nikdy neskončilo, jenom 
se tu a tam posouvalo na jiná místa, podle 
momentálních přírodních podmínek a po-
třeb lidí. Proměňovala se řeč, zvyky, kultu-
ra, společenské a sociální poměry, ale lidé 
tu jsou pořád. Jak žili naši předkové, kteří 
krajinu kolem Peček nazývali svým domo-
vem, zkoumá archeologie – vědní disciplína 
o nejstarších dějinách lidstva. Ta své poznat-

ky získává především díky archeologickým 
výzkumům – ty se nevyhnuly ani Pečkám 
a okolí. V chystané přednášce - 13. dubna 
2016 od 17:00 v městské knihovně - se 
tedy dozvíme, co nám tyto výzkumy prozra-
dily, co se odehrálo v posledních letech a co 
nás jako archeology zajímá nejvíce.

Zdeněk Beneš, Ústav archeologické 
památkové péče středních Čech 

oficinu, bráška se holil tátovou břitvou, já 
se stříhala. Jen razantním mamčiným zákro-
kem nedošlo na krveprolití. S oblibou jsme 
z čela postele skákali do peřin, za postelí 
visel na háčcích závěs proti chladu, bráška 
se nějak divně zamotal a o háček si narthl, 
slušně řečeno, sedinku.

V dědově vercajku jsme našli něco jako 
plochou baterii, daly se z toho odmotat 
pásy z průsvitného materiálu. Motali jsme, 
motali, pásy věšeli kam jsme dosáhli, omo-
tali jsme celý dvůr. Mamka z toho byla paf, 
ale děda nás ještě povzbuzoval, a tak jsme 
lítali s fábory v ruce a příslušně ječeli. 

Po mamce jsme zdědili hudební sluch 
a tak kluk chodil do houslí k pečeckému 
panu Kociánovi. To ho hrubě nebavilo, pod-

platil píšťalkou kamarády za mlčení a ulejval 
se. Kamarád nemlčel a byla bouře veliká.

U posledního dobřichovského domku 
dodnes stojí lípa. Měla tak šikovnou větev, 
že se na ní dalo houpat a nohama se odrá-
žet od plůtku k předzahrádce. A to se věru 
nelíbilo panu majiteli. Přijdu jednou, hupnu 
na větev a bác, sedím na zemi, ruce mastné, 
černé. Vynikající metoda, jak odradit uliční-
ky – kolomaz!

Povyrostli jsme, našli si partu, to pak bylo 
zlobení ve velkém, ale zdaleka naše kousky 
nedosahovaly „kvality“ současných dare-
báčků. Dodám, že do naší rodiny přibyli ješ-
tě dva sourozenci, ale byli věkem od nás tak 
vzdáleni, že už zlobili s někým jiným.

Z.F.
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Začalo jaro a nejen květiny se začínají 
zvedat ze země, ale i naše školní kuchyň za-
číná stoupat vzhůru. Obvodové zdi již stojí 
a na ně se ukládají překlady. Tím bude za-
kryta celá nová část stavby. Takže takový 
pohled jako je na naší fotografii se vám již 
nenaskytne.

V souvislosti s výstavbou školní jídelny 
jsem rozhodl, na žádost zřizovatele, o vy-
užití možnosti tzv. „ředitelského volna“ 
a školní rok 2015/2016 ukončíme již 23. 6. 
2016, aby se mohli stavebníci probourat do 
stávající jídelny-výdejny a během prázdnin 
pak dokončit vše potřebné.

V souvislosti s budoucím provozem škol-
ní jídelny řešíme i personální obsazení, a to 
především hlavního kuchaře/kuchařku a ku-
chaře/kuchařky, kteří budou pro jídelnu klí-
čovými postavami.

A tak doufáme, že se nám naskytnou 
mnohem hezčí pohledy. A nejen na samot-
nou budovu a její vybavení, ale především 
na výborné obědy na talíři.

Luboš Zajíc, ředitel školy

Kuchyně

Budování 
venkovní učebny

Základní škola v Pečkách dostala od své-
ho zřizovatele, města Pečky, pozemek na 
vybudování venkovní učebny (za služebnou 
PČR, 680 m2). Jelikož žáci II. stupně nemají 
prostory, kde by se mohli vzdělávat na čers-
tvém vzduchu a sami něco vypěstovat a sta-
rat se o rostliny, chystáme se toto místo plně 
využít.

Plánujeme zde vybudovat venkovní učeb-
nu s bylinkovou zahrádkou, skalkou, skle-
níkem, záhonky pro pěstování a relaxační 
posezení. Naše škola využije pomoci při rea-
lizaci tohoto projektu nejen od města, zažá-
dáme také o granty z nadace Tereza a MAS 
Podlipansko. Spolupráci jsme navázali se 
Sdružením rodičů a přátel školy, Vzděláva-
cím centrem Pečky a místními podnikateli. 
Na realizaci projektu se samozřejmě podílejí 

i žáci, kteří se vžili 
do role architek-
tů – vítězný návrh 
učebny je od Elišky 
Drábkové z 8. C. 
První, co nás čeká, 
je celý prostor zo-
rat a navozit novou 
hlínu. 

Učebna by měla 
být slavnostně ote-
vřena do listopadu 
2016, pokud půjde 
vše, tak jak má.

Kateřina Čiháková, 
učitelka

• Čtenářské dílny nad rámec 
projektu 

V pátek dne 4. 3. jsme spolu s třídou VII. B 
realizovali další čtenářskou dílnu nad rámec 
projektu Výzva č. 56, OPVK. Vlastně jsme 
navázali na poslední takovou dílnu, která 
byla realizována před vánočními prázdni-
nami.  Připomínám, že projekt byl oficiálně 
ukončen dne 31. 12. 2015, ale vzhledem 
k úspěšnosti metod i pozitivnímu ohlasu 
u žáků jsme se dohodli na tom, že s meto-
dami čtenářských dílen budeme nadále pra-
covat v hodinách literatury a vložíme je i do 
vzdělávacího plánu na příští školní rok. 

Vrátili jsme se k tvorbě otázek a k in-
terview pro autora knihy, rozšířili jsme 
osmou čtenářskou dílnu o možnosti klade-
ní otázek i na jiné slavné osobnosti. Ukáza-
lo se, že žákům tvoření otázek jde o něco 
lépe, než když byli úplní nováčci. Vyplatilo 
se použít několikrát i v průběhu hodin jiných 
předmětů metodu „rybí kosti“, která slouží 
k tomu, jak se naučit správně položit otáz-
ku. V hodinách obvykle pokládá otázku uči-
tel, žák na ni má správně odpovědět. Když 
se ale role obrátí, žáci často těžko hledají 
slova. Přitom správné kladení otázek slouží 
k lepšímu porozumění učivu i porozumění 
praktickým věcem v životě. 

Žáky hodina bavila, dokonce si ji sami vy-
žádali, konečně měli zase svobodu ve výbě-
ru knihy.

Marika Píšová, učitelka
• Návštěva planetária

 V úterý 8. března jsme autobusem vyra-
zili na exkurzi do planetária v Praze.

Naše paní učitelky pro nás vybraly výuko-
vý program „O sluníčku, měsíčku a hvězdič-
kách“, který jsme zhlédli ve velkém astrono-
mickém sále Cosmorama. 

V živě moderovaném programu jsme se 
zajímavou a zábavnou formou seznámili 
s nejdůležitějšími astronomickými objek-
ty především na noční obloze, získali jsme 
mnoho nových poznatků o sluneční sousta-
vě, zkušený pan lektor nám objasnil princip 
střídání dne a noci a ročních dob, názorně 
jsme viděli i pohyby oblohy a fáze Měsíce.

Ve vstupní hale na výstavě jsme si mohli 
vyzkoušet celou řadu interaktivních exponá-
tů, např. model černé díry nebo planetární 
váhu.

Během cesty autobusem jsme pozoro-
vali dopravní prostředky a dopravní situace 
i probouzení přírody na jaře.

Celá exkurze se vydařila a na oběd jsme 
se se zakoupenými drobnými suvenýry v  
pořádku vrátili zpátky do školy.

paní učitelky a žáci 2. ročníku

• VII. A na Neviditelné výstavě
Ve středu 2. 3. jsme vyrazili na tuhle spe-

ciální výstavu. Vlakem do Prahy a pak hezky 
po svých na Staroměstské náměstí, kde jsme 
přesně v 10 hodin stihli i rozpohybovaný Or-
loj. Odtud zase hezky pěšky na Karlův most 
(někteří zde byli poprvé), ten jsme si prošli 
tam a zpět a tramvají jsme popojeli na Ná-
rodní třídu. 

Neviditelná výstava sídlí ve Vodičkově uli-
ci, strávíte tam hodinu v naprosté tmě, kde 
si postupně projdete kuchyní, obývacím po-
kojem, koupelnou, rušnou ulicí, myslivcovou 

Zprávičky
chatkou i lesem, galerií se sochami a skončí-
te v baru, kde si můžete objednat i nějaké to 
pití - pokud ovšem najdete správné mince 
v peněžence. Celou dobu se řídíte pouze 
hmatem, sluchem a pokyny průvodce.

Ve viditelné části expozice vám velice 
ochotně ukáží pomůcky pro zrakově posti-
žené, které jim zjednodušují běžný život, 
dozvíte se o historii slepeckého písma, pře-
čtete si o významných osobnostech se zra-
kovým hendikepem a můžete si i vyzkoušet 
upravené skládačky, šachy a karty. Rozhod-
ně doporučujeme!

Lenka Krištoufková, učitelka
• Odpoledne s poezií 
   – recitační soutěž

Dne 22. 2. 2016 se konalo školní kolo re-
citační soutěže žáků prvního stupně Základ-
ní školy v Pečkách. Zúčastnilo se 34 recitá-
torů a soutěžili ve dvou kategoriích. V první 
kategorii přednášeli žáci druhých a třetích 
ročníků, ve druhé pak žáci čtvrtých a pá-
tých ročníků. Soutěž probíhala v příjemné 
a slavnostní atmosféře s účastí milého pu-
blika z řad rodičů a paní učitelek v porotě. 
Soutěžícím děkujeme za velmi hezké básnič-
ky, příjemně strávené odpoledne a s radostí 
všem udělujeme pochvalu za vzorné kultur-
ní chování. Přejeme jim, aby svůj talent a zá-
jem o poezii rozvíjeli i nadále.

Vítězové:  I. Kategorie: Pavel Hübner – 
III. A, Jana Plzáková – II. C, Klára Krištoufko-
vá III. C; II.Kategorie: Gabriela Votápková 
– IV. A, Marie Ondrkálová – IV. A, Karolína        
Labašková – IV. A, Vojta Marcinek – IV. A, 
Marek Hovorka – IV. B

Nejúspěšnější získali nejen pochvalný list 
a malou sladkou odměnu, ale také postup 
do vyšší soutěže Dětská scéna – Kolín. 

V okresní soutěži, která se konala 15. 3. 
2016 v DDM – Kolín, všechny děti naší školu 
výborně reprezentovaly. Gratulujeme zvláš-
tě Gabriele Votápkové za vynikající umístě-
ní a postupový diplom do soutěže krajské. 
Také Pavlu Hübnerovi za čestné uznání.

Jaroslava Holubová
V přednesu poezie a prózy soutěžili 

v únoru i žáci II. stupně. V kategorii 6. a 7. 
ročníků zvítězil Lukáš Nimburský ze VII. A.  
2. a 3. místo obsadily Monika Sladká a Te-
reza Trnková, obě ze VI. B. Ve II. kategorii 
se nejvýrazněji prosadily Natálie Peterová 
z VIII. C - 1. místo, Eliška Sýkorová z VIII. A - 
2. místo a Karin Asmanová z IX. A - 3. místo. 

Děkujeme všem zúčastněným za přípravu 
na soutěž.

Za vyučující českého jazyka 
Ludmila Podlešáková

• Recyklování
V úterý 23.2. byla pro žáky I. a II. roč. při-

pravena výchovně vzdělávací akce o třídění 
odpadu. Vše zajistili žáci VII. roč. pod vede-
ním paní učitelky Čihákové. 

Děti se zábavnou formou seznámily s jed-
notlivými typy kontejnerů na třídění odpa-
du na papír, plast, sklo, bioodpad, směsný 
odpad, elektrozařízení a také s tím, co do 
kterého kontejneru patří. 

V závěru hodiny si mohli žáci vyzkoušet, 
zda správně roztřídí připravené vzorky růz-
ných druhů odpadu. Děti se s velkým nad-
šením zapojily do třídění a vše správně roz-
třídily. Akce se vydařila a všem velmi líbila.

Miloslava Hraničková, učitelka



Z našich škol 7
Spolek rodičů a přátel ZŠ Pečky pořádá

BURZU dětského 
oblečení, obutí, 

sportovních potřeb,
DĚTSKÝCH KNIH 

a charitativní SBÍRKU
ve dnech 29. – 30. 4. 2016 

(v kuchyňce ZŠ Pečky - vchod ze dvora)

Příjem zboží k prodeji: 
PÁTEK 29. 4. 2016 od 15 do 18 h
Prodej zboží: 
PÁTEK 29. 4. 2016 od 19 - 20 h
Prodej zboží: 
SOBOTA 30. 4. 2016 od 8 do 12 h
Výdej neprodaného zboží: 
SOBOTA 30. 4. 2016 od 13 do 13:30 h

POZOR!! 
Zájemci o osobní prodej svého zboží, 
kontaktujte nás na: srps@zspecky.cz, 

732 124 071, bude Vám poskytnut 
prostor (poplatek 100 Kč za stůl).

PODMÍNKY PŘIJETÍ ZBOŽÍ K PRODEJI:
• Dětské oblečení a obutí do věku 15 let.
• Kojenecké oblečení a obutí.
• Knihy, kočárky, postýlky, kola, brusle, 
   koloběžky, helmy, aj.
• K prodeji přijímáme maximálně 50 kusů   
   zboží na osobu.
• Převezmeme pouze čisté 
   a nepoškozené věci!
• SRPŠ obdrží paušál 2,- Kč za každou věc 
   přinesenou k prodeji, limit je 50 ks.
• Dále SRPŠ utrží 15% z celkové částky 
   za prodané zboží.
• Věci, které nebudou prodány 
   ani vyzvednuty v sobotu 30. 4. 2016 
   do 13:30 hodin, budou předány 
   na charitativní účely.
• V rámci burzy se uskuteční TRADIČNÍ    
   SBÍRKA oblečení, obutí, hraček 
   a sportovních potřeb k CHARITATIVNÍM 
   ÚČELŮM. (29. 4. 2016 od 15 do 20 h)

Další informace ohledně burzy Vám po-
skytneme na srps@zspecky.cz nebo 732 

124 071, www.zspecky.cz/srps

Zprávy ze ZUŠ
• Úspěšná premiéra operky Podivné 

věno - 3. března 2016 se v Základní umělec-
ké škole v Pečkách konala úspěšná premiéra 
dětské operky Podivné věno, kterou přímo 
pro naši školu zkomponoval pan Bohumír 
Váchal (hudba + libreto) na motivy pohád-
ky O třech tovaryších. Premiéra se konala za 
přítomnosti autora. Pro velký úspěch bude 
repríza operky uvedena v úterý 3. května 
2016 od 17:30 hod. v sále ZUŠ.

• Naše úspěchy na soutěžích - v Základ-
ní umělecké škole Františka Kmocha v Kolíně 
proběhlo v  pondělí 14. března 2016  krajské 
kolo v komorní hře s převahou dřevěných 
dechových nástrojů. Naši školu reprezen-
tovaly 3 soubory: Saxofonové kvarteto v II. 
a kategorii, ve složení Anna Stránská, Eliška 
Senohrábková, Tereza Švejnohová a Alžběta 
Předotová získalo 2. místo. Flétnové duo 
v III. a kategorii, ve složení Kateřina Tefrová 
a Kateřina Žůrková získalo 3. místo. Saxofo-
nové kvinteto + rytmika v III. d kategorii, 
ve složení Kateřina Tefrová, Kateřina Holle-
rová, Michaela Březinová, Žaneta Nováková, 
Lukáš Urbánek, Martin Kaifer, Eliška Nim-
burská a Zuzana Růžičková získalo 1. místo.

Krajské kolo v sólové a komorní hře na 

akordeon se konalo ve čtvrtek 17. března 
2016 v sále naší Základní umělecké školy 
v Pečkách. Soutěže se zúčastnilo 55 soutě-
žících. Naši školu reprezentovala Anna Svrči-
nová v III. kategorii a Eliška Nimburská v VI. 
kategorii. Obě hráčky získaly 1. místo s po-
stupem do ústředního kola, které se bude 
konat v Plzni.

V sobotu 19. března 2016 se pěvecký sbor 
NOTIČKY pod vedením pí. uč. Heleny Kapla-
nové zúčastnil krajské soutěžní přehlídky 
pěveckých sborů v Mnichově Hradišti, kde 
získal stříbrné pásmo (2. místo) a cenu za 
provedení skladby Emila Straška ,,Podvečer-
ní písnička´́ .

Všem GRATULUJEME a přejeme hodně 
dalších úspěchů.

• Prevence rizikového chování u nás
 V rámci prevence proběhla 18. 3. 2016 

pro žáky dvouhodinová přednáška s názvem 
- Šikana a její podoby. Odborného lektora 
jsme zajistili z o.s. RESPONDEO Nymburk. 
Žáci pozorně naslouchali, při závěrečném 
hodnocení byli pochváleni nejen za slušné 
chování, ale i za dotazy k tématu přednášky.

K. Vyskočilová, učitelka školy

Co je nového v ZŠ Pečky p.o. (bývalá ZvŠ)
• Beseda o dopravní výchově
Dne 22. 2. 2016 se v naší škole uskuteč-

nila besed,a spojená s tematikou dopravní 
výchovy pod vedením lektorky pí. Zikudové.

Žáci se během besedy seznámili s bezpeč-
ným pohybem chodců v dopravě, dopravní-
mi značkami a řešením dopravních situací. 

J. Heroldová, ředitelka školy

„Hrnečku, vař“ aneb „Otesánkova hitparáda“ v MŠ
Milí čtenáři,
nenechte se zmást nadpisem! Žádné-

ho Otesánka ve školce nemáme. Ale kdyby 
v naší školce Otesánek byl, určitě by si ob-
líbil stejná jídla jako my. Pro zajímavost či 
inspiraci přinášíme hitparádu jídel, ze kte-
rých se skládá hlavní chod. Nabídka jídel je 
pestrá a různorodá, přesto není těžké vybrat 
jídla, která u dětí jednoznačně vedou. 

V příštím vydání prozradíme, jaké jsou 
oblíbené svačinky.
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Kulturní středisko Pečky

I minulý měsíc si přišlo okolo šedesáti 
dětí v maskách zarejdit na velký sál kultur-
ního střediska.

Vlastivědný kroužek si udělal vycházku 
do Kerska. 17 členů vystoupilo za slunného 
počasí z vlaku v Třebestovicích a vydalo se 
lesem do Ateliéru Kuba, kde jsme nechali 
nějakou korunu za krásné keramické drob-

nosti. Po“ jelenu na šípkové“ jsme navštívili 
hrob pana Hrabala. Cesta zpátky do Sadské 
se nám již zdála pěkně dlouhá. Překvapivě 
jsme ten den zdolali 16 km.

Také jsme si jednu sobotu prohlédli mi-
mořádně otevřený jeden z největších krytů 
v Praze - Na Folimance.

Věra Šuková, ředitelka

Minigolfclub Dráčata Pečky
V zimním období trénujeme na hale 

v Kulturním středisku Pečky a už se těšíme, 
až půjdeme na dráhy ven. V hale se trénu-
je správný postoj a rovné údery. Tuto fázi 
tréninku máme zdárně za sebou a nyní se 
uvidí výsledky venku na drahách. Začínáme 
od dubna. Kdo by měl zájem, může přijít. 
Na věku nezáleží. V sobotu 23. dubna 
2016 pořádají Draci minigolfový turnaj pro 
veřejnost. Je to turnaj dvojic (rodič + dítě, 2 
osoby, kamarádi….), kdo přijde, zahraje si. 
Hřiště bude otevřeno od 13 hodin pro menší 
trénink a turnaj začne ve 14 hod. a odehra-
jí se 2 kola. Hole a míčky půjčíme. Nejlepší 
družstva a hráči budou odměněni. 

Hraje se o Dračí pohár. Těšíme se na vás.
Věra Šuková, trenérka

Taneční soutěž v Pečkách
Soutěž, kterou v KS 20. února 2016 po-

řádala Taneční škola Let ś dance, byla ur-
čena především pro začínající taneční páry 
všech věkových kategorií od 5 let. Do Peček 
se sjelo více než 40 párů, kromě domácích 
také z Kolína, Chlumce nad Cidlinou, Kutné 
Hory nebo Broumova. Děti soutěžily ve čty-
řech tancích - waltz, polka, cha-cha a jive, 
mládež, dospělí a senioři potom ve čtyřech 
standardních a čtyřech latinsko-americkýh 
tancích.

Nejočekávanější samozřejmě bylo vyhlá-
šení výsledků a předávání diplomů, medailí 
a cen. Finálové příčky již pravidelně obsazují 
také naše domácí taneční páry TŠ Let ś dan-
ce. V kategorii do 9 let Marek s Klárkou (2. 
místo), do 11 let Lukáš s Klárkou (3. místo), 
v kategorii nad 15 let David s Pavlou (1. mís-
to) a David s Eliškou (2. místo).

V průběhu soutěže tančily také seniorské 
taneční páry (nad 45 let), které všem doká-
zaly, že soutěžit v tanci se dá v každém věku.

Petr Svěcený, trenér

Na měsíc duben pro vás máme 
mimo jiné připraveno:

• Každé úterý od 18:00 klub nejen ruč-
ních prací KLUBKO (KLUB Kreativního Od-
počinku). Jste tvořivé, hledáte nové inspira-
ce, rady, nebo sobě podobné? Jste zvány.

• Od 7. dubna začínají dva nové před-
náškové cykly Psychologie pro každého.

Zajímají vás témata autismus, autoritář-
ská osobnost, zklidňování mysli, puberta, 
šikana, partnerské vztahy a výchova, sou-
rozenecké vztahy a jejich odraz v dospělosti 
a mnoho dalších? Zaregistrujte se na níže 
uvedených kontaktech. Možno i jednotli-
vé semináře. Nabízíme dárkové poukazy 
a „přenosné vstupenky“. Kapacita omezena 
– max. 13 posluchačů ve skupině.

• Víkendové kurzy: Ručně šitý patch-
work pro začátečníky (šablony, stehová-
ní, skládání) – 9. dubna od 15:00 do 17:00, 
cena 130,- Kč. Pro maminky a šikovné slečny. 
S sebou šicí potřeby a 3 ks bavlny 30x140cm 
dle vlastního výběru. 

Enkaustika – 23. dubna od 15:00 – 17:00, 
cena 130,-. Pro dospělé i děti. S sebou sta-
rou žehličku.

• Poslední volná místa na Příměstském 
táboru v Pečkách 2016. II. běh - Anglický 
(11. 7. - 15. 7.), III. běh - Anglický (18. 7. - 22. 
7.), IV. běh - Přírodovědný (15. 8. - 19. 8.).

• Novinkové pravidelné kurzy Fran-
couzština pro (věčné) začátečníky, Anglická 
konverzace pro žáky 2. st. ZŠ, Doučko z Čj 
a Ma pro žáky 2. st. ZŠ

Jana Kusá, koordinátor

Více informací a rezervace:
tel.: 724 811 636 

e-mail: info@vzcentrum.cz 
facebook: VCP
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Městská knihovna Svatopluka Čecha v Pečkách vás zve:
• ve dnech 4. - 29. dubna 2016 na výstavu 
   úvalské rodačky malířky, výtvarnice 
   a ilustrátorky Elišky Zradičkové.

• 13. dubna 2016 od 17 hodin společně 
   s Ústavem pro archeologickou památkovou 
   péči středních Čech na přednášku 
   Archeologické výzkumy na Pečecku 
   (přednášející  Mgr. Zdeněk Beneš)

PO - PÁ 9.00 - 16.00
první soboty v měsíci

9.00 - 12.00

VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU, 
KOVŮ, PAPÍRU, POUŽITÝCH 

AKUMULÁTORŮ A ELEKTROMOTORŮ

Nemáte bankovní účet?
Pošleme peníze poštou na vaši adresu.

CERHÝNKY 131

• Zajištujeme odvoz železného šrotu 
   nákladním vozidlem
• Vlastní nakládka hydraulickou rukou
• Drobné likvidace v místě nakládky
• Možnost dohody individuálního odběru 
   mimo provozní dobu

M: 604 205 328, 
T/zázn.: 321 792 214 

e-mail: vopavopa2@seznam.cz

! 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 %). 

Slevy u opakovaných inzercí:
předplacená inzerce na ½ roku = 1 inzerce zdarma
předplacená inzerce na 1 rok = 2 inzerce zdarma 

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

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek  - cena dle poptávky.                          

Informace: Po-Pá  9.00 - 16.00 h
telefon: 601 576 270 / 606 550 204 / 728 605 840

26. dubna a 29. května 2016                                                                                       

Pečky - parkoviště u ZZN od 14.55 hodin

prodává slepičky typu Tetra hnědá 
a Dominant ve všech barvách

Stáří 14- 19 týdnů / cena 149 - 180,- Kč/ks

Prodej se uskuteční:

• Prodám stavební pozemek o celkové výměře 1671 m2 
v obci Radim okr Kolín. Pozemek je územním plánem určen pro 
stavbu RD. Nachází se v horní části  obce směrem na Plaňany. 
IS cca 100 m od pozemku. Cena 700.000,- Kč (419 m2). Kontakt: 
737440471.

• Sháním byt k pronájmu 2+1. Kontakt: 606164081.

• Základní škola Pečky, okres Kolín přijme:
 - Vedoucího kuchaře/kuchařku pro nově vybudovanou 

školní jídelnu. Nástup 1. 8. 2016. Nabízíme: Moderně vybavenou 
kuchyň, prostor pro tvořivou činnost, možnost profesionálního 
růstu. Požadujeme: Vzdělání v oboru, minimálně pětiletou praxi 
v oboru, organizační schopnosti, zkušenosti s řízením pracovního 
kolektivu, kreativitu, bezúhonnost.

 - Kuchaře/kuchařku pro nově vybudovanou školní jídelnu. 
Nástup 1. 8. 2016. Nabízíme: Moderně vybavenou kuchyň, dobré 
pracovní zázemí, možnost profesionálního růstu. Požadujeme: 
Vyučení v oboru, minimálně dvouletou praxi v oboru, flexibilitu, 
schopnost spolupracovat v kolektivu, bezúhonnost.

       Zájemci odevzdají do 20. 4. 2016 do kanceláře školy: Osobní 
dotazník uchazeče, strukturovaný životopis, motivační dopis, vý-
pis z rejstříku trestů. Podrobnosti: www.zspecky.cz, tel.: 321 785 
267, 607 573 830, mail: zajic@zspecky.cz

Řádková inzerce



Ze sportu10
Pečeckou desítku Memoriál Jardy 

Kvačka ovládli bězci z Keni
Keňský vytrvalec Joel Maina Mwangi 

a jeho krajanka Betty Chepleting se stali 
vítězi 37. Pečecké desítky. Vítězným časem 
29:12 zaostal Keňan Mwangi pouhých 12 
vteřin za traťovým rekordem Nginbi Ezekie-
la z Tanzánie. To v hlavní kategorii žen Betty 
Chepleting byla v ataku na rekord úspěšněj-
ší a časem 34:10 překonala traťový rekod 
o jednu vteřinu. Rychlé časy zaznamenala 
celá řada předních českých vytrvalců: Vít 
Pavlišta 30:04, Jan Kreisinger 30:30, nejlep-
ší z českých atletek byla celkově druhá Petra 
Kamínková 34:43. Výtečný výkon předvedl 
i dvaašedesátiletý Miloš Smrčka, který pro-
běhl cílem celkově 39. Jeho dosažený čas 
34:35 je samozřejmě rekordem této věkové 
kategorie. V závodě startovalo 977 běžců 

Celkové pořadí
Muži hl. kategorie: 1. Joel Maina Mwangi KEN 29:12
 2. Samson Mungai Kagia KEN 29:36
 3. Vít Pavlišta Pomalí kluci 30:04
 4. Jan Kreisinger SK Studenec 30:30
 5. Lukáš Kourek TJ Nové Město n.Mor. 30:40
 6. Pavel Dymák Vitalyte Maraton Tým 30:50
Ženy 1. Betty Chepleting KEN 34:10  TR
 2. Petra Kamínková Adidas running team ČR 34:43
 3. Katarina Berešová Košice  SLOV 36:15
 4. Michaela Drábková SK Nové Město n.Metují 36:37
 5. Adéla Stránská Iscarex Česká Třebová 36:39
Vítězové dalších kategorií
Veteráni  nad 40 let Leoš Pelouch SK Chotěboř 32:37
               nad 50 let Bořek Jančík Svartes Hořice 35:12
               nad 60 let Miloš Smrčka  BK Říčany 34:35 TR
               nad 70 let Miroslav Říha  Sokol Sadská 43:56    
               nad 80 let V9tězslav Jantsch       Eleven Run Team 55:11
Ženy       nad 35 let Petra Kamínková        Svatý Kopeček 34:43 TR
               nad 45 let Lenka Kreidlová         SK Aktis 39:07
               nad 55 let Alena Krcháková         AC Mor.Sl. Brno 42:44         
               nad 65 let Jana Chlupatá             SABZO 53:16
Vítězové mládežnických kategorií:
Dorostenci (1998-2000) 1609m Vít Hemerka VSŠ Moravská Třebová 5:15.0
Starší žáci (2001-2002) 1609m Ondřej Hodboť SKP Nymburk 5:16.0
Mladší žáci (2003-2004) 800m Jakub Středa Pečky 2:43.0
minižáci (2005-2006) 400m Šimon Slavík ZŠ Kounice 1:16.8
Starší kluci (2007-2008) 400m Václav Bryndza ZŠ Kounice 1:27.4
Mladší kluci (2009-2010) 200m Vítek Strnad AC Pardubice 42.1
Chlapci (2011-2012) 200m David Sirůček Chvaletice 52.3
Nejmenší s rodiči (2013-) 60m Filip Lewinkton Pečky 24:5
Dorostenky (1998-2000) 1609m Martina Šuková Sokol Kolín 5:45,3
Starší žákyně (2001-2002) 1609m Martina Fořtová ELEVEN TEAM 5:53.0
Mladší žákyně (2003-2004) 800m Michaela Durdová SK Jeseniova 2:50.8
Minižákyně (2005-2006) 400m Agáta Hofmanová ASK Slavia 1:26,2
Starší dívky (2007-2008) 400m Tereza Míčková SK Jeseniova 1:28,3
Mladší dívky (2009-2010) 200m Anežka Sirůčková Chvaletice 44.1
Dívky (2011-2012) 200m Magd. Mašinská Dobřichov 1:02.6
Nejmenší s rodiči (2013-) 60m Ella Zajícová Radim 29.2

V lidovém nesoutěžním běhu na 1609 startovalo 11 běžců. V mládežnických kategoriích 
61 dětí z Peček, které vybojovaly ve svých kategoriích dvě první místa, osm druhých míst 
a tři třetí místa.

Úspěchy dětského 
volejbalu

Vstup do nového kalendářního roku se 
nám vydařil. Naše dvě družstva minižákyň, 
která hrají Pražský přebor, odehrála 2 tur-
naje a stále si drží 13. a 40. místo celkové-
ho pořadí. Dalším výborným turnajem byl 
Festival barevného minivolejbalu v Nera-
tovicích 24. ledna, kde nám uspěla 2 druž-
stva. V zeleném mini kluci (Mára Jetenský, 
Mára Hovorka, Miky Korouš, Páťa Dufek) 
postoupili ze skupiny a pokračovali ve vy-
řazovacích bojích, kde jim o jedno místo 
unikl postup na oblastní finále. V modrém 
mini hrála děvčata (Terka Hrabáková, Viky 
Sršňová, Simča Poláková, Natka Sináková) 
s Kralupami A, kterým podlehly o 3 body, 
ostatní zápasy vyhrály a postoupily z dru-
hého místa do vyřazovacího pavouka. Zde 
všechny zápasy vyhrály a nastoupily do fi-
nále, kde opět narazily na Kralupy A. Dařilo 
se jim, ale po tvrdém boji prohrály o 2 body. 
Máme stříbrné medaile a postup do oblast-
ního finále v Českých Budějovicích 18. - 19. 
6. 2016. Vyrovnané hry si ceníme, protože 
Kralupy jsou momentálně špička, o rok star-
ší a o hlavu vyšší. Jeden turnaj jsme hrály 21. 
2. v Kostomlatech, kam jsme jely s 8 hráčka-
mi, v celkem silné sestavě. Jako první pro-
ti nám nastoupily domácí. Naše děvčata si 
vedla dobře, vyhrála 25:12, 25:21. 

Ve druhém zápase nás čekal Kolín, se 
kterým jsme po vyrovnaném boji prohrály 
22:25 a 23:25. Na třetí zápas s Kunicemi, 
které s převahou vyhrály zápasy před námi, 
jsme ale šly s klidem, správnou náladou 
a zaslouženě vyhrály 25:22 a 25:22. Hráčky 
musím za hru pochválit, zvláště Viky a Sim-
ču, které „táhly“ celý tým a nebyly střída-
né. Mají už výborný přehled o hře, dokážou 
rozhodit nahrávku a umístit míč, kde má 
soupeř mezeru, předvídat jeho útok. Hráčky 
nám připravily pěkný zážitek a my trenérky 
máme velkou radost, že se nám podařilo 
udržet náskok před ostatními týmy.

Druhý turnaj byl 13. 3. v Kunicích a náš 
hlavní cíl - dostat se do skupiny o umístění 
na 6. - 10. místě jsme s rezervou splnily. Prv-
ní zápas jsme nastoupily proti Kolínu, kte-
rým jsme bez problémů přehrály ve všech 
činnostech a vyhrály s velkým rozdílem 2:0. 
Další zápas jsme hrály proti Benešovu a byl 
to vyrovnaný boj, nakonec jsme podlehly 
23:25, 25:18 a 14:16. Prohra nás rozhodně 
mrzet nemusí. Benešov v zimní části ztratil 
pouze dva sety a to s námi. Do posledního 
zápasu s Kunicemi jsme šly už s jistotou, že 
budeme ve skupině o 6. místo. Vyhrály jsme 
14:25, 25:16 15:10. Máme z děvčat velkou 
radost. Ukázalo se, že teď budeme muset 
nejvíce zapracovat na bloku. To je naše prio-
rita do posledních dvou turnajů.

Romana Růžičková, trenérka

z osmi zemí, z nich 7 cílem neproběhlo. 
Běžcům tentokrát poměrně přálo počasí, 
teplota okolo 10 stupňů ani tradiční vítr po 
obrátce v Cerhenicích běžce netrápil a tak 
nebyla nouze o nové traťové rekordy a nej-
lepší osobní výkony. Pořadatele potěšila 
i solidní účast 150 dětí. Účastnický rekord 
z loňského roku 1100 běžců překonán ne-
byl, ale kvalita tentokrát zvítězila nad kvan-
titou. 37 ročník Pečecké desítky Memoriál 
Jardy Kvačka potvrdil, že tento závod patří 
mezi největší a nejkvalitněji obsazené silnič-
ní desítky v České republice. 

Pořadatelé děkují touto cestou všem 
sponzorům, dobrovolníkům, místním hasi-
čům, tenistům, kteří pomohli s organizací 
a pořádáním Pečecké desítky.

foto - Martin Simon
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V měsíci dubnu oslaví své životní jubile-
um naši spoluobčané:

Věra Šmejkalová – 80 let
Bedřich Krupka – 91 let

Božena Nykodýmová – 93 let

Hodně zdraví a elánu!

První letošní „Vítání občánků“

8. března letošního roku jsme na městském úřadu opět vítali nové občánky našeho města. 
Od října 2015 do ledna 2016 se v Pečkách narodilo 14 dětí. Jejich rodiče byli písemně osloveni 
s pozvánkou k účasti na tomto slavnostním obřadu. Zájem projevilo bohužel pouze 7 rodin.

Přivítali jsme: 
Huberta Šenka, Matyldu Kratochvílovou, 
Kláru Fejfarovou, Ondřeje Soudného, Estel Dvořákovou, 
Anetu Vohánkovou a Marii Seifertovou.

Dne 7. 4. 2016 uplyne 
15 let od úmrtí pana 
Jaroslava Kunce 
z Peček.

Vzpomíná 
manželka a děti

Dne 21. dubna 2016 
uplynou 2 roky co nás 
opustila navždy naše 
milovaná manželka, 
maminka a babička 
paní Jindřiška 
Trnková z Velkých 
Chvalovic. 

Stále vzpomínají manžel, 
dcera a syn s rodinami

Vzpomínáme

Gratulujeme

 

 
 
 
 
 
 
 
 

V DUBNU 2016  
  

PROBĚHNE ÚKLID BŘEHŮ TOKU VÝROVKY, SILNIČÍCH PŘÍKOPŮ 
A DALŠÍCH ZÁKOUTÍ V OBCÍCH 

 
ZVEME DOBROVOLNÍKY K ÚČASTI!!! 

 
 

 

 
Datum Obec a místo srazu Čas Co s sebou 

V sobotu 
9. dubna 

2016 

Pečky,  
U rybníka Benešák 

8:30 
hodin 

Vhodné oblečení, obuv, 
nářadí – hrábě, lopatu, 

koště a dobrou náladu s 
sebou  

 
Kontakt na organizátora v obci: Věra Růžičková: 606 635 682 

  
Projekt je realizován díky podpoře vaší obce 

Organizačně zajišťuje MAS Podlipansko, o. p. s. 
Kontakt: Kateřina Hejduková: mobil 725 103 648, e-mail: kourimsko@podlipansko.cz 

 

 
Akci podporují                 Obec Radim 

                               
 
 
 
 
 



 2. – 3. 4. 9:00 - 17:00 Výstava železničních modelů 
   (Spolek železničních modelářů Pečky)
  9:00 - 15:00 Žerotínova 281, Pečky - www.szmp.cz
 2. 4. 10:00 AFK Pečky – Český Brod (starší žáci) 
   Fotbalový stadion AFK Pečky
 3. 4. 10:15 AFK Pečky – Červené Pečky (dorost)
   Fotbalový stadion AFK Pečky
 2.4.  Setkání klubu Harley-Davidson -  spanilá jízda Praha-Poděbrady
   Kolonáda Poděbrady
 4. – 29. 4.  Výstava malířky, výtvarnice a ilustrátorky Elišky Zradičkové
   Městská knihovna Sv. Čecha Pečky
 6. 4. 17:00 Přednáška Maroko, od písečných dun k Atlantiku (ČKA)
   Kulturní středisko Pečky
  19:30 Jiří Schmitzer – koncert a vyprávění
   KD Svět Český brod - www.kdsvet.cz
 7. 4.  17:30 Absolventský koncert - ZUŠ Pečky
 9. 4. 8:30 Ukliďme svět – brigádnický úklid - nářadí a dobrou náladu 
   s sebou (MěÚ Pečky) - U rybníka Benešák, Pečky
  15:00 Ručně šitý patchwork – tvořivá dílna pro ženy a slečny
   Vzdělávací centrum Pečky
  16:30 AFK Pečky – Zásmuky („A“) - Fotbalový stadion AFK Pečky
 10. 4. 10:00 AFK Pečky – Nespeky (starší žáci) - Fotbalový stadion AFK Pečky
 11. 4. 17:00 AFK Pečky – Radim (ml. přípravka)
   Fotbalový stadion AFK Pečky
 13. 4. 17:00 Přednáška Archeologické výzkumy na Pečecku 
   (Mgr. Zdeněk Beneš) - Městská knihovna Sv. Čecha Pečky
  17:00 AFK Pečky – Radim (st. přípravka)
   Fotbalový stadion AFK Pečky
 15. 4. 19:00 Poutníci – koncert
   KD Svět Český Brod
 16. - 17. 4.  Pohár Bohemia -  závody jachet  - Jezero Poděbrady
 17. 4. 10:15 AFK Pečky – Vrdy (dorost) 
   Fotbalový stadion AFK Pečky
  17:00 Kašpárek v rohlíku – rodinné odpoledne 
   KD Svět Český brod
 18: 4. 17:30 Žákovský koncert
   ZUŠ Pečky
 20. 4. 17:00 Přednáška Zaniklé živnosti v Pečkách (ČKA)
   Kulturní středisko Pečky
 22. 4. 19:00 Filmové představení „V hlavě“ (vstupné 70,- Kč)
   Kulturní středisko Pečky
 22. 4.  21:00 Walda Gang – koncert - Rachot Live Chotutice   
   http://www.rachotlive.cz/news/walda-gang-patek/  
 23. 4. 10:15 AFK Pečky – Třebovle (mladší žáci) 
   Fotbalový stadion AFK Pečky
  14:00 Minigolfový turnaj pro veřejnost „O dračí pohár“ 
   (trénink 13:00, dvojice v jakémkoliv složení - dospělí, děti)
   Kulturní středisko Pečky
  15:00 Enkaustika – výtvarný kurz pro dospělé i děti
   Vzdělávací centrum Pečky
 24. 4.  10:00 AFK Pečky – Jestřábí Lhota (starší žáci)
   Fotbalový stadion AFK Pečky
  10:00 Nymburský půlmaraton a čtvrtmaraton  
   Nymburk – Na Přístavě – pod hradbami
   www.nymburskypulmaraton.cz
  14:00 Den města (vystoupení dětí ze zájmových organizací, 
   soutěže a hry pro děti) - Kremlův park (před KS) / při špatném
   počasí v KS (Kulturní středisko Pečky)  
  17:00 AFK Pečky – Třebovle („A“)
   Fotbalový stadion AFK Pečky
 25. 4. 17:00 AFK Pečky – Týnec nad Labem (ml. přípravka)
   Fotbalový stadion AFK Pečky
 27. 4.  Koncert Tria Žofie Vokálková (flétna), Petr Paulů (kytara), 
   Ladislav Horák (akordeon) + křest CD Café Créme
   ZUŠ Pečky
29. - 30. 4.  Burza dětského oblečení, obutí, sportovních potřeb, 
   dětských knih a charitativní sbírka (SRPŠ)
   Kuchyňka ZŠ Pečky - www.zspecky.cz/srps
  18:00 Slet čarodějnic (masky, buřty, chléb a klacek na opékání 
   s sebou), soutěže a hry pro děti
   Start pod sáňkovačkou (Kulturní středisko Pečky)

Zveme vás12

Pokud chcete i Vy přispět 
do Pečeckých novin, využijte těchto 

kontaktních údajů a míst: 
Listinné dokumenty přijímají 

kanceláře:

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

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

Uzávěrka veškerých příspěvků 
(max. délka 1/2 strany A4 ve formátu 

Word, foto v samostatném souboru, letá-
ky 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

Registrační značka 7627/99. Informační měsíčník Pečecké noviny s pověřením MěZ vydává město Pečky v nákladu 600 kusů. Redakční rada: Cecilie 
Pajkrtová, Milan Paluska, Jana Kusá. Redakce: e-mail: info@vzcentrum.cz, tel: 725 885 766. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vy-
davatele. Za obsah a původnost příspěvků odpovídá autor. Redakční uzávěrka je ke 20. dni v měsíci. Grafická úprava a tisk: Jan Pošík - POSH, Cerhenice.

Stálá prodejní místa 
Pečeckých novin

Trafika pí. Trojanové (Tř. 5. května)
Trafika p. Voláka (Tř. 5.května)
Potraviny p. Velechovského 

(Petra Berzruče) 
Potraviny „U Štěrbů“ (ul. Komenského)

Potraviny „Jitro“ (Masarykovo nám.)
COOP Jednota

Tř. 5. května/Masarykovo nám./Švermova
Městská knihovna Sv. Čecha Pečky

Vzdělávací centrum Pečky
Papírnictví pí. Karbusové 

(Masarykovo nám.)
Květiny pí. Špikové (Masarykovo nám.)
Restaurace Na Hřišti (Velké Chvalovice)

Pečecké náměstí v roce 1917


