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Pečáci uklízeli
I v letošním roce, tentokrát 9. dubna, se
Pečky zapojily do celorepublikové jarní akce
„Ukliďme svět – ukliďme Česko“, kterou pro
obce v našem regionu organizačně a materiálně zajišťuje MAS Podlipansko, o.p.s.
Dobrovolníci z řad pečeckých občanů,
kterých se letos sešlo 12, uklidili lesík u
rybníka Benešák, okolí Mlýnského náhonu
za řadovkami u Dobřichova a cyklostezku

na Ratenice. Rybáři se bezvadně postarali
o břehy Benešáku. Odvoz odpadu o objemu
1,5 tuny zajistily Pečecké služby.
Další místní organizací, která se k výzvě
připojila, byli 16. dubna místní vodáci (viz
níže).
Všem, kteří věnovali našemu městu
svůj volný čas a síly, děkujeme.
Věra Růžičková, organizátor akce

Vodáci z Peček čistili Výrovku

V sobotu 16. 4. 2016 jsme se zúčastnili
akce „Ukliďme svět“. Naším úkolem bylo čištění řeky Výrovky i jejích břehů od odpadků
všeho druhu přímo z lodí. Celkem se zúčastnilo 18 členů oddílu.
Auty i s vlekem naloženým loděmi jsme
se z loděnice v Pečkách přesunuli do Vrbčan a odtud zprvu za deště splouvali přes
Chroustov, Chotutice a Radim do Dobřichova. Počasí se umoudřilo a síly jsme doplnili
konzumací opečených buřtu v Chotuticích
u jezu.
Vody bylo v některých místech nedostatek, což „bolelo“ naše lodě. Objemný odpad
jako zbytek z kolečka, velké množství husích
krků, plastové barely a železný odpad jsme
museli odložit již v Chotuticích. Celkově
jsme nasbírali mnohem méně drobných

plastových odpadků než v minulých letech.
Přisuzujeme to větší pořádnosti občanů
a též opakovanému úklidu dobrovolníky dotčených obcí jak na suchu, tak na vodě. Padlé stromy přes vodní koryto a výskyt velkého železného kontejneru jsme po předchozí
dohodě nahlásili na Povodí Labe, s.p.
Jsme rádi, že jsme mohli udělat pro okolí Peček, pro řeku Výrovku, pro zlepšení životního prostředí dobrý čin. Podpořili jsme
tak i pátý ročník akce „Ukliďme svět“, jejíchž čtyř ročníků jsme se zúčastnili. Čištění
provádíme z vlastního přesvědčení, z lásky
k přírodě, ale také jako poděkování městu
Pečky, obci Dobřichov a obci Radim za podporu našeho spolku Oddíl vodní turistiky
Pečky, z.s.
vodáci Pečky
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2 Zprávy z radnice
Úvodník

Z dubnových jednání Rady města Pečky

Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych vás informoval o investičním
záměru akciové společnosti Riocath Farm, a.s., který
byl předložen na veřejném zasedání ZM dne 2. března 2016. Jedná se o návrh na komplexní řešení území
zahrnujícího:
a) nedostavěnou budovu bývalého kongresového
sálu VÚKPS Pečky (v majetku společnosti KD Pragma)
b) soubor pozemků v přímém sousedství výše
uvedené nemovitosti směrem k čerpací stanici (v majetku města Pečky)
c) soubor pozemků u nákupního centra TESCO
(v majetku města Pečky)
Záměr je takový:
Objekt, původně hlavní budova VÚKPS, bude
přebudován na specializované lůžkové zdravotnické
zařízení typu ústavu, provozované neziskovým subjektem. Zařízení bude sloužit jednak k přeškolení paraplegiků, kteří budou zvládat nahrazení klasických
katetrů aplikací urinárního katetru, vyrobeného dle
principu společnosti Riocath Farm a.s. Pacienti budou také intenzivně rehabilitováni, součástí jejich
pobytu bude i cílená psychoterapie s cílem zvýšit
motivaci a další chuť do života. Plánuje se zde i program proškolování ošetřovatelského a středně zdravotnického personálu.
Pozemky v přímém sousedství tohoto areálu budou využity pro výstavbu výrobní haly na výrobu
výše uvedených katetrů a bazénu pro rehabilitaci klientů i plavání veřejnosti. V další části plochy se počítá s parkovou úpravou a výstavbou ubytování pro
první zdravotnický personál.
Pozemky poblíž nákupního centra TESCO by byly
využity pro stabilizační bytovou výstavbu, tedy převážně pro budoucí zaměstnance ústavu.
Společnost kvalifikovaně odhaduje celkové investice ve výši 500 mil. Kč.
Časový rámec zahájení stavby v rozsahu, který
umožňuje stávající stavební povolení je polovina tohoto roku, ukončení celého komplexu nejpozději do
konce roku 2019. Další projednávání realizace výše
uvedeného investičního záměru bude na dalších zasedáních zastupitelstva města. Věřím, že pokud dojde k dohodě a celý tento projekt bude realizován,
přinese našemu městu nebývalý rozvoj a nová, tak
potřebná pracovní místa pro náš region.

• Příspěvkové organizace města předložily RM účetní závěrky k 31. 12. 2015
(uspořené částky byly převedeny do rezervních fondů)
		 - Základní škola Pečky
+ 43 368,97 Kč
		 - Mateřská škola MAŠINKA Pečky
+ 2 454,00 Kč
		 - Městská knihovna Pečky
+ 7 320,56 Kč
		 - Pečovatelská služba města Pečky
+ 1 378,12 Kč
		 - Kulturní středisko města Pečky
+ 35 178,02 Kč
• RM schválila použití prostředků investičního fondu Městské knihovny Svatopluka
Čecha do maximální výše 75.000,- Kč na pořízení databázového serveru, včetně licence oper. systému, v rámci realizace projektu „Pokračování v automatizaci
knihovny v Pečkách“, který bude podpořen dotací Ministerstva kultury ČR.
		 Předpokládané celkové výdaje projektu 210.943,- Kč
		 Dotace
118.000,- Kč
		 Vlastní prostředky
92.943,- Kč
• RM schválila poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 3.000,- Kč Spolku chovatelů
poštovních holubů v Pečkách na jeho činnost.
• Z důvodu výběru jiné varianty uzavírání vchodových dveří ve Zdravotním
středisku Pečky RM schválila revokaci usnesení ze dne 16. 11. 2015 o uzavření
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem - firmou TELECON SERVIS spol.s.r.o za
cenu 252.531,- Kč vč. 21% DPH. Zároveň zveřejňuje novou výzvu na tuto akci se
zadáním 2 ks automatických posuvných dveří. Hohodnotícím kriteriem bude nejnižší nabídková cena. Členy hodnotící komise jsou: Věra Růžičková, Petr Zedník,
Milan Paluska, Šárka Horynová.
Oslovení uchazeči:
			
1. TELECON SERVIS spol. s r.o., Praha 8
			
2. Josef Tichý -Pettis, Pečky
			
3. Stavona Kolín s.r.o., Kolín
			
4. PKS, s.r.o. Pavel Procházka, Kolín
			
5. Oknoplastik s.r.o., Příbram I.
• V době letních prázdnin bude v areálu MŠ Mašinka Pečky realizována oprava
části oplocení (směrem k faře). Bourací a zemní práce provedou Pečecké služby
s.r.o. Pečky za cenu 60 252,- Kč s DPH, výběrové řízení na vybudování části nového plotu vyhrála Stavební firma (D. Šperk) Poděbrady (241 809,- Kč s DPH).
• RM schválila odvolání členů Krizového štábu /krizové komise/ Ladislava Kejdy
/ukončení pracovního poměru/ a Karla Krištoufka /odstoupení z funkce člena
RM/. Z důvodu zajištění akceschopnosti Krizového štábu jmenuje novou členkou
Krizového štábu Cecilii Pajkrtovou, tajemnici MěÚ.
• RM schválila termín a program veřejného zasedání ZM dne 4. 5. 2016 v 17.00
hodin v Obřadní síni MěÚ Pečky
• Na základě doporučení bytové komise rozhodla RM o přidělení bytů:
Pečky, čp. 1042/12: Tichá Marie, Chotutice (náhradníci: Kurková Jaroslava, Pečky; Mašínová Jaroslava, Pečky).
Pečky, čp. 139/3: Peška Luděk, Pečky (náhradník: Synek Jiří, Český Brod)
• Jako ocenění za reprezentaci města Pečky v druhé nejvyšší soutěži ČR (1.liga žen)
v sezoně 2015 -2016 schválila RM finanční dar ve výši 5.000,- Kč pro TJ Sokol
Pečky, basketbalové družstvo žen.
• RM schválila zpracování kroniky města Pečky za rok 2015 kronikářem Janem
Karbusem.

Milan Urban, starosta města

Hodnotíme, plánujeme
Myslet do budoucna je lidskou přirozeností. Vědět, co chci a jak se toho, většinou
po malých krocích, domoci, je otázkou rozmyslu, plánování a poznání vlastních možností.
Naše město také plánuje. Dílčím mezníkem je rok 2026, ke kterému směřuje své
vize. Dokumentem, který bude základem
rozvoje (a nejenom investičního) je připravovaný „Strategický plán rozvoje města Pečky 2016 – 2026“, realizovaný ve spolupráci
se společností MVS Projekt, s.r.o. Kouzelný
termín „dotace“ totiž vyžaduje po jejích žadatelích dlouhodobé doložitelné plánování.
A co je psáno, to je dáno.
V první fázi projektu proběhlo v měsících
únor – březen 2016 anonymní dotazníkové šetření mezi občany Peček, jehož cílem
bylo zjištění názoru na směr, kterým by se
měl proces tvorby strategického plánu ubírat, kde vidí hlavní problémy či nedostatky
a nové možnosti rozvoje. Cílovými skupinami byli členové zastupitelstva (12 odevzda-

ných dotazníků), občané města (143 odevzdaných
dotazníků), žáci 8. a 9. ročníků ZŠ (38 OD), organizace působící v oblasti sportu, kultury a sociálních
služeb (8 OD) a podnikatelé (7 OD).
13. dubna 2016 se uskutečnilo první jednání
pracovních skupin (Sport, kultura, školství a soc.
služby, Investice, doprava a infrastruktura, Životní
prostředí, Podnikání a cestovní ruch), složených ze
zástupců MěÚ, občanů, organizací a podnikatelů,
kteří byli seznámeni s výsledky dotazníkového šetření. Dle svých zkušeností pak každá PS zpracovala
návrh SWOT analýzy (silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení) za svou oblast, která bude základem dalších pracovních setkání. Dokument bude
vycházet z jejich práce a výsledků dotazníkového
šetření.
Starosta města Milan Urban tímto děkuje
všem, kteří se zapojili a využili tak možnost vyjádřit své hodnocení, stanoviska a návrhy priorit
tím, že vyplnili dotazníky v elektronické podobě na
internetových stránkách města Pečky, nebo ty vložené do březnových PN.

-jk-

Zprávy z radnice
Rozhovor s Pavlem Krejčím,

novým investičním technikem odboru správy majetku města
Od 1. února letošního roku se na pozici
investičního technika, kterou opustil dlouholetý pracovník Petr Dürr, stal novou posilou Pavel Krejčí.
Jaké byly požadavky na uchazeče o toto
místo? Co jste musel splňovat?
Požadavek technického zaměření (ideálně stavařské) jsem nesplňoval. Absolvoval
jsem SZeŠ v Poděbradech, ČZU v Praze obor
odpadů jsem studoval již při zaměstnání.
Moje pracovní zkušenosti s jednáním s firmami, poptávkovými a výběrovými řízeními
však zřejmě rozhodly.
Co Vás vedlo k tomu se přihlásit? Předpokládám, že roli hrál i fakt, že jste Pečák.
Jistě moje předchozí zaměstnání bylo zajímavé, ale časově velmi náročné. Nabídky
práce v místě bydliště s poměrně zajímavou náplní práce jsem proto využil. Roli,
a to nemalou, hrálo i to, že mám dvě malé
děti Kateřinku (4) a Lukáška (2). Dokud jsou
malí, roztomilí a občas ještě tátu rádi vidí,
byl bych rád u toho.
Pracoval jste někdy ve veřejné správě?
Nikdy jsem ve veřejné správě nepracoval.
Má více než desetiletá praxe se pohybovala jen v soukromém sektoru. Jsem rád, že
mé různorodé pracovní zkušenosti mohu ve
svém současném zaměstnání zúročit.
Co je náplní práce investičního technika?

Mojí pracovní náplní je příprava výběrových řízení dle
schválených investic.
Jde o jejich kontrolu a přejímání, ať už
to jsou služby, stavby, zboží. A to jak na
konci realizace, tak
i v průběhu výstavby
či dodávek. Vše je potřeba provádět transparentně a smysluplně dle zákona a pravidel, jež jsou dány městskou vyhláškou.
V současné době je ale mou pracovní
náplní zajišťování akcí neinvestičních (např.
opravy zdí) dle aktuální potřeby. Současně
se podílím na přípravě podkladů větších investičních akcí (oprava vodovodu a kanalizace, zateplení kulturního střediska, aj.) kde
spolupracujeme s projektanty a firmami.
Pomáhám, většina těchto projektů však leží
na bedrech vedoucí odboru Věry Růžičkové.
Jste součástí oddělení, kde pracují samé
ženy (vedoucí Věra Růžičková, referentky
Jana Najbrtová a Dana Pečenková). Jak je
mladému muži v dámském kolektivu po
prvních měsících spolupráce?
Tak tady jednoznačně velmi milé přijetí!
Takové jsem ani nečekal.
Děkuji za rozhovor, Jana Kusá

Sportovní areál i pro vás
Máte někdy chuť si jít zahrát s přáteli nebo rodinou fotbálek, basket, volejbal,
nohejbal, zaběhat si na dráze a nevíte kde?
Láká vás atletické hřiště v pečeckém parku
a nevíte, jak se na něj dostat? Chtěli byste
začít pravidelně sportovat, a to na čerstvém
vzduchu a v místě svého bydliště?
Není to zase až tak složité! Mimo ZŠ (ta
své venkovní sportoviště nemá) této služby
již využívá dalších 25 osob či kolektivů:
• Na MěÚ u paní Věry Růžičkové (2. poschodí) si po vyplnění předávacího protokolu a za vratnou zálohu 100,- půjčíte klíč na
dobu určitou, čímž za propůjčené sportoviště v čase vámi využívaném zodpovídáte.
Případné závady a poškození hlásíte správci: 720 043 604. V opačném případě po vás
bude požadována náhrada škody. Areál je
nepřetržitě monitorován kamerovým systémem se záznamem.
• Vám svěřené klíče nebudete poskytovat
třetím osobám.
• Budete respektovat již zamluvené termíny využívání sportoviště jinými zájemci
(info u správce a rozvrh na budově kabin).

• Dozor nad dětskými sportovci (do 15
let) vždy drží dospělá osoba.
• Budete dodržovat zákaz konzumace
jídla, alkoholických nápojů a sladkých nápojů, odhazování odpadků, jízdy na kole po
hrací ploše, kouření v celém areálu, rozdělávání ohně, vstupu se zvířaty.
• Pobyt v areálu je na vlastní nebezpečí.
• Ke vstupu do areálu slouží hlavní
vchod od Mlýnského náhonu
• V nočních hodinách, kdy je areál osvětlen platí uživatel 100,-/h (klíče od rozvaděče
se vyzvedávají v přilehlé restauraci).
A proč tato pravidla? Proč není areál volně přístupný? Ne všichni jeho uživatelé ho
využívají ke sportovním účelům. Není to
prostor pro dětské a mládežnické pikniky
s občerstvením, s ponecháním odpadků.
Sportoviště, jehož provozovatelem je
město Pečky a AFK Pečky, je určeno „k rozvoji tělovýchovy a sportu veřejnosti, zejména mládeže, v našem městě a jeho blízkém
okolí“. Tedy i vám!
-jk-
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Informace pro občany města
s úřední evidenční adresou
v sídle ohlašovny
Městský úřad Pečky opakovaně upozorňuje občany, kteří mají v důsledku zrušení
údaje o místu trvalého pobytu jako svou
adresu uvedeno sídlo ohlašovny, tj. Pečky,
Masarykovo náměstí 78, že mají možnost se
pravidelně informovat, zda není na adrese
úřadu k dispozici oznámení o uložení jejich zásilky společně s poučením. Informaci
podá Jana Koželská na telefonním čísle 321
785 051, linka 236.
Soukromou korespondenci fyzických
osob však není úřad oprávněn přebírat.
Doručování svých zásilek musí každý tento občan řešit přímo s Českou poštou, s. p.,
případně s odesílateli.

Zákaz hazardu v Pečkách
po 5 letech jeho trvání
Provoz výherních hracích automatů dlouho do noci i trestná činnost s nimi související byly v roce 2011 důvodem pro schválení obecně závazné vyhlášky o zákazu
provozování uvedených loterií a jiných
podobných her na území města Pečky.
V místních restauracích nejsou umístěny
hrací přístroje téměř 5 let, také herny zůstaly zavřeny nebo přesídlily do jiných obcí
– ve městě zkrátka nenajdete jediný hrací
automat. Proto nemůže být ani „U Karla
IV.“, v souvislosti novým vlastníkem budovy, žádné cassino nebo herna. S odstupem
času občané hodnotí tento krok zastupitelstva velmi pozitivně, neboť s sebou přinesl
pokles trestné činnosti ve městě.

Sociální pracovník
Přímo tajemnici města bude v budoucnu podřízen sociální pracovník. O vytvoření
nové pozice rozhodla na svém zasedání dne
22. března rada města.
Sociální pracovník bude shromažďovat
údaje o osobách v hmotné nouzi v celém
správním obvodu města Pečky. V případě
potřeby navrhne občanům odpovídající řešení situace, včetně spolupráce při umísťování klientů do domovů pro seniory či léčebny pro dlouhodobě nemocné. V náplni
činnosti sociálního pracovníka bude také
prevence dětí před záškoláctvím či jinými
sociálně – patologickými jevy.
Cecilie Pajkrtová, tajemník města

4 Zprávy z radnice
Zeleň v Pečkách

S nástupem jara, pučením a bujením zeleně i v našem městě je tu opět tolik diskutované téma. A je dobře, že máme svůj
názor, že si všímáme. Mnohdy jsou to ale informace, které nám chybí k tomu, abychom
na věc pohlíželi objektivně. Tak tedy:
Pryč jsou doby, kdy se o stromy v našich ulicích pečovalo pouze pomocí motorové pily a to odstraněním veškerých větví
u kmene stromu. Úprava korun stromů je
věcí odbornou. Péče o malokorunnou výsadbu, která je v intravilánu obce z důvodu
bezpečnosti a praktičnosti (korby nákladních automobilů, ne množství spadaného listí) je prací na dlouhá léta. Přestárlé

a poškozené stromy se nahrazují průběžně
novými a doplňují se ty chybějící v uličních
stromořadích. V uplynulých letech se v ulicích našeho města vysadilo několik desítek
chybějících stromů. Byla realizována i celá
nová stromořadí v ulicích, kde stromy nebyly vůbec. Ne vždy se však nová výsadba setkala s pochopením občanů, žijících v těchto
ulicích. Stíní, vyžadují poklizení spadaného
listí a nejsou přece naše! Olejová a jiná zálivka nebyla bohužel žádnou výjimkou.
Město Pečky se na základě výběrového řízení na odborné prořezání a tvarování stromů v Pečkách a Velkých Chvalovicích stará
cca o 825 ks stromů. Každoroční ošetření
jejich korun, které v mnoha očích obyvatel
působí jako jejich ničení, je systémovou péčí
o ně a to od doby, kdy byly naposledy seřezány až ke kmeni. Prořez provádí odborná
firma Jiří Kapr, Vrbová Lhota. „Je to proces,
který trvá již několik let a pokud se zadíváte
do koruny stromu, opravdu vidíte každoroční přírůstek o dvě očka, o která se koruna
postupně rozšiřuje,“ dodává při rozhovoru
Jiří Kapr.
Převážnou výsadbu v Pečkách tvoří stávající druh stromu Acer platanoides „Globosum“ – javor mléč s kulovitou korunou,
kterých je cca 600 ks. Pokud je obnovováno
celé uliční stromořadí, je to především při
rekonstrukci chodníku, kdy nelze zaručit
nepoškození kořenového systému stávajících stromů, které je právě častou příčinou
nutnosti provedení této rekonstrukce. Nově
vysazené stromy jsou např. hloh Lavallův
a javor babyka a to podle místa, kde jsou
vysazovány.

Kácení stromů v místním lesoparku také
není otázkou nedostatku paliva v našich
domácnostech. Výsadba pětihektarového
parku Svobody z roku 1953 je již přestárlá,
některé stromy jsou napadeny houbovou
chorobou, prosychají a u některých smrků
se objevil kůrovec smrkový. Nesporný byl
samozřejmě původní bohulibý záměr vybudování arboreta pro potřeby přírodovědné
osvěty dětí i dospělých. Čas bohužel ukázal.
Mnoho stromů nemělo z důvodu husté výsadby dostatek světla a prostoru pro svůj
růst. Honba za světlem byla na úkor správného větvení a vytvoření habitu dřevin. Pohled do korun stromů mluví za vše. Park je
pravidelně MěÚ v Pečkách kontrolován a to
z důvodu bezpečnosti osob pohybujících se
v něm. O každém nutném kácení rozhoduje odbor životního prostředí MěÚ a kácení
provádí odborná firma. Vytěžené dřevo je
majetkem města. Po pokácení jsou kmeny
přeměřeny a nabídnuty firmě, která kácení
provádí k odkoupení. Do parku jsou vysazovány nové stromy. Otázkou jsou pak představy každého z nás o podobě naší jediné
„přírody“, její rozloze a účelu. Podněty od
občanů na základě dotazníkového šetření k připravovanému Strategickému plánu
rozvoje města Pečky 2016 – 2026 budou
zohledněny v tomto připravovaném strategickém plánu.
Hana Pokorná,
referent odboru životního prostředí, -jk-

Různé
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Budoucnost pečeckého „finančáku“

Od zrušení pobočky Finančního úřadu
Kolín, sídlící v bývalé pečecké cukrovarnické
vile už je to pěkných pár let. Dnes má budova, do které se pomalu zakusoval čas a osud
prázdného objektu, naději na budoucnost.
Po rodině podnikatelů Weinrichových, jejich
následovnících a mateřinkových dětech se
může těšit na poklidná léta ve společnosti
seniorů.
Firma Stakl - stavby a střechy s.r.o z ní
plánuje vybudovat komunitní centrum pro
soběstačné seniory. V plánech se počítá
s 25 jedno – dvoulůžkovými apartmány o velikosti 25 – 30 m2, vč. 5 pokojů pro vozíčkáře, nabízených formou pronájmu. Vedoucí
projektu manželé Šimáčkovi vize firmy dále
představují: „Ještě letos nás čeká dokončení hrubé stavby, jejíž součástí je i demolice
a výstavba nového pravého křídla vily, vybudování funkčního podkroví, ve kterém je navržena mimo apartmánů i společenská místnost s kuchyňkou pro klienty a byt správce
objektu s nepřetržitou službou. Nezbytností
je výtah do tohoto prostoru. Už se těšíme na
revitalizaci rozlehlé zahrady, kterou plánujeme vylepšit pergolou, rybníčkem a cvičebními prvky pro seniory. Otázku stravování
našich klientů řešíme ve spolupráci s Pečovatelskou službou Pečky, která nám nabídla
využívání i dalších jejích služeb.“
Nezbývá, než se těšit na rok 2018, ve kterém bude projekt uveden do praxe a naše
město bude opět o trochu pohlednější a přívětivější.
-jk-

Jaro v Senior klubu

Pečovatelské služby města Pečky
Tak jako každoročně, i letos se Pečovatelská služba města Pečky účastní soutěže „Šikovné ruce našich seniorů“ zakončené
v červnu společnou výstavou v Lysé nad Labem.
Na tuto soutěž připravuje své práce literární nebo rukodělné
několik klientů. V dubnu tak navíc tráví v klubovně DPS pondělní
dopoledne 9 aktivních žen, které pletou z pedigu vázy, květníky,
dózy a misky.
I v jiné dny týdne je v DPS živo: každé úterý od 9.30 se v klubovně koná oblíbené „Cvičení na židli“ pod vedením vedoucí pečovatelky Silvie Chocholové.
Středy od 10 hodin jsou věnovány tréninku paměti s Mgr. Petrou Hirtlovou, PhD. Pravidelně se již druhým rokem schází cca 15
seniorů, aby se věnovali luštění rébusů, křížovek a řešení kvízů
i nejrůznějších doplňovaček.
Pokud jste seniorského věku a chcete zkusit něco zajímavého, jste vítáni!
Přijďte se podívat – bližší informace přímo na místě v době konání cvičení nebo tréninku paměti případně na telefonu: 321 785
468.
Šárka Velká, sociální pracovnice PS města Pečky

6 Jak to bylo
Jak to bylo v Pečkách za okupace

V těchto dnech vzpomínáme na osvobození ČSR sovětskými a americkými vojsky.
I z Peček odešli hrdinové bojovat do
řad zahraničních armád a padli v boji.
Jmenujme letce Josefa Košnara a Josefa Širokého, oba padli ve Francii. Další letec Karel
Kosina bojoval jako stíhač v britské peruti.
Válku přežil, oženil se a zemřel v Anglii. Hrdinové nebyli jen na válečných polích, ale
i v domácím odboji. V Pečkách a okolí existovaly dvě odbojové skupiny. Jedna byla
napojená na londýnskou vládu. Vedl ji plk
Uher, vlastním jménem Vilém Rosenzweig,
bývalý důstojník ČSL armády, a jeho pečečtí
spolupracovníci: dr. A. Hladík, ing. V. Hein
(od roku 1939 vedoucí železárny a válcovny v Pečkách - později Isol) a Čestmír Falta,
toho času úředník na radnici a budoucí primář v nymburské nemocnici. Druhá skupina
vedená Lad. Kvasilem z Dobřichova se spolupracovníky Fr. Šidvicem (první poválečný
předseda NV v Pečkách), Karlem Havlem, Jakubem Svobodou, Vl. Zalabákem a dalšími,
byla napojená na ilegální vedení KSČ.
Během německé okupace bylo popraveno nebo zahynulo v koncentračních tá-

Olympionik
V roce 1933 si sportovní klub AFK Pečky
připomínal 25 let svého trvání. Původní SK,
založený r. 1908, přivedly k zániku chyby,
jak se praví v materiálu vydanému k výročí.
10. září 1924 založili v Kolíně restauraci
U Javůrků a nový klub paní Josefina Matičková a pan Karel Obrtlík. V čele stanul jako
předseda drogista pan Josef Mařáček.
V Pečkách v té době působily kluby dva,
AFK a SK Rudá Hvězda. „Oba kluby vycházely vždy v přátelské shodě.“ Zmínka o Rudé
Hvězdě mě velice potěšila, kopal za ni můj
prastrýc Fr. Novotný.
Ovšem to hlavní, o čem chci psát, je zajímavé zjištění o významném dobřichovském
rodáku Josefu Kopeckém. Narodil se v roce
1895 v rodině, která bydlela v kopci pod
kostelem. V úvodu jmenovaném materiálu
se píše: „Jeho kariéra započala ve staré Kandii v Pečkách.“ Tato věta je nesrozumitelná,
snad se ji podaří časem objasnit. Kopecký
se věnoval lehké atletice /disk, koule/. Léta
1. světové války přečkal v plzeňských Škodových závodech, „kde pilně trénoval, ale i vychovával, neb byl nezištným pracovníkem
lehkoatletickým, ale i sokolským.“ Jeho úsilí
mu přineslo titul mistra ČSR a v roce 1920
měl čest reprezentovat Československo na
olympiádě v Antverpách.
Po ukončení aktivní sportovní činnosti
se stal novinářem, sportovním redaktorem
Českého Deníku v Plzni. Zemřel třicetiletý
v Plzni, pohřben je v rodném Dobřichově

borech a na nucených pracích 39 našich
občanů. Jejich jména jsou vytesána na pomníku na náměstí. Naši vzpomínku zaslouží
také pečecké oběti holocaustu včetně třech
dětí ve věku 10, 12 a 13 let.
Krátce vzpomeňme na firmy v Pečkách,
které byly nějakým způsobem zapojeny do
válečné výroby nebo odbojové činnosti. KOOPERATIVA - potravinové sklady německé
armády, kde se připravovaly potraviny do
speciálních sudů pro shoz obklíčeným německým jednotkám. Byla zde silná vojenská
posádka. SELEKTA - po válce Osiva (sklad osiv
a brambor), kde načerno pomáhali lidem
v nouzi po celých Čechách (Vl. Zalabák). ŽELEZÁRNA A VÁLCOVNA jejíž vedoucí ing. V.
Hein úzce spolupracoval s odboj. skupinou
Uher. Zaměstnával gestapem hledané osoby
(např. K. Sadílek). Ukrýval zbraně a vysílačku. FREIEER německý kovoprůmyslový podnik v bývalé ohýbárně nábytku (Modena).
BEGOST Beschaffungs-Gesellschaft-Ost německé sklady ukradených strojů a materiálu všeho druhu, v bývalé chemičce (vedoucí
Němec Böhm). J. BRAUN - výroba pracovních oděvů a uniforem v sokolovně. BRATŘÍ

v hrobce č. 660 u zadní zdi hřbitova. Na pomníku vidíme fotografii mladého elegantního muže, v němž „československý a hlavně
plzeňský sport ztratil mnoho, snad vše.“
Je zvláštní, že v dobřichovské kronice
není o této osobnosti ani zmínka. Dá se to
vysvětlit snad tím, že tak brzy po válce měly
obce závažné starosti, v nichž sport zatím
neměl místo.
-zf-

Poznali jste?

V minulém čísle PN jsme otiskli fotografii
pečeckého náměstí. Poznali jste, která jeho
část byla na snímku zachycena? S celým
pohledem na tehdejší dispozici náměstí je
to již jasnější. Omlouváme se za chybnou
dataci pořízení tohoto záběru. Na originálu pohlednice je uveden letopočet 1917, ale
zřejmě jde pouze o její číslo. David Malý
vysvětluje: „Pohlednice je patrně z roku
1903. Jedná se o pohled z okna dívčí školy,
postavené v roce 1901 (chlapecká 1909), na
Lichtenštejnský dvůr, který byl přenechán
(zbourán) k výstavbě katolického kostela
(v letech 1906 – 1913).“

JOUZOVÉ - ilegálně se zde odlévaly granáty
(slévač Čihák) a v části firmy byla německá
firma Letov na výrobu částí letadel Arado
AR 396. DIVČÍ ŠKOLA - zde měli Němci tiskárnu a vojenskou posádku. VELKOSTATEK
- po 15. březnu 1939 byl na Steinův statek
dosazen člen NSDAP W. Stehlik. Ač Němec,
choval se k Čechům slušně a zachránil před
zatčením mnoho občanů. Byl nejvýše postavenou osobou v Pečkách. Spolupracoval
s ing., V. Heinem a dr. A. Hladíkem.
V Pečkách nebylo jen hrdinů, ale také
udavačů (organizace Vlajka aj.). V době od
5. do 10. května bylo odbojáři prohlédnuto
a odzbrojeno několik vlaků s civilními Němci
(tzv. národními hosty) s nakradenými věcmi.
Daleko hůře bylo po příjezdu obrněného
vlaku s příslušníky SS. Vyžadovali průjezd
na trať do Zásmuk. Vlak byl rozdělen na tři
části a odjel. Sovětské tanky je zlikvidovaly u Plaňan. Ve dnech 5. až 10. května bylo
v Pečkách zabito 23 příslušníků SS, Wermachtu a německých civilistů. V Pečkách padl
jeden občan Josef Syrový z Ratenic. Sovětská armáda přijela do Peček 11. května odpoledne.
Jan Karbus, kronikář města

Koleje okolo
Křížova mlýna

V reakci na článek v březnovém čísle PN
o pečecké dráze do Poděbrad se mi ozval
David Malý s další variantou této železniční trasy. Jedná se o kompletní dokumentaci Místní dráha Pečky - Hořice, generální
projekt, z roku 1909, uloženou v Národním
archivu. „Železnice byla vyprojektována
podél stávající železniční trati směrem na
Kolín, odbočovat měla u nynější sáňkovačky a měla být vedena za Křížovým mlýnem.
Velmi zajímavé je, že byla plánována i vodárenská a křižovací stanice ´Pečky město´
u silnice na Ratenice mezi Křížovým mlýnem
a mostem přes Výrovku. Na levé straně dráhy (k Pečkám) byly projektovány budovy
přijímací kanceláře a nákladiště, napravo
kolny pro lokomotivy a ostatní topírenské
zařízení.“
Děkuji, Jan Karbus, kronikář města

Vzpomínka na pečecké muzeum . . .

Z kultury / Společenská kronika
Kulturní středisko Pečky
Vlastivědný kroužek na cestách

Bučický mlýn - vystoupili jsme v Mlýnci
a lesní cestou za pochmurného počasí se vydali k Bučickému mlýnu. Bylo sice zavřeno,
ale je zde upravený mlýn s rybníkem, taková
oáza klidu, jen pávi křičeli. Dále jsme lesem
pokračovali do Rožďalovic, tam jsme si prohlédli soukromou tiskárnu, která se zabývá
opravami starých vazeb. Celkem jsme ušli 8
km.
Věra Šuková

Minigolf Pečky na Déčku ČT

Děti z našeho minigolfového oddílu byly
pozvány na minigolfové hřiště do nákupního centra Butovice, kde Česká televize natáčela pořad Lvíčata o sportujících dětech.
Tento pořad běží vždy v sobotu v poledne
na Déčku a nyní v něm byl i šot z minigolfu.
Natáčení se zúčastnila Gábinka Votápková,
Nikolas Jandečka a Šimon Crkal. Najdete ho
na stránkách decko.ceskatelevize.cz/lvicata
z 9. 4. 2016.
Věra Šuková
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Gratulujeme
V měsíci květnu slaví svá životní jubilea:

Otilie Procházková - 80 let
Josef Hanuš - 85 let
Věnceslava Zachová - 85 let
Zdeňka Belingerová - 85 let
Eva Jeřábková - 85 let
Jiřina Poulová - 90 let
Hana Kejklíčková - 91 let
Jaroslava Hnátová - 93 let
Miloslava Kratochvílová - 93 let
Hodně zdraví a elánu!

Vzpomínáme
Dne 9. května 2016
tomu bude rok od
úmrtí
milovaného
manžela, tatínka, dědečka i pradědečka Jaroslava Zámostného
z Peček.
S láskou stále vzpomíná manželka Helena,
švagrová Hana s manželem Františkem,
vnoučata a pravnoučata.

Městská knihovna
Poděkování

Májová pozvání

do Vzdělávacího centra Pečky (VCP)
Přijímáme registrace
do červnového keramického kurzu
(vždy ve čtvrtek 2. – 23. 6. 2016)
děti: 15:00, 16:00; dospělí: 17:00
KLUBKO
(KLUB Kreativního Odpočinku)
vás zve na svá úterní setkávání
(18:00 ve VCP):
3. 5. Háčkařská poradna
(pro začátečnice i pokročilé)
10. 5. Pletení z papíru - téma
měsíce (ošatka na letní stůl)
17. 5. Pletařská poradna
(pro začátečnice i pokročilé)
24. 5. Pletení z papíru - téma měsíce
(orchideje)
Ve čtvrtečních termínech od 5. 5. do 2.
6. 2016 pokračují přednáškové cykly Psychologie pro každého (Autismus, Autoritářská osobnost, Disociativní porucha,
Zklidňování mysli, Partnerské vztahy
a výchova, Mezigenerační vztahy, …).
Možno přijít i bez registrace.

Více informací a rezervace:
tel.: 724 811 636
e-mail: info@vzcentrum.cz
facebook: VCP
www.pecky/vzdelavacicentrum.cz

Ve středu 13. 4. proběhla v podvečer
v místní městské knihovně beseda o Archeologických výzkumech na pečecku, konkrétně v Dobřichově, Cerhenicích a Velimi.
Chceme touto cestou poděkovat pánům
Zdeňkovi Benešovi z Ústavu arch. památkové péče středních Čech a Petrovi Zavřelovi
– autorovi webu www.pecky-virtualne.cz za
příjemné odpoledne plné aktuálních informací z našeho okolí. zaměstnanci knihovny

Srdečně vás zveme
do podkrovní galerie MK na

výstavu prací
výtvarného oboru ZUŠ
10. 5. - 3. 6. 2016
vernisáž výstavy:
10. 5. od 16:30 hodin

17. dubna 2016 tomu
bylo 23 let, co jsme se
rozloučili s panem Petrem Šenfeldem z Peček.
Vzpomíná dcera Jolana, vnuk David a syn
Petr
22. května vzpomeneme
nedožité 88. narozeniny
naší maminky a babičky paní Vlasty Kolenčíkové z Peček. 5. dubna
uplynulo 38 let, kdy ve
věku nedožitých 50. narozenin po těžké nemoci
zemřela.
Vzpomíná rodina
Dne 5. května 2016
uplynou 4 roky, co nás
opustila naše milovaná maminka, babička,
prababička paní Hana
Hustolesová z Peček.
Stále vzpomínají dcera
Hana s manželem a rodinami, dcera Helena
s rodinou.
Dne 23. května uplyne
20 let, kdy nás navždy
opustil milovaný manžel,
tatínek a dědeček pan
Miloš Bouma z Peček.
Vzpomínají
manželka,
děti s rodinami, příbuzní
a kamarádi

8 Z našich škol
• Čtyři školní týmy
v celostátních kolech

I v letošním školním roce jsme se zapojili do soutěží Finanční gramotnost, SAPERE
– vědět, jak žít a také do soutěže Tuta Via
Vitae, která byla letos vyhlášena poprvé.
Tři nejlepší žáci školních kol jednotlivých
soutěží vytvořili soutěžní týmy, které nás
reprezentovaly v dalších kolech. Všechny
naše týmy obsadily v okresních kolech první
místo a postoupily do kol krajských, kde se
jim také dařilo.
V soutěži Finanční gramotnost zvládl tým
1. stupně ve složení František Rulík, Nella
Haurythunová a Ondřej Fejfar soutěžní test
bezchybně ve výborném čase a umístil se
na 2. místě. Za 2. stupeň nás reprezentovali
Nela Sedláčková, Libor Kozák a Evelin Jedlik.
Při soutěži sice museli chvíli přemýšlet nad
otázkou, jak dlouho zůstávají dokumenty
v datové schránce, ale vše zvládli a patří jim
1. místo a právo reprezentovat náš kraj v celostátním kole.
Největšího úspěchu jsme dosáhli v soutěži SAPERE – vědět, jak žít. Zde oba naše týmy
obsadily 1. místo a postupují do celostátního kola. Za 1. stupeň nás budou reprezentovat Lucie Zápotočná, Martin Rycka a Lenka
Čejková a za 2. stupeň Nela Sedláčková, Michaela Gremlicová a Miloš Hotovec. Věříme,
že se jim podaří navázat na úspěchy našich
žáků z předcházejících ročníků.
Ani v nové soutěži Tuta Via Vitae, která
je zaměřena na ochranu člověka v různých
krizových situacích, se naši žáci neztratili.
Tým 1. stupně ve složení: Matyáš Jošt, Marek Hovorka a Valerie Hamtáková obsadil
1. místo a postupuje do celostátního kola.
Třetí místo v krajském kole obsadili žáci 2.
stupně: Vojtěch Horák, Tereza Bišková a Eliška Sýkorová.
Věra Vernerová, učitelka

• Bleskový sběr papíru

Jako již tradičně, proběhl na naší škole
bleskový sběr papíru. Děkujeme všem žákům, rodičům, prarodičům, podnikatelům
a všem dalším, kteří nás podpořili. Podařilo
se sebrat opět velké množství cenné druhotné suroviny. Nejen že jsme zachránili stromy v lese, které by bylo nutno pokácet na
nový papír, ale akce také přinese naší škole
finanční prostředky, které můžeme použít
pro zlepšení podmínek pro naše žáky. Více
najdete na našich webových stránkách.

S poděkováním zúčastněným Luboš Zajíc,
ředitel školy

• Krajské kolo soutěže
Eurorebus Junior

Ve středu 30. 3. se konalo v Praze krajské
kolo soutěže Eurorebus Junior. Naši školu
jeli reprezentovat tito žáci: Klárka Krištoufková ze III. C, Adam Spáčil ze IV. B a Anežka
Chárová z V. B.
Jako tříčlenný tým úspěšně prošli vědomostním testem a doprovodnou hrou „
Země v pohybu“. Protože se této soutěže
zúčastnili naši nejmladší žáci poprvé, byli
plni očekávání a obav z toho, jak vše zvládnou. V konkurenci mnoha škol obstáli velmi dobře a získali 2. místo a tím postup do
celostátního kola. Gratulujeme ke skvělému
výsledku a přejeme mnoho úspěchů v dalším kole.
Dagmar Kladivová, učitelka

• Když se práce daří

Na konci února třída III. B malovala obrázky do soutěže s názvem Přechod se za
nás nerozhlédne. Všem dětem se moc povedly a bylo těžké rozhodnout, který do
soutěže poslat.
Vybrala jsem dílko Lukáše Netka a byla to
dobrá volba. Lukáš se v 2. kategorii umístil na krásném druhém místě. 15. března
převzal v budově Vodního světa v Kolíně
diplom a cenu. Měli jsme ve třídě velkou radost a Lukášovi gratulujeme.
Helena Zástěrová, třídní učitelka

• Matematická olympiáda
a Pythagoriáda – 5. ročník

Naši žáci se jako každý rok pokusili zabodovat v matematických soutěžích. Jednou
z nich byla matematická olympiáda, která
je určena pro žáky základních škol a nižších
ročníků víceletých gymnázií. Konal se již
65. ročník a byla určena pro všechny žáky,
kteří mají rádi zajímavé matematické úlohy.
Soutěž je dobrovolná a nesouvisí s klasifikací z matematiky. Matematickou olympiádu pořádají Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy, Jednota českých matematiků
a fyziků a Matematický ústav Akademie věd
České republiky. Vstupním kolem soutěže
je školní kolo, ve kterém řeší žáci ve svém
volném čase (doma) šest úloh. Úspěšnými
řešiteli se stali ti, kteří vypočítali 5 a více
bodů a postoupili tím do okresního kola. Na
krásném 5. - 7. místě se zde ve své kategorii
umístil Mikuláš Korouš z V. B. Matematická Pythagoriáda byla další zkouškou logiky
našich žáků. V 15 úlohách si vyzkoušeli, jak
přemýšlí a zda si umí poradit s nelehkými
úkoly. Úspěšnou řešitelkou se stala Anežka
Chárová z V. B a postoupila tím do okresního kola, které se konalo 9. března v Kolíně.
Výsledky zatím nejsou známy. Oběma žákům gratuluji a děkuji za vzornou reprezentaci naši třídy i školy.
Iva Hujerová, učitelka

• Krajské kolo Matematické
olympiády Z9

Po úspěšném kolínském okresním kole
Matematické olympiády v kategorii Z9 postoupily Leontýna Kozáková a Nela Sedláčková, obě ze třídy IX. B do kola krajského,
které se uskutečnilo 22. března v Praze. Jejich úkolem bylo ve čtyřech hodinách vyřešit
čtyři velmi těžké úlohy. Z celkového počtu

Školní kuchyně

S pokračujícím jarem pokračuje úspěšně
i výstavba naší nové školní kuchyně. Vpodstatě je již dokončena hrubá stavba, a to

55 účastníků se Nela umístila
na 29. místě a Týna na místě
13., stala se tak i úspěšnou řešitelkou. Byla
to jejich poslední matematická reprezentace
za naši Základní školu a doufám, že se jim
bude dařit podobně i na gymnáziích.

Lenka Krištoufková, učitelka

• Neobvyklé suplování

15. 4. 2016 přišlo za deváťáky, kteří skládali přijímací zkoušky, suplovat přes 20
páťáků z Radimi a Tatců i se svými paní učitelkami. Zúčastnili se vyučování napříč třídami i budovami. Minidivadelní vystoupení
při angličtině předvedli šesťáci, chemické
čmoudíky produkovala paní učitelka Lenka
za asistence nového pana učitele fyziky Zedníka, na svačinku ve školní (zatím jenom) jídelně-výdejně přišel i pan ředitel Zajíc, který
zodpověděl dotazy. Představit se přišly i potencionální třídní paní učitelky budoucích
šestek i možní budoucí spolužáci. V.A s paní
učitelkou Pechovou se seznamovala pomocí
her, V.B stihla jen velmi rychlé seznámení na
dvoře školy před obrněným transportérem.
Školou provázely zástupkyně žákovského parlamentu. A velmi dobře. Snad se návštěvníkům u nás líbilo. Už se těšíme na ty,
kteří vymění suplování za práci na plný úvazek od září 2016.
Eva Zajícová, koordinátorka

• Výzva žákovského
parlamentu „Žáci – žákům“
-proti neukázněným
a nepořádným

Také v naší třídě IV. A, jsme přivítali výzvu
žákovského parlamentu a aktivně se zapojili
do celoškolního projektu „Sami žáci - za lepší školu.“ Cíl projektu jsme, alespoň v jeho
první fázi, splnili. Děti se samy veřejně a sebekriticky zamýšlely nad svým chováním ve
škole. Je v souladu s pravidly školního řádu?
Dbáme na bezpečnost svou i ostatních? Neubližujeme spolužákům? Kdo z nás je neukázněný nebo nepořádný a proč? Z řady
otázek a zvláště odpovědí vyplynulo, že
naše společné snažení o nápravu je důležité a vydáváme se správnou cestou. Nejzajímavější pozitivní myšlenky jsme vložili do
krátkých básniček, výtvarně je ve skupinách
ztvárnili a vystavili na chodbách naší školy.
Čeká nás však nejtěžší úkol. Dokážeme naši
teorii potvrdit i v praxi? Věřme, že se dílo
podaří.
Jaroslava Holubová, třídní učitelka

včetně betonových monolitických příček.
Celý objekt bude již uzavřen. Provádějí se
izolační práce na střechách i ve vnitřních
prostorách. V brzké době nastoupí jednotlivá řemesla a uvnitř se začnou budovat rozvody vody, elektřiny, plynu…
Stavba tedy pokračuje
podle stávajícího harmonogramu a všichni doufáme,
že termíny budou dodrženy
a prvního září zahájíme slavnostně zkušební provoz. Současně s tím řešíme i otázky
personálního obsazení jídelny, což považujeme za jednu
z nejpodstatnějších věcí pro
budoucí kvalitní stravu našich žáků.
Luboš Zajíc, ředitel školy

Z našich škol
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„Hrnečku, vař“

aneb „Otesánkova hitparáda“ v MŠ

Novinky ze ZŠ Pečky p.o. (bývalá ZvŠ)
Soutěž ČČK-HMZ (19. 4. Kolín)

Dlouholetou tradicí naší školy je účast na
zdravotnické soutěži. Naše škola jako jediná
z oblasti speciálního školství se zúčastňuje
se svým družstvem této soutěže, která byla
hlavně v minulosti pořádána pro žáky základních škol. I když není naše družstvo na
„stupni vítězů“, tak ale vždy jsou žáci chváleni nejen za velmi dobré znalosti z oboru
první pomoci, ale i za slušné chování. Především předvedou, že umí dobře reprezentovat naši malou školu a naše město.
K. Vyskočilová

Hudební soutěž Zpěváček

- spolupráce s malotřídní školou (aneb jak
si představujeme společné vzdělávání…)
Již 9. ročník hudební soutěže „ Já s písničkou jdu jak ten ptáček“ pořádala Základní
škola ve Vrbové Lhotě. Naši žáci si nenechali
ani letos tuto soutěž ujít. Zastoupení jsme
měli ve všech třech kategoriích (1. třída, 2.
třída, starší žáci). A výběr našich zpěváčků
byl úspěšný. Dosáhli jsme na dvě krásná
umístění - 3. místo - 2. třída, 2. místo - starší žáci. Zvláštností letošního ročníku byla
účast opěrní pěvkyně, se kterou si žáci mohli zazpívat i zahrát na netradiční hudební nástroje. Zkrátka tento den jsme si nevšedně
užili všichni. Tak snad zase napřesrok. Děkujeme žákům a pedagogům z Vrbové Lhoty
za pozvání a za milé a vlídné přijetí. Bylo
nám s Vámi, kamarádi, moc hezky.

Byli jsme v ZOO Praha

Konečně jsme se dočkali... Na konci března se uskutečnil náš dlouhodobě plánovaný
(a často odkládaný) výlet do Zoo v Praze.
Přesto, že počasí nebylo zrovna ideální a ne
všechna zvířata byla ve výbězích, většinu
našich zvířecích miláčků jsme viděli - tygry,
lvy, opice, lachtany, medvědy... Dozvěděli
jsme se spoustu zajímavostí z jejich životů.
Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Dvořáčkovi za sponzorský dar, bez
kterého bychom pro naše žáky tento výlet
nemohli realizovat - děkujeme.

Jarní úklid

Naše škola se zapojila do projektu „Zpracování Strategického plánu rozvoje města
Pečky pro roky 2016-2026“. Rozhodli jsme
se začít nejprve sami u sebe. A protože nám
škola a její okolí nejsou lhostejné, začali
jsme s jarním úklidem.

Milí čtenáři,
v
minulém
čísle jste se dozvěděli, na jaký
oběd bychom určitě nalákali nejen pohádkového Otesánka, ale
hlavně naše malé
jedlíky. Tentokrát
jsme sestavili svačinkovou hitparádu – pomazánky, pečivo, zelenina. Ovoce mají děti
velmi rády, příliš nerozlišují mezi jednotlivými druhy, až na některé individuální chutě,
které ale celkovou oblíbenost neovlivňují.
Někoho může napadnout myšlenka, proč
tedy nepodáváme jen oblíbená jídla, když
víme, co dětem chutná. To bychom velmi
rádi, to nám můžete věřit! Ale jak jsme psali v jednom z minulých čísel, musíme vařit
podle zákonných pravidel a jedním z nich je
naplnění tzv. spotřebního koše. Spotřební
koš stanovuje, jaké výživové požadavky mají
splňovat jídla podávaná ve školní jídelně.
Legislativně jsou stanoveny určité skupiny
potravin (brambory, maso, ovoce, zelenina
atd.) a jejich doporučená spotřeba na dítě
a den. Výpočtem spotřebního koše pak jídelna dokumentuje, jak tato doporučení
plní. Podrobnosti k výpočtu spotřebního
koše jsou uvedeny ve vyhlášce 107/2005 Sb.
Dost bylo povídání o vaření a jídle.
V příštím „předprázdninovém“ vydání
Vám přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co nás během jara ve školce potkalo.
Miroslava Zumrová, ředitelka školy

Setkání se seniory

Jako každý rok, také letos jsme navštívili
před velikonočními svátky seniory v Domě
s pečovatelskou službou v Pečkách. Přinesli
jsme ukázat výrobky, které naši žáci pod vedením pedagogů vytvořili v pracovní výchově, a společně jsme si zazpívali lidové písně.
P. Šnorová

10 Ze sportu / Inzerce
HC Spartak Pečky - 5. místo
Po úvodní části se hokejový tým Spartaku Pečky umístil na 4. místě Poděbradského
poháru a ve druhé části sezóny tak hrál ve
skupině o 1. – 8. místo. Hned v prvním zápase této nadstavbové skupiny proti mužstvu
Kocourů chyběl kvůli zranění v brance Peček
po čtyřech letech a šedesáti šesti v řadě za
sebou odchytaných zápasech gólman Jakub
Marvan, kterého pro tento zápas nahradil
z týmu Tsunami Nymburk vypůjčený Marek
Říha (dle pravidel mohou gólmani chytat za
jiný tým).
Mužstvo se na zápas proti lídrovi tabulky sešlo v pouhých sedmi hráčích do pole.
Přesto ještě v polovině zápasu byl stav tři
dva pro Kocoury. S blížícím se koncem zápasu však logicky docházely pečeckým hráčům
síly a konečné skóre 2:9 bylo za daných okolností fantastickým výsledkem. Ani v dalším
zápase se Pečky nesešly v optimální sestavě
a prohrály s mužstvem Tsunami Nymburk
3:11. Naopak ve třetím zápase se konečně
sešla plná sestava a výsledkem byl výborný zápas proti týmu nymburských Hokejek,
který Pečky vyhrály 9:6. Následovala těsná
prohra s Pátkem 5:6, ačkoli Pečky v průběhu
zápasu vedly čtyři jedna.
V pátém zápase přišla zbytečně vysoká
porážka od Hornets Nymburk 4:14, kdy po
dvou třetinách byl stav 2:5, ovšem ve třetí
třetině se obranná hra Peček zcela sesypala. O vítězi zápasu s Mochovem nebylo po-

chyb od samého začátku, neboť Mochovští
nastoupili v pouhých sedmi lidech, přičemž
pro zranění jim v průběhu první třetiny jeden hráč odstoupil. Utkání nakonec skončilo rekordním vítězstvím 28:5 pro Pečky. Poslední utkání měli hokejisté Peček odehrát
proti týmu Českého Brodu, ten však k zápasu nenastoupil a tak utkání skončilo kontumační výhrou Peček 5:0.
Celkem bylo v sezóně odehráno 15 utkání. Další 3 zápasy se vinou nedostavení soupeře nehrály. Ve druhé polovině sezóny bojoval tým s docházkou hráčů. Prakticky jen
v jediném utkání (proti Hokejkám) nastoupily Pečky v optimální sestavě. Jediným hráčem, který odehrál všechny zápasy byl Pavel
Malíček. Celkem se v dresu Peček představilo 20 hráčů a dva brankáři.

Jakub Marvan

Konečná tabulka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kocouři
Tsunami Nymburk
Pátek
Hornets Nymburk
Pečky
Hokejky Nymburk
Mochov
Český Brod
Běchovice
Brkouni
Buldoci Poděbrady
Phantoms Lysá

Řádková inzerce
• Zdravá vdova, 63 let/171/79, se ráda seznámí s nezadaným nekuřákem se srdíčkem na pravém místě
z Peček, ve věku 59 – 66 let, nejraději též vdovcem.
Motto: “Zatím každý ve svém a přece stále spolu“.
Tel.: 723 071 952
• 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
Společnost gurmanstyl s.r.o.

NABÍZÍ ROZVOZ OBĚDŮ A ZÁKUSKŮ
jednotlivcům i firmám v Pečkách a v nejbližším okolí.

Ceny jídel:
Jídlo bez polévky
Samotná polévka
Jídlo s polévkou

Statistické údaje hráčů (celá sezóna)
Dedek Radim (12 zápasů/22 gólů), Malíček
Pavel (15z/16g), Beck Gerhart (11z/15g), Turyna Martin (7z/14g), Bašta Pavel (12z/12g),
Winkler Patrik (6z/11g), Klatt Martin (1z/9g),
Vnuk Luboš (9z/9g), Syrůček Milan (9z/7g),
Semecký Pavel (9z/6g), Paluska Milan
(10z/4g), Šupík Michal (2z/3g), Bašta Václav (13z/2g), Šulc Jiří (12z/2g), Malíček Michal (11z/1g), Holub Luboš (1z/1g), Kůst Aleš
(8z/0g), Zámiš Martin (7z/0g), Hovorka Roman (1z/0g), Pospíšil Radek (1z/0g).
Statistika brankářů: Marvan Jakub: 14
zápasů, 837 minut, 106 inkasovaných branek, průměr 7,6 gólu na zápas. Říha Marek:
1 zápas, 60 minut, 9 inkasovaných branek,
průměr 9 gólů na zápas. Bez brankáře: 3 minuty, 1 inkasovaný gól.

60,- Kč
15,- Kč
65,- Kč

Objednávku zajistíme:
1. Telefonicky:
22 783 894
2. Emailem:
chocholapecky@seznam.cz
Jídlo v plastovém jednorázovém obalu, doprava je v ceně.
Výběr z osmi druhů jídel, každý den na

w w w.vozim.cz
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VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU,

KOVŮ, PAPÍRU, POUŽITÝCH
AKUMULÁTORŮ A ELEKTROMOTORŮ

CERHÝNKY 131
PO - PÁ 9.00 - 16.00
první soboty v měsíci
9.00 - 12.00

M: 604 205 328,
T/zázn.: 321 792 214
e-mail: vopavopa2@seznam.cz
• Zajištujeme odvoz železného šrotu
nákladním vozidlem
• Vlastní nakládka hydraulickou rukou
• Drobné likvidace v místě nakládky
• Možnost dohody individuálního odběru
mimo provozní dobu

Nemáte bankovní účet?
Pošleme peníze poštou na vaši adresu.

Zveme vás 11

12 Zveme vás
1. 5.
10:15 AFK Pečky – Mukařov (dorost) - Fotb. stadión AFK Pečky
3. 5.
17:30 Repríza dětské operky Podivné věno - Sál ZUŠ Pečky
		 18:00 Háčkařská poradna (KLUBKO) - Vzdělávací centrum Pečky
4. 5.
17:00 Přednáška Cesta sedmi kostelů (ČKA)
			 Kulturní středisko Pečky
5. 5.
19:00 Křeslo pro hosta – Helena Vondráčková
			 KD Svět Český Brod (730 870 954)
6. 5.
19:00 Koncert Yvone Sanchez band
			 KD Svět Český Brod (730 870 954)
7. 5.
10:15 AFK Pečky – Radim (mladší žáci) - Fotb. stadión AFK Pečky
			
Zlatý píst – odpolední setkání nejen vozů BMW - Poděbrady
8. 5.
14:00 Vystoupení ke Dni matek (ZUŠ Pečky) - Městská knihovna
		 10:00 AFK Pečky – Kutná Hora (starší žáci) - Fotb. stadión AFK Pečky
		 17:00 AFK Pečky – Ratboř („A“) - Fotb. stadión AFK Pečky
9. 5.
17:00 AFK Pečky – Jestřábí Lhota (ml. přípravka)
			 Fotbalový stadión AFK Pečky
10. 5.
16:30 Vernisáž výstavy výtvarného oboru ZUŠ Pečky
			 Městská knihovna Pečky
		 18:00 Kurz pletení z papíru – ošatka (KLUBKO)
			 Vzdělávací centrum Pečky
10. 5. – 3. 6.		 Výstava výtvarného oboru ZUŠ Pečky
			 Městská knihovna Pečky
11. 5.		 Květinový den – Liga proti rakovině (KS Pečky)
		 17:00 AFK Pečky – Jestřábí Lhota (st. přípravka)
			 Fotbalový stadión AFK Pečky
14. 5.		 41. ročník Tour de Poděbrady - Poděbrady
15. 5.
10:15 AFK Pečky – Český Brod (dorost) - Fotb. stadión AFK Pečky
17. 5.
17:30 Žákovský koncert (ZUŠ) - Sál ZUŠ Pečky
		 18:00 Pletařské poradna (KLUBKO) - Vzdělávací centrum Pečky
8. 5.
17:00 Přednáška Řád zlatého rouna a jeho nositelé (ČKA)
			 Kulturní středisko Pečky
19. 5.
18:00 Závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ Pečky
			 Kulturní středisko Pečky
20. 5.
20:00 Promítání road movie Trabantem do posledního dechu
			 (70,- Kč) - Kulturní středisko Pečky www.kinonakoleckach.cz
21. 5.
10:15 AFK Pečky – Rostoklaty (mladší žáci) - Fotb. stad. AFK Pečky
		 17:00 AFK Pečky – Libodřice („A“) - Fotb. stadión AFK Pečky
		 11:00 Poděbradské dračí srdce – závody dračích lodí
			 Jezero Poděbrady
22. 5.
10:00 AFK Pečky – Poříčany (starší žáci) - Fotb. stadión AFK Pečky
23. 5.
17:00 AFK Pečky – Velim (ml. přípravka) - Fotb. stadión AFK Pečky
24. 5.
18:00 Kurz pletení z papíru – květy (KLUBKO)
			 Vzdělávací centrum Pečky
25. 5.
17:30 Vystoupení Flauto Bandu ZUŠ Pečky - Sál ZUŠ Pečky
		 17:00 AFK Pečky – Bečváry (st. přípravka) - Fotb. stadión AFK Pečky
27. 5. - 29. 5.
9 - 17 Výstava železničních modelů (největší v ČR)
		 9 - 15 Žerotínova 281, Pečky – www.szmp.cz
28. 5.
9 - 01 Jede, jede mašinka…
			 dětská pouť s celodenním programem (město Pečky)
		 10:15 AFK Pečky – Český Brod (mladší žáci) - Fotb. stad. AFK Pečky
		 18:30 Koncert Ivo Jahelky - Sokolovna Český Brod (777 279 243)
29. 5.
10:15 AFK Pečky – Zeleneč (dorost) - Fotb. stadión AFK Pečky
31. 5.
17:30 Vystoupení ZUŠ Bandu ZUŠ Pečky - Sál ZUŠ Pečky

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
(Masarykovo nám.)

Květiny pí. Špikové (Masarykovo nám.)
Restaurace Na Hřišti (Velké Chvalovice)
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, letáky ve formátu PDF) je k 20. dni v měsíci.
Těšíme se na spolupráci s Vámi.
Za redakční radu: Jana Kusá
(koordinátor Vzdělávacího centra Pečky)
tel:. 725 885 766
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Pajkrtová, Milan Paluska, Jana Kusá. Redakce: e-mail: info@vzcentrum.cz, tel: 725 885 766. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele. Za obsah a původnost příspěvků odpovídá autor. Redakční uzávěrka je ke 20. dni v měsíci. Grafická úprava a tisk: Jan Pošík - POSH, Cerhenice.

