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Májové krupobití 28. května 2016 nezni-
čilo jen dlouho připravovaný večerní pro-
gram každoroční Mašinky, ale napáchalo 
i spoustu škod jak na soukromém, tak i na 
městském majetku. Kooperativa pojišťovně, 
a.s., u které je obecní majetek pojištěn, byl 
Městským úřadem Pečky nahlášen soupis 
škod. 

Rychlost oprav bude závislá na termínech 
plnění pojistné události a zajištění dodava-
telských firem. Na kolik nás květnová bouřka 
vyšla, se dovíme po skončení všech oprav.

Velký den ve Velkých Chvalovicích
Dne 5. 6. 2016 se místní fotbalové hřiště 

zaplnilo dětmi a jejich rodiči, kteří si přišli 
užít tradiční Dětský den ve Velkých Chva-
lovicích (letos již 10. ročník). Čekala tu na 
ně spousta soutěží i sladké odměny. Hasiči 
města Pečky předvedli ukázky hašení hoří-
cího vozidla a vyprošťování osoby z vozu. 

K vidění byla vojenská technika a jako pře-
kvapení déšť bonbónů snášející se přímo 
z vrtulníku. Na závěr pěkného dne bylo při-
praveno oblíbené řádění v pěně. 

Tímto děkuji sponzorům a všem, kteří 
pomohli při průběhu celé akce. 

Vlasta Štellová, pořadatel

•  Poškozená fasáda budovy ZŠ, cca 190 m2 
•  Poškozená fasáda budovy Vzdělávacího centra  

Pečecka, cca 108 m2 
•  Poškozená fasáda budovy MěÚ,cca 20 m2 
•  Zničený přístřešek na kola zaměstnanců MěÚ 
•  Rozbité výplně v oknech, KS Pečky, 6 ks 
• Rozbité výplně oken v prosklené propojovací 

chodbě ZŠ Pečky 
•  Rozbité střešní tašky na objektu č. p. 46, 20 ks 
•  Rozbité výplně oken Dům služeb, 2 ks 
•  Poškozená plastová výplň okna 
 - v čele Parkhaly i s žaluzií.

-jk-
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Vážení spoluobčané, rád bych vás na 
tomto místě informoval o dosavadním vývo-
ji při zpracování Strategického plánu města 
Pečky pro období 2016-2026. 

Na začátku celého projektu jsme provedli 
ve spolupráci s externím dodavatelem do-
tazníková šetření mezi vámi občany města, 
mezi členy zastupitelstva města, žáky zá-
kladní školy, místními podnikateli a orga-
nizacemi, které působí v oblastech kultury, 
školství, sociálních služeb a sportu. Všem 
z vás, kteří jste se do těchto dotazníkových 
šetření zapojili, děkujeme. 

Výstupy ze všech těchto šetření po jejich 
vyhodnocení a zpracování poskytly totiž 
řadu podnětů a námětů na zlepšení, a byly 
tak dobrým základem pro práci členů pra-
covních skupin, kteří řeší možnosti rozvoje 
našeho města ve čtyřech klíčových oblas-
tech. Těmito tzv. prioritními oblastmi jsou: 
oblast sportu, kultury, školství, sociálních 
služeb, oblast dopravy a infrastruktury, ob-
last životního prostředí a oblast podnikání 
a cestovního ruchu. 

Všechny pracovní skupiny mají za sebou 
jedno společné a dvě individuální jednání, 
na kterých definovaly konkrétní aktivity, 
které by měly přispět k lepšímu životu v na-
šem městě. V rámci rozvoje našeho města 
jsou tak řešeny například investiční akce do 
místních komunikací, včetně řešení proble-
matiky parkování, do cyklostezek, revitali-
zace náměstí, nádraží, revitalizace parku, 
lepší využití městských objektů, investice 
do kultury, sportu, školství, řešení bezpeč-
nosti a prevence v našem městě apod. Kro-
mě investic řeší pracovní skupiny například 
v oblasti sportu, kultury a sociálních služeb 
i možnosti dalších akcí a činností, které 
bychom vám občanům mohli nabídnout. 
V oblasti životního prostředí jsou definova-
né aktivity zaměřeny na revitalizaci zeleně, 
kvalitu vody a ovzduší, odpadové hospodář-
ství. Celkový počet všech navrhovaných ak-
tivit je v této chvíli téměř 200. Pokud by se 
všechny podařilo naplnit, je to práce určitě 
na více než 10 let.

V této chvíli nastavujeme pro jednotlivé 
aktivity termíny realizace, garanty - tedy 
osoby, které budou odpovědny za plnění, 
dále budeme k jednotlivým aktivitám určo-
vat finanční prostředky nutné pro jejich rea-
lizaci a vybírat priority - tedy aktivity, které 
jsou klíčové a které bychom měli řešit mezi 
prvními. Cílem je, aby všechny definované 
aktivity byly reálné, měřitelné a aby respek-
tovaly možnosti rozpočtu města.

Minulý týden ve středu 15. 6. 2016 pro-
běhlo první jednání s veřejností, na kterém 
jste se mohli dozvědět podrobnější informa-
ce o celém průběhu dosavadního strategic-
kého plánování a zároveň v ten samý den 
proběhla prezentace pro členy zastupitel-
stva města na řádném zasedání. 

Do konce projektu, který je nastaven 
termínem do konce srpna, plánujeme ještě 
jedno setkání s vámi občany, abychom vám 
mohli ukázat definitivní podobu nového 
Strategického plánu našeho města. O termí-
nu tohoto setkání budete včas informováni 
na webových stránkách a v Pečeckých no-
vinách.

Milan Urban, starosta města

…město bude mít vlastní vlajku? 
Městským znakem a vlajkou se dnes pyšní 
obce různých velikostí – ty nejmenší stejně 
jako statutární města.  Historicky používa-
jí Pečky znak, který byl schválen tehdejším 
zastupitelstvem v roce 1928 a potvrzen vý-
nosem ministerstva vnitra o 3 roky později.  
Je nedílnou součástí všech oficiálních do-
kumentů města, nechybí na propagačních 
předmětech či pohlednicích. 

 O pořízení vlajky města rozhodlo pečec-
ké zastupitelstvo teprve letos v květnu. Při 
rozhodování to místní zastupitelé neměli 
jednoduché: heraldik Jan Tejkal předložil 
na výběr 5 variant, které svým obsahem 
vycházely z již platného městského znaku.  
Nakonec zvítězila varianta, ve které dle od-
borného popisu tvoří list vlajky pět svislých 
pruhů - žlutý, bílý, červený, bílý a modrý. 

Víte, že…

PRONÁJEM BYTU 
ve Velkých Chvalovicích 176

Bezbariérový byt 
o rozloze 35 m2 

(1 pokoj s kuchyňským 
koutem, předsíň, koupelna, 

WC) je určen pro osoby 
se sníženou soběstačností.

Žádosti zasílejte na adresu: 
Městský úřad v Pečkách 

Masarykovo nám. 78 
Pečky 289 11

PRONÁJEM PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ
Restaurace Klub (přízemní prostory 168,53 m2)

   Tř. Jana Švermy 255, Pečky

Podmínky pronájmu: 
 • Nájemné 6.000,- Kč/měsíc
 • Zálohy na služby 4.000,- Kč/měsíc
 • Provozní doba do 22:00 hodin
 • součástí provozování restaurační činnosti 
    bude i zajištění provozu baru 
    u hlavního sálu KS Pečky – dle potřeby

Žádosti zasílejte na adresu: 
Městský úřad v Pečkách, Masarykovo nám. 78, Pečky 289 11

Pruhy jsou v poměru 9:4:4:4:9. Ve žlutém 
pruhu je bílá, černě zabalená homole cukru, 
v modrém pruhu žlutý pšeničný klas. Poměr 
šířky k délce je 2:3.

Rozhodnutí zastupitelstva o výběru bylo 
postoupeno Poslanecké sněmovně Parla-
mentu ČR. O dalším osudu vlajky města roz-
hodne její podvýbor pro heraldiku a vexi-
lologii. Věříme, že zastupitelstvem zvolená 
varianta bude poslanci akceptována.

… město Pečky vlastní rozsáhlý by-
tový fond? Nájemníci bydlí ve 115 měst-
ských bytech o celkové užitkové ploše vět-
ší než 4800 m2. Město je také významným 
vlastníkem 35 nebytových prostor, které 
slouží převážně k podnikání a 5 garáží na 
osobní auta.

… před radnicí bylo zřízeno pietní 
místo? Žulová dlaždice s černým nápisem 
zasazená do chodníku připomíná události 
17. listopadu roků 1939 a 1989.

Cecilie Pajkrtová, tajemnice města
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Třídíme
Má to smysl, TŘIĎTE ODPAD! To je věta, 

kterou jistě znáte z hromadných sdělovacích 
prostředků.

Podle statistiky společnosti EKO-KOM, 
která provozuje systém tříděného sběru 
a recyklace odpadů v celé České republice, 
72 % Čechů aktivně odpad třídí. Do to-
hoto systému třídění je zapojeno 6 085 
obcí.  Každá obec v systému EKO-KOMU do-
stává za třídění obalových odpadů odměnu 
a to podle množství vytříděného odpadu. 

Pro všechny obce je nastaven stejný sazeb-
ník, ať se jedná o velká města nebo malé 
obce. Čím více kontejnerů na tříděný odpad 
(plasty, papír, sklo) je rozmístěno po obci, 
tím více odpadů může občan vytřídit z ko-
munálního odpadu. 

Ve městě Pečky a obci Velké 
Chvalovice je v současné době 
rozmístěno na 38 stanovištích 
celkem 187 kontejnerů, z toho je 
52 na papír, 73 na plast, 33 na ba-

revné sklo a 26 
na bílé sklo, což 
není zrovna málo, 
aby nebyla zvlád-
nutelná docház-
ková vzdálenost 
ke kontejnerům. 
I v letošním roce 
bude sběrná síť 
rozšířena o další 
kontejnery. Vše 

ovšem závisí na nás na jednotlivcích a na 
naší důslednosti odpad vytřídit a správně ho 
odložit tam, kam patří. A znovu je zde otáz-
ka. Kam s ním? Pro vaši lepší orientaci měs-
to Pečky ve spolupráci s firmou EKO-KOM 
připravilo leták, ve kterém je barevně roz-
lišeno, jaký odpad a do kterého kontejneru 
patří. Je možné si ho umístit magnetem na 
ledničku nebo podle něj učit naše děti, jak 
s odpadem zacházet. Leták je vložen do to-
hoto čísla Pečeckých novin. Více informací 
naleznete také na internetových stránkách 
jaktridit.cz a samosebou.cz. 

Město Pečky ve spolupráci s knihovnou 
Svatopluka Če-
cha a firmou 
EKO-KOM, při-
pravuje na celý 
měsíc září 2016 

v prvním patře Městské knihovny v Pečkách 
putovní výstavu pro veřejnost „Brána recy-
klace“, kde bude možné zhlédnout výrobky 
z recyklovaných materiálů. Na výstavě se 
můžete z informačních panelů dozvědět 
více o správném nakládání s odpady i další 
zajímavosti. Součástí výstavy bude i vzdělá-
vací program včetně odborné přednášky pro 
žáky I.  a II. stupně základních škol i z okolí. 

Srdečně vás zveme na tuto výstavu.
Hana Pokorná, 

referent odboru životního prostředí

Z červnových jednání Rady města Pečky
• RM bylo schváleno uveřejnění  veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce akce: 

„Rekonstrukce komunikace ulice Nová, Velké Chvalovice, Pečky“. Hodnotícím kritéri-
em bude nejnižší nabídková cena. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je dle oceně-
ného položkového výkazu výměr 4,121mil. Kč bez DPH. V současné době probíhá staveb-
ní řízení, předpokládaný termín fyzické realizace stavby je srpen - listopad 2016

   Seznam uchazečů:  1. MATEX HK s.r.o., Hradec Králové 
  2. SILMEX s.r.o., Kolín V. 
  3. TELSIG - servis spol. s. r.o., Velký Osek 
  4. Halko stavební společnost, s.r.o., Kolín 2
  5. Silnice Čáslav -HOLDING a.s., Čáslav
  6. HEKRA stavební s.r.o., Praha 6
•  RM schválila uzavření smlouvy o dílo na realizaci veř. zakázky malého rozsahu: „Doplnění 

veřejného osvětlení a místního rozhlasu ve Velkých Chvalovicích v ul. Ke Hřišti“ mezi 
městem Pečky a firmou RAISA spol. s r.o., Kolín IV. za cenu 204.904,- Kč, včetně 21% DPH. 

• V případě nezískání pravomocného stavebního povolení na investiční akci „Stezka pro 
pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích ul. Pečecká“ a nezískání dotace ze SFŽP na investič-
ní akci „Zateplení budovy KS čp. 255“ RM doporučuje ZM ke schválení řešit tuto situaci 
převodem finančních prostředků ve výši 2.5 mil. Kč z prvně jmenované akce  na druhou. 
Realizace zateplení KS by tak byla plně hrazena z rozpočtu města.

• RM schválila uzavření Darovací smlouvy mezi městem Pečky a spolkem pro pomoc tě-
lesně postiženým SRDÍČKO, Kolín ve výši 5.000,- Kč na rekondiční pobyt obyvatelky z  
Velkých Chvalovic.

• RM schvaluje vypsání veřejné zakázky na stavební práce zadávané jako zakázka malého 
rozsahu mimo režim zákona „Oprava balkónů na nové DPS čp. 1042“. Hodnotícím kri-
teriem bude nejnižší cena bez DPH. Předpokládaná hodnota VZ je 490.000,- Kč bez DPH. 

   Seznam uchazečů:  1. Ziwa, 290 01 Křečkov
     2. Pacozificol, 289 Poděbrady
      3. Daniel Šperk, 288 02 Nymburk
      4. INDECO stavební s.r.o., Velké Chvalovice 
      5. Prostav, s.r.o., Pňov
• RM schvaluje vypsání veřejné zakázky  konstrukční práce zadávané jako zakázka malého 

rozsahu mimo režim zákona: „Vyhotovení vzdušného stání na dvoře Pečeckých slu-
žeb pro popelářský vůz“. Hodnotícím kriteriem bude nejnižší nabídková cena bez DPH. 
Předpokládaná hodnota VZ je 450.000,- Kč bez DPH. 

   Seznam uchazečů:  1. Jiří Laza, Pečky
  2. Holý Otto, Pečky
  3. Zdeněk Šimek, Hořátev
  4. OK Třebestovice, a.s, Třebestovice 
  5. Prostav, s.r.o., Pňov
• RM odsouhlasila provedení výměny mříží a jejich kovového uložení v odtokovém ka-

nálu v podchodu pod železnicí zámečnictvím Otto Holý, Pečky za cenu 70.238 včetně 
21% DPH. 

• RM města bylo shváleno uzavření smlouvy mezi městem Pečky a firmou Lukáš Pilc, EX-
PPOINT, Čáslav,  na provedení pokácení 28 ks suchých stromů v místním parku za cenu 
44.800,-Kč a odprodej vytěženého palivového dřeva této firmě za cenu 10.200,- Kč.  

• RM schválila složení výběrové komise pro hodnocení zájemců na obsazení pracovní po-
zice „sociální pracovník“ při MěÚ Pečky. Předseda: Milan Urban – starosta. Členové: 
Milan Paluska – místostarosta, Cecilie Pajkrtová – tajemnice, Josef Beránek – zástupce OS 

 Tomáš Najmon – zástupce vedoucí odboru sociálního, MěÚ Lysá nad Labem.

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

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)
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Rozhovor s Jaroslavem Kučerou, 

správcem pečeckých radničních hodin

Slýcháme je čtyřikrát do hodiny, mnoh-
dy ani nevnímáme jejich pravidelný tón. Co 
se ale skrývá za jejich „samozřejmým“ od-
bíjením? Není to připojení na elektrické za-
řízení (jako na věži kostela sv. Václava), ale 
každodenní výstup do věže pečecké radnice 
a poctivé natahování mechanického stroje. 
Místo klíčku klika, trochu větší závaží a táhla 
- něco jako kukačky. Přesto ohromí. U nás, 
v Pečkách,…

Jak jste se k této práci dostal?
V roce 1978 mi tu, jako Pražákovi, spolu 

se služebním bytem nabídli práci: promítač 
v místním kině a zaměstnanec technických 

služeb. Starost o hodiny byl bonus, který 
jsem velice rád přijal. Jako adoptované dítě 
jsem vyrůstal v hodinářské rodině. Starost 
o dílnu a vyučení v oboru, to bylo moje dět-
ství a mládí. 

Takže jste profesí opravář hodin?
Nikdy to nebylo moje povolání. Ale i dnes, 

jako důchodce, žádost o pomoc s opravou 
kukaček nebo pendlovek neodmítnu. 

Co to znamená, starat se o věžní hodi-
ny od roku 1978?  

Je to zhruba 13.700 výstupů k historické-
mu stroji hodin kvůli natažení (38 let x 365 
dní v roce).  

Chcete říct, že jste za ty roky neměl 
dovolenou, ani žádné volno?

Samozřejmě, každý jsme nahraditelný, 
jen jsem k tomu ještě nedal příčinu. Až se 
stroj zastaví, tak jsem umřel, dělám si leg-
raci. 

Opravujete i tyto hodiny?
Zatím toho moc nepotřebovaly. Od roku 

1901, kdy byl dům, co tu stál, přestavěn na 
radnici, fungovaly bez větší opravy. Jejich 
čas přišel až po 100 letech, kdy v roce 2001 
prošel celkovou rekonstrukcí. Firma manže-
lů Skalových ze Sadské ho do posledního 
šroubku rozebrala, odvezla do dílny a zre-
staurovala. To oni doporučili, ať je zacho-
ván v mechanickém stavu obsluhy i za cenu 
každodenní péče.  Jsem rád. Za ty roky jsem 
v Pečkách zakořenil a na svou „důchodovou 
brigádu“ si rozhodně nestěžuju!

Děkuji za rozhovor, Jana Kusá
S multikárou už pana Kučeru jezdit neu-

vidíme, film nám také nepromítne, můžeme 
ho  však  každý  den  před  polednem potkat 
cestou k  radnici. Pravidelné odbíjení hodin 
je stále jeho.

Terénní pracovníci v Pečkách
Již od roku 2003 realizuje obecně pro-

spěšná společnost Prostor PLUS (dříve Pro-
stor o.s.)  v Pečkách Terénní programy pro 
osoby užívající nealkoholové drogy. Tyto 
osoby pracovníci terénních programů nej-
dříve vyhledávají a poté jim poskytují pře-
devším sterilní injekční stříkačky, které jim 
vyměňují za stříkačky použité. Ty následně 
bezpečně likvidují. Kromě samotných stří-
kaček nabízejí uživatelům drog i další zdra-
votní materiál k bezpečnější aplikaci drog. 
Nedílnou součástí služeb je také sběr odho-
zeného injekčního materiálu. 

Terénní programy se při své činnosti řídí 
především principem minimalizace zdra-
votních rizik spojených s nitrožilní aplikací 
návykových látek a dalších rizik spojených 
se způsobem života užívajících lidí. Druhým 

principem, ze kterého tato sociální služba 
vychází je ochrana veřejného zdraví. Zde 
je cílem především zabránit šíření infekčních 
nemocí (žloutenky, HIV) do běžné „neuživa-
telské“ populace. Služby jsou poskytovány 
anonymně a bezplatně.  

V Pečkách mohou uživatelé drog terénní 
pracovníky potkat každý pátek mezi 15:30 
– 17:30. 

Za prvních pět měsíců roku 2016 zde pra-
covali s 25 uživateli drog, se kterými měli 96 
kontaktů a vydali jim 8146 injekčních stříka-
ček. Zároveň nalezli a bezpečně zlikvidovali 
41 ks tohoto materiálu.

Terénní programy jsou jedním z pilířů ná-
rodní protidrogové politiky (prevence, léč-
ba, resocializace, represe) a jako takové plní 
úkoly vyplývající mimo jiné ze Strategického 

plánu národní protidrogové politiky vytvo-
řeném Radou vlády pro koordinaci protidro-
gové politiky.

Monika Zienertová, 
vedoucí drogových služeb



VýSTaVU VýROBKů
klientů centra sociální rehabilitace

FOKUS Mladá Boleslav z.s. 
- středisko Kolín,

která bude 

od 1. do 29. 7. 2016 
v prostorách knihovny

Všichni jsou srdečně zváni.

Z kultury 5
Městská knihovna S. Čecha v Pečkách zve na

Galerie na schodech?
Poslední květnový víkend nepřinesl jen 

samé škody. Boční fasáda Vzdělávacího 
centra Pečky bude sice po silném krupobi-
tí potřebovat renovaci, interiér ale shodou 
okolností zkrášlovacím procesem právě pro-
cházel. 

Postarala se o to Jana Tomanová, míst-
ní rodačka a velice šikovná výtvarnice, kte-
rá přijala výzvu, a to doslova, na výtvarné 
vylepšení fádního schodiště. Dle vlastního 
návrhu realizovala grafické ztvárnění sym-
boliky vzdělávacích a volnočasových aktivit, 
které VCP zajišťuje nebo o které svou nabíd-
ku plánuje rozšířit. Vznikl tu i prostor pro 
Galerii na schodech, jejíž první vystavova-
telkou je místní amatérská výtvarnice Jiřina 
Doušouvá (roz. Ulčová). Velkou zásluhu na 
uskutečnění celého záměru má pan Miro-
slav Šiler, jednatel místní společnosti Rely 
– SH, s.r.o., který zcela nezištně zapůjčil, do-
pravil a instaloval potřebné lešení. Děkuji!

Přijměte pozvání a stavte se ve VCP pro-
hlédnou si, jak se vše povedlo.

Jana Kusá, koordinátor VCP

Vlastivědný kroužek 
uspořádal několik výletů. Šli jsme podél 

Kocáby, další byl Chotěboř a okolí a posled-
ní výlet byl do Kryštofova Údolí. Výletním 
dnem bývá čtvrtek a délka trasy je do 10 
km. Přidat se může každý. Informace jsou 
vyvěšeny nebo na stránkách kult. střediska 
či v kalendáři a na stránkách Města Pečky.

 

Kulturní středisko Pečky

Kulturní středisko Pečky Vás zve:
Sobota 23. 7. 2016 

Minigolfový turnaj pro veřejnost
„O dračí pohár„

Hrají dvojice v jakémkoli složení 
(rodič + dítě, 2 děti...), 

hrají se 2 kola, trénink od 13 hod. turnaj od 14 hod

Neděle 24. 7. 2016 
od 18 hod. pro děti 

„Kdo si hraje nezlobí“
v Kremlově parku vystoupí Honza Krejčík

Minigolfový oddíl Dráčata Pečky
Na minigolfovém hřišti v Pečkách se 

uskutečnil Krajský přebor v minigolfu. Zde 
se rozhodovalo o vítězi II. ligy družstev 
a o postup na Přebor Čech. Soutěžit přije-
lo 33 hráčů z osmi oddílů z Čech.  Bohužel, 
i nás při tréninku zaskočily kroupy. Rozbily 
několik oken a jednu dráhu. Tím byl trénink 
ukončen. Naštěstí v neděli bylo pěkně a tak 
se všichni snažili o co nejlepší výkon. V sou-
těži družstev vyhrála FORTUNA Radotín, 
před Tempem Praha a Draci bojovali o třetí 
místo, nakonec čtvrté je také super. V ka-
tegoriích jednotlivců obsadili domácí Draci 
pouze jedno třetí, a to V. Šuková.  Všem hrá-
čům se líbilo naše domácí prostředí, a proto 
přijedou 11. září opět na další turnaj II. ligy. 
Potřebujeme další hráče a tak stále přibírá-
me zájemce bez rozdílu věku.

I minigolfový kroužek 
uspořádal svůj oddílový turnaj, který měl 

ukázat, co se děti naučily. Po pět hracích 
dnů děti porovnávaly své výkony na hřiš-
ti. Ve vedení se střídala Gabča Votápková 
s Erikem Vronkou. Poslední kolo dala Gabča 
čtyři esa a tím zvítězila. Nikolas Jandečka si 
odnesl cenu za nejlepší dvojkolo.

Věra Šuková, ředitelka KS



Jak to bylo6
O letním koupání

K létu neodmyslitelně patří koupání ve 
volné přírodě, hlavně dětí o prázdninách. 
Když vzpomínám, kam jsme se jako děti cho-
dily koupat, první mě napadne tzv. „Šesták“ 
na říčce Výrovce. Nevím proč se tomu místu 
tak říkalo, asi že to byl malý prostor, pou-
ze rozšířený tok Výrovky s mírným svahem. 
Nacházel se několik desítek metrů od tratě 
směrem k Dobřichovu. Tu pěknou regulaci 
(dvě koryta) Výrovky dělali italští zajatci za 
I. svět. války. Byli ubytováni v Pečkách v čp. 
218, kde se dodnes říká v Kasárnách (býva-
lý domov důchodců). Znám to z vyprávění 
paní učitelky Skolilové, paní Bukovské ze 
zámku v Radimi a Vendy Zieglera. Když jsme 
povyrostli jezdili jsme na kolech zkratkou 

přes „Borky“ k Labi do Osečka. Dalšími mož-
nostmi byla jezera v Sadské a Poděbradech. 

Nástupem 20. stol. se začala v Pečkách 
řešit otázka vlastního umělého koupaliště. 
V roce 1904 město pověřilo stavitele J. Skle-
náře z Kolína vypracováním návrhu. Ten na-
vrhl koupaliště na Benešově louce. Další stu-
dii vypracoval Ing. Dr. Fr. Uher v roce 1926. 
Z jeho čtyř návrhů byl přijat ten zřídit kou-
paliště na louce Josefa Kříže tzv. Mlynářově. 
Tato louka se v zimě napouštěla vodou za 
účelem výroby ledu pro hostince. Pokusné 
napuštění louky vodou ukázalo, že lze do-
cílit hloubky 80 cm, voda byla teplejší než 
v Labi. 5. září 1935 byl předložen projekt č. 
1 umělého koupaliště od projektové kance-
láře Ing. St. Pucka z Peček. Projekt vypraco-
val Ing. Dr. Fr. Uher. Koupaliště mělo rozměr 
30 x 100 m. Následoval projekt č. 2 od stej-
né kanceláře o rozměrech 30 x 50 m včetně 
skokanského můstku a dětského brouzdali-
ště. Schylovalo se k válce a tak zůstalo pou-
ze u projektu. Ten ožil až okolo padesátého 
roku 20. stol. Na znárodněném pozemku 
Mlynářovy - Křížovy louky se začalo svépo-
mocí (brigádně) stavět. Hybnou silou této 
stavby byli učitelé Němeček a Kohout. Neu-
stále jsme ze školy nosili rodičům pozvánky 
na brigádu. Nedodělané, ale funkční koupa-
liště bylo otevřeno v roce 1954. Jako plně 
vybavená rekreační zóna (2 bazény, dětské 
brouzdaliště, skokanský můstek, převlékací 

kabiny, … bylo však pečecké koupaliště po 
roce 1985, z důvodu havárie zdi oddělující 
hlavní bazén od dětského, uzavřeno. Ná-
vštěvnost kvůli špatné kvalitě vody čerpané 
každých 14 dní z jediného, ale nevyhovující-
ho zdroje – mlýnského náhonu, nezadržitel-
ně klesala. Přišlo nevyhnutelné. Dnes patří 
Mlynářova louka opět jejím majitelům a ve-
sele se tu prohánějí kapři.

V roce 1955 bylo otevřeno koupaliště 
i v Radimi. To slouží, ale pouze díky velice 
vysokým nákladům na provoz, dodnes. 

Pokus města mít své veřejné koupaliště 
se nezdařil. Vhodná lokalita, dobrý zdroj 
vody, provozní náklady, ….. Doba zahrad-
ních soukromých bazénů tento problém 
alespoň částečně řeší.

Jan Karbus, kronikář

P r á z d n i n y 
jsou tu a s nimi 
i čas otevírání 
bran dětských 
táborů. Jedním 
z nich je i LDT 
Hryzely, který 
v letošním roce 
oslaví 59. výročí 

započetí svého budování. U myšlenky jeho 
založení a iniciátorem realizace byl projek-
tant, stavitel, organizátor a později, až do 
své smrti, pracovník tábora pan Karel Sadí-
lek st. To pro svou lásku k dětem a skautin-
gu, kterou sdílel se svým kamarádem Jaro-
slavem Šamšou. Byl to jejich život.

Potřeba rekreace v přírodě pro děti za-
městnanců pečeckého podniku Regula 
a pomoc závodu, podpořená iniciativou 
jeho pracovníků, byly motorem zahájení 
výstavby tábora na jaře roku 1957. Zprvu 
skromné skautské zařízení představova-
lo hlavní budovu se dvěma ložnicemi (bez 
nich stojí dodnes), 20 dvoulůžkových stanů 
s podsadou, betonový bazén, volejbalové 
hřiště, doskočiště, běžeckou dráha a místo 
pro táboráky (stále slouží). Tento dětský ráj 
v hryzelských lesích přivítal v létě roku 1958 
své první návštěvníky. Jeho hlavním vedou-
cím byl tehdy učitel pečecké ZŠ pan Mirek 
Líbal. Děti se tu rekreovaly ve dvou 21 den-
ních turnusech. 

Zájem o tábor byl značný, proto se za-
čalo za pomoci Okresní odborové rady 
Nymburk, Krajské odborové rady Praha, ve 
spolupráci s dodavatelským podnikem ZPA 
Praha a družebním útvarem ČSA v Čáslavi 
s jeho rozšiřováním. Tímto se stal LDT odbo-
rářským majetkem a je jím dosud. V rámci 

Karle, dík …
této akce došlo k výstavbě 50 čtyřlůžkových 
chat, vybudování nového kovového bazénu, 
sociálního zázemí, kryté haly, k získání po-
zemků pro fotbalové hřiště, změnu řečiště 
Bohouňovického potoka atd. Takto získaná 
kapacita čítala v roce 1988 cca 250 lůžek. 
V rámci výměnné zahraniční rekreace ho na-
vštěvovaly i 30 členné skupiny dětí z NDR, 
Polska a SSSR. Sezóna byla pravidelně uzaví-
rána dvěma třídenními pobyty zaměstnan-
ců firmy s rodinami. 

Těch 32 let, na které zde vzpomínám, 
jsem se vám snažil přiblížit se vzpomínkou 

a poděkováním panu Karlu Sadílkovi, celé 
řadě zaměstnanců ZPA Pečky a všem pra-
covníkům LDT Hryzely v jeho historii. Vždyť 
za tu dobu prošlo táborem více než 20.000 
dětí. Jeho novodobá historie (po roce 1989) 
patřila a patří již novým provozovatelům - 
Jiřímu Kučerovi a Zdeňku Fejfarovi, kteří po-
stupně přebrali naši štafetu. Posledně jme-
novanému a jeho spolupracovníkům přeji 
mnoho úspěchů v jejich práci. 

Zlomte vaz a pečujte o tábor pro potřeby 
dalších.

Zdeněk Ondra, 
bývalý dlouholetý vedoucí LDT Hryzely



ka“. Vidíte, jak se v Praze mluvilo.
Hlad nikdo nemusel mít. Párkaři nabízeli horké párky volajíce: 

„Warme frische gute Würst, kdo si koupí, bude jíst.“ A těch kyselých 
okurek v celých putnách, jedna za krejcar. To se Pražané poměli! 
Pro děti ještě panáčkové divadlo s Kašpárkem a čertem, koníčky, …

Stará paní vzpomínala, že „snad do noci chodily po Praze spolky 
a zpívaly Kde domov můj.“ Na závěr připomínám, že před několika 
týdny uplynulo 215 let od narození autora hudby k naší národní 
hymně Františka Škroupa.

Vážení čtenáři, v Pečeckých novinách č. 5 jsem v článku Olympi-
onik uvedla nesprávnou informaci. Josef Kopecký, vynikající sporto-
vec, ČSR na olympiádě v roce 1920 nereprezentoval. Přijměte pro-
sím mou omluvu. -zf-

21. prosince 1834 byla poprvé uvedena 
ve Stavovském divadle v Praze hra J. K.Tyla 
Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvač-
ka. Byla reakcí na němčení části Pražanů. 
Jak víme ze školy, zazněla tu píseň, která 
„vystihovala to, po čem lidé nejvíc toužili, 
a autorům se podařilo vyjádřit i krásu rodné 
země“ / ČTK 18. 12. 2014/ – Kde domov můj, 
od roku 1920 součást československé státní 
hymny.

Co vlastně byla Fidlovačka? Oblíbená jar-
ní slavnost pražských ševců pořádaná v Nu-
selském údolí. Dostala název podle ševcov-
ského nástroje k hlazení kůže, čili fidlování, 
a při slavnosti reprezentovala „cech“ spolu 
se symbolem jara, ozdobenou břízkou. 

Jak to na takové slavnosti v polovině 19. 
století vypadalo? Po mnoha desetiletích 
na ní vzpomínala osmdesátiletá pamětni-
ce, v roce 1859 pětiletá. Tehdy ještě nebyly 
zbourány pražské hradby, a tak „branami 
hrnuly se zástupy Pražanů do té krásné jar-
ní přírody, do údolí Nuselského. Všem zářily 
oči radostí a spokojeností.“ A co všechno se 
hned za těma branami našlo! „Perníkáři, fla-
šinetáři, harmonikáři, písničkáři …a co žeb-
ráků!“ Dívenka z toho byla, jak říká „divá“. 
Provizorní hospody, pivo teklo proudem, 
předváděli se všelijací umělci. „Pan Vocá-
sek na vysoko nataženém provaze skákal 
jako opice“. Co teprve šašci, pejskové tančící 
v tyrolských oblečcích, všude radost a veselí. 
Pak se objevili ševci s praporem a hudbou 
a nesli vycpaného ševce s botou s holinkou 
a fidlovačkou. Výrostkové křičeli: „Lauter 
hec a žádná rvačka, kein malér am Fidlovač-
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Fidlovačka

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

„Prázdný je domov, 
smutno je v něm, ces-
tička k hřbitovu zůstala 
jen.“ 19. 7. tomu bude 
17 let, co nás opustila 
paní Irena Boumová 
z Dobřichova.
Stále vzpomíná dcera 

Vendulka a rodina 
Drmolova

20. července uplyne 
8 let, kdy nám zemřel 
tatínek a dědeček pan 
František Kolenčík 
z Peček.

Vzpomíná rodina

„Léta běží, bolest 
zůstává.“ Dne 7. 7. 
vzpomeneme 5. výro-
čí úmrtí paní Milušky 
Ondrové. 

Vzpomíná 
zarmoucená rodina

Dne 2. 7. 2016 vzpo-
meneme nedožitých 
75. narozenin mého 
manžela, našeho tatín-
ka a dědečka pana 
Pavla Rataje.

Stále vzpomíná 
a za tichou vzpomín-

ku děkuje manželka a děti s rodinami

Vzpomínáme
Dne 5. 6. 2016 

oslavila krásné životní 
jubileum 90 let - paní 
Alena Švarcová. Tím-
to jí ještě jednou pře-
jeme vše nej . Hlavně 
hodně zdraví a osobní 
spokojenosti. 

Přeje celá rodina

  V měsíci červenci slaví svá životní jubilea:
Květa Studničková – 80 let
Blažena Hotovcová – 80 let
Vladimír Plzák – 80 let
Božena Nejezchlebová – 85 let
Miluše Štibalová – 85 let
Bohumil Soukenka – 90 let
Marie Janatová – 91 let

Hodně zdraví a elánu!  

Gratulujeme

Omluva
V květnovém čísle PN došlo k chybě v článku „Olympionik“. 
Správné znění textu: Ale 10. září 1924 založili v Kolínské restauraci, kde se říka-

lo u Javůrků, nový klub paní Josefina Mařáčková a pan Karel Bortlík. V čele stanul 
jako předseda drogista pan Josef Mařáček.  

K chybě došlo při přepisu textu, za což se čtenářům omlouváme. 
Redakce PN

23. 7. oslaví své 
krásné 90. naroze-
niny pan Bohumil 
Soukenka z Peček, 
dlouholetý vedou-
cí místního žele-
zářství. Do dalších 
let mu přejeme 
hodně zdraví, vita-
lity a radosti!

Rodina, 
přátelé a známí

! 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
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…a ještě o týden dřív než ostatní. Tak 
tohle jsme slýchali v červnu poměrně čas-
to. Krásná představa. 23. června zahodíme 
červenou propisovačku, kterou jsme psali 
známky a dva měsíce se rekreujeme, nejlépe 
v exotické cizině…

Tak takhle to (bohužel) opravdu nefun-
guje. Dřívější prázdniny (nazývané též ředi-
telské volno), měli pouze žáci. Učitelé chodili 
do školy až do konce, byť jejich pracovní ná-
plň byla zcela jiná. Místo propisovaček hadr, 
koště a stěhovací nářadí. Protože škola ni-
kdy nespí a v průběhu prázdnin se zde dějí 
věci. A všechno je třeba připravit. Takže co 
to bude letos?

Malování. Ne že bychom si malovali ob-
rázky, ale bude se malovat celá stará budova 
školy a všechna sociální zařízení. Což zna-
mená všechny třídy (včetně počítačové tech-
niky) rozebrat, vystěhovat a v srpnu opět 
nastěhovat a zprovoznit (!).

Podlahy. Nejen vytřít a uklidit, ale ve 
dvou učebnách i vykopat, předělat všechny 
rozvody a stvořit nové podlahy, které nebu-
dou vrzáním rušit žáky při každém kroku 
učitele. Tuto činnost provádíme pravidelně 
každé prázdniny, abychom postupně vymě-
nili všechny rozvrzané podlahy.

Toalety. To je místo, které nás trápí dlou-
hodobě. Na druhém stupni jsou zrekonstru-

Vy se máte, vy máte prázdniny…

Škola skončila (ne)zapomeňte…

ovány již několik let, ale na prvním stupni 
se s námi jejich zařízení dosti rychle loučí. 
Takže opět jedny toalety každé prázdniny…

Kuchyně. Kapitola sama o sobě. Kvůli 
její výstavbě jsme museli ukončit školní rok 
o týden dřív a doufáme, že všechno potřeb-
né bude do 1. září v provozu. Vlastní výstav-
ba je záležitostí především města jako inves-
tora, i když i my, coby budoucí provozovatel 
se snažíme v maximální možné míře přispět 
ke zdárnému průběhu. Na nás teď čeká do-
vybavení kuchyně nábytkem v kancelářích 
a šatnách, vybavení nádobím a podobnými 
nezbytnostmi do provozu a zásobení skladů 

základními potravinami. Nu a potom rozjet 
provoz (že by maličkosti?).

Opravy a úpravy. V průběhu roku utržila 
škola díky provozu 600 žáků spoustu šrámů 
na své kráse. A máme necelé dva měsíce 
na to, aby se 1. září zaskvěla v plné parádě 
a přivítala nejen současné, ale i nové žáky 
do své náruče.

Držte nám tedy pěsti, ať se nám to všech-
no podaří dobře a včas zrealizovat a vzpo-
meňte si na nás na vaší dovolené. My na vás 
budeme také myslet a budeme se těšit opět 
po prázdninách…

Luboš Zajíc, ředitel školy

• Školní výlet za pohádkou na 
hrad a zámek Staré Hrady

V rámci školního výletu jsme navštívili 
hrad a zámek Staré Hrady. Zvolili jsme pro-
hlídkový okruh „Jak se žilo za císaře pána 
Františka Josefa I.“ Prohlédli jsme si expozi-
ci – kupecké krámky, koloniál, obchod s ká-
vou, jak vypadaly v dobách našich prababi-
ček. Navštívili jsme barokní kuchyni, velkou 
loveckou chodbu, ložnici, pracovnu a viděli 
jsme mnoho dalších zajímavostí.

Na zámku jsme obdivovali více než 30 
druhů draků a dráčků. Přišli jsme na audi-
enci do královské komnaty dračího krále 
s manželkou a dcerami. Navštívili jsme Ča-
rodějnou Bestyjolu s domácími zvířátky 
a ptáky. Po celou prohlídku nás provázely 
pohádkové postavy z Království čaroděje 
Archibalda I.                

Na závěr jsme jako upomínku dostali za-
jímavé dárky a mohli si zakoupit pohádkové 
suvenýry.

žáci II. B a II. C

Školní rok skončil a žáci se odebrali na 
prázdniny. Většina z nich se v září opět vrá-
tí do školních lavic. Současní deváťáci však 
zasednou do lavic v jiných školách. Stanou 
se z nich středoškoláci. Věřím, že se ve světě 
neztratí, a to i díky tomu, co se naučili u nás.

Na jejich místo zasednou noví žáčci, kte-
ří začnou v prvních třídách objevovat taje 
vzdělání. Uděláme všechno pro to, aby je 
škola přivítala co nejvstřícněji, aby se jim 
u nás líbilo.

A doufáme v to, že se budou snažit do-
sáhnout co nejlepších výsledků. Tak jako 
naši žáci, kteří byli oceněni starostou města 
na konci školního roku. V letošním roce byli 

naši žáci úspěšní jak ve vědomostních, tak 
i sportovních soutěžích. I když jsme vybírali 
jen ty opravdu nejlepší, kteří většinou re-
prezentovali školu a město na krajské nebo 
celostátní úrovni, téměř jsme se do zasedací 
síně městského úřadu nevešli. Bylo oceněno 
celkem 33 jednotlivců a tři kolektivy.

Uplynulý školní rok tedy můžeme hodno-
tit jako úspěšný a věřím, že v tom dalším, 
který nás již za chvíli čeká, dosáhnou naši 
nadaní žáci nejméně stejných úspěchů. 
A proto je třeba o prázdninách pořádně od-
počívat a nabírat síly na blížící se září.

Luboš Zajíc, ředitel školy

• Škola v přírodě 2016
Tak jako každoročně vyjeli i letos žáci 

čtvrtých ročníků na školu v přírodě - do re-
kreační oblasti Štědronín u Zvíkova.

Vybavením areálu i přírodním prostředím 
kraje byli žáci nadšeni. V teplém slunném 
počasí jim množství hřišť, mělký bazén, lesy, 
louky a kopce skýtaly nevyčerpatelné mož-
nosti zábavy a aktivního pobytu na čers-
tvém vzduchu. Také s ubytováním a stravou, 
téměř domácí, jsme byli velmi spokojeni. 
Velmi pozitivně jsme hodnotili i organiza-
ci odpoledního programu, který byl veden 
profesionálními instruktory. 
Všechny netradiční atraktiv-
ní sporty děti přivítaly a ak-
tivně si je užívaly:  Bremball, 
nízké lanové překážky, střel-
ba ze vzduchovky, lukostřel-
ba, slalom na kárách, turis-
tický výlet na hrad Zvíkov, 
plavba lodí po řekách Otavě 
i Vltavě a diskotéka.

Dny, které jsme v Štědro-

níně trávili, posílily naší fyzickou kondici, sa-
mostatnost i kvalitu kamarádských vztahů. 
Se školou v přírodě jsme se neradi loučili, ale 
odjížděli jsme bez úrazu či nemoci a s těmi 
nejlepšími vzpomínkami.

Velmi nás těší, že můžeme udělit všem 
účastníkům pochvalu za dodržování pravi-
del bezpečnosti, slušného chování a vzor-
nou reprezentaci Základní školy v Pečkách. 

Děkujeme rodičům, kteří se sponzorský-
mi dary podíleli na zpestření pobytu svých 
dětí.

J. Holubová, M. Plačková, třídní učitelky
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• Workshop „Postavte si počítač“
S blížícím se koncem školním roku jsme 

pro žáky uspořádali (za přítomnosti lekto-
ra - profesionála z oblasti IT) workshop, při 
kterém si žáci postavili sami počítač a také 
ho „rozpohybovali“. Dokonce si mohli vy-
zkoušet základy programování. V závěru 
soutěžili o velmi zajímavé ceny, a tou hlavní 
byl malý stavebnicový počítač.

• Turnaj v minigolfu
Naše škola uspořádala ve spolupráci s mi-

nigolfovým klubem z Peček Dráčata nultý 
ročník minigolfového turnaje pro mladší 
žáky. Oslovili jsme okolní školy a hrdě se 
utkali s družstvy z Českého Brodu a Kolína. 
V kategorii dívek a družstev jsme nakonec 
získali první místa. O občerstvení se posta-
rali starší žáci v rámci pracovní výchovy. 

Děkujeme klubu Dráčata, paní Šukové 
a panu Šebestovi za bezvadnou spolupráci 
a pomoc s organizací.

Pavlína Šnorová, učitelka

Zprávičky ze ZŠ Pečky, p.o. (bývalá ZvŠ)

V sobotu 4. 6. 2016 se uskutečnil již 14. 
ročník, dnes je možno říci, tradiční cyklistic-
ké akce „Pečecká 100“, pořádané Sportov-
ním klubem cyklistů Pečky (SKC Pečky).

Na letošní ročník se přihlásilo 35 cyklistů 
z 11 cyklistických klubů (20 na trasu A 100 
km, 12 na trasu B 68 km, 3 na trasu C 35 
km). Prezence proběhla na zahradě pod 
pergolou hasičského sboru v sousedství Zá-
kladní umělecké školy Pečky, v jejíchž pro-
storách bylo k dispozici zázemí pro vykonání 
potřeby a uložení příruční bagáže. Společ-
ný start byl dle plánu v 9:30 hod.  Někteří 
jednotlivci se vydali na svoji vybranou trasu 
dříve.  Počasí bylo letos příznivé, a tak se vy-
dařila videonahrávka trasy 100km, pořízená 
z doprovodného motocyklu slečnou Alenou 
Hůlovou: youtube/pececka100. Skupina na 
videu projela trasu něco málo přes 3 hodiny. 

Po zdárném absolvování své vybrané tra-
sy se všichni znovu setkali na občerstvení 
v restauraci U Marka, kde se podával tradič-
ní řízek. 
Příští  rok  na  jubilejním  15.  ročníku  na 

shledanou!
Vladimír Hoza, spolupořadatel

Pečecká 
stovka žije!

• Neotevření přípravné třídy
Z důvodu nízkého počtu přihlášených 

žáků, se přípravná třída pro školní rok 2016 
-2017nebude otevírat.

Děkujeme za pochopení

• Přání spokojených prázdnin
Přejeme našim žákům, rodičům, zákon-

ným zástupcům, Všem našim spolupracov-
níkům, sponzorům a kamarádům pěkné 
a veselé prožití letních prázdnin. V září se 
budeme těšit opět na shledání.

J. Heroldová, ředitelka školy

Mateřská škola MAŠINKA Pečky bude 
v provozu do 22. 7. 2016. Znovu bude pro 
děti otevřeno ve čtvrtek 1. 9. 2016. 

Během uzavření školky bude probíhat 
údržba a nutné opravy. Zřizovatel nám za-
jistil zvětšení zahrady u pavilonu A (Beruška 
a Kytička), za což děkujeme zejména Ing. 
Věře Růžičkové. V souvislosti se zvětšením 
zahrady proběhne výstavba nového oploce-
ní v této části školky. 

V novém školním roce 2016/2017 chys-
táme pro naše rodiče novinku - TŘÍDNÍ 
SCHŮZKY všech tříd v posledním srpnovém 

Prázdniny ve školce
týdnu. Termíny schůzek jsou následující 
a najdete je rovněž na našich internetových 
stránkách www.msmasinkapecky.cz.

Beruška - pondělí  29. 8. od 15.30 
Kytička - pondělí  29. 8. od 15.30
Lištička  - pondělí  29. 8. od 15.30
Jablíčko  - úterý  30. 8. od 15.30
Domeček  - úterý  30. 8. od 15.30
Klubíčko  - úterý  30. 8. od 15.30
Sluníčko  - středa 31. 8. od 15.30

Krásné léto plné pěkných zážitků vám a va-
šim dětem za kolektiv MŠ Mašinka přeje 

Miroslava Zumrová, ředitelka školy

Ve dnech 12. - 13. 5. 2016 se uskutečni-
lo výjezdní zasedání týmu MAP Vzdělávání 
pro ORP Kolín. Výjezdu se kromě realizač-
ního týmu MAP zúčastnili ředitelé, zástupci 
a pedagogové ze škol v regionu. Realizační 
tým zajistil nabitý dvoudenní program, který 
se na pozvání tamějšího pana ředitele Čásy 
uskutečnil převážně v Masarykově základ-
ní škole v Horní Bříze u Plzně. Tato základní 
škola patří mezi proaktivní v regionu Plzeň-
sever, zapojuje se do mnoha aktivit od pilot-
ního ověřování nových vzdělávacích metod 
až po přeshraniční spolupráci se Slovenskem 
a Francii.

V rámci prvního dne měli účastníci výjez-
du možnost sledovat výuku v Masarykově ZŠ 
Horní Bříze přímo v jednotlivých vyučovacích 
hodinách, kde byly využity inovativní metody 
vzdělávání (např. využití ICT technologii v hu-
manitních předmětech). Část týmu navštívi-
la výuku ve třídách pro žáky se specifickými 
vzdělávacími potřebami, kde bylo možno vi-
dět práci se žáky s lehkým a středním men-
tálním postižením. Následovalo seznámení 
se školou jako takovou a setkání se zástup-
ci pedagogů ZŠ Horní Bříza formou diskuse 
nad obsahem navštívených hodin. Odpo-
ledne proběhla návštěva města Plzně, kon-
krétně exkurze v Plzeňském pivovaru. První 
den byl zakončen večerním neformálním se-
tkáním s vedením a pedagogy tamější školy, 
na němž si pedagogové vyměnili zkušenosti 
a názory týkající se výuky a chodu školy.

Druhý den výjezdního zasedání byl určen 
pro práci na Strategickém rámci MAP Vzdě-

Výjezdní zasedání týmu MaP
lávání v ORP Kolín. Pracovní program byl za-
hájen asociační aktivitou, která nastartovala 
proces stanovení priorit na základě předde-
finovaných témat vyplývajících z předcho-
zích jednání a zkoumání. Účastníci pracovali 
s výstupy dotazníkového šetření MŠMT, s vý-
stupy jednání řídícího výboru MAP a kon-
krétními návrhy potřeb ze strany přítomných 
zástupců škol. V polední přestávce proběh-
la detailní prohlídka učeben a prostor školy 
v Horní Bříze, které se ujal pan ředitel. 

Celkově je možné zhodnotit výjezdní zase-
dání za produktivní a velmi inspirativní. Shro-
mážděné výstupy budou dále zpracovány do 
podoby Strategického rámce MAP Vzdělává-
ní pro ORP Kolín.  Poděkování patří zejména 
panu řediteli Čásovi z Masarykovy základní 
školy, který umožnil realizaci výjezdu na své 
škole a všem zapojeným pedagogům Masa-
rykovy ZŠ v Horní Bříze, kteří ochotně odpo-
vídali na dotazy účastníků výjezdního zase-
dání.  

Všichni zúčastnění se na konci výjezdu 
shodli, že je třeba více takovýchto aktivit, 
které budou propojovat pedagogy i další 
pracovníky ze škol nejen na regionální úrov-
ni.  Bylo to báječné… díky všem.

Mgr. David Záhora – MAS Zálabí
Výjezdní zasedání se realizovalo díky pro-

jektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Ko-
lín. Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/1
5_005/0000076
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Tenisový turnaj čtyřher - Pečky OPEN 2016

I letos se v termínu 21. května 2016 na 
antukových kurtech tenisového oddílu 
TJ Spartak Pečky odehrál tenisový turnaj 
čtyřher - Pečky OPEN 2016.

Přípravy na tento každoroční turnaj 
vznikají již v zimním období, kdy se vybírá 
vhodný termín na uspořádání tohoto 
prestižního tenisového klání. Každoročně 
nám počasí přálo a nebylo tomu jinak 
ani letos. Slunečná obloha již od rána 
nasvědčovala tomu, že tato akce malého 
tenisového oddílu bude jako vždy velice 
vydařená. Úspěšnost celé akce samozřejmě 
závisí na počtu přihlášených hráčů, který 
letos dosáhl úctyhodného čísla 22 (20 
gentlemanů a 2 skvělé dámy). Za dohledu 
všech přítomných určil ranní los partnery 
a zároveň nesmiřitelné protihráče do dvou 
tabulek, kde se hrálo systémem každý 
s každým. Zápasy na jeden set mohly 
začít. Výkony všech zúčastněných byly 
odpovídající tomu, že se jedná o prestižní 
klání, kde nikdo nikomu nic nedaruje. 

Ozdobou tohoto turnaje byla dvojice dam, 
nad jejichž výkony může každý tenisový 
fanoušek jenom smeknout, protože se 
jedná v jejich podání o přehlídku tenisové 
krásy a umu.

Celkovými vítězi letošního turnaje se stala 
dvojice Jaroslav Bednář, Petr Hubálek, která 
si svými výkony a stálou formou vítězství po 
právu zasloužila.

Nejde ovšem pouze o sportovní klání, 
ale hlavně o společenskou akci, která je 
provoněna vůní grilovaných specialit pana 
místostarosty a hořkou chutí čepované 
plzeňské dvanáctky.

Je potřeba poděkovat všem přítomným 
za skvělou a přátelskou atmosféru, která 
po celý tento den na tenisových kurtech 
panovala a pozvat všechny nerozhodné, 
nebo ty, kteří o našem tenisovém klání 
nevěděli a rádi by se zúčastnili, aby přišli na 
podzimní turnaj, jehož termín zveřejníme 
zde v Pečeckých novinách.

  Martin Vaníček, člen tenisového oddílu 

Starší žáci AFK Pečky zakončili svou dru-
hou fotbalovou sezónu 2015/2016 v nižší 
krajské soutěži I. A třídy, C skupiny. A o tom, 
že to byla sezóna mimořádně úspěšná, 
svědčí konečné umístění našeho mužstva 
v tabulce, když po 18 vítězstvích, 1 remíze 
a 1 porážce při zisku 55 bodů a skóre 89:10, 
obsadilo 1. místo.

Už po podzimu výsledky napovídaly 
tomu, že mužstvo má postupové ambice. 
Šlo o velkou motivaci pro kluky i trenéry po-
kusit se dosáhnout nejvyšší mety. Mužstvo 
se přes zimu podařilo udržet pohromadě. 

Žáci aFK Pečky slaví postup do krajského přeboru
Kluci trénovali na 
hřišti, v posilovně, 
měli kompenzační 
cvičení, zúčastnili se 
soustředění. Ze sed-
mi přípravných zá-
pasů šestkrát zvítě-
zili a jednou prohráli 
s účastníkem krajské-
ho přeboru tím nej-
těsnějším rozdílem. 

Od prvního mis-
trovského zápasu na-
jel tým na vítěznou 
vlnu a bez bodové 
ztráty po 5 kolech 
došlo k souboji, který 
měl hodně napově-
dět. Utkání s prvním 
týmem tabulky, Jese-

nicí u Prahy, na jeho hřišti, žáci sehráli na 
výbornou a po vítězství 4:1 pře-
skočili tohoto soupeře v tabulce 
o dva body. V následujícím do-
mácím zápase jsme zvládli další 
těžký duel s Kutnou Horou (2:0), 
a protože náš konkurent v boji 
o první místo nečekaně prohrál 
další utkání, narostl náš náskok 
na pět bodů. Po dalším vítězství 
venku stačilo v domácím sou-
boji s Poříčany získat jeden bod 
k jistotě prvenství. Před parádní 

diváckou návštěvou vítězíme 6:0 a můžeme 
slavit. Nechybějí vítězné pokřiky, šampáňo 
a památeční trička. Dvě kola před koncem 
soutěže je jasné, že jsme dosáhli vysněného 
cíle a stali se vítězem skupiny. 

Je to zatím největší úspěch tohoto týmu 
složeného z kluků ročníků 2001 a 2002, kte-
rého dosáhli po osmi letech společného pů-
sobení. Úspěch je ale také zároveň výzvou 
pro další ročníky. Starší i mladší žáky čekají 
od příští sezóny těžké zápasy, s daleko větší 
konkurencí krajského přeboru, v měření sil 
s týmy z celého Středočeského kraje.

Za tento úspěch patří poděkování všem 
rodičům, fanouškům a sponzorům pro trva-
lou podporu, protože bez ní by to nešlo a ne-
bylo ono. Děkujeme také Milanu Soukupovi 
za přípravu v posilovně a Radaně Honcové 
za kompenzační cvičení. Hlavní poděkování 
ale patří všem klukům, kteří úspěchu dosáh-
li přímo na hřišti: Svobodník Karel, Muller 

Robert, Vrba Tomáš, Sed-
lák Matyáš, Cmár Mirek, 
Soukup Matěj, Kašpárek 
Vít, Novák Lukáš, Buřič 
Vojtěch, Švára Tomáš, 
Helák Kryštof, Sosvor Fi-
lip, Holub Tomáš, Vilím 
Jan, Mázl Ondřej, Levkiv 
David, Kononov Evgeny, 
Havelka Tomáš.
Za trenéry:  Kuchař Ottakar, 

Švára Tomáš, Buřič Zdeněk
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„PIRÁTSKÝ REJ aneb 
DĚTSKÝ DEN NA RYBNÍKU 
V PEČKÁCH 2016“ pořáda-

ný Oddílem vodní turistiky Pečky, z.s. byl 
realizován ve spolupráci s Městem Peč-
ky a za podpory  Středočeského kraje ze  
Středočeského Fondu hejtmana a zmír-
nění následků živelných katastrof v rámci 
Tematického zadání „Podpora hejtma-
na“, oblast podpory: kulturní aktivity.

Oddíl vodní turistiky Pečky, z.s. pořádá 
každoročně na rybníku Benešák v Pečkách 
„Pirátský rej aneb dětský den na rybníku 
v Pečkách“. Stejně tak tomu bylo i letos 
28. 5. 2016. Dětský den plánujeme dlouho 
před jeho realizací. Týden před samotnou 
akcí máme brigádu na stavbu pirátské lodi, 
na její rekonstrukci. Letos jsme vybudovali 
u rybníka nové pevné molo pro bezpečné 
nastupování na pirátskou loď.   Doufáme, že 
na svém místě vydrží.

Dětského dne v malebném místě se i le-
tos zúčastnili návštěvníci všech věkových 
kategorií, protože atmosféra u rybníka je 
velice příjemná. Převlékli jsme se do pirát-
ských kostýmů a celý den jsme měli napilno.  
Děti se mohly vozit na kanoích, na raftech 
i v kajacích. Dospělí se k nim rádi připojili. 
Velkou atrakcí bylo svezení na pirátské lodi 
Lady Matylda po rybníce okolo ostrova Mrt-
vého muže.  Velice populární a jedinečná 
byla  paintbolová střelnice. Nafouknutý ba-
lónek s obrázkem piráta dostalo každé dítě, 
když z jednotlivých připravených her a sou-
těží získalo potřebný počet bodíků.  Všech-

Pirátský rej
KRUPOBITÍ POKaZILO DĚTSKý DEN Na RYBNÍKU V PEČKÁCH

ny atrakce byly 
poskytovány opět 
zdarma. Návštěv-
níci měli možnost 
občerstvit se ve 
stánku.  Velice jim 
chutnal především 
bramborák, klobá-
sa z udírny, žlutá 
limonáda a žízni-
vým  Postřižinské 
pivo z nymburské-
ho pivovaru.  Neod-
myslitelnou kulisou 
pirátského reje byla 
živá country hud-
ba. 

Letošní sobotní 
odpoledne v Peč-
kách i v okolí pokazilo zhoršení počasí. Ni-
kdo však nepočítal s takovou melou, s kru-
pobitím a mnozí z nás nic podobného ne-
zažili. Kroupy způsobily škody na střechách, 
fasádách, zahrádkách, na autech. U rybníka 
jsme se poschovávali pod stany i s návštěv-
níky, kteří nestačili včas utéct domů. Vítr 
ohýbal stromy, kroupy bušily do plachet sta-
nů, které jsme museli držet, aby neuletěly.  
Konstrukce přístřešků neunesla takový ná-
por a i všechny tři velké plachty party stanů, 
které vlastníme, jsou potrhané a budeme 
muset pořídit nové (viz video na FB Oddíl 
vodní turistiky Pečky).  Všechna auta orga-
nizátorů, která byla zaparkovaná u rybníka 
mají od krup poničené karosérie.

Organizačně a pracovně se této akce zú-
častnilo na 35 osob včetně kapely. Město 
Pečky podpořilo akci finančním příspěvkem 
i dodáním dvou kabinek toalet a odvozem 
odpadu. Děkujeme. Poděkování za podpo-
ru akce patří také Středočeskému kraji  za 
udělenou dotaci,  rybářům za zapůjčení 
chatičky , Žertovým z Dobřichova za povole-
ní přejezdu  přes pole a našim kankánovým 
tanečnicím -  skupina Honney Bunnies  - za 
krásné vystoupení. (viz FB Honney Bunnies).

Oddíl vodní turistiky Pečky
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