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Z obsahu:

„Kulturák“ v novém
Také jste při průjezdu Švermovou
ulicí malinko zpomalili, abyste se podívali na novou omítku kulturního
střediska? Stavba se vymanila z lešení a drapérií a ukazuje se v celé kráse.
Zateplení objektu se dlouho připravovalo. Jedná se totiž o majestátní
budovu ve tvaru L se dvěma nadzemními podlažími a suterénem, která
byla přestavěna do této podoby z původního hostince U Libánských v roce
1964. Bylo proto třeba vyměnit výplně
otvorů, zateplit obvodové stěny a střechu. Prováděcí firma Daniela Šperka

z Budiměřic nesměla otálet – vždyť v
sobotu 17. září 2016 začínala první hodina tanečních kurzů. Stavba pokračuje zateplením střechy a stropu sklepa.
Úpravou prošla lodžie nad vstupem a
balkon u služebního bytu.
Předpokládá se, že celá stavební
akce bude ukončena v měsíci prosinci letošního roku. A protože jde o peníze až prvním místě, město zaplatí
za všechny provedené práce bezmála
4,338 milionů korun.
Cecilie Pajkrtová, tajemnice města

Více místa ke hrám

Na děti z MŠ Mašinka čekalo po
prázdninách na zahradě vedle fary velké překvapení. Větší prostor ke hrám!
V letních měsících zde Pečecké služby
s.r.o. a firma Šperk vybudovaly novou
část zahrady. Místo k venkovním hrám

se tak zvětšilo o část „farské zahrady“
(tu město již v sedmdesátých letech
od fary odkoupilo se záměrem zvětšení zahrady u MŠ). Akce byla zrealizována z rozpočtu města v celkové výši
302.061,- Kč.
Práce zahrnovaly zbourání stávajícího oplocení, vybudování nového
a terénní úpravy. Barva nového plotu
byla zvolena tak, aby ladila s okny MŠ
a s fasádou fary. Nový plot disponuje
uzamykatelnou brankou do ulice. Terénní sklon byl upraven do mírného
spádu, který si děti jistě zamilují. Prostor ještě bude odborně oset (až zaprší)
zahradnickou firmou. Vznikl zde druhý největší umělý kopec v Pečkách (po
sáňkovačce).
Pavel Krejčí, investiční technik

Bio na sídlišti
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Toulání s VCP
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Pozvání k běhání
Zveme vás
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Poděkování
Město Pečky děkuje firmě Oldřich
Svoboda nástupci, s.r.o., Tř. Jana Švermy 699, Pečky, kamenický závod za
opravu pomníku padlým vojínům v
obci Velké Chvalovice, kterou provedla
na vlastní náklady. Byla opravena část
odlomeného kamene a uvolněná pamětní deska.

2 Zprávy z radnice
Úvodník

Bio na sídlišti

O pořádku a nepořádku
Na začátku září jsem se trošku toulal po zahraničí. Navštívil jsem na skok
Rakousko, Itálii a Švýcarsko. Jen tak
jsem se toulal na motorce. Všude bylo
krásně uklizeno a posekáno, opravené silnice. Systém, jak se třídí domácí
odpad, by dal na samostatný dlouhý
článek. Přirozenou dominantou každé
vesničky byl krásný opravený kostelík.
No a v pátek večer se staří i mladí sešli na náměstí na dechovce. A mnozí z
nich v krojích. Kam tím mířím?
Stačí přejet hranice a jste zpátky v
tvrdé realitě. Neposekané příkopy, silnice samá díra. Pečky vás vítají sice
hezkým ale poněkud oprýskaným kostelem. Právě opravenou kašnu okopává banda výrostků. U rybníka máme
nové lavičky. Každé ráno je kolem nich
neskutečný nepořádek. Stejně jako u
laviček v parku a na dětském hřišti.
To by si v Rakousku nikdo nedovolil.
Proč to u nás také nejde? Tohle město
je přece náš domov.
Přeji Vám krásný podzim.
Milan Paluska, místostarosta

Městský úřad Pečky rozšířil na sídlišti místa pro třídění bioodpadu. Kontejnery slouží pro ukládání bioodpadu z údržby veřejné zeleně. Do kontejnerů je
možné ukládat i bioodpad z domácností, pokud nemají jednotlivé bytové domy
uzavřenou smlouvu s Pečeckými službami, s.r.o., Pečky o výpůjčce hnědé nádoby na bioodpad.
Prosíme občany na sídlišti, aby při údržbě veřejné zeleně neodkládali
bioodpad na veřejná prostranství, ale ukládali ho do těchto kontejnerů. Pečecké služby, s.r.o. Pečky nebudou odložený odpad na veřejných prostranstvích již
odvážet.
Umístění kontejnerů:
• ulice Svobody u čísla popisného 974-978
• ulice V Horkách u čísla popisného 832-834
• ulice V Horkách u transformátoru
• ulice V Horkách u čísla popisného 884-885 slepá panelová cesta
Děkujeme, Městský úřad Pečky

Informace ze stavebních řízení
Parkoviště
u železničního nádraží

Dne 27. 06. 2016 odbor výstavby
městského úřadu Pečky zahájil územní řízení na stavbu parkoviště u žel.
stanice Pečky. Stavba je situována v
prostoru dřívější manipulační plochy
(nevyužívané pozemky východně od
nádražní budovy). Parkoviště bude obsahovat celkem 78 parkovacích míst.
Umístění a dispoziční řešení parkoviště jsou navrženy s ohledem na hranice pozemků a na ochranu drážních
kabelů. Povrch bude z betonové zámkové dlažby čtvercového formátu. Do
vynechaných obdélníkových ploch se
vysadí stromy. Součástí výstavby parkoviště bude také veřejné osvětlení s
kamerovým systémem. Mezi parkovací plochu a nástupiště se osadí dva
nebo tři přístřešky na kola.

Rekonstrukce ulic
Dlouhá a Křivá
ve Velkých Chvalovicích

Dne 17. 08. 2016 odbor výstavby
městského úřadu Pečky zahájil stavební řízení na rekonstrukci ulic Dlouhá
a Křivá ve Velkých Chvalovicích. Součástí výstavby bude zároveň rekonstrukce veřejného osvětlení.

V ulici Dlouhá je navržena celková
rekonstrukce komunikace v rozsahu
od ulice Ke Hřišti až k čp. 126. Délka
úpravy je 193,5 m, základní šířka vozovky je 5,5 m, u čp. 52 je lokální zúžení na 4,1 m. Po stranách vozovky
zůstanou stávající zpevněné plochy,
které mají charakter chodníků. Vozovka bude mít živičný kryt, podkladní
vrstvy ze štěrkodrtě a ze štěrkopísku
zpevněného cementem. Na pravé straně je navržen odvodňovací proužek
šířky 0,25 m. Postranní chodníky budou z betonové zámkové dlažby. Pro
odvodnění se využijí stávající dešťové
vpusti, celkem se jedná o 7 vpustí na
stávající kanalizaci.
V ulici Křivá je opět navržena celková rekonstrukce komunikace a to od
ulice Dlouhé až k čp. 57. Délka úpravy
je 80,3 m. V současné době je zde vozovka široká cca 3 - 3,5 m a po stranách
až k zástavbě krajnice vesměs zpevněné dlažbou či kamenitými navážkami.
Projekt řeší vybudování živičné vozovky v šířce 3 m a krajnice zadláždit
betonovou či kamennou dlažbou. Odvodnění zajištěno podélným sklonem
komunikace do ulice Dlouhé.
Jakub Douděra,
referent stavebního odboru

Zprávy z radnice
Ze srpnového a zářijového jednání
Rady města Pečky
• Na žádost Základní školy Pečky, Tř. Jana Švermy 342 o příspěvek na vybavení
školní kuchyně odsouhlasila rada města jeho výši 903.489,-Kč ( 302.500,-Kč investiční, 600.989,- Kč neinvestiční - provozní).
• RM schválila zveřejnění záměru na pronájem části ochozu vodárenské věže
v Pečkách za těchto podmínek:
		
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 5 let
		
- výše nájemného je stanovena na 127.705,- Kč/rok+DPH
(bez každoročního navyšování dle míry inflace)
		
- spolehlivost nájemce
• Bodem, který RM schválila, bylo i uzavření smlouvy o dílo mezi městem Pečky
a firmou Stavby a izolace Najbrt Lubomír, Poděbrady na stavební akci „Rekonstrukce pavlače v DPS Pečky“ za cenu 592.512,12 Kč s DPH.
• Další firmou, se kterou bude uzavřena smlouva o dílo je PETISS, Pečky a to
na výměnu plastových oken v čp. 346 Hellichova, Pečky /bývalá jatka/ za cenu
141.967,62 Kč s DPH.
• RM schválila uzavření nájemní smlouvy s Alenou Vaz Santos, Pečky, na pronájem prostor sloužících podnikání na adrese Pečky, Komenského 184 (Dům
služeb) na dobu neurčitou od 1. 11. 2016 (po dokončení stavebních úprav ke
sprovoznění prostor, jejichž předpokládané náklady investované městem jsou
cca 90.000,- Kč). Nájemné činí 800,-/m2/rok. Provozovaná činnost: Kosmetické
studio.
• Pro realizaci odvodnění části komunikace v ul. V. B. Třebízského před zdravotním střediskem v Pečkách byla vybrána a schválena firma Vladimír Štolc
- Zemní práce, Poděbrady. Cena zakázky činí 98.633,- Kč s DPH.
• Pro Městskou knihovnu Sv. Čecha v Pečkách byl odsouhlasen dočasný pracovní úvazek (4 měsíce) na zpracování elektronických dat. Pracovníkem bude
uchazečka z Úřadu práce ČR.
• Rada města schválila prodej nalezených jízdních kol za reprodukční cenu stanovenou odbornou firmou /100,-Kč, 300,-Kč/ks/. Kola, která nebudou prodána
do 31. 10. 2016 budou odevzdána k fyzické likvidaci na sběrný dvůr.
• Na základě doporučení bytové komise bylo RM schváleno přidělení bytu č.
1 ve Velkých Chvalovicích čp. 176 paní V. V., Jiříkov. Nájemní smlouva bude
uzavřena od 1. 10. 2016.
• Bylo odsouhlaseno i uzavření smlouvy o dílo mezi městem Pečky a společností
Dual s.r.o. Sadská, na stavební akci „Kryté stání – ocelová konstrukce v Pečeckých službách s.r.o.“, za cenu 584.892,-Kč s DPH.
• RM schválila vypsání veřejné zakázky malého rozsahu (mimo režim zákona),
na velitelský automobil Sboru dobrovolných hasičů Pečky JPO-II. Hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena bez DPH.
		
Seznam uchazečů:
		
1. PROGRES SIBŘINA, spol. s. r. o., Masojedy
		
2. THT Polička, s. r. o., Polička
		
3. KOBIT, spol. s.r.o., Jičín
		
4. Požární technika KOMET s. r. o., Pečky
		
5. MHZ PRAHA spol. s r.o., Jesenice u Prahy
• Další vypsání veřejné zakázky malého rozsahu (mimo režim zákona) se týká
dodávky technologie na hrubé předčištění čističky odpadních vod Pečky.
Hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena bez DPH.
		
Seznam uchazečů:
		
1. VODA CZ s. r. o., Hradec Králové
		
2. IN-EKO TEAM s.r.o., Tišnov
		
3. HUBER CS spol. s r.o., Brno
		
4. ENVI-PUR, s.r.o., Praha 6
		
5. ASIO, spol. s. r.o., Brno

Z veřejného zasedání zastupitelstva
31. 8. 2016 - 17:30 h - Kulturní středisko města Pečky
• Prezentace projektu společnosti RIOCATH Praha – přestavba bývalého kongresového sálu VÚKPS a potřebného zázemí
• Informace starosty o probíhajících a připravovaných investičních akcích ve
městě
• Informace o průběhu výstavby akce „Kuchyň – ZŠ Pečky“
• Informace o přípravě realizace obchvatu Pečky-sever
• Informace o konání podzimních krajských voleb 2016
• Volba 7 člena Rady města Pečky - Zdeněk Fejfar, Pečky
• Zpráva o poskytnutí půjček z FRB, II. kolo pro rok 2016 na základě výběrového řízení: S. M., Pečky – 40.000,-Kč
• Schválení Strategického plánu rozvoje města Pečky 2016 - 2026
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RM je opět
kompletní
Rada města Pečky má opět 7 členů.
Na veřejném zasedání Zastupitelstva
města Pečky 31. srpna 2016 jím byl zvolen Zdeněk Fejfar. Vystřídal tak Karla
Krištoufka, který tento post v loňském
roce opustil.
Zdeněk Fejfar
(36) je od voleb
roku 2014 členem
zast upit elst va,
kontrolního
výboru a sportovní
komise. Je předsedou
oddílu
Basketbal Pečky
a spolku Dětský
Tábor Hryzely z.s.
Civilním povoláním je výrobní manažer, se svou ženou
Michaelou vychovává syna Tomáše (3)
a dceru Klárku (1).

Pozor na injekční
stříkačky
V posledních dnech vzrostl počet
nálezů použitých injekčních stříkaček,
zejména v blízkosti nádraží Českých
drah. Žádáme proto občany, aby každý
takovýto nález neprodleně oznámili na
telefonním čísle 602 179 662 - Tomáš
Hájek nebo na Policii ČR, Obvodní
oddělení Pečky - telefon 602 263 127,
případně osobně asistentům prevence
kriminality. Speciálně proškolení pracovníci zajistí bezpečnou likvidaci injekčních stříkaček tak, aby nedošlo k
poranění osob.
Cecilie Pajkrtová, tajemnice města

Víte, že…
... sociální pracovník je k dispozici
na telefonním čísle 321 785 051 linka
227? Paní Šárku Velkou zastihnete na
městském úřadu také osobně, vždy v
odpoledních hodinách kromě čtvrtka,
kdy je k dispozici do oběda.
… mají Pečky své sluneční hodiny?
Víte kde?

4 Zprávy z radnice
Bytová komise

S čím se v Pečkách počítá
Zastupitelstvo města Pečky, na
svém srpnovém veřejném zasedání,
odsouhlasilo Strategický plán rozvoje
města Pečky 2016 – 2026. Jedná se o
dokument, který zpracovává harmonogram plánovaných investičních i neinvestičních aktivit v našem městě až do
roku 2026. Vycházel především z názorů a potřeb vás občanů, které jste měli
možnost vyjádřit v jarním dotazníkovém šetření a z jednání tematických
pracovních skupin (zástupci MěÚ, občané, organizace, spolky a podnikatelé). Jeho plnění bude každého půl roku
kontrolováno Zastupitelstvem města
Pečky.
V příštích 10 letech jsou tak rozplánovány investice za 360 816 000,Kč. Nejvíce financí „půjde“ do oblasti
sportu, kultury, školství a sociálních
služeb (237 420 000,-Kč), dále do oblasti
životního prostředí (69 730 000,-Kč), na
dopravu a infrastrukturu bude vyčleněno 50 724 000,-Kč a na podnikání a
cestovní ruch 2 942 000,-Kč.
Pro rok 2017 se počítá s rekonstrukcí ulic K. H. Borovského, Dlouhé a Křivé, s přípravou projektové dokumentace k rekonstrukcím ulic Sportovní, M.

Alše a J. z Poděbrad, se zpracováním
koncepce obnovy hlavní třídy (5. května a J. Švermy) ve vazbě na cyklostezky a parkování. Pracovat se bude na
koncepci revitalizace parku, obnovy a
vlastní rekonstrukce vody, proběhne
1. etapa odbahnění Mlýnského náhonu. Připravuje se zpracování databáze
místních podnikatelů a kalendář akcí
(kultura, sport, vzdělávání) pro potřeby obyvatel (v návaznosti na vytvoření
systému informování občanů). Počítá
se nastavením systému propagace našeho města na sociálních sítích, s vybudováním prostoru pro volnočasové
aktivity pro mládež (workout hřiště,
parkour, skatepark) u sáňkovačky, s
vypracováním projektové dokumentace na využití půdních prostor ZŠ, s
rekonstrukcí příjezdové cesty ke škole,
s urbanisticko – archtektonickou soutěží revitalizace náměstí …
Přání a plánů je hodně, finančních
prostředků vždy o něco méně. Změn k
lepšímu v našem městě bude na konci
plánovaného období ale určitě dost.
Celý dokument naleznete na:
www.pecky.cz
-jk-

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
se konají:

dne 07. 10. 2016 od 14:00 do 22:00
dne 08. 10. 2016 od 8:00 do 14:00
volební okrsek č. 1

volební místnost: KULTURNÍ STŘEDISKO, Tř. Jana Švermy 255, Pečky
pro ulice: Svobody, V Horkách

volební okrsek č. 2

volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA
– stará budova, Tř. Jana Švermy 342,
Pečky - pro ulice: Bačovská, Barákova, Chvalovická, J.A. Komenského,
Jeronýmova, Jungmannova, Lhotecká, Mlýnská, Pod Drahou, Přátelství,
Přemyslova, Sladkovského, Tř. Jana
Švermy, U Měnírny, V.B. Třebízského

volební okrsek č. 3

volební místnost: ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA , Barákova 700, Pečky
- pro ulice: Americká, Ant. Dvořáka,
Čsl. Legií, Dobřichovská, Englova,
Františka Voláka, Grégrova, Janáčkova, K. Hynka Máchy, Kandie, Klicperova, Kmochova, Mikoláše Alše,
Palackého, Pod Mlýnem, Riegrova,
Smetanova, Tahiti, Tř. 5. května, Tylova, U Kandie, U Náhonu

volební okrsek č. 4

volební místnost: SOKOLOVNA, Sokolská 330, Pečky - pro ulice:
28.
října, Dělnická, Fügnerova, Husovo
nám., Chaloupeckého, Chelčického,
Jos. Šebesty, Ke Koble, Moravská, Na
Varhánkách, Old. Dobiáše, Petra Bezruče, Sokolská, Sportovní, Tyršova,
Žerotínova

volební okrsek č. 5

volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA
– nová budova, Tř. Jana Švermy 342,
Pečky - pro ulice: Aloise Jiráska, Boženy Němcové, Hálkova, Hellichova,
Jiřího z Poděbrad, K. Havlíčka Borovského, Košnarova, Letohradská,
Lobňanská, Masarykovo nám., Nymburská, Prokopa Holého, V Kaštánkách, Za Sadem

volební okrsek č. 6

volební místnost: KNIHOVNA , Pečecká 166, Velké Chvalovice , Pečky - pro
obec Velké Chvalovice, v ulicích: Dlouhá, Jarní, K Potoku, Ke Dráze, Ke Hřišti, Krátká, Křivá, Lipová, Milčická,
Nová, Pečecká, Pražská, Slepá, Stará,
U Studně
Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo platným
cestovním pasem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
Voliči budou dodány 3 dny přede dnem
konání voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící
nebo jinak označené hlasovací lístky
nové ve volební místnosti.

Mezi komise, které pracují na MěÚ
Pečky, patří komise bytová. Je poradním orgánem rady města. Ve složení 7
členů se schází podle potřeby, většinou
jednou za měsíc. Komise doporučuje
radě města,podle seznamu uchazečů,
přidělení bytů v majetku města i DPS.
Zájemci o přidělení bytů se mohou přihlásit na MěÚ u paní Janouškové. Budou zařazeni do seznamu uchazečů o
přidělení bytu.
Pro přidělení bytů v DPS a bytů
zvláštního určení ve Velkých Chvalovicích, jsou radou města schváleny
Zásady pro přidělení bytů zvláštního
určení.Každá žádost zde musí být vyplněna na předepsaný formulář a doplněna vyjádřením lékaře k vhodnosti
samostatného bydlení v DPS. Pro vaše
dotazy kontaktujte podatelnu MěÚ
Pečky, tel. 321 785 051, kde můžete obdržet i všechny tiskopisy k podání žádostí o přidělení bytů.
Šárka Horynová,
předsedkyně bytové komise

Sucho a horko
je fatální pro
stromy
Sucho a horko je typickým znakem
léta. Přestože je již po létě, zářijové počasí připomínalo spíše dny plné slunce,
kdy se chodíme koupat a opalovat. Výkyvy počasí ztěžují život mnoha druhům rostlin a to především stromům.
Stále častěji je vidět, že se stromům
nedaří příliš dobře. Prokazuje se to slabými přírůstky, menšími listy nebo jejich opadáváním. Na mnoha stromech
odumírají celé větve nebo stromy usychají celé. Především na úbytek vody
reagují stromy s mělkým kořenovým
systémem jako jsou např. břízy, smrky a jasany. Příčinou je pravděpodobně stres spojený se suchem. Extrémní
počasí, které trvalo i v loňském roce
zapříčinilo, že v našem parku usychá
stále více stromů. Nově vysazené stromy v uličních stromořadích Pečecké
služby zalévají, ale zalít park v tak velkém rozsahu a množství vody potřebné
nelze provést.
V parku bojujeme nejen se suchem,
ale i s výskytem lýkožrouta lesklého, kterého se snažíme pomocí feromonových lapačů chytat a snížit jeho
výskyt, což se nám daří. Od nainstalování lapačů v jarním období byla provedena šestkrát kontrola zásobníků,
kdy množství odchyceného škůdce byl
značně velký. Přesto pohled na další
uschlé stromy, které budou muset být
odstraněny je pro nás pro všechny velmi smutný. V regionech ohrožených
letními suchy bude nutné zvážit novou
výsadbu stromů vhodnými dřevinami,
které dobře odolávají suchu i škůdcům.
Hana Pokorná,
referent odboru životního prostředí

Různé
Bezplatné poradenství!
Dostali jste se do složité životní situace a nevíte jak dál?
Nejste si jisti v komunikaci s úřadem nebo soudem? Hrozí vám exekuce? Občanská poradna Respondeo Vám nabízí
bezplatné sociálně-právní poradenství. Snahou této organizace je, ve svých pobočkách působících na polovině Středočeského kraje, pomoci každému, kdo nezná svá práva a
povinnosti nebo neumí hájit své oprávněné zájmy.
Rádi Vám vysvětlí možné postupy a jejich důsledky. Poradí, na co se zaměřit a co nezanedbat v jednání s úřady. Nabídne různé varianty řešení Vašeho problému. Poskytne nezávislou a profesionální pomoc. Samozřejmostí je diskrétní jednání a individuální přístup.
Pečeckou kancelář, díky financování Dobrovolného svazu obcí Pečecký region a města Pečky, naleznete ve Vzdělávacím centru Pečky.
V jakých oblastech se Vám dostane profesionální rady?
•
občanskoprávní problematika
•
majetkoprávní vztahy a náhrada škody
•
oblast lidských práv, finanční a rozpočtová problematika
(dluhy, půjčky, osobní bankrot)
•
pracovněprávní vztahy a zaměstnanost
•
bydlení
•
občanský soudní řád, exekuční řízení, výkon rozhodnutí
•
problematika rodinného práva a mezilidských vztahů
•
ochrana spotřebitele
•
sociální oblast (sociální dávky a sociální pomoc)
•
trestní právo
•
ekologie, právo životního prostředí
•
školství a vzdělávání
•
zdravotnictví
•
základy práva ČR, právo EU, ústavní právo, veřejná správa apod.
Kontakt na poradnu: Tř. Jana Švermy 141, Pečky 289 11
Tel: 775 561 846, 325 511 148, E-mail: info@opnymburk.cz
Každý čtvrtek 13:00 – 17:00
Na konzultaci je vhodné se kvůli kapacitě telefonicky objednat.
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Dětská zumba
v Pečkách

Máte doma „pohyblivé dítě“ a nevíte
kam s ním? Zkuste dětskou ZUMBU
v tělocvičně ZŠ Pečky! DANCE Studio
Anet zve nové tanečníky do svých skupin a kroužků:
Pro 5 leté (holky a kluky!) se každou
středu od 15:00 otevírá taneční kroužek Zumba Kids.
Děti 3 – 6 leté mohou tančit ve středu a v pátek od 16:00 v kategorii PIDI,
6 – 8 letí tanečníci (kategorie MINI)
začínají od 17:00. Obě skupiny trénují
na vystoupení a soutěže.
Do skupin je možné se přihlásit do
14. října. Přijďte rovnou na hodinu.
Více informací:
u trenérky Anety Šebestiánové
tel.: 728 262 818
www.studioanet.cz.

DC GLOW – taneční skupina z Peček
Historie taneční skupiny DC GLOW
se datuje do roku 2009. U jejího zrodu
jsem se svými sny stála já, jako trenérka a choreografka, spolu se 6 tancechtivými děvčaty. Do sezóny 2016/17 nás
vstupuje 34 tanečnic, 2 hlavní trenéři a
pomocní trenéři z řad dospělých tanečnic! Tančíme disco dance, show dance a disco dua, sola. Svou
základnu máme v Kulturním středisku města
Pečky. Pro každou sezónu
tvoříme nové choreografie, které vycházejí z tance
skupiny.
Náš taneční klub se
skládá ze 3 věkových kategorií: první tvoří dětská
věková kategorie s 8 nadějnými děvčaty, následuje juniorská kategorie
se 14 členkami, o kterou
se stará trenérka Michaela Jindřichová. Dospělou věkovou kategorii
reprezentuje 12 děvčat,
které jsou součástí DC GLOW již od
roku 2009. Tato skupina se každoročně účastní mnoha soutěží po celé ČR,
na kterých je hodnocena nejen podle
originality vystoupení, ale i synchronizovanosti pohybů, kostýmů, hudby
a práce s prostorem. V show dance se
navíc od klasického diska hodnotí děj
v choreografii, využití rekvizit, kulis a
zapojenost více jak jednoho tanečního

stylu. Děvčata každou sezónu získávají
skvělá ocenění a vitrínky v kulturním
středisku se tak rychle plní poháry a
oceněními za první, druhá i třetí místa. Naším velkým úspěchem je každoroční účast na Mistrovství ČR, do kterého se jednotlivé skupiny mají možnost probojovat z regionálních kol. V

minulé sezóně se nejstarším děvčatům
podařilo postoupit z prvního místa Regionálního kola až do finále Mistrovství ČR s vystoupením Cool kids.
Takto skvělých výsledků bychom
nemohli dosáhnout bez našich věrných sponzorů. Generálním sponzorem je AUMA Servopohony spol. s.r.o.,
dalšími jsou město Pečky, MANVER
s.r.o., Kenast s.r.o., Ing. Karel Kriš-

toufek - KKComp, Paringstav s.r.o.,
Autoškola Noháček, květinářka paní
Alice Langrová, Pečecké služby, TEX
– Service Group a.s., restaurace Siňorita, Mayaphotography a Mary Kay. Podpora od sponzorů nám pomáhá s úhradou nákladů spojených především s
výrobou rekvizit a kulis, startovným
a dopravou na soutěže. DC
GLOW je vděčné za každou
finanční pomoc, která nám
umožňuje konkurovat i
velkým tanečním klubům.
Děkujeme tímto za přízeň
a důvěru.
Tréninky a soutěže si každoročně zpestřujeme vánočním večírkem pro děti,
závěrečným vystoupením
pro rodiče a hlavně tanečním 4 - 6 denním soustředěním. Na něm zlepšujeme
techniku tance, trenéři
zde vymýšlí choreografie
pro novou taneční sezónu,
vznikají tu nová přátelství,
nové zážitky, dřeme, ale především se
dobře bavíme.
Nás, trenérky, velmi těší velký zájem dětí o disko tanec a neustále se
rozrůstající základna. V DC GLOW
jsme jedna velká rodina!
Veškeré naše úspěchy naleznete na
stránkách: www.dcglow.cz.
Markéta Koděrová, trenérka
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Mocná dynastie Petschků
Petschek je jméno, které snese srovnání se jménem Rotschild. Rozdíl tu
ale je. Pochází konkrétně z Peček a
vlastně o něm dnes málokdo něco ví.
Petschkové byli nesporně nejbohatší
rodinou první republiky. Ke svému bohatství se sice dostali tvrdými, až nelítostnými postupy, avšak nikdy ne způsobem, který by byl, jak někteří dnešní
vychytralí podnikatelé říkají, na hraně
zákona. Vychováváni byli v duchu nelítostné tržní konkurence jako základní
podnikatelské ctnosti.
Rozmach rodiny odstartoval otec tří
bratrů Petschků Moses. Pocházel z deseti dětí. Jeho otec Izrael Petschek se
měl jako hauzírník, tedy podomní obchodník, co dohánět. Chudé poměry, z
nichž Moses vzešel, předznamenal už
jeho děd Samuel. Samuel, neboli Šlojme, žil v době císaře Josefa II. (1780 –
1790) u nás v Pečkách. Josefínská doba
zdejší Židy postavila na roveň ostatním
obyvatelům. Rovné postavení však
přineslo i povinnosti. Jedna z nich,
povinnost sloužit ve vojsku, postavila
rakouské úřady před nezbytnost sepsat evidenci obyvatel říše (1857) - tedy
i Židů. Ti na rozdíl od křesťanů neměli
příjmení. Bez příjmení je soupis sotva
mohl rozlišit. Pokud si je sami nezvolili,
přidělili jim je příslušní úředníci. Tak
se zrodili Hirchfeldové, Rosenkranzové a pod. Rozhovor s příslušným krajským úředníkem, když se děda Šlojme
přišel zaregistrovat, mohl probíhat asi
takto: „Tak co Žide jak se bude jmenovat?“ Následovalo rozpačité mlčení.
„Neví ?“ pokračoval úředník, a protože

šlo o úředníka zkušeného, šel rovnou
k věci. „ Tak mi alespoň řekne, odkud
je?“ „Z Peček,“ zněla odpověď. „Vida,“
zaradoval se úředník, „ bude se tedy
jmenovat Petschek“. Na vysvětlenou:
rozhovor oba vedli v němčině. Takže
otázka „odkud je“ ve skutečnosti zněla „ wo kommt er her“ a odpověď „ aus
Petschek“. Čeští Němci a německy
mluvící Židé nazývali městečko Pečky
„ Petschek“. Moses byl podnikatelem
od Pánaboha. Začínal jako hauzírník a
lichvář, vykupoval železo v okolí Kolína a následně jej prodával se ziskem do
sběrny. A právě Mosesova lichva byla
jedním z důvodů, proč rodina musela
nakonec Kolín, kam se z Peček přestěhovala, opustit. Moses se 15. 3. 1853
oženil v Kovanicích u Nymburka se
Sárou Wienerovou a z tohoto sňatku
vzešly čtyři děti.
To byl zrod dynastie, která se následně usídlila v Praze. To už bylo v
době, kdy se Moses díky spekulacím
s pozemky propracoval ke značnému
jmění, jež rodině umožnilo začít podnikat v důlním průmyslu. Nakonec i
v bankovnictví. Moses již v době, kdy
se ve většině domácností ještě topilo
dřevem. Rozpoznal, že uhlí je topným
mediem budoucnosti a koupil akcie
chřadnoucí Mostecké uhelné společnosti. Petschkové těžili ročně okolo 60
milionů tun uhlí, což je pasovalo do
role největších těžařů hnědého uhlí na
světě. Ani krach na burze v roce 1929 s
nimi neotřás a pustili se do akvizic po
celém světě. Úspěšný rozvoj rodinného
impéria nepřerušila jen smrt všech tří

Stará skříň
V londýnském Muzeu královny Viktorie a prince Alberta otevřeli výstavu
spodního prádla. Dokonce lze nahlédnout do prádelníku samotné královny,
pro Angličany posvátná příležitost.
Něco tak vzácného jsme sice doma
neměli, ale naše stará, vyřezáváním
ozdobená skříň, leccos skrývala, co se
stalo zdrojem naší dětské zábavy a tím
spělo k zániku. Příkladem byly dva
pletence vlasů naší babičky a mamky,
ustřižené zřejmě v době „ zkracování“.
( Připomínám film Postřižiny, „ zkracování“ krásnou paní správcovou).
Ta skříň měla v dolní části šuple, čili
zásuvku, v něm uložené rajtky. Člověka napadá, kdo v nich asi rajtoval. Už
jen představa našeho dědy, kráčejícího
v rajtkách na ryby, je hodně veselá.
V horní části visel na kolíčku kabát
po mamce. Zažil toho, chudák, hodně,
kolem kapes měl díry. Místa se vystřihla, vysadila jinou látkou – a co jsem
se ho nanosila! I zvláštní punčošky s
vyplétaným vzorem jsem vyzkoušela,
měly ovšem tu chybu, že valem pouštěly očka. Zato teploučké noční kabátky
zdobené sámky byly důkladné, při ná-

bratrů v prvé polovině 30. let 20. století, ale hlavně nástup nacismu k moci
a následná arizace jejich majetku po
okupaci Československa v roce 1938 a
1939. Sama rodina se před holocaustem
zachránila útěkem do Spojených států
amerických. Po válce byly všechny naděje na podnikání zmařeny „ vítězným
únorem“. V Praze po nich zbyl smutně
proslulý „ Petschkův palác“ a 13 obrovských vil (v jedné dnes sídlí Americké
velvyslanectví) a 66 hektarů pozemků
ke stavebním účelům. Nicméně Petschkové zanechali v historii podnikání v našich zemích velmi významnou
stopu, o které se dnes pramálo ví.
Nevím, zda měla rodina k Pečkám
nějaký vztah. Nedopátral jsem se ani,
zda někdy poskytli nějaký finanční
dar ve prospěch našeho města.
Informace čerpány z knihy Karla
Kratochvíla „Bankéři“ a z vlastního
archivu.
Jan Karbus, kronikář

Děkujeme paní učitelce Králové
a její rodině za uspořádání
výletu na Svatou horu u Příbrami.
Farníci z Peček a okolí

Gratulujeme

stupu do internátu jsem jeden vezla s
sebou. Ovšem co mělo bezkonkurenčně největší úspěch, to byly dámské
spodní kalhotky s dlouhou nohavičkou a představte si – uprostřed nesešité! Důvod k věčné legraci. A co bylo
nejhezčí? Parádní, krajkou zdobené
paraplíčko z dob císaře pána. Snad pod
nim chodila za mlada naše babička na
koncerty Kmochovy kapely.
Stylem ke skříni patřil vyřezávaný
gramofon a velké kolorované podobizny dědy a babičky. Děda s nakroucenými kníry, babička v blůzce s vysokým
límečkem. Dodnes mi je jejich ztráty
líto. A pak tu ještě byla bedna, snad vojenský kufr nacpaný časopisy Hvězda,
List paní a dívek, Letem světem a mezi
nimi jediné číslo skromného časopisu
proletářských dětí Kohoutek s podivuhodnými pohádkami a obrázky.
Ani nevím, jak to všechno zmizelo.
Zůstal útlý sešit veselohry „ Její komorná“, v níž si tehdy naše patnáctiletá mamka zahrála hlavní roli. Těch pár
rozpadávajících se stránek chráním
jako oko v hlavě. Inkoustovou tužkou
je v nich škrtáno mamčinou rukou …
-zf-

Dne 31. října se
dožívá krásných
90. narozenin
paní Boženka
Koudelková.
Hodně zdraví
a životního
optimismu
jí přejí dcera Lenka s vnučkou Ladou a její rodinou.
V měsíci říjnu
oslaví svá životní jubilea:

Jaroslav Bareš - 80 let
Stanislav Kodrle - 80 let
Drahomíra Niklová - 85 let
Božena Koudelková - 90 let
Hedvika Hrušková - 92 let
Miroslava Zalabáková - 94 let
Hodně zdraví a elánu!

Z kultury
Dětské oddělení v pečecké knihovně je v novém
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Ohlédnutí

S posledním zářijovým dnem skončila velice úspěšná a zajímavá výstava
v místní knihovně. Téma recyklace a
třídění odpadů přivedlo do krásné podkrovní galerie nejen vás, občany Peček
a Velkých Chvalovic, ale i děti ze základních a mateřských škol z Radimi,
Vrbové Lhoty, Ratenic a Tatců. Celkem
tu tak přivítali téměř 150 malých návštěvníků.
Hana Pokorná,
referent odboru životního prostředí

.... výmalba, koberec, regály i hračky, darované našimi čtenáři. Přestavba probíhala svépomocí, proto nám zabrala při běžném provozu více času, než jsme
čekaly. S výsledkem jsou ale spokojené maminky i děti.

V rámci akce Týdne knihoven
jste do té naší srdečně zváni na:
2. 10. - 30. 10. - výstava enkaustických obrázků Jindry Veselé
(vernisáž ve středu 5. 10. v 19h)
5. 10. - 17 h - „Druhou nohou v hrobě“ - autorské čtení pečeckého spisovatele,
scénáristy a publicisty Davida Nedomy.
7. 10. - 9 h - „Zákon o archivnictví – povinnosti organizací“
informační beseda pro státní správu a její organizace, přednášející PhDr.
Lenka Neřoldová, ředitelka SOA Kolín.
8. 10. - 9 h - „Den pro otylky, aneb vezmeme to z gruntu!“ první ze série setkání nejen pro ženy, beseda s dipl. nutriční terapeutkou L. Náměstkovou,
součástí setkání je i poradenství kosmetičky, kadeřnic a masérky
22. 10. - 14 h - „Drátování“ - sobotní kurz vhodný i pro děti pod vedením Zdeny Eichlerové (cena kurzu 200,-Kč, v ceně je materiál na 2 výrobky)
„Výtvarný šikula“ - pokračování výtvarných kurzů nejen pro děti
Pasování na čtenáře - zábavná akce knihovny pro ZŠ a jejich čerstvé čtenáře
„Jak co najdu v knihovně“ - informatické besedy pro ZŠ
Týden amnestie dlužníků - pouze v týdnu od 3. 10. do 10. 10. 2016
Přihlašování nových čtenářů zdarma - pouze v týdnu od 3. 10. do 10. 10. 2016
Jednotlivé akce budou připomenuty samostatnými plakáty.

Vlastivědný kroužek

uspořádal několik výletů. Navštívili
jsme zámek Veltrusy, který se postupně opravuje po povodni a zatím je přístupna pravá část zámku. Další výlet
byl po naučné stezce okolo Kácova, kde
jsme neopomněli ochutnat místní pivo.
A další skupinka si vyšlápla Milešovku. Výletním dnem bývá čtvrtek a od
podzimu i neděle. Délka trasy je do 10
km. Přidat se může každý. Informace
jsou vyvěšeny na stránkách kult. střediska, v kanceláři a vývěskách.
Pro dvě z nás byla návštěva Veltruského zámku malým dobrodružstvím.
Nadchly jsme se možností projet park
na kole. Po zaplacení okružní jízdy nám
bylo řečeno, že start je u hlavní brány
a kola jsou pouze čtyři. Tak jsme spěchaly k bráně a tam opravdu stála čtyři
kola. A tak čekáme. Bylo nám sice divné, že každé je jiné, ale usoudily jsme,
že asi nejsou peníze. Po uplynutí doby

odjezdu se nic nedělo a my následně
zjistily, že stojíme u kol zaměstnanců
zámku a ty naše se nacházejí „tam“
jak nám sdělil jeden návštěvník. A
tak jsme běžely
(no, jak asi šedesátky běží) na
stanoviště,
ale
to pořád nikde
až jsme skončily
opět u pokladny.
Když nás uviděla
slečna pokladní,
opět mávla rukou do neznáma
a volala, že tam
zatelefonuje, ať
na nás počkají. To už z nás lilo a před
sebou ještě půl kiláku ke kolům. Nasadily jsme vražedné běžecké tempo, neboť jsme nabraly velké zpoždění. U kol
nás čekal další šok. Kola byla pánská

a my dvě seniorky a jedna v sukni! A
tak se oborou proháněly s obézní průvodkyní dvě seniorky, jedna na malém
pánském s koleny u brady a jedna se
sukní u krku na velkém pánském kole.
Průvodkyně nám sdělila, že okruh je
dlouhý devět kilometrů a začala rychle kmitat nožičkama. To jsem myslela,
že omdlím, ale zaplatila jsem a tak jdu
do toho. Lenka v některých úsecích šla
„do pedálu„ a snažila se s průvodkyní
držet krok a já jen viděla kmitající se
zadky. Byl opravdu pěkný horký den.
Po hodině jízdy se zastávkami u různých pavilónů, jsem se nesměle zeptala, kde je cíl. Byl pět kilometrů před
námi! Kus jsem ujela a zbytek s pomocí
průvodkyně kolo dotlačila. A opět běh
zpět na zámek, kde jsme měly prohlídku. Zpocené a uštvané. A to nás ještě
čekala čtyř kilometrová cesta pěšky
do Kralup na vlak. Po modré. Nenašly jsme ji a tak jsme se ploužily úplně jinudy. Doplahočily jsme se na kraj
města a zrovna tam zastavil autobus,
naše spása. A pak vlak, kde jsme se
sešly s ostatními a líčily svoje zážitky.
Kolegyně stihly procházku podél Vltavy, cukrárnu s kávičkou a pohoda, my
chleba z batohu. Rozhodně to nebyla
nuda a Veltrusy si
budeme dobře pamatovat nejen proto, že k nám přišel
i daněk s krásným
parožím.

Kroužek
minigolfu

přijímá děti ve
věku od 8 let. Nyní
trénujeme každé
pondělí od 15 hodin v hale Kulturního
střediska Pečky. Děti se naučí trpělivosti a soustředění. Hůl a míčky jim
půjčujeme. Přijďte si to vyzkoušet.
Věra Šuková, ředitelka KS
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Škola v otázkách a odpovědích
Začali jsme včas? Ano 1.9.2016 nastoupili všichni na svá místa a po slavnostním zahájení se opět rozešli domů.
V pátek jsme řešili třídnické záležitosti a fasovali učebnice. A od pondělka
jedeme v plném rozsahu. Takže katastrofické verze o tom, že nestihneme
všechno včas, se nenaplnily.
A co kuchyň? I tu jsme stihli dokončit včas a od 2. září vaříme pro děti a
zaměstnance chutné obědy.
Kolik je nás? 334 žáků na prvním
stupni a 262 na druhém stupni, takže celkem 596, což se průběžně mění.
Takže kolem 600, čímž jsme třetí největší školou v bývalém okrese Kolín.

A co zaměstnanci? Celkem je to letos 64 lidí. Z toho 38 učitelů a učitelek,
4 asistenti pedagoga, 6 vychovatelek
školní družiny, 9 provozních pracovníků a 7 pracovníků školní jídelny.
A kdo je ve škole nový? V první
řadě je to 63 prvňáčků ve třech třídách.
Dále pak paní učitelka Krejčí v první
třídě a paní učitelka Rosenbergerová
ve třídě druhé. Také nové paní asistentky Káninská a Kosová. V jídelně
pak máme velkou obměnu personálu.
Noví jsou šéfkuchař pan Kadlec i kuchařka paní Boumová, stejně tak jako
paní Kozáková a Mecerová v provozu
kuchyně.

Republikové finále OVOV 2016

A co nás čeká nového? Kromě nového učiva pro žáky v jednotlivých ročnících nás čeká spousta věcí. Namátkou
například „elektronická žákovská“
(webová aplikace evidenčního programu Bakaláři), elektronická pokladna,
projekt Erasmus+, školní zahrada, žákovský parlament, Ekotým, testování
devátých ročníků, přijímací zkoušky
na střední školy…..
Nu bude toho ještě spousta, než zazvoní naposledy a všichni opět vyrazí
radostně na další prázdniny. Ale do té
doby hlavně pevné nervy, hodně trpělivosti a tolerance a radujme se ze
všech i sebemenších úspěchů, kterých
se nám podaří dosáhnout. To je to nejdůležitější (a nejen ve škole)…
Luboš Zajíc, ředitel školy

(Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů)

Ve dnech 8. - 10. 9. 2016 proběhlo celostátní finále projektu Odznak
Všestrannosti Olympijských Vítězů, jehož patrony jsou Robert Změlík a Roman Šebrle. Finále se konalo na krásném atletickém stadion VUT v Brně.
Soutěžilo se v deseti disciplínách,
které měly za úkol prověřit všestrannou připravenost dětí. Autoři projektu
upravili atletický desetiboj tak, aby
vyhovoval požadavkům školní tělesné
výchovy.
Vůbec poprvé se podařilo žákům
naší školy postoupit v kategorii družstev. Pečeckou základní školu reprezentovali Viktorie Sršňová, Žaneta
Vrbová, Linda Radoňská, Eliška Drábková, Jan Vilím, Vít Kašpárek, Karel
Svobodník a Martin Oláh.

Výkony 650 dětí z celé republiky a
40 soutěžících kantorů sledovalo 50
českých a československých olympioniků ze současné doby i z let minulých.
Měli jsme možnost potkat se na stadionu s Jarmilou Kratochvílovou, Šárkou
Kašpárkovou, Františkem Pospíšilem,
Janem Kůrkou, Denisou Rosolovou,
Ivanou Večeřovou a dalšími.
Na slavnostním zahájení RF jsme
si připomněli v minutě ticha i Věru
Čáslavskou – nemohlo se zapomenout
na nejlepší sportovkyni v historii Československa, která byla každý rok na
těchto závodech přítomna a vždy RF
zahajovala. Nádherné počasí doplňoval skvěle připravený doprovodný program, především soutěž olympioniků,
hudba hradní stráže, ukázka vojenské-

ho zásahu a seskok parašutistů.
Členové družstva ZŠ Pečky se s počtem 38 949 bodů umístili na 34. místě.
Rád bych poděkoval za vzornou reprezentaci školy a města všem členům
družstva ZŠ Pečky. Věřím, že příští
rok bude republikové finále opět s naší
účastí.
Pavel Kupr, učitel

Školní jídelna ještě jednou…
Ještě jednou ke školní jídelně. V posledním článku jsem se zmínil, že nás
čeká ještě spouste věcí, než budeme
moci uvařit první obědy pro naše žáky.
Naštěstí se podařilo a kuchyně už nevoní barvami a maltou, ale voní zde každý den něco jiného, chutného.
Ještě se nepodařilo všechno doladit
tak, abychom mohli být úplně v klidu. V první řadě jsou to technologie,
se kterými se učíme pracovat a které odzkušujeme. Občas něco zaskřípá (pokud třeba vypoví službu velká
myčka kvůli jednomu malému čidlu)
a pak improvizujeme (plastové nádobí
to napravilo). Učíme se jak nejracio-

nálněji zvládnout jednotlivé činnosti,
abychom byli schopni zajistit celý chod
s relativně malým počtem zaměstnanců. Hledáme optimální cesty kudy
kam a jak na to.
Ještě pořád nás některé věci překvapují (třeba když najednou začne kapat
voda ze stropu), ale daří se nám rychle reagovat a postupně „vychytáváme
much“, aby všechno bylo, jak má být.
Do konce roku ještě pořád běží zkušební provoz, který nám umožňuje optimalizovat i věci, se kterými nemohl
projekt počítat a které se ukazují až v
provozu (jako například malá odtoková sítka v mytí nádobí…).

Je to náročné a děkuji všem, kteří se
v této hektické době snaží ze spousty
neživých strojů a zařízení udělat živý
organismus, produkující výbornou
stravu. A právě na těchto lidech záleží,
zda tomu tak opravdu bude. A já věřím
tomu, že ano. Takže: „Dobrou chuť.“
Luboš Zajíc, ředitel školy

ZŠ Pečky, okres Kolín získala grant Erasmus +
Naše škola se již řadu let účastní
mnoha národních i mezinárodních
projektů (za mnohé např. projekt EU
peníze školám či opakovaná účast v
projektech Comenius).
V návaznosti na Evropský plán rozvoje naší školy jsme v letošním roce
podali žádost o grant v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků
Erasmus+ . Grant nám byl schválen a
projekt bude realizován v období 1. 9.

2016 – 31. 8. 2018. Erasmus + je programem EU v oblasti vzdělávání, odborné
přípravy, mládeže a sportu na období
2014–2020. Cílem tohoto programu je
významným způsobem pomoci reagovat na socioekonomické změny, tedy
klíčové výzvy, kterým bude Evropa čelit na konci tohoto desetiletí. Těmi jsou
růst, zaměstnanost, sociální rovnost a
inkluze. Účast na projektu Erasmus+
pro nás představuje možnost vzdělává-

ní v mezinárodním měřítku, abychom
mohli dosahovat inovací v ŠVP v oblasti výuky cizích jazyků, abychom mohli
efektivně spolupracovat s evropskými
školami a zvýšit šanci našich absolventů na uplatnění se na trhu práce.
Štěpánka Vlasáková,
koordinátorka projektu

Tento projekt je realizován za finanční podpory
Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské
komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.
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Mašinka jede …
Mateřská škola MAŠINKA Pečky,
jejíž historie spadá až do roku 1970, se
nachází v poklidné části města Peček,
je obklopena velkou zahradou, která je
částečně zalesněna. Školu zřizuje město Pečky. Podnět k současnému názvu
„MAŠINKA“ dalo právě naše město,
kterému se občas říkává „Pečky na
dráze“. Jsme mateřská škola s celodenním provozem, vzdělávání probíhá v
sedmi třídách. Šest tříd se nachází ve
dvou původních pavilonech, sedmá třída byla otevřena v roce 2011 společně s
prostornou hernou vybavenou interak-

tivní tabulí a tělocvičnou, kde mohou
děti využít netradiční tělocvičné prvky, např. prolézací tunel, skluzavku,
trampolínu či horolezeckou stěnu.
Vzdělávání probíhá v integrovaných
blocích podle školního vzdělávacího
programu s názvem „S mašinkou my
teď poznáváme velký svět.“ s důrazem
na environmentální výchovu a zdravý
životní styl.
Naše škola v číslech:
• 7 věkově smíšených tříd
ve 3 pavilonech
• 187 dětí

• 17 pedagogických pracovníků
• 9 provozních pracovníků
• provoz školy od 6.15 do 16.30 hodin

Miroslava Zumrová, ředitelka
www.msmasinkapecky.cz

Základní umělecká škola v Pečkách

Naše škola poskytuje umělecké
vzdělávání v hudebním, výtvarném,
tanečním a literárně dramatickém
oboru.
Snažíme se být školou pro radost v
době plné pasivní zábavy - TV, videa,

internetu a počítačových her. Naším
cílem je nejen vychovávat budoucí
amatérské hudebníky a profesionální
umělce, ale zároveň naučit děti lásce k
hudbě a umění, která je bude provázet
celým životem.
ZUŠ je jediným zařízením soustavně připravujícím vybrané studenty pro
další studium na středních a vysokých
školách s uměleckým zaměřením. ZUŠ
je škola, nikoliv zájmové vzdělávání.
V letošním školním roce 2016/2017
nastoupilo do Základní umělecké školy v Pečkách 370 žáků, tj. plná kapacita
školy. Žákům se věnuje 18 plně kvalifikovaných pedagogů ve všech oborech.
Výuka hudebního, výtvarného a literárně dramatického oboru probíhá v

budově ZUŠ a výuka tanečního oboru
probíhá na odloučeném pracovišti ve
Vzdělávacím centru Pečky.
Petra Vorlíčková, ředitelka
mujweb.cz/zus.pecky

Základní umělecká škola v Pečkách
srdečně zve všechny žáky,
kteří nově nastoupili ke vzdělávání
do naší ,,ZUŠky“ a jejich rodiče na

VÍTACÍ KONCERT,
který se bude konat

ve středu 12. 10. 2016 od 17:30

v sále ZUŠ, na kterém jim starší žáci
předvedou hudební nástroje a obory,
které si vybrali.

Nový školní rok v ZŠ Pečky, p.o.
Školní rok 2016/2017 zahájila naše
škola s počtem 14 žáků ve dvou třídách. Z tohoto počtu je 10 chlapců a
4 děvčata. Mladší děti budou od letošního školního roku vyučováni podle
vzdělávacího programu pro Základní školu, zatímco starší žáci dokončí
výuku podle vzdělávacího programu
pro Zvláštní školu. Děti 1. září přivítal
kolektiv nových pedagogů, který žáci

• VCP vás spolu s výtvarníkem
Františkem Hálou a jeho mladými
fotografy zvou na Fototoulky. Láká
vás fotografie, nebo se chcete přiučit
novému? Odpočiňte si o víkendu při
procházkách a na výletech s fotoaparátem nebo mobilem v ruce. Objevte
kouzlo zachyceného okamžiku a jeho
atmosféry, učte se „umět se dívat“.
Na vašem věku, talentu a technickém vybavení nezáleží, na chuti ano!
Na společném toulání po Pečkách,
Kouřimi a Kolíně je vítán i váš (nefotící) doprovod.

mile přivítali. Hned v prvním týdnu
školy jsme si všichni vyjeli na poznávací výlet, kulturní akci „Jičín, město
pohádek“. Školní rok se nám pomalu
rozbíhá, všichni si ho užíváme v příjemné atmosféře.
Hana Bubeníková,
zastupující ředitelka
www.zspecky.webnode.cz

• V měsíci říjnu vystavuje svá díla
v Galerii na schodech (VCP) mladá
pečecká výtvarnice Janička Andresová, studentka Františka Hály v
kurzech Šikula (Městská knihovna
Sv. Čecha v Pečkách) a Ateliér (Vzdělávací centrum Pečky). Jste zváni :-).
Pokud i vás láká „výtvarno“, můžete
do Ateliéru zavítat každou středu od
18:00. Těšíme se na úplné začátečníky i pokročilé!
• Tématem dámského KLUBKa
(KLUBu Kreativního Odpočinku) je
pro měsíc říjen Tkaní. 11. října vás

lektorka Jaroslava Tomanová naučí
výrobě náramků, 25. října jsou na
řadě kabelky a pouzdra na mobil.
Začínáme vždy v 18:00, cena lekce
včetně materiálu je 100,- Kč.
• Každý říjnový čtvrtek můžete
navštívit přednášky/semináře Psychologie pro každého. Lektorka
Jana Mikšovská se v nich bude věnovat např. tématům: psychická deprivace, syndrom prázdného hnízda,
psychologie barev, autoritářská osobnost, alkoholismus, drogy, výchova a
vzdělávání dětí s „dys“. Přidejte se.

Jana Kusá, koordinátor VCP

Více informací o nabídce
Vzdělávacího centra Pečky na:
www.vzcentrum.cz
724 811 636
úřední hodiny: Po – Čt 13:00 – 17:00

10 Ze sportu
„Podzimní běh parkem“
24. ročník pečeckého závodu

Pravidelně v den státního svátku 28.
10., kdy si připomínáme vznik samostatného Československa, pořádá skupina Pečeckých běžců kondiční „Podzimní běh parkem“ na 10 km. Start
závodu, který se letos koná již po čtyřiadvacáté, je v 10.00 v městském parku.
Prezentace běžců proběhne ve spor-

tovní hale od 8.30 do 9.30. Ještě než dojde k odstartování závodu, uskuteční
se u památníku na náměstí za přítomnosti pana starosty Milana Urbana a
účastníků závodu pietní vzpomínka na
naše spoluobčany, kteří se stali oběťmi
světových válek.
Na start vás za pořadatele zve Jiří Katrnoška

Pozvání
na pečecký
basketbal
• V sobotu 8. 10. 2016 od 16.00 se
uskuteční v městské sportovní hale v
Pečkách další utkání basketbalové 1.
ligy žen. Soupeřem domácímu Sokolu
Pečky bude Sokol Nusle.
• V neděli 9. 10. 2016 od 10.00 hrají
ženy Sokolu Pečky opět v naší sportovní hale s Lokomotivou Liberec.
• Basketbalový oddíl TJ Sokol
Pečky nadále přijímá do svého oddílu děvčata narozená 2006, 2007, 2008.
Tréninky družstva se konají v hale,
každé pondělí od 16.00 do 17.00 a ve
čtvrtek od 17.00 do 18.30. Přihlášky lze
podat v době tréninků v hale případně
na tel. 728 043 792 p. Katrnoška.
Jiří Katrnoška, trenér

Smíšený volejbalový turnaj v Pečkách, 20. srpna 2016
Volejbal, 10 týmů, slunečné počasí, spousta
skvělých
usměvavých
volejbalových tváří, radost ze hry, prudké smeče i lehké ulejvky, pot,
antuka, vyuzené klobásy, pivo, malinovka, koláčky (nejen) od babičky,
a mnoho dalšího s tím
spojeného ... To vše proběhlo v sobotu
20. 8. 2016 na antukových volejbalových hřištích v Pečkách.
Mužské, ženské, veteránské a smíšené volejbalové turnaje měly vždy v
Pečkách svou tradici. V roce 2012 se
podařilo nově navázat na tradici v pořádání smíšeného volejbalového turnaje (4 muži a dvě ženy). V letošním roce
se tak uskutečnil již 5. ročník a pořadatelem turnaje byl jako vždy Volejbalový oddíl Pečky (SPARTAK Pečky)
spolu se spřízněným týmem Pandy,
který se na půdě pečeckého volejbalu
dal dohromady taktéž v roce 2012.

Na turnaj se některé týmy přihlašují
již pravidelně, i tak je každý rok turnaj
zpestřen novými týmy, které zavítají
na základě navázání kontaktů na dalších turnajích ve Středočeském kraji a
nejen v něm. Letos se sešly týmy složené z hráčů a hráček nejen z blízkého
okolí Peček, ale také z Kolína, Nymburka, Pardubic, Čáslavi, Kutné Hory
a Českého Brodu.
Turnaj začal dvěma základními
skupinami a v nich odehráním zápasu
každý s každým, z těchto skupin se následně hrálo opět ve dvou skupinách o
1. – 5. a 6. – 10. místo. Cílem bylo, aby
si týmy dostatečně zahrály a mohly
pro sebe vybojovat to nejlepší umístění. Obě skupiny se pak úrovňově velmi
vyrovnaly a volejbalové výměny a výkony byly o to napínavější. Všichni zúčastnění měli rozhodně možnost dobře
si zahrát a intenzivní sportovní vyžití
nakonec vyšlo na celý den.
Turnaj byl po celém dni zakončen
v sedm hodin večer slavnostním vy-

hlášením a předáním cen. Na prvním
místě stanul tým, vzhledem ke svému
úspěchu, s paradoxním názvem - Pod
vlivem! 5. ročník smíšeného volejbalového turnaje se vydařil nad očekávání a nejen organizátorům vykouzlil
úsměv na tváři a přivodil dobrý pocit
ze hry všem zúčastněným.
Děkujeme všem, kteří pomohli s
přípravami a pohodovým průběhem
celého dne. Zvláštní poděkování patří
dvojici, která se dlouhá léta o zázemí
pečeckého volejbalu technicky velmi
zdatně stará, a to pánům Jaroslavu
Pešlovi a Petru Kladivovi.
Za organizační tým Helena Milerová
(Volejbalový oddíl Pečky
- ženy, smíšený tým Pandy)

Umístění jednotlivých týmů:
1. Pod vlivem, 2. Mušketýři, 3. WTF,
4. Nelétaví ptáci, 5. Giba, 6. Pandy, 7.
Českobrodské větry, 8. Skvadra, 9. Radimský výklep, 10. Složenka.

Volný čas 11
T.J. Sokol Pečky - týdenní rozvrh pravidelného cvičení
Petra Bezruče 330, Pečky 289 11, tel: 722 585 927, e-mail: vlastapecky@seznam.cz
15:00

16:00

Po
Út

17:00

Rodiče a děti
1,5 - 4 roky

19:00

20:00

Předškoláci 4 - 6 let
Florbal
8 - 10 let

Florbal

Volejbal

Děti Dobřichov

Čt

Cvičení - ženy

Badminton

Parkour

Pá

21:00

Badminton

Florbal
11 - 13 let

Všestrannost 6 - 15 let

St

18:00

Volejbal

Volejbal Spartak

Kulturní středisko - týdenní rozvrh pravidelného cvičení
Švermova 255, Pečky 289 11, tel: 606 506 858, e-mail: kspecky@seznam.cz

15:00
Po
Út

16:00

17:00

18:00

Minigolf děti
Taneční kroužek pro děti 6 - 10 let
V. Šuková
P. Svěcený
Cvičení s míči - děti
V. Kyselová

19:00

20:00

Piloxing
Z. Víznerová
Cvičení s míči
Zumba s Majklem
V. Kyselová
Piloxing
Z. Víznerová
Cvičení s míči
V. Kyselová

St
Čt

Cvičení s míči
V. Kyselová

Ne

Vzdělávací centrum Pečky

- týdenní rozvrh pravidelných kurzů

Tř. Jana švermy 141, Pečky 289 11, tel: 724 811 636, e-mail: info@vzcentrum.cz

Po

Út

13:00

14:00

15:00

16:00

Aj - děti
4. ročník
M. Revajová

Aj - děti
5. - 6. ročník
M. Revajová

Aj - děti
3. ročník, 1. ročník
M. Revajová
Kytara - začátečníci
- J. Kusá

Aj - děti
7. - 8. ročník
M. Revajová
Kytara - pokročilí
J. Kusá

17:00

9:00 - 11:00
Klubík

18:00

AJ - středně pokročilí
M. Revajová

19:00

AJ - mírně pokročilí
M. Revajová

AJ - středně pokročilí
AJ - konverzace
J. Prevratil
J. Prevratil
FJ - středně pokročilí
A. Gorgerin
Klubko (ruční práce)

Logopedie - individuální náprava řeči
H. Maudrová
Fotokroužek pro mládež
Ateliér - malba, kresba
Fr. Hála
Fr. Hála
Aj - děti 7. - 9. ročAj - děti 3. - 5. ročník - B. Kozáková
ník - B. Kozáková
Respondeo - občanská poradna
AJ - konverzace
AJ - středně pokročilí
p. Kyncl
J. Prevratil
J. Prevratil
Keramika - děti
Keramika - děti
Keramika - dospělí
(3. 11. - 15. 12. 2016) (3. 11. - 15. 12. 2016)
(3. 11. - 15. 12. 2016) - P. Hrbková
P. Hrbková
P. Hrbková

St

Čt

Psychologie nejen pro rodiče
(22. 9.-27. 10.) J. Mikšovská

Psychologie nejen pro seniory
(22. 9. - 27. 10.) J. Mikšovská

Městská knihovna Svatopluka Čecha - týdenní rozvrh pravidelných kurzů
Tř. 5. května 241, Pečky 289 11, tel: 321 785 566, e-mail: knihovna@pececko.cz
13:00
Út

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Výtvarný šikula pro děti - rozvrh bude upřesněn na webových stránkách knihovny

19:00

Jóga 12. 10. - 14. 12. 2016

ZŠ Pečky - týdenní rozvrh pravidelného cvičení
Třída Jana Švermy 342, 289 11 Pečky, tel: 321 785 267, e-mail: admin@zspecky.cz
15:00

16:00

17:00

Taekwon-do

Út
St

Zumba a teneční hodiny

Čt

19:00

20:00

Zumba a taneční hodiny
9:00 - 12:00 Karate

Stolní tenis - Spartak Pečky
Jóga

Taekwon-do

Pá
So

18:00

Tai chi

Po

Stolní tenis - Spartak Pečky

21:00

12 Zveme vás
2. - 30. 10.		
			
5. 10.		 17:00
			
		 17:00
			
			
		 19:00
			
			
6. 10.		
8:50
			
			
7. - 8. 10.		
8. 10.
9:00
			
			
		 13:00
			
		 16:00
			
9. 10.		 10:00
			
		 10:15
		 11:55
			
11. 10.		 14:00
			
		 18:00
			
12. 10.		 17:30
			
15. 10.		 16:00
			
15.-16. 10. 17:00
			
			
16. 10.		 10:15
			
		 14:00
			
19. 10. 		 17:00
			
			
22. 10.		 14:00
			
23. 10.		 10:15
		 11:55
			
25. 10. 		 18:00
			
28. 10.		
8:30
			
		
7:00
			
			
29. 10.		 15:30
			
30. 10.		 10:15
			

Prodejní výstava enkaustických obrázků J. Veselé (MK)
Městská knihovna Sv. Čecha Pečky, www.knihovnapecky.cz
Přednáška Zaniklé živnosti v Pečkách, Zrzavá ulice (ČKA)
KS Pečky, akademiepecky.wixsite.com/akademie
Druhou nohou v hrobě – autorské čtení pečeckého
spisovatele, scénáristy a publicisty Davida Nedomy,
Městská knihovna Sv. Čecha Pečky, www.knihovnapecky.cz
Vernisáž prodejní výstavy enkaustických obrázků
Jindry veselé (MK)
Městská knihovna Sv. Čecha Pečky
Výlet na Tetín (KS, Vlastivědný kroužek, ČKA)
Sraz vlakové nádraží ČD, Pečky, www.pecky.cz/cs/
organizace-a-sluzby/kulturni-stredisko
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
Den pro otylky, aneb vezmeme to z gruntu (nutriční
terapeutka, kosmetička, kadeřnice, masérka)
Městská knihovna Sv. Čecha Pečky
Fototoulky s Františkem – Pečecké … i tam, kde nic není?
(VCP) - Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz
I. basketbalová liga žen TJ Sokol Pečky – Sokol Nusle
Městská sportovní hala Pečky
I. basketbalová liga žen TJ Sokol Pečky
– lokomotiva Liberec - Městská sportovní hala Pečky
AFK Pečky – FK Kolín (starší žáci)
AFK Pečky – FK Kolín (mladší žáci)
Fotbalový stadión AFK Pečky, www.afkpecky.cz
Bleší trh (MC Pramínek Dobřichov)
Zahrada MC Pramínek, www.mcpraminek.cz
Workshop Tkaní - náramky (KLUBKO)
Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz
Vítací koncert (ZUŠ)
Sál Základní umělecké školy Pečky, mujweb.cz/zus.pecky
AFK Pečky – Nučice („A“)
Fotbalový stadión AFK Pečky
38. ročník sjezdu Vavřineckého potoka
(Oddíl vodní turistiky Pečky) Vavřinec, Hryzely,
www.vodacipecky.cz/vavrinec
AFK Pečky – SK Městec Králové (I. A třída dorostu)
Fotbalový stadión AFK Pečky
Drum Circle – workshop skupinového bubnování (MK)
Městská knihovna Sv. Čecha Pečky
Přednáška Nevšední umělec František Bílek, sochař,
grafik a architekt (ČKA) KS Pečky,
www.akademiepecky.wixsite.com/akademie
Drátování – pro dospělé i děti (Zdena Eichlerová, MK)
Městská knihovna Sv. Čecha Pečky, www.knihovnapecky.cz
AFK Pečky – TJ TATRAN Rakovník (starší žáci)
AFK Pečky – TJ TATRAN Rakovník (mladší žáci)
Fotbalový stadión AFK Pečky
Workshop Tkaní – kabelky, pouzdra na mobil (KLUBKO)
Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz
Podzimní běh parkem – 24. ročník pečeckého kondičního
závodu (Pečečtí běžci) - Městský park Pečky
Zájezd do Kudowy Zdroje (KS)
Kulturní středisko Pečky,
www.pecky.cz/cs/organizace-a-sluzby/kulturni-stredisko
AFK Pečky – Žiželice („A“)
Fotbalový stadión Pečky
AFK Pečky – TJ Sokol Jestřabí Lhota (I. A třída dorostu)
Fotbalový stadión Pečky

!Ř ÁDKOVÁ INZERCE ZDARMA!

CENÍK PLOŠNÉ INZERCE
S účinností od 1. 2. 2016 byly ceny inzerce
v Pečeckých novinách stanoveny takto:

celá novin. strana
			
1/2 novin. strany
			
1/4 novin. strany
			
1/8 novin. strany
			

ČB
BAREVNĚ
ČB
BAREVNĚ
ČB
BAREVNĚ
ČB
BAREVNĚ

2.000,- Kč
3.000,- Kč
1.000,- Kč
1.500,- Kč
500,- Kč
750,- Kč
250,- Kč
375,- Kč

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

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

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

Ř ádková inzerce
• Pronajmu 3+kk v Pečkách,
V Kaštánkách (bývalý VÚKPS).
Tel.: 773 539 818
• Nabízím k odkoupení náhrobní
mramorovou desku na hřbitově v
Pečkách (č. 86), 75 x 171 cm.
Tel.: 482 720 394 – po 19. hodině.

Vaše příspěvky do PN
přijímáme:
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

Stálá prodejní místa PN
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 / Švermova)
Městská knihovna Sv. Čecha Pečky
Vzdělávací centrum Pečky (Masarykovo nám.)
Květiny pí. Špikové (Masarykovo nám.)

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

