
PEČECKÉ 
NOVINY
BŘEZEN
2023

ROZHOVOR S REŽISÉREM  
DĚTÍ NAGANA
Vzpomínky Dana Pánka na natáčení v Pečkách,  
kde prožil své dětství a dospívání.

PEČECKÁ  
DESÍTKA
Memoriál Jardy Kvačka  
odstartuje v sobotu 11. března.

INVESTIČNÍ AKCE  
VE MĚSTĚ
Příprava obchvatu, obnova kulturního  
domu, úpravna vody.



je pro vedení města prioritou.
Jak už to v politice bývá, řadu 

projektů či akcí jsme zdědili po 
předchozím vedení města, a i když jsme 
měli často o jejich realizaci či podobě 
jiné představy, je třeba jejich dokončení 
v souladu s projektovou dokumentací. 
Majetek však není možné pouze 
nabývat či zhodnocovat. Je třeba také 
následně zajistit jeho řádnou údržbu, 
a to zejména v oblasti infrastruktury. 
Vodojem, vodovodní a kanalizační 
sítě musí svou kvalitou a rozsahem 
pokrýt stále vzrůstající potřebu města, 
a to nejen pro současné generace, 
ale i pro ty budoucí. A na ty musíme 
myslet již dnes. Péči o stávající majetek 
města je třeba výrazně zintenzivnit tak, 
abychom v budoucnu předešli haváriím 
či jiným nečekaným výdajům. Dopad 
na občany v podobě zdražení poplatků 
je toho nevyhnutelným důsledkem.

Je však třeba nezapomínat na 
sociální a humanitární pomoc, a to jak 
přímo u nás či ve světě. V této oblasti 
jdou občané České republiky světu 
příkladem, a i vedení města používá 
prostředky, které má k dispozici, pro 
pomoc potřebným.

Dovolte mi na závěr mého 
příspěvku citovat Václava Havla: 
„Domnívám se, že politik může 
říkat pravdu a žít v souladu se svým 
svědomím. Já se o to alespoň snažím.“

I já.

S pozdravem
Váš starosta Milan Paluska

Vážení občané města Peček, 
milí čtenáři,

dovolím si využít této 
příležitosti a oslovit vás ze své nové pozice 
starosty města. Volební boje, ať už na 
komunální či na národní úrovni, vždy 
společnost rozdělují a je i mým úkolem pokusit 
se ji opět stmelit a stát se starostou města pro 
všechny občany.

Úkoly, které před námi leží, a které jsme 
si vytyčili ve volebním programu, nejsou 
malé. Je třeba pokročit s velkými investičními 
akcemi, a to zejména s obchvatem města 
a projektem školní tělocvičny. Tyto investiční 
akce svým rozsahem dalece přesahují rámec 
čtyřletého volebního období, jejich realizace 
je podmíněna spolufinancováním či vyžadují 
spolupráci mnoha subjektů nad úrovní obce, 
přípravné práce navíc nejsou pro veřejnost 
viditelné. Rád bych vás však ujistil, že dosažení 
reálného a měřitelného pokroku v této oblasti 

08
Investiční akce 
ve městě.
V prostorách za hřbitovem je aktuálně 
budována nová úpravna vody 
z vodního zdroje Tatce.

Slovo starosty
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Rozhovor 
s režisérem 
Dětí Nagana.
Dan Pánek se rozpovídal o svém 
dospívání v Pečkách i natáčení 
a spolupráci s dětskými herci.

07
Investiční akce.
Únorová schůzka nad přípravou obchvatu.

15
Pečecká 
desítka.
Pečecká desítka se postupně 
dostala do povědomí široké 
běžecké veřejnosti a těší 
se každoročně značné 
pozornosti.

Nová podoba
Pečeckých novin

Od března 2023 budou vycházet 
„Pečecké noviny“ v nové grafi cké 
úpravě. Noviny budou distribuovány 

na odběrná místa ve městě Pečky a všem 
organizacím zřízeným městem, lidé si je 
mohou bezplatně vyzvednout. Dále noviny 
naleznete i v elektronické podobě v rámci 
Mobilního rozhlasu a na webových stránkách 
města Pečky. Noviny budou vycházet 
1x měsíčně, s výjimkou letního dvojčísla 
(červenec, srpen), zpravidla během prvního 
týdne příslušného měsíce.

Nyní vám představujeme novou redakční 
radu: Mgr. Petr Zavřel, Mgr. Jana Kusá, 
Miroslav Hartman. Nové radě ve spolupráci 
s editorkou Karolínou Skrčenou, přejeme 
hodně úspěchů.

Rádi bychom poděkovali Mgr. Blance 
Kozákové za odvedenou práci při vydávání 
Pečeckých novin za období 2018-2022. 
Víme, že není možné vyhovět všem, ale paní 
Kozáková se vždy snažila, aby noviny byly 
vydávány včas a informovanost obyvatel byla 
přínosná a na kvalitní úrovni.

Bc. Pavlína Nepovímová, DiS.
tajemnice města Pečky

Evidenční číslo MK ČR 10632. Informační měsíčník Pečecké 
noviny s pověřením MěZ vydává město Pečky v nákladu 1 000 
kusů. Redakční rada: Mgr. Petr Zavřel, Mgr. Jana Kusá, Miroslav 
Hartman. Redakce: Karolína Skrčená, e-mail: noviny@pecky.cz. 
Distribuce je prováděna prostřednictvím odběrných míst. 
Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele. 
Za obsah a původnost příspěvků odpovídá autor. Uzávěrka 
příspěvků je vždy k 10. dni v měsíci předcházejícímu měsíc vydání. 
Sazba a grafi cká úprava Jan Pošík - POSH, tisk Janova dílna, s.r.o.



4

Zápis z jednání Zastupitelstva 
města Pečky dne 15. 2. 2023 
Informace vedení města o aktuální 
situaci ve městě 
Předkládá: Milan Paluska
Hlasování: ZM bere na vědomí

Probíhající investiční akce ve městě
Předkládá: Milan Paluska
Hlasování: ZM bere na vědomí

Zápis z jednání Kontrolního výboru
Předkládá: Milan Paluska
Hlasování: ZM bere na vědomí

Zpráva o činnosti Městské policie 
v Pečkách
Předkládá: Ing. Martin Jedlička
Hlasování: ZM bere na vědomí

Odměny neuvolněných zastupitelů
Předkládá: Milan Paluska 
Hlasování: ZM bere na vědomí

Pakt starostů Podlipanska pro klima 
a energii - Smlouva o partnerství s fi-
nančním příspěvkem
Předkládá: Milan Paluska
Hlasování: pro: (20) Švejnohová, Vodička, 
Dvořáková, Horynová, Železný, Katrnoška, Fej-
far, Paluska, Jedlička, Dürr, Pečenka, Sedláček, 
Kejda, Urban, Drška, Trčková, Kuprová, Třís-
ková, Růžička, Krištoufek; 
zdržel se: (0); proti: (0)

Rozpočtové opatření č. 1/2023
Předkládá: Milan Paluska 
Hlasování: pro: (20) Švejnohová, Vodička, 
Dvořáková, Horynová, Železný, Katrnoška, Fej-
far, Paluska, Jedlička, Dürr, Pečenka, Sedláček, 
Kejda, Urban, Drška, Trčková, Kuprová, Třís-
ková, Růžička, Krištoufek; 
zdržel se: (0); proti: (0)

Zrušení pověření k oddávání
Předkládá: Milan Paluska 
Hlasování: pro: (20) Švejnohová, Vodička, 
Dvořáková, Horynová, Železný, Katrnoška, Fej-
far, Paluska, Jedlička, Dürr, Pečenka, Sedláček, 
Kejda, Urban, Drška, Trčková, Kuprová, Třís-
ková, Růžička, Krištoufek; 
zdržel se: (0); proti: (0)

Změna ÚP města Pečky č. 2
Předkládá: Zdeněk Fejfar 

Hlasování: pro: (18) Švejnohová, Dvořáková, 
Železný, Katrnoška, Fejfar, Paluska, Jedlič-
ka, Dürr, Pečenka, Sedláček, Kejda, Urban, 
Drška, Trčková, Kuprová, Třísková, Růžička, 
Krištoufek; zdržel se: (2) Vodička, Horynová; 
proti: (0) 

Dotace - Svaz tělesně postižených
Předkládá: Milan Paluska 
Hlasování: pro: (19) Švejnohová, Dvořáková, 
Horynová, Železný, Katrnoška, Fejfar, Paluska, 
Jedlička, Dürr, Pečenka, Sedláček, Kejda, 
Urban, Drška, Trčková, Kuprová, Třísková, 
Růžička, Krištoufek; zdržel se: (1) Vodička; 
proti: (0) 

Dotace nad 50 tis. - sport
Předkládá: Milan Paluska 
Hlasování: pro: (20) Švejnohová, Vodička, 
Dvořáková, Horynová, Železný, Katrnoška, Fej-
far, Paluska, Jedlička, Dürr, Pečenka, Sedláček, 
Kejda, Urban, Drška, Trčková, Kuprová, 
Třísková, Růžička, Krištoufek; zdržel se: (0); 
proti: (0)

Uzavření „Smlouvy o koupi nemo-
vitých věcí a veřejné infrastruktury“ 
s firmou VPK Suchý Development 
s.r.o., Zásmuky
Předkládá: Milan Paluska 
Hlasování: pro: (20) Švejnohová, Vodička, 
Dvořáková, Horynová, Železný, Katrnoška, Fej-
far, Paluska, Jedlička, Dürr, Pečenka, Sedláček, 
Kejda, Urban, Drška, Trčková, Kuprová, 
Třísková, Růžička, Krištoufek; zdržel se: (0); 
proti: (0)

Odkoupení pozemku č. parc. 531 (k.ú. 
Pečky)
Předkládá: Milan Paluska 
Hlasování: pro: (20) Švejnohová, Vodička, 
Dvořáková, Horynová, Železný, Katrnoška, Fej-
far, Paluska, Jedlička, Dürr, Pečenka, Sedláček, 
Kejda, Urban, Drška, Trčková, Kuprová, 
Třísková, Růžička, Krištoufek; zdržel se: (0); 
proti: (0) 

Odkoupení pozemku č. parc. 164 (k.ú. 
Dobřichov)
Předkládá: Milan Paluska 
Hlasování: pro: (20) Švejnohová, Vodička, 
Dvořáková, Horynová, Železný, Katrnoška, Fej-
far, Paluska, Jedlička, Dürr, Pečenka, Sedláček, 

Kejda, Urban, Drška, Trčková, Kuprová, 
Třísková, Růžička, Krištoufek; zdržel se: (0); 
proti: (0)

Prodej pozemku č. parc. 500 (k.ú. 
Dobřichov) - id. podíl ve výši 1/9
Předkládá: Milan Paluska 
Hlasování: pro: (20) Švejnohová, Vodička, 
Dvořáková, Horynová, Železný, Katrnoška, Fej-
far, Paluska, Jedlička, Dürr, Pečenka, Sedláček, 
Kejda, Urban, Drška, Trčková, Kuprová, 
Třísková, Růžička, Krištoufek; zdržel se: (0); 
proti: (0)

Uzavření „Kupní smlouvy“ s firmou 
General Property X s.r.o., Karlovy 
Vary
Předkládá: Milan Paluska 
Hlasování: ZM bere na vědomí

Odměny neuvolněných zastupitelů
Předkládá: Milan Paluska 
Hlasování: pro: (20) Švejnohová, Vodička, 
Dvořáková, Horynová, Železný, Katrnoška, Fej-
far, Paluska, Jedlička, Dürr, Pečenka, Sedláček, 
Kejda, Urban, Drška, Trčková, Kuprová, 
Třísková, Růžička, Krištoufek; zdržel se: (0); 
proti: (0) 

Pověření starosty města k jednání  
s realitní kanceláří ZFP Reality /dětský 
tábor v Hryzelích
Předkládá: Milan Paluska 
Hlasování: pro: (14) Vodička, Horynová, 
Železný, Paluska, Jedlička, Dürr, Pečenka, 
Sedláček, Kejda, Urban,  Trčková,  Třísková, 
Růžička, Krištoufek; zdržel se: (5) Švejnohová, 
Dvořáková, Fejfar, Drška, Kuprová; proti: (1) 
Katrnoška;

Kontrola plnění usnesení
Předkládá: Milan Paluska 
Hlasování: ZM bere na vědomí

Dotazy a připomínky občanů
Předkládá: Milan Paluska 
Hlasování: ZM bere na vědomí

Různé, diskuse
Předkládá: Milan Paluska 
Hlasování: ZM bere na vědomí

Zápis z jednání ZM
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Nové vedení města  
2022–2026 
Zastupitelstvo města na svém veřejném prvním ustavujícím zasedání 20.10.2022 schválilo zprávu mandátové, návrhové komise 
a složení členů zastupitelstva v počtu 21 členů. Všichni členové zastupitelstva složili předepsaný slib podle § 69 odst. 2. zákona číslo 
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. 

Zápis z jednání ZM

Zastupitelstvo města 
zvolilo z řad svých členů:
Starostu Milan Paluska dlouhodobě uvolněný 

pro výkon funce 

1. místostarostu Zdeněk Fejfar dlouhodobě uvolněný 
pro výkon funce 

2. místostarostu Ing. Martin Jedlička neuvolněný pro 
výkon funkce 

Dále schválilo 7 člennou 
radu města ve složení:
Paluska Milan starosta města

Fejfar Zdeněk 1. místostarosta

Ing. Jedlička Martin 2. místostarosta 

Ing. Dürr Petr radní

Ing. Krištoufek Karel radní

Ing. Kuprová Hana radní

Trčková Ivana radní

Zastupitelstvo města:
Drška Václav NP

Bc. Dvořáková Iveta NP

Ing. Dürr Petr ČSSD

Fejfar Zdeněk ODS NK

Horynová Šárka NP

Ing. Jedlička Martin Pečky Pečákům

Katrnoška Jiří NP

Kejda Ladislav ČSSD

Ing. Krištoufek Karel ODS NK

Ing. Kuprová Hana ODS NK

Metelák Lubomír SPD

Paluska Milan ODS NK

Pečenka Milan Pečky Pečákům

Růžička Tomáš SPD

Sedláček Pavel Pečky Pečákům

Mgr. Švejnohová Alena NP

Trčková Ivana ODS NK

Třísková Lenka SPD

Urban Milan ODS NK

Vodička Tomáš NP

Železný Jaroslav NP

Zastupitelstvo po projednávání 
zvolilo výbory zastupitelstva 
města, předsedy a členy:
Finanční výbor

Ing. Krištoufek Karel předseda 

Ing. Jedličková Šárka člen 

Sedláček Pavel člen 

Urban Milan člen 

Železný Jaroslav člen 

Metelák Lubomír člen 

Vodička Tomáš člen 

Kontrolní výbor

Bc. Dvořáková Iveta předseda 

Pečenka Milan člen 

Trčková Ivana člen 

Mgr. Švejnohová Alena člen 

Drška Václav člen 

Třísková Lenka člen 

Ing. Dürr Petr člen 
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Harmonogram svozu odpadů 
z domácností 2023

po po út út st čt pá so ne T po po út út st čt pá so ne T

Le
de

n

1 52

Če
rv

en
ec

1 2 26

2 2 3 3 4 5 6 7 8 1 3 3 4 4 5 6 7 8 9 27

9 9 10 10 11 12 13 14 15 2 10 10 11 11 12 13 14 15 16 28

16 16 17 17 18 19 20 21 22 3 17 17 18 18 19 20 21 22 23 29

23 23 24 24 25 26 27 28 29 4 24 24 25 25 26 27 28 29 30 30

30 30 31 31 5 31 31 31

Ú
no

r

1 2 3 4 5 5

Sr
pe

n

1 1 2 3 4 5 6 31

6 6 7 7 8 9 10 11 12 6 7 7 8 8 9 10 11 12 13 32

13 13 14 14 15 16 17 18 19 7 14 14 15 15 16 17 18 19 20 33

20 20 21 21 22 23 24 25 26 8 21 21 22 22 23 24 25 26 27 34

27 27 28 28 9 28 28 29 29 30 31 35

Bř
ez

en

1 2 3 4 5 9

Zá
ří

1 2 3 35

6 6 7 7 8 9 10 11 12 10 4 4 5 5 6 7 8 9 10 36

13 13 14 14 15 16 17 18 19 11 11 11 12 12 13 14 15 16 17 37

20 20 21 21 22 23 24 25 26 12 18 18 19 19 20 21 22 23 24 38

27 27 28 28 29 30 31 13 25 25 26 26 27 28 29 30 39

D
ub

en

1 2 13

Ř
íje

n

1 39

3 3 4 4 5 6 7 8 9 14 2 2 3 3 4 5 6 7 8 40

10 10 11 11 12 13 14 15 16 15 9 9 10 10 11 12 13 14 15 41

17 17 18 18 19 20 21 22 23 16 16 16 17 17 18 19 20 21 22 42

24 24 25 25 26 27 28 29 30 17 23 23 24 24 25 26 27 28 29 43

K
vě

te
n

18 30 30 31 31 44

1 1 2 2 3 4 5 6 7 18

Li
st

op
ad

1 2 3 4 5 44

8 8 9 9 10 11 12 13 14 19 6 6 7 7 8 9 10 11 12 45

15 15 16 16 17 18 19 20 21 20 13 13 14 14 15 16 17 18 19 46

22 22 23 23 24 25 26 27 28 21 20 20 21 21 22 23 24 25 26 47

29 29 30 30 31 22 27 27 28 28 29 30 48

Če
rv

en

1 2 3 4 22

Pr
os

in
ec

1 2 3 48

5 5 6 6 7 8 9 10 11 23 4 4 5 5 6 7 8 9 10 49

12 12 13 13 14 15 16 17 18 24 11 11 12 12 13 14 15 16 17 50

19 19 20 20 21 22 23 24 25 25 18 18 19 19 20 21 22 23 24 51

26 26 27 27 28 29 30 26 25 25 26 26 27 28 29 30 31 52

Komunální odpad Pečky sever, Velké Chvalovice - pondělí 1x za 14 dní, v období červen až srpen 1x za 7 dní

Komunální odpad Pečky sídliště - pondělí 1x za 7 dní

Komunální odpad Pečky jih - úterý 1x za 14 dní, v období červen až srpen 1x za 7 dní

BIO odpad Pečky, Velké Chvalovice - úterý dle rozpisu

Plast a papír z domácností Pečky, Velké Chvalovice - první pátek v měsíci

Odpad
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Příprava  
obchvatu  
pokračuje

V e čtvrtek 2. února jednali 
zástupci města Pečky, 
projekční kanceláře a Krajské 
správy a údržby silnic.

K nahlédnutí byla předložena 
nejnovější verze projektové dokumentace 
obchvatu města. Probíral se aktuální stav 
odkupů pozemků a vyjádření dotčených 
organizací. Další schůzka proběhne 
v dubnu. Přípravné práce na této velice 
důležité stavbě pokračují. Doufáme, že se 
brzy dočkáme územního rozhodnutí.

Autor: Milan Paluska

Pokračují stavební úpravy a obnova 
interiéru Kulturního domu

O d října 2022 obnovujeme 
interiér Kulturního domu 
v Pečkách. Probíhá 
kompletní rekonstrukce 

2. NP, dále v rámci rekonstrukce 
provádíme obnovu vzduchotechniky, 
elektroinstalací, stavbu výtahu, 

výměnu podlah včetně podloží.
V současné době jsou dokončeny 

bourací práce, provádí se prostupy 
pro vzduchotechniku, rozvody 
elektroinstalací, stavební práce jako 
vyzdívání nových příček, výtahové šachty 
a hrubé skladby podlah.

Na spolufinancování projektu byla 
poskytnuta dotace Ministerstvem pro 
místní rozvoj ČR ve výši  
18 679 606,00 Kč. Celková částka za 
realizaci je počítána 32 385 276,88 Kč vč. 
DPH.

Plánovaný termín dokončení je konec 
srpna roku 2023.

Autor: Zdeněk Fejfar

Investiční akce
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Úpravna  
vody
V prostorách za hřbitovem 

je aktuálně budována nová 
úpravna vody z vodního 
zdroje Tatce. Tato úpravna 

vody by měla zkvalitnit vodu po 
hygienický stránce, včetně vyřešení 
tvrdosti vody. Stavba byla zahájena v 
září roku 2023 a měla by být dokončena 
do 18 měsíců od zahájení. V současné 
době je realizace ve fázi vybudování 
stavební jámy pro monolitické betony. 
Ze Státního fondu životního prostředí ČR 
byla poskytnuta podpora na projektovou 
přípravu. Na spolufinancování realizace 
stavby akce byla podána žádost o podporu 
Ministerstva životního prostředí v rámci 
Programu ŽP. Celá realizace by měla 
stát něco málo přes 57 milionů korun.

Autor: Zdeněk Fejfar

Okénko  
zastupitele

V ážení čtenáři,
držíte v rukou dlouho 
očekávané číslo.  Mohl bych 
napsat, že stále nevím, 

proč staré noviny skončily, že o vydání 
nových jsem se dozvěděl náhodou a mimo 
oficiální zdroje města….

Ale to do prvního čísla nepatří. 
Dovolím si tedy popřát nové redakční 
radě a novým autorům spoustu inspirace, 
pevnou vůli, žádný stres z dodržování 
uzávěrek, aktivní přispěvatele, a hlavně 
neustávající energii a chuť přinášet nová 
a zajímavá témata čtenářům a obyvatelům 
města.

Ať se jim vyhne tiskařský šotek 
a překlepy. Ať mají ze své práce radost. 
Psát pravidelně články je řehole, a každý, 
kdo se k práci na novinách odhodlá, má 
můj obdiv.

Děkuji za kladnou odezvu na tipy na 
výlety a mé příspěvky z historie Peček. 
S těmi se zde již nesetkáte. Nikdo mne 
pro pravidelnou rubriku neoslovil a nová 
pravidla pro články zastupitelů tyto 
příspěvky fakticky vylučují.

Věřme, že nová redakční rada posune 
noviny zas o kus dál. Přejeme si to 
všichni, kdo se zajímáme o dění v našem 
městě.

Autor: Tomáš Vodička

Investiční akce

Placená inzerce
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Rozhovor 
s režisérem  
Danem Pánkem

Osobností měsíce 
února nemůže být 
nikdo jiný než Dan 
Pánek, pečecký 
rodák a režisér, jehož 
film Děti Nagana, 
obsazený předními 
českými herci, který 
se částečně natáčel 
právě v Pečkách, měl 
v kinech premiéru 
22. února. 

Náš rozhovor vzniká pro 
Pečecké noviny. Dovolte 
mi tedy na úvod otázku 
– jak na svoje dětství 
v Pečkách vzpomínáte?
Na začátek děkuju za nabídku a možnost 
rozhovoru. Hned zkraje mě nešetříte. 
No, vlastně na svoje dětství v Pečkách 
vzpomínám rozporuplně. Přistěhovali 
jsme se sem, když mi bylo sedm let a byl 
jsem tak trochu vytržen z kolektivu, 
který jsem na Zbraslavi miloval. Začátky 
v Pečkách byly těžké, neměl jsem tu moc 
kamarády a bylo těžké se tu prosadit. 
Postupně se to ale samozřejmě měnilo 
k lepšímu a nakonec jsem si u nás 
v Pečkách našel nejen kamarády, ale asi 
i práci na celý život. Za hodnoty, které 
si z dětství nesu bych rád upřímně 

poděkoval svému dědovi Josefu Pobudovi 
a mým učitelkám Evě Zajícové a Ludmile 
Podlešákové.

V době našeho rozhovoru je 
před slavnostní premiérou 
filmu. Snad ale neprozradím 
příliš svým tvrzením,  
že minimálně pro Vaši generaci 
Pečáků se některé repliky 
a záběry z filmu, odkazující 
na známá místa či postavy, 
stanou srdcovou záležitostí. 
Co Vás vlastně vedlo k tomu 
natáčet přímo v Pečkách?
Já bych ten film dokonce mohl nazvat 
jako „milostný dopis Pečkám“. Tím, že 
moje dětství bylo téma, ze kterého jsem 
se potřeboval vypsat a bylo to tedy jádro 
celého scénáře, přišlo mi správné, aby 
se určité části filmu točily zde. To, že 
to nakonec opravdu dopadlo, je skvělé 
a děkuji všem, co se na tom podíleli.

Příběh je o dětských hrdinech 
a pečecké děti měly možnost 
zúčastnit se filmu jako 
komparzisté. Z pozice rodiče 
musím obdivovat trpělivost 
a vlídnost celého štábu, 
který s dětmi v tropickém 
létě dva dny natáčel. Je 
práce s dětskými herci 
náročnější než s dospělými?
Děkuji, tohle vyřídím týmu. Budou 
rádi. Já jsem na práci s dětmi zvyklý 
z letních táborů, ať už z Hryzel, nebo 
z filmových, kde bylo vždy cílem natočit 
za 12 dní, s nesourodou partičkou, 
film. Ale samozřejmě jde pořád o děti, 
takže se musíme neustále snažit držet je 
soustředěné a zároveň vědět, kdy jim dát 
tu možnost být dětmi a hrát si. Myslím, 
že téma filmu jim šlo i dost naproti. Pořád 

za mnou chodily a ptaly se: „Dane, kdy 
už budem točit zase ten hokej?“ Měl 
jsem i velké štěstí na trpělivé rodiče, 
bez kterých bych ten film těžko natočil. 
Takže bych řekl, že práce s dětmi není 
náročnější. Jen je úplně jiná a v mnoha 
směrech inspirativní.

Jak jste představitele dětských 
hlavních rolí vybíral?  
Co pro Vás bylo klíčové?
Mnoho z nich jsem znal právě z filmových 
táborů, kde se každý rok ukazovali 
neuvěřitelní talenti. Co se hlavních 
dětských postav týče, tak tam probíhaly 
klasické kamerové zkoušky a v případě 
Toma Brentona a Johanky Rackové 
(hlavní klučičí a holčičí role) jsem byl 
rozhodnutý okamžitě, protože mi na 
kamerovkách neodříkávali naučený text, 
oni mi to skutečně zahráli i s emocemi, 
které byly potřeba. Mimochodem oni dva 
jsou neuvěřitelní talenti a naprostý zázrak 
toho filmu. Čeká je velká budoucnost.

A na závěr jedna sportovní 
otázka – jaký je Váš vztah 
k hokeji, a kterého ze 
„zlatých hochů“ jste v roce 
1998 nejvíce obdivoval?
Hokej jsem nikdy aktivně nehrál, na ledě 
mi to moc nešlo. Za to na betonu jsem 
byl v bráně fantom. Pořád jsem si hrál 
na Haška, nebo Patricka Roy. Po Naganu 
už jen na Haška. Asi si umíte představit, 
jaké to bylo čekat, než mě pustí k němu 
do kanceláře, když je to váš dětský idol. 
Splnil jsem si řadu snů na filmu o plnění 
snů. A to mi přijde úžasné.

Děkuji za rozhovor a přeji Dětem Nagana 
mnoho spokojených a věrných diváků.

Autorka: Hana Kuprová

Rozhovor
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Odborná setkávání 
v „MAŠINCE“ končí
Věříme, že ne 
na dlouho!

B ěhem prvního pololetí 
školního roku 2022/2023 
byla v naší školce „MAŠINCE“ 
každý měsíc pořádána 

odborná setkání pro rodiče našich dětí 
(nejen předškoláků). Témata jednotlivých 
setkání byla zaměřena na snadnější 
přestup z mateřské školy do té základní.

Pravdou je, že účast sice na 
jednotlivých setkáních nebyla z řad 
našich rodičů drtivá, ovšem o to více se 
díky pravidelným návštěvníkům, stala 
atmosféra jednotlivých setkání přátelská 

a důvěrná. Z ohlasů účastníků bylo cítit, 
že se na další setkání těší a témata vítají.

Odbornicí, která nás celým půlrokem 
provázela, byla speciální pedagožka 
Mgr. Světlana Drábová. Díky její 
dlouholeté odborné praxi je její záběr 
opravdu široký, a tak jsme během těchto 
setkání ani zdaleka nestihli probrat 
s ní a s rodiči vše, co by nás v oblasti 
problematiky přestupu z MŠ do ZŠ 
zajímalo. Vzhledem k tomu, že paní 
magistra provozuje také speciální 
poradnu, otevírají se mnohá další témata, 
která by mohla být námětem na další 
setkávání.

Věříme, že se nám podaří další 
podobné akce pro naše rodiče zajistit 
i v následujícím školním roce 2023/2024.

Autorka: Bc. Květa Bubeníčková, ředitelka školy

Zprávičky ze ZUŠky
Školní rok 
2022/23 pro nás 
začal změnou. 
Od 1.9.2022 se 
město Pečky stalo 
zřizovatelem 
naší školy.

P o nechtěné dvouleté odmlce 
můžou žáci opět vystupovat 
na různých akcích, například 
na žákovských koncertech, 

adventech, tanečních vystoupeních.
Do konce školního roku máme ještě 

plno práce a budeme rádi, když přijdete 
naše žáky podpořit a odměnit svým 
potleskem přímo k nám do ZUŠky nebo 
se potkáme na dalších akcích města, 
ale i mimo jeho hranice.

Autorka:Petra Vorlíčková

Školství
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Vítání 
občánků
V roce 2022 se 
v Pečkách a Velkých 
Chvalovicích 
narodilo celkem 
33 nových občánků.

13. 3. 2022, 19. 9. 2022 a 29. 11. 2022   
proběhl slavnostní ceremoniál vítání 
nových občánků města Pečky.

Akce proběhly jako tradičně v obřadní 
síni budovy Městského úřadu v Pečkách, 
kde se k této příležitosti sešlo celkem 
22 občánků.  Kromě rodičů dětí byli 
přítomní také prarodiče, sourozenci 
a další rodinní příslušníci. Dalo by se říci, 
že obřadní místnost byla pokaždé takřka 
plná. 

Zahájení slavnostního vítání občánků 

se ujala paní matrikářka, jež přivítala 
přítomné a pronesla úvodní slova,  
jmenovitě představila nové občánky.  
Dále děti zdejší MŠ Mašinka přednesly 
básničky, které s nimi připravila paní 
učitelka. Poté následoval slavnostní 
proslov paní starostky a na posledním 
vítáním promluvil nově zvolený pan 
starosta.

Jako dárek děti od města obdržely 
jídelní soupravu s motivem krtečka, 
maminky kytičku a blahopřání.

Po skončení slavnosti měli rodiče 
možnost se se svým dítětem vyfotit 
u kolébky, případně i s dalšími rodinnými 
příslušníky.

VÍTÁNÍVÍTÍTÍ
. . . jééé . . .

kdy a kde to je?

1. dubna 2023
13:00 až 17:00 h

JARA
park před 

Kulturním domem 
Pečky

VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI

PROGRAM:

Kulturní středisko města Pečky
vás srdečně zve na tradiční

velikonoční jarmark
tvořivé dílny pro malé i velké
velikonoční stezka s úkoly pro děti
fotokoutek, malování na obličej, občerstvení

vystoupení dětí

divadelní pohádka pro děti

13:00 - 17:00

13:30 - 14:45 

15:15 

Školství
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Příměstský tábor  
v Pečkách 2023
Co:  16 tematických týdenních turnusů

Pro koho: pro žáky budoucích 1. – 6. ročníků ZŠ (16/24/30 dětí)

Kde:  Vzdělávací centrum Pečky VCP (učebny, zahrada), sokolovna,  
  pečecká evangelická/dobřichovská fara, park, město, blízké i vzdálenější okolí

Za kolik: 1.850,-/týden, včetně oběda v restauraci (dětské zdravé menu)  
  a pitného režimu, dopolední a odpolední svačinu s sebou vlastní

Prázdniny na faře  
10. – 14. července 
Týden plný muzicírování (zpěv, rytmické 
nástroje), výtvarničení, her a zábavy 
v jedinečném prostředí světového 
architektonického unikátu pečeckého 
evangelického kostela.

Námořnický  
10. – 14. července
Oblékněte si pruhované triko, rozluštěte 
šifry a najděte starý pirátský poklad!

Zážitkový  
17. – 21. července
MC Pramínek Dobřichov si pro vás v 
letošní novince připravilo týden nabitý 
zábavou, dobrodružstvím, kreativnem, 
muzikou a hrami všeho druhu.

Výtvarný  
17. – 21. července
Baví vás malovat a kreslit? Chcete si užít 
výtvarničení i přes léto? S Františkem 
Hálou (lektorem výtvarných kurzů VCP) 
se přiučíte výtvarnému řemeslu a prožijete 
zábavu s kamarádkou Fantazií.

Anglický  
24. – 28. července
Letošní angličák se skvělou lektorkou 
Verunkou! Nezáleží, zda anglicky umíte, 
neumíte, nebo se v ní potřebujete 
procvičovat. Prázdniny jsou od 
toho, abychom si hráli, tak proč ne 
s angličtinou?

Výletní  
24. - 28. července
Zažijte s Míšou a Janinou týden plný 
výletů na známá i neznámá místa v našem 
okolí. Každý den na vás čeká dobrodružná 
výprava se zajímavým cílem, jeho historií 
i současností. (cena 2.100,-)

Výletní  
31. července – 4. srpna
A ještě jeden týden s Míšou a Janinou. 
Cíle výletů však budou úplně jiné (cena 
2.100,-)

Letem světem  
31. července – 4. srpna
Vypravte se s Eliškou a Kamilou na cestu 
kolem světa! Zábavné putování napříč 
světadíly a kulturami si užijete ve výborné 
společnosti nových kamarádů.

Sportovně - turistický 
7. – 11. srpna
Týden v pohybu s Markem Vondráčkem 
a Kubou Kašparem čeká všechny děti, 
pro které je léto dobou her, sportování 
a zábavy!

Anglický  
14. – 18. srpna
Máte rádi angličtinu, nebo se na ni zatím 
jen těšíte? Nemusíte být jedničkáři! 
Stačí, když vás baví a chcete si ji spolu 
s lektorkou Eliškou užít.

Keramický  
14. – 18. srpna
Láká vás vyzkoušet si práci s keramickou 
hlínou, nebo se tomuto skvělému tvoření 
již věnujete a nechcete o něj o prázdninách 
přijít? Naše keramická dílna je připravena 
a lektor Ivan Sagač se na vás těší …

Asteris, Obelix  
a olympijské hry  
14. – 18. srpna
Vojta s Klárkou vás provedou 
olympijským kláním o cenné kovy!!!

Kreativní  
21. – 25. srpna
Prožijte s Renčou a Janinou týden plný 
prázdninového tvoření. To pravé pro 
holky a kluky, kteří se nebojí zaměstnat 
své ručičky a hlavičky. Uvnitř i venku, 
s drátky i papírem, sólo i v týmu, …

Sportovní  
21. – 25. srpna
Týden v pohybu s Markem Vondráčkem. 
Nemusíte být trénovanými sportovci, 
abyste si s ním užili kousek prázdnin!

Keramický  
28. srpna. – 1. září
Pro každoroční velkou oblibu ještě nášup 
keramického letního tvořeníčka.

Sportovní  
28. srpna – 1. září
Velké finále letošních prázdnin s Kubou 
Kašparem!

Informace, závazné přihlášky a platby: Jana Kusá - 724 811 636, info@vzcentrum.cz. Do 28. května 2023!

Příspěvkové organizace
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Ohlédnutí  
za výstavou

V únoru se v místní 
knihovně uskutečnila 
každoroční výstava prací 
účastníků kurzů pečeckého 

vzdělávacího centra. Svým umem a 
kreativitou se tak pochlubili malí i velcí 
malíři, kreslíři a keramici, Kreativky a 
Klubkařky, Kutílci, Tvořílci, Klubíkáři, 
„zeměmapovači“ a Předškoláčci.

Expozice zahájená slavnostní 
vernisáží sklidila pochvalná slova nejen 
od rodinných příslušníků vystavujících, 
ale i od návštěvníků knihovny, obyvatel 
města i okolních obcí a žáků a pedagogů 
místních škol, kteří se na výstavu 
vypravili.

Velice tímto děkujeme našim 
výtvarníkům za zapůjčení exponátů, jejich 
rodinám za podporu, lektorům za skvělé 
vedení a samozřejmě zaměstnankyním 
knihovny v čele s paní ředitelkou za 
poskytnuté zázemí.

Příští únor v knihovně na shledanou!

Akce pro veřejnost 2023
Městská knihovna Svatopluka Čecha 
Informační středisko města Pečky 
5. května 241, Pečky 289 11 
Tel. 321 785 566, knihovna@pececko.cz

Velikonoce z Přelouče 
1. 3. – 31. 3.
Prodej šitých výrobků s tématem 
velikonoc z chráněné dílny PINS Přelouč.

Velikonoční dekorace
2. 3. – 31. 3.
Výstava drátovaných ozdob 
s velikonočním motivem Zdeny 
Eichlerové.

Burza Pokémonů
11. 3. v 10:00
Lovení Pokémonů na PC – výuka hry.

Vyrobte si svůj stříbrný šperk
11. 3. v 14:00
Kurz pro začátečníky, práce 
s modelovacím stříbrem.

Josef Karel Šlejhar 
– Pečky a Peklo
18. 3. v 13:30
Komponovaný pořad bude částečně 
přednáškou, částečně besedou a bude 
vycházet z výše uvedeného díla. 
S PhDr. Zdeňkem Beranem si bude 
povídat Mgr. Vladimír Císař. Budou 
hovořit o knize Peklo, o Šlejharově 
působení v pečeckém cukrovaru.

Vyrobte si svůj stříbrný šperk
1. 3. v 14:00
Kurz pro začátečníky, práce 
s modelovacím stříbrem.

S knížkou do života, 
aneb Bookstart
23. 3. v 10:00
Hravé čtení a tvoření pro rodiče a děti 
od 3 let. Rady a tipy pro společné čtení, 
nabídka vhodné literatury – to vše na 
setkání knihovnického klubíku Sovičky.

Seznámení s internetem
Každé út + čt od 8:00 do 12:00
Pro seniory a maminky na mat. dovolené.

Burza práce
Prezentace serverů s nabídkou 
zaměstnání, pomoc při vyplňování 
formulářů, sestavování a tisk životopisů 
apod.

Amnestie pro  
zapomnětlivé čtenáře 
(pouze v měsíci březnu!)

Příspěvkové organizace
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Florbalový turnaj

V neděli 12. února 
jsme v naší nově 
zrekonstruované 
sokolovně uspořádali 

první florbalový turnaj. Žákovská 
družstva v kategorii I a II dorazila 
z Benátek nad Jizerou, Velimi, 

Sokolče, Nymburka a samozřejmě 
nemohli chybět hráči z Peček. Sedm 
týmů v každé kategorii se utkalo 
v herním systému každý s každým.

Krásné nové prostředí nám přálo 
a oba naše týmy, jak v kategorii I tak 
i v kategorii II vybojovaly 3. místa.

Jak se daří volejbalu
Minivolejbal 
Naši nejmenší nás pravidelně reprezentují 
za turnajích Pražského barevného 
minivolejbalu, kde pravidelně obsazují 
přední příčky tabulky a někteří aspirují na 
medailové pozice v celkovém hodnocení 
jednotlivců na závěr sezóny! Na konci 
ledna jsme jeli poměřit síly i s jinými 
týmy na krajský festival minivolejbalu 
do Neratovic, kde se opět dařilo! Velkou 
radost nám dělá to, že tak malé město jako 
Pečky, se může srovnávat se špičkou jak 
v kraji, tak v Praze.

U14 - mladší žákyně 
Ty soutěží v krajském přeboru 
Středočeského kraje, kde je velmi 
znát jejich zkušenost z minivolejbalu. 
S většinou soupeřů si dokáží poradit 
a jejich zapálení pro hru jen nabírá na 
obrátkách. Po únorovém domácím turnaji 
si drží své třetí místo v tabulce!

U16 - starší žákyně 
Po zářijové kvalifikaci, kdy narazily na 
těžké soupeře a některé zápasy se jim 
úplně nepovedly, byly zařazeny do třetí 
výkonnostní skupiny Středočeského 
kraje. Tady hrají vyrovnané zápasy, 
které většinou dokáží dotáhnout do 
vítězného konce. V únorových zápasech se 
jim opět dařilo a obsadily průběžné první 
místo jejich skupiny! Snad to tak půjde 
i dále.

Ženy 
Reprezentují 
v okresním přeboru 
Kolína a Kutné 
Hory. Po dvou 
třetinách soutěže 
si drží čtvrté 
místo v tabulce. 
Do poslední části 
soutěže si daly jasný 
cíl - zaútočit na 
bednu!

Pro nové 
zájemce máme stále 
dveře otevřené, 
přijďte si volejbal 
vyzkoušet!

A jak hrají 
dospělí se můžete 
přijít podívat do 
místní haly 5. 3. na 
náš MIX NARUBY!

Autor: Jakub Kašpar, TJ Sokol Pečky

Autorka: Laďka Šátková
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43. Pečecká desítka Memoriál 
Jardy Kvačka odstartuje  
v sobotu 11. března

P ravidelně druhou březnovou 
sobotu si užívají v Pečkách 
radosti z pohybu příznivci 
vytrvalostního běhu. Stejně tak 

tomu bude i letos, kdy se uskuteční  již 
43. ročník Pečecké desítky. Závody jsou 
současně memoriálem Jardy Kvačka, 
místního běžce, který stál u zrodu této 
akce. Akci pořádají pečečtí atleti ve 
spolupráci s Městským úřadem Pečky. 

Pečecká desítka se postupně dostala 
do povědomí široké běžecké veřejnosti 
a těší se každoročně značné pozornosti. 
Organizátoři věří, že letos přivítají na 
startu hlavního závodu okolo 500 běžců.  
Lze předpokládat, že mezi nimi nebudou 
chybět naši špičkoví běžci, kterým 
budou  významně konkurovat vytrvalci 
ze zahraničí. Hlavní závod na 10 km je 
určen jak registrovaným, tak i kondičním 
běžcům. Registrace závodníků probíhá 
na internetových stránkách Pečecké 
desítky http://pecky10km.wz.cz/, 
kde jsou k dispozici bližší podrobnosti 
a to jak o hlavním závodě, tak o závodech 
mládeže. Hlavní závod na 10 tisíc metrů 

bude odstartován ve 12 hodin před 
hasičskou zbrojnicí.  Přesně změřená 
trať s minimálním převýšením je vedena 

z městského parku po silnici do Ratenic 
a Cerhenic, kde je obrátka. Po stejné trati 
se běžci vrací  zpět do Peček.

Traťový rekord desítky mezi muži 
drží Tanzánec Ngimba časem 29:00 
z roku 2009, mezi ženami Eva Vrabcová 
Nývltová 33:51 z roku 2018. Vítězství 
v hlavních kategoriích z minulého 
roku obhajují Jan Volár a Gabriela 
Weigertová. Ve startovní listině, která 
čítá v současnosti víc než 250 běžců, jsou 
zatím přihlášeni běžci z pěti zemí. V rámci 
memoriálu Jardy Kvačka se uskuteční 
16 mládežnických závodů se startem 
a cílem v městském parku. Start první 
kategorie je na pořadu v 8.30. Na rozdíl 
od dospělých, kteří se přihlašují pouze 
předem na internetu, se děti registrují až 
v den závodu ve sportovní hale, nejpozději 
30 minut před startem své kategorie. 

Pořadatelé se těší na vaši účast. 

Autor: Jiří Katrnoška
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Volejbalu se 
v Pečkách  
daří

Na své si přišli  
i milovníci  
keramiky

Svou kreativitou se 
na výstavě pochlubili 

malí i velcí umělci

Dan Pánek se nechal inspirovat 
legendárním úspěchem českých 

hokejistů v roce 1998


