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Z obsahu:Už je tu!

Registrujte si svůj e-mail k odběru aktualit 
z města Pečky a jeho organizací na: 

www.pecky.cz
V úterý 15. 11. se v sále ZUŠ Pečky 

konal koncert Hudby hradní stráže 
Pražského hradu. Hráči navodili v sále 
vynikající atmosféru.

Čas sváteční a zářící, rozjímavý a to-
lik očekávaný, čas adventní.

Příležitostí k setkání se, k pobave-
ní dětí i dospělých a třeba i inspirací 
pro trochu jiné dekorace a dárky než 
obvykle, byla první adventní neděle na 
pečeckém náměstí.

A že se vás sešlo!!! Byli jste tak vel-
kou odměnou všem, kteří pro vás toto 
odpoledne připravili: organizátoři 
Spolek rodičů a přátel ZŠ v Pečkách 
a Vzdělávací centrum Pečky, Římsko-
katolická farnost v Pečkách, učitelé 
a děti našich škol (ZŠ, MŠ, ZUŠ), za-
městnanci městského úřadu, MC Pra-
mínek, Svatotomášský sbor z Malé 
Strany, pan Charouz se svými zvířát-
ky, chlapi od hasičů, všichni prodejci 
ve stáncích a řemeslníci v dílničkách, 
Jiří Březina s hudebním doprovodem, 
pan Lochman s výstavou betlémů 
a sponzoři - cukrárna Fantazie a M. 
Švejdová, I. Bulantová, N. Novotná, J. 
Ahnelová. 

Děkujeme a při dalších akcích 
v Pečkách na shledanou!

Za organizátory 
Iveta Minaříková a Jana Kusá

Uzávěrka 
lednového čísla

Pečeckých novin 

již 14. prosince 2016
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Zprávy z radnice2
Zateplení budovy Kulturního 

střediska v PečkáchO našich čtyřnohých kamará-
dech a jejich pánech

Jsem majitelem dvou psích slečen. 
Pro zajímavost: v Pečkách je registro-
váno na 650 dalších psů. To je poměrně 
značné číslo. Určitě všichni na procház-
ku nechodí. Nevím, jaká je zkušenost 
ostatních, ale bohužel při procházkách 
se psem narážím na mnoho psích „po-
kladů“. Jedná se o lokalitu u rybníka 
a o park. Tam je doslova zázrak si do 
něčeho nešlápnout. Když už svého psa 
pustíte na volno, bylo by dobré po něm 
i uklidit. Po městě je rozmístěno cel-
kem 25 košů na psí exkrementy. Ne-

jsou na parádu. 
Byl bych rád, aby 
se na pejskaře 
nekoukalo skrz 
prsty. Sebrat to, 
co náš poklad vy-
koná, nikoho ne-
zabije. V parku si 
přece hrají i naše 
děti.

Milan Paluska, 
místostarosta

Začátkem srpna letošního roku 
jsme ještě souběžně s dokončením pří-
stavby kuchyně základní školy začali 
s dodavatelem - firmou Daniel Šperk, 
Budiměřice, která podala nejlevnější 
nabídku, zateplovat budovu kulturní-
ho střediska. Projektová dokumenta-
ce byla projekční kanceláří ATELIER  
11  z Hradce Králové zpracována pod-
le požadavků energetického posudku 
a studie MgA. Jana Dršky. Jeho návr-
hů a konzultací jsme využili i např. ve 
výběru typu vnitřních i venkovních 
světel, barevnosti fasády a oken, jejich 
členění a zasklení hliníkové stěny lo-
džie, zámečnických konstrukcí – zá-
bradlí, čistících zón, výběru informač-
ní nástěnky tak, aby již nemusely být 
polepeny letáčky vchodové dveře. Na 
realizaci čekají ještě venkovní osvět-
lené radiově řízené hodiny, které mají 
být umístěny na zaobleném rohu do 
ulice Jeronýmova a na něž rozpočet pa-
matuje částkou 100 000,- Kč. Navrženy 
jsou tak, aby korespondovaly s obmě-
nou interiéru. Současně se zateple-
ním jsme řešili spoustu dožitých věcí 
a konstrukcí. Provedena byla i nová 
vodovodní a kanalizační přípojka, hro-
mosvod, společná anténa, nové větrání 
plynové kotelny a sklepních prostor, 
příprava na osazení vzduchotechniky. 
Doplněna byla tři nová okna na jižní 
– dvorní fasádě budovy. Dvě okna do 
bytu v prvním nadzemním podlaží zá-
zemí střediska a jedno vysoké 3,8 m do 
malého sálu. 

Prvního prosince byla stavba dokon-
čena. Zateplení bylo částečně financo-
váno z dotace Státního fondu životní-
ho prostředí ČR s cílem komplexního 
řešení snížení energetické náročnosti 
budovy. Po topné sezóně, dle požadav-
ku energetického auditora, budou ještě 
na všechny radiátory osazeny termo-
regulační ventily a musí být zajištěn 
energetický management - resp. 
management hos- poda-
ření s energií. 
Tento za-
b e z p e -
čuje 

správný provoz technických instalací, 
které vedou ke snížení spotřeby ener-
gií vč. rychlého zjištění poruch a pro-
vozních postupů. Povinností je pravi-
delné zaznamenávání spotřeb energií 
a také provádění nočních útlumů, 
nepřetápění místností, účinné a ener-
geticky úsporné větrání a čištění otop-
ných těles.

Celkem bylo zatepleno 860 m2 obvo-
dových stěn, 695 m2 plochých střech 
a vyměněno 94 m2 výplní otvorů za 
celkem cca  4,4 mil. Kč vč. DPH.

Fasádou, novými okny, dveřmi a za-
sklením lodžie v šedé barvě získala bu-
dova, postavená v roce 1964 úplně jiný, 
moderní vzhled.

Na stavbě se kromě dodavatele fir-
my pana  Šperka podílely i tzv. poddo-
davatelé, z velké části pečecké firmy. 
Zámečnické práce prováděl pan Holý, 
koncové prvky vzduchotechniky osa-
zovala firma Femont pana Fejfara, 
nerezová zakrytí dodávaly firmy  Ber-
trams a Rely SH.  Dále na stavbě pra-
covaly Pečecké služby, Elektroservis 
pana Dvořáčka  a kamenictví Svoboda 
a nástupci, pan Hruška. Nerezový ná-
pis byl vyroben v ZPA.

Velký dík patří paní ředitelce Šuko-
vé a jejímu kolektivu za to, že velice 
ochotně a statečně přistoupili ke kom-
plikacím, které s sebou nesou stavební 
práce za plného provozu. Každý den 
se ve středisku konají různé sportov-
ní nebo kulturní kroužky a akce a ani 
jeden den nebyl dům uzavřen. Napří-
klad před každými tanečními vždy 
všechno ve čtvrtek a v pátek uklidili 
a nazdobili a v pondělí opět nastoupili 
řemeslníci. 

Budeme teď jen doufat, že v nejbliž-
ší době bude dostatek financí na rekon-
strukci interiérů. Náklady počítáme 
v řádu miliónů korun. Chceme přemís-
tit sociální zázemí tak, aby v přízemí 
vznikl bufet s posezením a s výcho-

dem do dvora. Šatna by měla být 
nově vybudována v místě stáva-

jícího bufetu. Rekonstruovat 
musíme topení vč. měření 

a regulace, větrání s reku-
perací a s využitím obno-

vitelných zdrojů energií 
vč. rekonstrukce 

elektroinstalace. 
Věra Růžičková, 
vedoucí odboru 

správy 
majetku města 

a BH

Svoz bioodpadu

Po dohodě s obcí Radim bude v zim-
ním období probíhat svoz bioodpadu 
a to každé první pondělí v měsíci až do 
6. 3. 2017. Svoz bude probíhat současně 
v Pečkách i ve Velkých Chvalovicích.

Termíny svozů:
05. 12. 2016
02. 01. 2017  
06. 02. 2017
06. 03. 2017

Od 3. 4. 2017 bude znovu nastaven 
týdenní svoz. V Pečkách v pondělí a ve 
Velkých Chvalovicích ve čtvrtek. 

Hana Pokorná, 
referent odboru životního prostředí

bude probíhat 
i přes zimní období  
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Víte, že…Z jednání Rady města 

• Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek dochází k po-
sunutí termínu zahájení stavební akce „Rekonstrukce pavlače 
DPS Pečky“, jejímž zhotovitelem byl vybrán Lubomír Najbrt, Po-
děbrady. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, 
jehož předmětem je právě upravení termínů zahájení a dokonče-
ní akce v roce 2017. 

• Dle návrhu Radka Salače KSÚS Stř. kraje schválila RM insta-
laci dopravního značení omezujícího průjezd vozidel o celkové 
hmotnosti  nad 3,5 t v ul. V Kaštánkách a v ul. Letohradská 
v Pečkách. Úsek bude doplněn o značku zákaz stání. 

• Byl schválen i text výzvy k účasti v elektronické aukci, včetně za-
dávací dokumentace na VZMR na dodavatele elektrické energie 
a zemního plynu. Prostředníkem elektronické aukce bude spo-
lečnost Terra Group Investment, a.s., Brno. 

• Na jednání rady bylo odsouhlaseno uzavření objednávky mezi 
městem Pečky a firmou Jiří Kapr, Vrbová Lhota na výsadbu 17 ks 
stromů v k.ú. Pečky a V. Chvalovice za cenu 36.684,- Kč bez DPH.

• Dojde k uzavření smlouvy o dílo mezi městem Pečky a Ing. He-
lenou Tvrzovou, Praha 8 na zpracování projektové dokumentace 
na rekonstrukci  budovy bývalého Obecního úřadu ve Velkých 
Chvalovicích včetně  položkového rozpočtu. Cena projektových 
prací je stanovena na částku 67.000,- Kč, cena za zpracování po-
ložkového rozpočtu 7.000,- Kč. 

• RM schválila umístění pomníku Járy Cimrmana na pozemcích 
města v zadní části Husova náměstí s tím, že umístění a prove-
dení povrchových úprav veřejného prostranství a osvětlení bude 
ještě konzultováno se zástupci města. 

• Na základě doporučení bytové komise bylo odsouhlaseno přiděle-
ní bytů: č. 35  v č.p. 1042 panu RM, Pečky;  č.3 v č.p. 139 paní AŠ, 
Pečky; č. 23 v č.p. 218 paní SJ, Pečky.  

• RM neschválila zveřejnení VZMR na služby akce „Zpracování 
projektové dokumentace pro odborné učebny a bezbariérovost 
ZŠ Pečky, okres Kolín“, hodnotícím kriteriem měla být nejniž-
ší nabídková cena bez DPH. Předpokládaná hodnota zpracování 
projektové dokumentace pro stavební povolení byla 250 tis. Kč. 

• Schváleno bylo uzavření smluv mezi městem Pečky a Pečeckými 
službami s.r.o. Pečky o údržbě  hřibitova  za cenu 32.000,- Kč bez 
DPH/měsíc, o údržbě a čištění komunikací a o údržbě veřejného 
osvětlení.

• Zastupitelstvu města bude doporučena ke schválení Obecně zá-
vazná vyhlášku č. 2/2016  Požární řád města Pečky.  

• Doporučen zastupitelstvu města ke schválení je návrh rozpočtu 
na rok 2017

 Příjmy: 66.460.300,- Kč
 Výdaje: 72.308.230,- Kč
 Financování:   5.847.930,- Kč
 Schodek bude kryt použitím prostředků předchozích let.    
• Dojde k uzavření Smlouvy o dodávkách plynu s dodavatelem EN-

WOX ENERGY s.r.o., Ostrava. Hodnotící komise doporučila za-
davateli vybrat jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu tuto 
společnost proto, že splnila veškeré podmínky stanovené výzvou 
a nabídla v zadávacím řízení nejnižší cenu za dodávku zemního 
plynu a to 411,- Kč/MWh.

• Bude uzavřena i Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny ze 
sítě NN  s dodavatelem One Energy & One Mobile a.s. Ostrava. 
Hodnotící komise doporučila zadavateli vybrat jako vítěze veřej-
né zakázky malého rozsahu tuto společnost proto, že splnila veš-
keré podmínky stanovené výzvou a nabídla v zadávacím řízení 
nejnižší cenu za dodávku elektrické energie a to pro sazbu: C01d, 
C02d, C03d  700,- Kč/MWh, C25d, C26d VT 695,- Kč/MWh, NT 
599,- Kč/MWh.

• RM schválila složení komise pro hodnocení nabídek a hodnotící 
kriterium veřejné zakázky  na stavební práce akce „Stezka pro 
pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky“. Hodnotícím kri-
teriem je nejnižší nabídková cena bez DPH. Ukončení lhůty pro 
podání nabídek a otevírání obálek je stanoveno na pondělí dne 5. 
12. 2016, 9:00 hodin v  kanceláři starosty města, výzva a zadáva-
cí dokumentace byla již radou města schválena. Předpokládaná 
hodnota veřejné zakázky je dle upraveného oceněného položko-
vého výkazu výměr  2.962.000,- Kč bez DPH.

• RM souhlasí s vytvoření jednoho stálého pracovního místa 
pro „asistenta prevence kriminality“ a 3 další pracovní místa 
v rámci VPP.

… každou první středu v měsíci probíhá 
akustická zkouška sirén? Přesně ve 12.00 hodin  se 
prověřuje jejich funkčnost, aby v případě skuteč-
ného nebezpečí sloužily svému účelu. V Pečkách 
máme sirény dvě – jednu na hasičské zbrojnici, dru-
hou na Tř. Jana Švermy. Za správu a údržbu město 
nic neplatí, veškeré náklady spojené s údržbou nese 
profesionální Hasičský záchranný sbor ČR. Na ostro 
se osvědčily při povodních v roce 2013.

… o nočním klidu!
První letošní vyhláška, která se dostala na pořad 

jednání zastupitelstva města dne 9. listopadu, řeší 
problematiku nočního klidu. Její přijetí si vyžáda-
la novela zákona č.200/2016 – jinak zvaného „pře-
stupkový“.  Noční klid je v tomto právním předpi-
su striktně vymezen dobou od 22.00 – 06.00 hodin. 
V předchozí právní úpravě mohl na základě žádos-
ti orgán obce dobu nočního klidu zkrátit. Nyní lze 
výjimečné případy zakotvit pouze do textu obecně 
závazné vyhlášky.  Zastupitelé rozhodli, že mezi 
takovéto případy bude každoročně patřit noc z 31. 
12. na 1. 1., nově pořádaná slavnost Svatováclavské 
vinobraní (obě akce budou ukončeny nejpozději 
v 02.00 hodin) a akce Jede, jede mašinka. U poslední 
jmenované akce musí pořadatelé ukončit veřejnou 
hudební produkci do  03.00 hodin.

Při soukromých nebo rodinných oslavách musí 
účastníci vždy respektovat skutečnost, že noční klid 
začíná ve 22.00 hodin a je třeba ho dodržovat. Právo 
jednotlivce na odpočinek tak dostalo v přestupko-
vém zákonu přednost před zájmem skupiny.

Cecilie Pajkrtová, tejemnice města

Obec jako veřejný opatrovník
Žijí mezi námi lidé, kteří nejsou schopni z váž-

ných zdravotních důvodů činit právní úkony.  Jsou to 
nejčastěji lidé se sníženým intelektem nebo pacienti 
s těžkým duševním onemocněním. V takových pří-
padech může soud rozhodnout v souladu s Novým 
občanským zákoníkem o omezení svéprávnosti po 
dobu maximálně tří let. Soud také určí opatrovní-
ka – osobu, která má za povinnost hájit práva a plnit 
povinnosti omezeného člověka. Nejčastěji je to člen 
domácnosti nebo někdo z příbuzných. Co se však 
stane, když žádná taková vhodná osoba není? V ta-
kovém případě soud určí jako veřejného opatrov-
níka obec. Na tu pak dopadají všechny povinnosti 
s agendou spojené. Kromě běžného kontaktu s opa-
trovancem se jedná nejčastěji o správu finančních 
prostředků a majetku, zastupování v dědickém říze-
ní, uzavírání běžných kupních smluv. Pokud zůsta-
ne opatrovanec ve svém původním prostředí, opat-
rovník zajišťuje též platbu  nájmu, inkasa, poplatku 
za telefon či správu vkladních knížek. O svých kro-
cích je obec povinna informovat soud a vždy k 30. 6. 
běžného kalendářního roku předkládat vyúčtování 
ze správy majetku svého svěřence. 

Otázka veřejného opatrovnictví je aktuální i v na-
šem městě a v žádném případě ji nepodceňujeme.

Cecilie Pajkrtová, tajemnice města

Poděkování
Rád bych poděkoval panu Jaroslavu Šamšovi 

za úklid na bývalém venkovním basketbalovém 
hřišti. Tento prostor je již delší dobu bohužel 
v dost zanedbaném stavu. 

Milan Paluska, místostarosta
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Rozpočet je, když …

Kdo připravuje rozpočet města 
a na základě čeho?

Návrh rozpočtu města Pečky připra-
vuje vedoucí ekonomicko-správního 
odboru – tedy já, na základě podkla-
dů předaných vedením   města, jed-
notlivými odbory městského úřadu 
a příspěvkovými organizacemi. Při 
sestavování rozpočtu se vychází z roz-
počtového výhledu a letos poprvé ze 
schváleného strategického plánu. Ob-
sah a sestavování rozpočtu se řídí Zá-
konem č. 250/2000 Sb. Návrh rozpočtu 
projednává finanční výbor a rada měs-
ta, rozpočet schvaluje zastupitelstvo 
města. Nejméně 15 dnů před projed-
náváním na zasedání zastupitelstva se 
návrh rozpočtu zveřejňuje, aby k němu 
mohli občané uplatnit připomínky.

Z jakých zdrojů jsou rozpočtové 
finance? 

Příjmy rozpočtu tvoří především 
příjmy z daní a podílu na sdílených da-
ních, místní a správní poplatky, dotace 
a příjmy z vlastní činnosti.

Jak jsme si vedli v roce 2016?   
Na rok 2016 byl schválen schodkový 

rozpočet: příjmy 61 mil. Kč, výdaje  84 
mil. Kč.  Nejvyšší  výdajovou položkou 
v letošním rozpočtu je výstavba školní 
kuchyně ve výši 25 mil.  Kč, z toho 18 
mil. Kč bylo hrazeno z úvěru.

Kdybychom měli porovnávat 
s uplynulými roky?  

V roce 2015 činily příjmy 64 mil Kč, 
podíl daňových příjmů na celkových 
příjmech byl 82 %, podíl dotací 13,6 %. 
Výdaje byly v celkové výši 56 mil Kč, 
podíl investičních výdajů na celkových 
výdajích 23 %.  Významnými investič-

… pár otázek pro Marcelu Bahníkovou, vedoucí ekonomicko-správního odboru
ními akcemi v roce 2015 byly: rekon-
strukce křižovatky Tř. 5. května, za-
teplení pavilonu A v budově mateřské 
školy, rozšíření veřejného osvětlení, 
rekonstrukce komunikací a chodníků 
(Palackého, Tř. Jana Švermy) a zaháje-
ní projektu výstavby školní kuchyně.

V roce 2014 činily příjmy 70 mil Kč, 
podíl daňových příjmů na celkových 
byl 75,6 %, podíl dotací 20,8 %. Výda-

je byly v celkové výši 64 mil Kč, podíl 
investičních výdajů na celkových vý-
dajích 13 %.  Investovalo se do: dokon-
čení projektu Vodovodní přivaděcí řad 
Radim - Pečky,  velké opravy se usku-
tečnily na komunikacích, v budově 
kulturního střediska a v MŠ Mašinka 
Pečky. V roce 2014 se uskutečnila ob-
nova a výsadba sídlištní zeleně – pro-
jekt Za Pečky zelenější! 

V roce 2013 činily příjmy 64 mil Kč, 
podíl daňových příjmů na celkových 
příjmech byl 76,8 %, podíl dotací 17,9 
%. Výdaje byly v celkové výši 55 mil. 
Kč, podíl investičních výdajů na cel-
kových výdajích 13,5 %. Největšími 
investičními akcemi v roce 2013 byly: 

výstavba kanalizace v Hálkově ulici, 
zahájení projektu Vodovodní přivaděcí 
řad Radim - Pečky.

V roce 2012 činily příjmy 52 mil. Kč, 
podíl daňových příjmů na celkových 
příjmech byl 71,6 %, podíl dotací 20,5 
%. Výdaje byly v celkové výši 47 mil. 
Kč, podíl investičních výdajů na celko-
vých výdajích 9 %. V roce 2012 se inves-
tovalo do: dokončení projektu Snížení 
zdravotních rizik pro obyvatele města 
a rozšíření kamerového systému.

V roce 2011 činily příjmy 95 mil. Kč, 
podíl daňových příjmů na celkových 
příjmech byl 39,8 %, podíl dotací 54,2 
%. Nejvyšší dotace přijaté v roce 2011 
byly na projekty Modernizace MŠ 14 
mil. Kč, projekt Odstranění zdravot-
ních rizik 9 mil. Kč a projekt Sníže-
ní znečištění odpadních vod 8 mil. 
Kč. V roce 2011 činily výdaje 96 mil. 
Kč, podíl investičních výdajů na cel-
kových výdajích byl 47,8 %. Největší 
částky šly v roce 2011 na: dokončení 
projektu Snížení znečištění odpadních 
vod města Pečky - dostavba kanalizace 
a intenzifikace ČOV, projekt Snížení 
zdravotních rizik pro obyvatele města, 
projekt Modernizace MŠ MAŠINKA, 
rekonstrukci podlah a výměnu oken 
v MŠ MAŠINKA, bezbariérové chod-
níky, dokončení komunikace V Kaš-
tánkách, revitalizace vodní nádrže 
(rybníka) ve Velkých Chvalovicích. 

A co nadcházející rok 2017?
Výše rozpočtu dosud není schvále-

na, v lednovém čísle Pečeckých novin 
budeme naše občany informovat.

Děkuji za rozhovor Jana Kusá

Plány Odboru správy majetku 
města MěÚ Pečky do roku 2017

V příštím roce má náš odbor na in-
vestiční akce vyčleněnu částku ve 
výši 2 mil. Kč. Není to málo, ale určitě 
bychom si věděli rady i s daleko vyšší 
částkou. Ale i tak si myslím, že se mo-
hou naši občané opět těšit na zlepšení.

Konkrétně v  domě s pečovatelskou 
službou bude položena nová dlažba na 
balkónech ve II. nadzemním podlaží. 
V Základní škole Švermova 540 se děti 
dočkají nových střešních oken, kte-
rá budou osazena i se žaluziemi proti 
slunci a sítěmi proti hmyzu.  V ZUŠ 
bychom chtěli osadit ve třetím pod-
střešním patře klimatizační jednotky. 
Plánujeme i oplocení prostoru před 
uměleckou školou ozdobným oploce-
ním a doplnění dveří do zdravotní-
ho střediska - dětského oddělení. Na 
základě revizních závad budeme re-
konstruovat elektroinstalaci ve fotba-
lových  kabinách a vyměněna budou 
okna a vchodové dveře za plastová. Ve 
smuteční síni na hřbitově bychom na-
opak chtěli repasovat původní dřevěná 

okna a dveře. Plánujeme také  přemís-
tění  ordinace MUDr. Seifertové ze II. 
podlaží Vzdělávacího centra Pečecka 
do vhodnějších bezbariérových prostor 
dle cílů Strategického plánu. Dva naši 
nájemníci pan Plaček a paní Vízková 
v přízemí Domu služeb nebytové pro-
story ke konci tohoto roku předávají 
a bylo by z technického hlediska mož-
né tyto dva prostory spojit v jeden vět-
ší. Problém je, že na rekonstrukci bude 
potřeba vynaložit velké finanční pro-
středky.  Větší náklady též představuje 
výměna dožitého opotřebeného osvět-
lení ve sportovní hale. V současné době 
vybíráme s projektantem vhodný typ 
LED světel. V návaznosti pak bude 
zadána projektová dokumentace, kde 
bude určen počet svítidel a budeme 
tak moci vybrat dodavatele.

Věříme, že se nám plány pro další 
zkvalitňování žití v Pečkách budou da-
řit uskutečňovat.  

Věra Růžičková, vedoucí odboru 
správy majetku města a BH

Vzpomínáme
Dne  16. listopadu 
jsme vzpomenuli 
nedožitých  80 let  
pana  Ladislava 
Mazánka.  
Vzpomíná rodina

Dne 
15. 

prosince tomu bude 
celý rok, co nás beze 
slůvka rozloučení 
opustil pan Miloslav 
Kocman z Velkých 
Chvalovic.  Stále 
vzpomínají rodiče, 
sestra Iveta s rodinou, syn Jakub 

a ostatní příbuzní.

Dne 4.12.2016 by 
se dožila moje mi-
lovaná manželka 
Jindřiška Trnková 
z Velkých Chvalo-
vic 77 let. S láskou 
a bolestí v srdci 
vzpomíná manžel.



Městská knihovna 
Sv. Čecha v Pečkách

 zve na prodejní výstavu obrazů

Vladimíra Císaře
v prostorách knihovny

od 1. 12. do 23. 12. 2016

Z kultury 5
Novinky z knihovny

• Dejte vale počítačovým hrám 
a zahrajte si klasické společenské 
hry! 

Deskové a stolní hry zažívají návrat 
do našich životů a staly se populární 
volnočasovou aktivitou, která umožňu-
je nejen příjemně strávit čas s rodinou 
nebo přáteli, ale hlavně pomáhá roz-
víjet paměť a myšlení. Naše knihovna 
nabízí od prosince novou službu svým 
uživatelům - půjčování her a nabízí 20 
titulů, které si můžete zahrát buď pří-
mo v knihovně, nebo si je půjčit domů. 
Nabídka je pestrá, snažíme se, aby si 
u nás vybral každý. Tak už vypněte te-
levizi....

• Jak jistě už většina z vás ví, v Měst-
ské knihovně v Pečkách jsou k prode-
ji výrobky Chráněné dílny CZPINS 
z Přelouče. Novinkou a hitem sorti-
mentu je Reflexní opasek se svítilnou 
USB, který se používá jako zvýraz-
ňovací pomůcka osob, zvířat či věcí. 
Otočením těla svítilny dojde k zapnutí 
do režimu blikání či stálého svitu a tím 
k aktivnímu reflexnímu záření v opas-
ku. Svítilna se dá opakovaně dobíjet 
přes usb port a opasek je možné po je-
jím vyjmutí běžně vyprat. Je řádně tes-

tován a certifikován Elektrotechnic-
kým zkušebním ústavem v Praze a lze 
jej objednat na míru v naší knihovně. 

V nabídce jsou dále vánoční kapříci, 
levandulová srdíčka, andělíčci a šitá 
zvířátka, tašky, polštářky, prostírání, 
ubrusy, povlaky na polštáře, dětské 
zástěrky s chňapkou, pouzdra a peně-
ženky.

Kulturní středisko Pečky

Při jedné si 
mladí taneč-
níci předávali 
náhrdelníky či 
špendlíky, při 
druhé předved-
li různé druhy 
pokrývek hlavy. 
Další lekce se 
nesla v duchu 
80. let, kdy se 
hrála Makaré-
na, Hopec, Mar-
tina, Lambáda 
a další divoké 
tance.

Věra Šuková,
ředitelka KS

Taneční pokračovaly prodlouženou

připravilo pro děti Strašidelnou 
cestu, a proto jste jednu  neděli mohli 
potkat v parku malá i velká strašidla 
s různými blikátky. Po projití cesty če-
kala na děti černá jeskyně s pavoukem 
a truhlou. Z ní si každý mohl vzít jeden 
dárek. Nejvíce si děti vybraly balíček 
s párkem a chlebem, který si u ohýn-
ku hned opekly. Byla docela zima a tak 
i podávaný čaj přišel k chuti. Smutné 
na této akci bylo, že jsme roznesli de-
korace strašidel po parku a než děti vy-
razily, tak nám partička, co tráví volný 
čas na lavičce v parku, ukradla všech-
ny škrabošky a blikátka. A s výkřiky 
„jdeme strašit Nátovou“ utekli.  Asi za-
pomněli, že i oni byli kdysi malí kluci.

V neděli 
18. prosince 2016 od 14:00 h

vás zveme do velkého sálu 
Kulturního střediska 

v Pečkách na 

Předvánoční 
koncert

účinkují:
Dagmar Vaňkátová, soprán

Václav Kliment, baryton
Antonie Vaňkátová, housle

Josef Vaňkát, housle
Vratislav Jambor, klavírní doprovod

Na programu jsou skladby 
J. S. Bacha, J. J. Ryby, 
Z. Fibicha, E. Griega,

B.Smetany, F. Kreislera, C. 
Debussyho, C. Saint - Saënsa

Zkuste to 
letos jinak

• Pro ty, kteří hledají změnu a origi-
nalitu ve vánočním obdarovávání jsme 
připravili dárkové poukazy na veškerý 
program Vzdělávacího centra Pečky 
pro II. semestr 2016/17. Nadělte svým 
blízkým zábavu, příležitost ke vzdělá-
vání a prožitek být v kolektivu. Jsme 
tu pro děti, mládež, dospělé i seniory. 
Kompletní nabídku kurzů, seminářů 
a workshopů naleznete na 

www.vzcentrum.cz.
• Chcete si odpočinout a užít si se 

svými dětmi (i bez) adventní pohodu 
a klid, třeba při výtvarničení? Přijďte 
do VCP a relaxujte. Těšíme se na vás 
na úterním drátkování (6. a 20. 12.), při 
fotovýletu do Kolína (3. 12.), sobotních 
dílnách a dámském workshopu (10. 
a 17. 12.).

Jana Kusá, 
koordinátor VCP, tel.: 724 811 636
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Časy se mění . . .

V letoš-
ním roce 
je tomu 170 
let od vzni-
ku místní 
r a f i n e r i e 

cukru, jednoho z největších výrobních 
podniků v Pečkách  na přelomu deva-
tenáctého a dvacátého století. 

Zakladatel továrny Karel Wein-
rich se nejdříve pokoušel vyrobit cukr 
z brambor, ale po nezdaru začal studo-
vat výrobu cukru z řepy. Za tím účelem 
procestoval Francii, kde již byly mnohé 
cukrovary tohoto typu v provozu. Byl 
to důsledek Napoleonovy hospodářské 
politiky, která dopomohla k rychlejší-
mu rozšíření a zlepšení výroby cukru 
z řepy. Roku 1830 zřídil v zámecké bu-
dově knížete Thurn-Taxise v Dobrovi-
cích cukrovar, který se velmi osvěd-
čil. Následovala výstavba cukrovaru 
v Sadské, a když byla postavena státní 
železniční dráha, zavedl výrobu i do 
Peček. Zde roku 1846 koupil pozemek 
na tak zvané ,,ohrádce“ a postavil zde 
nejprve továrničku na výrobu syrobu 
z řepy. V roce 1847 v ní začal pracovat 
s velkým úspěchem. Postupně koupil 
mnoho jiných pozemků. Tím byl polo-
žen základ cukrovarnického průmyslu 
v Pečkách. Weinrich správně předví-
dal skvělou budoucnost, která tomuto 
novému odvětví kynula v úrodném ře-
pařském polabském kraji. Vystihl také 
vhodnost umístnění výroby cukru do 
Peček, kde byla právě postavena drá-
ha. Karel Weinrich zemřel v roce 1860 
jako velmi zámožný. Jeho syn a ná-
stupce Moric Weinrich závod rozšířil, 
ale roku 1884 firma Alexandra Karla 
Morice Weinricha udělala hospodář-
ský úpadek. Jmenovaný s cukrem za-
čal i spekulovat a to se mu nevyplati-
lo. V roce 1884 došlo k mimořádnému 
poklesu cen cukru a následkem toho 
se dostal Weinrich do takové finanční 
tísně, že ani přes poskytnutou pomoc, 
nemohl závod udržet. Pod tíhou nasta-
lé situace prchl do Ameriky, továrna 
přestala pracovat a ocitla se v konkur-
zu. Následkem toho se dělnictvo ocitlo 
v nouzi a v bídě. Na tuto, přímo kata-
strofální událost, bylo dlouho vzpomí-
náno i poté, když byl dán podnik zno-
vu do provozu. 

Weinrichové přinesli Pečkám určitý 
hospodářský vzestup, ale po stránce 
národnostní byl jejich vliv nepříznivý. 
S Weinrichem, který byl Němec, při-
šlo do Peček mnoho cizích lidí, hlav-
ně úředníků, většinou Němců. Ti zde 
založili německé kasino, v dnes již ne-
existující restauraci Slavie u podcho-
du. To bylo zlikvidováno až po pádu 
Weinrichů. Pozlacený lustr, který dnes 
visí v katolickém kostele v Pečkách je 
z majetku bývalého kasina. Za pomoci 
a podpory kasina byla v Pečkách zří-
zena pokoutní německá škola, která 
se však dlouho neudržela. Úředníci 
rafinerie byli voleni do obecního za-

stupitelstva. V roce 1884 byl starostou 
Weinrichův ředitel Theodor Hahn, ně-
mecké národnosti a v roce 1876 prvním 
radním sám Moric Weinrich.

 Podnik po uprchlém Weinrichovi 
převzalo finanční kuratorium, které 
se přetvořilo na akciovou společnost. 
Byla to společnost vídeňská a ta v roce 
1888 za řízení Boh. Ferd. Grsse podnik  
rekonstruovala, zvelebila, rozšířila 
a dne 1. července 1889 uvedla znovu 
do chodu. Tak po pětileté přestávce 
začala rafinérie opět pracovat k velké 
radosti bývalých zaměstnanců. Zno-
vu zavládlý ruch měl příznivý vliv 
i na celý hospodářský život v Pečkách.  
Neuplynulo však ani deset let a přišla 
další katastrofa. Dne 23. listopadu 1897 
v nočních hodinách tu vznikl v oddě-
lení kostkárny oheň, který se rychle 
rozšířil na celý podnik i sklady. Požár 
trval několik dní a žár byl tak velký, 
že se železné části roztavily a cukr tekl 

okny skladiště na dvůr. Doutnajícími 
oharky byla pokryta ulice Komenské-
ho i část náměstí. Jaký byl rozsah po-
žáru možno posoudit z toho, že i v sou-
sední obci Ratenicích byl létajícími 
oharky způsoben požár. Při ohni ne-
přišel nikdo k úrazu, ale hmotná ško-
da byla velká. Následky požáru byly 
však velmi rychle odstraněny a v roce 
1898 bylo znovu započato s výrobou. 
Ředitelem byl v té době císařský rada 
Jindřich Fischer a vrchním správcem 
Antonín Brož, který byl také v letech 
1900 až 1908 místním starostou. Nadá-
le provoz podniku pokračoval bez mi-
mořádného přerušení. 

Přišla první světová válka, jejíž těž-
kosti podnik překonal a pokračoval ve 
výrobě i po rozpadu rakouského moc-
nářství. Zdálo se, že provoz rafenace, 
jak byla rafinérie lidově nazývána, 
bude pokračovat stále dál. Ale neby-
lo tomu tak. Časy se mění a přinášejí 
různé změny. V roce 1929 byla výroba 
v tomto podniku zastavena. Postupu-
jící pokrok v cukrovarnické výrobě 
způsobil, že dosud oddělené výroby 
surového a bílého cukru technickým 
zlepšením některých stávajících cuk-
rovarů utvořily podniky smíšené, kte-
ré mimo výrobu surového cukru tento 
i rafinovaly na cukr bílý. Sehrála zde 
svoji roli výše obecních přirážek a po-
platků, a tak byla výroba převedena do 
nedalekého cukrovaru v Cerhenicích. 
Jedním z posledních ředitelů rafena-
ce byl Kristián Mrasek. Posledním 

starostou ze zaměstnanců byl Otakar 
Hrázský. 

A tak po více než 80 letech končí 
jedna kapitola tohoto podniku a záro-
veň i sláva cukrovarnického průmyslu 
v Pečkách. Jeho zánikem byly Pečky 
silně poškozeny, neboť to byl podnik, 
který po dlouhá léta zaměstnával mno-
ho obyvatel Peček i okolí. Zároveň tím 
ztratilo město Pečky, tak i bývalý po-
děbradský okres zdroj příjmů. Také 
obchod a živnosti pocítily tuto změnu 
neblaze. Obyvatelstvo ztratilo práci 
právě v době nastupující hospodářské 
krize. Namáhavá práce bez mechaniza-
ce, kde například ,,frachťácí“ vykláda-
li vagony akordem (úkolem) takovým 
způsobem, že 100 kg žoky surového 
cukru nosili na zádech a vyrovnávali 
je do štosů, dávala zaměstnancům vy-
dělat slušné peníze. Mnozí z nich měli 
v podniku tak zvanou definitivu. 

Tímto surovým cukrem se během 
řepné kampaně naplnily všechny skla-
dy a pak během roku se postupně zpra-
covával, rafinoval na cukr bílý. Ten 
se vyráběl v několika druzích. Vedle 
kostek a krystalu to byly známé velké 
a malé homole  balené v černém pa-
píru a převázané cukršpagátem. Pe-
čecký cukr měl ve světě dobrý zvuk 
a vyvážel se do Anglie, Indie, Francie, 
Turecka, Afriky i jinam. Představu, 
jaký význam pro pracovní příležitost 
v Pečkách měl tento průmysl, si mů-
žeme udělat podle počtu pracovníků, 
které zaměstnával. Po požáru v roce 
1898 zde bylo zaměstnáno 815 dělníků 
z toho 555 mužů, 200 žen a 60 chlapců. 
Roční výplaty činily 250 000 zlatých. 
V roce 1913 měla rafinerie spolu s cuk-
rovarem v Pečkách 1450 zaměstnanců. 
Ostatní podniky v Pečkách měly do-
hromady 756 zaměstnanců. Čistý roční 
zisk činil několik milionů. 

Po zastavení výroby byla postupně 
prováděna demontáž strojního zaříze-
ní. Budovy, které byly i s rozsáhlým 
nádvořím plné ruchu a dobře udržová-
ny, pustly, podnik upadal. Jen ve vrát-
nici zůstal J. Drobný, dlouholetý repre-
zentační vrátný rafinérie.  A v pečec-
kém  městském znaku černá homole 
cukru s bílou čepičkou, jako vzpomín-
ka na průmysl, který v hospodářském 
životě města sehrál důležitou roli.

O dalším osudu objektů zrušené ra-
finérie vám budu vyprávět někdy příš-
tě.

Jan Karbus, kronikář
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Rok 2016 v Pečovatelské službě 

a výhled do roku 2017
Jedli, pili, 
hodovali

Ještě pár dnů a máme tu Vánoce, 
svátky vtipně zvané tlusté či obžerné. 
Naši předkové dobře věděli, proč jim 
tak přezdívali. Otvíráme znovu knihu 
Jak se bavila Praha a dočítáme se tolik 
zajímavostí o jídle a pití, že se na vyme-
zené místo nevejdou. Alespoň krátce.

Každý národ se chlubí nějakou spe-
cialitou, tak „ svíčková na smetaně je 
a zůstane – i bez patentu – vynálezem 
českého mozku a českého žaludku“. 
Ovšem v Pražské kuchařce aneb co 
strojiti dnes z roku 1823 najdeme tako-
vé pokrmy, že věru nevíme, co v nich 
bylo a jak chutnaly. Považte: švejdský 
barevný zpejchlík, šneple s řepou, 
škorzonské kořínky s oblitým telecím 
hrudím, pupédon v karfiolu s parma-
zánem, hňup na jitrnicích, frikando 
s vokounem, … Dobrou chuť!

Autor knihy pamětí O mládí téměř 
staropražském A. Novotný si všímá, co 
se v Praze snědlo a vypilo za rok 1842, 
kolik kořalky, dovezené ohnivé vody, 
piva, moštu Pražané prolili hrdlem, 
kolik telat, volů, prasat, ovcí, zají-
ců, jelenů, drůbeže, másla, sádla atd. 
skončilo na talířích. „ Aby obraz žra-
vosti dosáhl úplnosti, budou zde vejce 
shrnuta do kopce složeného z 203 082 
kop a souběžně s řekou alkoholu teče 
veletok mléka“. Ohromující čísla! A to 
měla Praha 124 000 obyvatel. A tak „ 
žravost neznala mezí a Pánbůh se na tu 
pejchu už ani nemohl dívat“. Ale díval 
se, díval …

A pilo se, třeba březňák čili Matiční 
ležák, který se „ směle vyrovnal šam-
paňskému“ vzpomíná pamětník. Co na 
to antialkoholici, kteří vytrvale, ovšem 
marně, vedou antialkoholní válku? „ 
Pijan upadá tělesně i duševně, propíjí 
rozum i lidskou důstojnost a klesá až 
pod zvíře, ničí rodinné štěstí a stává 
se kletbou svým. Je dětem k hrůze 
a manželce k ošklivosti.“

Přímo svátkem pijanů je silvestr, 
ale přijďte za nimi s podobným kázá-
ním. V roce 1927 píše Met. Kubíček: „ 
Malý náš národ propije za rok 30 měst, 
prokouří 13 000 rodinných domků, pro-
tančí a vydá za luxusní předměty za 50 
000 rodinných domků …“

Přičteme – li v dnešní době drogy, 
kolikpak je to měst?

-zf-

Vážení čtenáři,
v letošním roce to je již 20 let, co po-

třebným seniorům a dalším osobám 
s různým druhem postižení nebo one-
mocnění poskytuje svoje služby naše 
organizace. Potřebnou pomoc, která 
umožňuje setrvat a dožít ve svém do-
mově. Před 2 roky rozšířila Pečova-
telská služba péči v odpoledních a ve-
černích hodinách a také o víkendech 
a svátcích.  Vzrůstající poptávka po 
této péči je důkazem, že to byl správný 
a důležitý krok ve zkvalitňování a roz-
šiřování našich služeb. 

V zářijovém vydání Pečeckých no-
vin jsem vás již informovala o záměru 
vybudovat v Pečkách denní stacionář 
pro seniory, který by námi poskyto-
vané služby dále rozšířil. Z průzkumu 
poptávky po této službě uskutečněné 
v měsících srpen – říjen jsme získali 
četné podněty, že je to služba potřebná 
a s největší pravděpodobností dle odpo-
vědí respondentů i využívaná. V prů-
zkumu byly zpracovány informace z 37 
došlých dotazníků. Z těchto 37 respon-
dentů považuje 32 sociální službu den-
ní stacionář pro seniory za potřebnou.  
7 respondentů by mělo faktický zájem 
o využívání této služby v Pečkách, spo-
lečně s dovozem do zařízení a zase zpět 

domů. Nejčastěji by ji využili v čase 
od 8 do 16 hodin. V současné době tak 
již aktivně pracujeme na tom, aby tato 
služba mohla být v příštím roce reali-
zována, a mohla tak vhodně doplnit již 
poskytovanou pečovatelskou službu. 
Chtěla bych proto zde poděkovat všem, 
kteří se do průzkumu zapojili a přispě-
li cennými informacemi pro realizaci 
této aktivity.

Ráda bych na následujících řádcích 
také upozornila na článek „Záchran-
ný kruh pro pečující“, popisující pro-
jekt Dva životy, realizovaný organizací 
A – DOMA, z.s., se kterou jsme v ne-
dávné době navázali spolupráci právě 
za účelem podpory osob, které pečují 
o blízkého člověka. Silně vnímáme po-
třebu pomoci také právě osobám, kte-
ré pečují o někoho blízkého, nejčastěji 
rodinného příslušníka. Tito lidé bývají 
často v pozadí svých potřebných blíz-
kých, nicméně i jim je zapotřebí pomá-
hat, aby se na své cestě péče o svého 
blízkého nevyčerpali a mohli svůj cíl 
zdárně dokončit ku prospěchu všech 
zúčastněných.

Na závěr bych vám všem ráda po-
přála klidné vánoční svátky a jen vše 
dobré v roce následujícím.

Petra Čermáková, ředitelka

Záchranný kruh pro pečující
Pomáháte svým blízkým splnit 

jejich přání zůstat po zbytek života 
v domácím prostředí? Jste na začátku 
a rozhodujete se, jak pomoc rodičům 
zajistit? Víte, na jakou finanční podpo-
ru máte nárok? Dovedete si představit, 
co Vás čeká po propuštění rodičů z ne-
mocnice nebo léčebny dlouhodobě ne-
mocných? Zapomínají, kam si dali věci 
a ukládají je na neobvyklá místa? Ztrá-
cí zájem o koníčky? Dochází u nich ke 
změnám nálady a chování, uzavírají se 
do sebe? Mají problémy s udržováním 
chodu domácnosti? Vrací se neustále 
do minulosti? Jestliže jste alespoň na 
jednu otázku odpověděli ano, je právě 
projekt Dva životy určen Vám.

Jedinou podmínkou účasti je, že by-
dlíte ve Středočeském kraji, ale pomá-
hat svým blízkým můžete i v Praze.

A DOMA z.s. Vám díky Operační-

mu programu Zaměstnanost a rozpoč-
tu České republiky prostřednictvím 
Evropského sociálního fondu nabízí 
veškeré aktivity zcela zdarma. Přije-
deme do Vašich domácností v čase, 
který Vám bude vyhovovat. Záchranný 
kruh, který Vám posíláme, je v podobě 
individuální podpory rodinného prů-
vodce a odborných lektorů z oblasti 
zdravotní, sociální či podpora psycho-
loga a ukázka trénování paměti.

Kontaktovat nás můžete ne tel. čísle 
733 194 952 nebo e-mailem info@ado-
ma-os.cz. Informace najdete i na webo-
vých stránkách www.adoma-os.cz.

Bezpečně s námi proplujete rozbou-
řeným mořem každodenních starostí 
pečujících.

10. výroční posezení s hudbou 
MO STP Pečky 2016

Rádi se s vámi podělíme o průběh 
této akce, která byla pořádána Místní 
organizací svazu tělesně postižených, 
z. s. Pečky. Posezení se uskutečnilo 
dne 11. 11. 2016 v Kulturním středisku 
v Pečkách. Účast byla pěkná, zúčast-
nilo se 75 osob včetně členů, nečlenů 
a hostů z MO Radim a Týnec nad La-
bem. Občerstvení bylo zajištěno z bu-
fetu panem Machkou a k tanci a posle-
chu velice pěkně hráli ke spokojenosti 
všech pánové Suchánek a Zadina. 

Akce se všem moc líbila a také nás 
potěšilo, že jsme mohli posedět v nově 
zrekonstruovaném kulturním středis-
ku. Za to moc děkujeme MěÚ v Peč-
kách a pracovníkům KS, kteří pro nás 
sál připravili.

Těšíme se, že se příští rok ve zdraví 
opět setkáme!!!

Přejeme všem našim občanům 
a všem čtenářům Pečeckých novin 
pevné zdraví a pohodu v roce 2017.

Výbor MO STP Pečky

Projekt Dva životy CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001027 je spolufi-
nancován prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost 
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
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Společné vzdělávání („inkluze“) na naší škole

Tématem, které již více než rok čeří 
hladinu veřejného mínění jak odbor-
né, tak i laické veřejnosti je společné 
vzdělávání neboli tzv. „inkluze“.

Problém nastal již na začátku proce-
su, kdy informace, které se šířily z růz-
ných institucí a médií byly nepřesné 
a dosti často katastrofické. Výsledkem 
pak bylo například to, že byl mnohem 
větší zájem o víceletá gymnázia, než je 
to běžné. Rodiče chtěli pochopitelně 
pro své děti to nejlepší a chtěli je za-
chránit před blížící se katastrofou.

Ta naštěstí nenastala a věci běží na-
dále tak jako dříve. Pro naši školu není 
společné vzdělání žádnou převratnou 
novinkou. Již více než patnáct let se 
snažíme o zapojení žáků s handicapem 
do běžné výuky. Jsou to žáci se zdravot-
ním postižením různého druhu i žáci 
s různými poruchami učení a chování. 
Všichni, kteří k tomu mají dispozice, 
mají právo na stejné vzdělání.

Samozřejmě to není jednoduché 
a přináší to s sebou spoustu problémů 
a práce navíc, kterou musí všichni od-
vést. Občas se to setkává i s nepocho-
pením a nesouhlasem ze strany někte-
rých rodičů. Ale je třeba si uvědomit, 
že škola není skleník, který by pěsto-
val jenom vybrané rostlinky… A stejně 

tak je tomu v běžném každodenním 
životě, pro který se snažíme děti při-
pravovat. Mají možnost poznat různo-
rodost lidské společnosti a učit se řešit 
problémy v chráněném prostředí školy.

Spolupracujeme přitom s různými 
poradenskými institucemi a uvnitř 
školy nám pomáhají asistenti pedago-
ga, kteří pracují s těmi, kdo to nejvíce 
potřebují. Současný systém společné-
ho vzdělávání by nám měl v této oblas-
ti výrazněji pomoci. Bohužel s sebou 
přináší i nárůst administrativy, kterou 
se teprve učíme spolu s poradnami 

zvládat. Společné vzdělávání zname-
ná i potřebu dlouhodobého vzdělávání 
pro naše pedagogy.

Společné vzdělávání je běh na dlou-
hou trať, který je třeba zvládnout jak 
po materiální, personální, tak i orga-
nizační stránce. Děláme pro to maxi-
mum možného a věřím, že se výsledky 
dostaví. Ale nejsou to výsledky, které 
bychom viděli teď hned. Je to něco, co 
si každý ze zúčastněných odnáší do 
svého budoucího života.

Luboš Zajíc, ředitel školy

Školní jídelna jede naplno
Od listopadu se rozjel provoz škol-

ní jídelny již naplno. Začali jsme va-
řit obědy složené z polévky, výběru 
ze dvou jídel a salátového baru nebo 
moučníku. Také nápoje mají strávníci 
na výběr. Trvale jsou to čtyři studené 
nápoje a k tomu teplý čaj nebo mléko.

Také výdej obědů pro cizí strávní-
ky (kteří nejsou žáky ani zaměstnan-
ci školy) se rozjel od listopadu, kdy se 
nám podařilo vyřídit všechny admini-
strativní záležitosti. Cena obědů pro 
cizí strávníky byla nastavena ve výši 
60,- Kč za jeden kompletní oběd. Tato 
cena byla stanovena jako cena v mís-
tě obvyklá. Je pravděpodobné, že po 
vyčíslení skutečných nákladů za delší 

období, bude cena ještě následně upra-
vována.

Také připravujeme možnost prodeje 
vakuově upravených potravin pro od-
nos strávníky mimo školní jídelnu.

Zvažujeme i přípravu dopoledních 
svačin pro žáky, ale vzhledem k tzv. 
„pamlskové vyhlášce“, která upravuje 
vhodné a nevhodné potraviny pro škol-
ní stravování, je problém najít odpoví-
dající sortiment.

Jsme rádi, že pomalu překonáváme 
dětské nemoci spojené se začátkem 
provozu a dostáváme se do stavu, kdy 
věci i lidé fungují tak, jak by měli.

Luboš Zajíc, ředitel školy

Národní konference eTwinning
Ve dnech 13. – 15. října se uskuteč-

nila Národní konference eTwinning. 
I dvě naše vyučující se tohoto setkání, 
které se konalo na štiřínském zámku, 
zúčastnily. Program eTwinning je ini-
ciativa Evropské komise. Umožňuje 
školám, jejich učitelům a žákům ko-
munikovat se svými kolegy v zahraničí 
a vyměňovat si s nimi poznatky ze své 
kultury a sdílet vědomosti a dovednos-
ti nabyté ve školním prostředí. Společ-
ně se spolužáky z partnerské školy žáci 
pracují na předem vybraném projektu, 
pro který musí využít jak znalosti z da-
ného předmětu, tak dovednost komu-
nikovat v cizím jazyce. Na mnohých 

školách je eTwinning součástí výuky 
již déle než deset let a je využíván té-
měř ve všech předmětech.

Na konferenci byly oceňovány nej-
lepší české projekty z předchozího 
školního roku a měly jsme tedy mož-
nost inspirovat se celou škálou aktivit 
z nejrůznějších předmětů. Na několika 
seminářích jsme se dozvěděly, jak by 
měl správný projekt vypadat a jakých 
věcí se naopak vyvarovat. Zároveň 
jsme se seznámily s několika webový-
mi aplikacemi, které se nejen často vy-

užívají v projektech, ale které zároveň 
mohou zpestřit i běžnou výuku. 

Vzhledem k tomu, že i naše škola 
plánuje účastnit se programu eTwin-
ning, byla tato konference velmi pří-
nosná. 

Marie Hronová, Štěpánka Vlasáková – 
koordinátorka projektu Erasmus+

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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Vzpomínáme na Václava Havla 

a oběti totalitních režimů XX. století 
Žáci osmých 

a devátých tříd 
dvakrát rozsví-
tili Havlovo srd-
ce na pietním 
místě před MěÚ 
v Pečkách, o něž 
se svým darem 
zasloužila firma 
Kamenictví Ol-

dřich Svoboda nástupci, s.r.o. z Peček. 
Minutou ticha uctili památku obětí fa-
šismu (17. 11. 1939) i komunismu (17. 11. 
1989). Vyslechli si úryvek novoročního 
projevu prezidenta Havla z roku 2003. 
Přečetli autentické vzpomínky rodičů 
a prarodičů na osobnost Václava Ha-
vla a Sametovou revoluci. Přinesli na 
pietní místo předměty a knihy spojené 
s prezidentem Havlem (Moc bezmoc-
ných a jiné eseje). Porovnali dobové 
fotografie radnice a náměstí se  sou-
časnou podobou.  Převyprávěli smutný 
osud sochy prezidenta T. G. Masary-
ka - ukázkový příběh kulturního bar-
barství místních komunistů a zaměst-
nanců Reguly. 

Tajemnici MěÚ paní Pajkrtové dě-
kuji za zážitky z osobního setkání 
s Václavem Havlem na Hradě z doby, 
kdy byla starostkou Sadské. Od pana 
Urbana a paní Strnadové se přítomní 
náctiletí dozvěděli o fungování míst-
ní samosprávy - rady, zastupitelstva 
a úředníků na MěÚ. Pan Paluska a pan 
Krištoufek zase připomněli, co bychom 
bez přechodu k demokracii v roce 1989 
dnes neměli v oblasti volného pohybu 
osob a svobodného přístupu k informa-
cím. 

Panu učiteli Kuprovi děkuji za foto-
dokumentaci a videonahrávky vzpo-
mínkové akce k nedožitým 80. naro-
zeninám Václava Havla. Po zpracová-

ní a se souhlasem zúčastněných část 
umístíme na webové stránky školy 
a do školní kroniky. 

Nejdůležitějším článkem vzpomíná-
ní na Václava Havla byli rodiče a nej-
bližší příbuzní, kteří si na vyprávění 
vlastních zážitků z roku 1989 uděla-
li čas. Doplnit potřebná data, pojmy 
a historické souvislosti jsme zvládli 
ve škole. K novodobým dějinám se 
bohužel žák základní školy dostane 
ve druhém pololetí devátého ročníku. 
Bez přípravy by vycházka k dlaždici 
v chodníku s letopočty neměla smysl.  

Za veřejné čtení rodinných vzpomí-
nek přímo u pietního místa před rad-
nicí dne 16. 11. děkuji Lukáši Nimbur-
skému a Kateřině Žůrkové. 

Věra Křížová, zástupkyně 2. st. ZŠ

• S Machem a Šebestovou 
v Africe

Již od začátku naší povinné školní 
docházky nás každým školním rokem 
provází nějaký kamarád. V 1. ročníku 
to byl roztomilý Krteček, ve 2. ročníku 
šikovný Ferda Mravenec.

V tomto školním roce nás čeká mno-
hem více náročnější práce, a proto 
máme kmotry hned dva – zvídavého 
Macha s věrnou kamarádkou Šebesto-
vou. Společně s těmito žáky ze III. B 
budeme po celý školní rok cestovat po 
všech světadílech.

Naší první zastávkou byla horká Af-
rika. V celodenním projektovém dni 
jsme se o tomto světadílu dozvěděli 
mnoho zajímavostí: např. o způsobu ži-
vota, tradičních jídlech, přírodě, práci 
a hrách dětí i kulturních památkách. 

Prohlédli jste si také různé encyklo-
pedie, mapy a příručky, přečetli si ma-
rockou a egyptskou pohádku, vypočí-
tali slovní úlohu o slonech a žirafách, 
přečetli a vyplnili pracovní list a člá-
nek s názvem Kdo pojede do Afriky, 
namalovali si africká zvířata v přírodě 
a vyrobili stojánek na tužky ve tva-
ru slona afrického. V hodině hudební 
výchovy jsme si zopakovali již známé 
písničky o afrických zvířatech (např. 
píseň Tygr) a naučili se tři nové veselé 
písně: Pět minut v Africe, Nilský kro-
kodýl a Chňapík – malý krokodýl.

Žáci III. B

• Vikingové – VII. B, VII. C
 Žáci VII. B a VII. C se v hodině dě-

jepisu blíže seznámili s Vikingy. Zají-
mal je jejich původ, rozvrstvení společ-
nosti, postavení žen, důvody vikinské 
expanze, výzbroj a mýtus o rohatých 
přilbách. Nezapomněli jsme ani na du-
chovní život Vikingů a zaměřili jsme 
se na jejich představy o podobě světa.  
Ze svých poznatků vytvořili žáci ná-
stěnku vedle učebny č. 30.

Michaela Hrnčířová, učitelka

V měsíci prosinci oslaví 
svá životní jubilea:

Eva Brožková – 80 let

Jaroslava Čížkovská – 80 let

Věra Trnková – 80 let

Jarmila Viktorová – 80 let

Helena Fridrichová – 91 let

Růžena Fuchsová – 93 let

Zděňka Nováková – 94 let

Hodně zdraví a elánu!

Gratulujeme
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Vítězem 24. ročníku Podzimního běhu parkem 
se stal nejmladší závodník na startu.

Podzimní běh parkem na 10 km se 
již tradičně konal v den státního svát-
ku (28. 10. 2016). Před startem samot-
ného závodu položili účastníci běhu, 
v čele se starostou města Peček, kytici 
k pomníku na náměstí k uctění památ-
ky padlých během I. a II. světové vál-
ky. Vítězství v závodě vybojoval mezi  
38 zúčastněnými běžci teprve šestnác-
tiletý Tomáš Martínek z Kounic. Mezi 
ženami byla podobně úspěšná Eva Ba-
bicová z TTC Český Brod. Závody na 
suché trati v parku provázelo poměrně 
příznivé počasí – bezvětří a teplota 8oC.

Výsledky:  
Muži celkově

1. Tomáš Martínek - ZŠ Kounice 36:18
2. Luboš Herel - LESK Kolín 36:43
3. Milan Babica - Sokol Vsetín 38:59

Ženy celkově
1. Eva Babicová - TTC Č. Brod 43:08
2. Iva Kroužilová - Poděbrady 44:30
3. Kamila Skalinová - GP Kolín 46:15

Jarní Pečecká desítka „Memoriál 
Jardy Kvačka“ se uskuteční v sobotu 
11. března 2017. Již od 1. 12. 2016 bude 
na stránkách www.sportt.cz  spuštěna 
registrace k tomuto závodu. Podrob-
nosti a propozice závodu naleznete na 
stránkách www.pecky10km.cz. Na vaši 
účast se těší pořadatelé z BK Pečky. 

Jiří Katrnoška
Vítěz závodu Tomáš Martínek

Pozvánka 
na basketbal

poslední letošní utkání 1. ligy žen 
sehrají basketbalistky Sokola Pečky 
v městské sportovní hale v Pečkách 
v neděli 18.12 od 10.00 s USK Praha B.  

Našemu družstvu 
se v dosavadním prů-
běhu soutěže daří 
a překvapivě po osmi 
odehraných utkáních 
je v soutěži na první 
příčce. Zápas proti 
kvalitní rezervě na-
šeho nejlepšího druž-
stva, kterým je  USK 
Praha, slibuje zajíma-
vou podívanou.
Jiří Katrnoška, trenér

Malým 
volejbalistkám 

se daří
Říjen i část listopadu 

byl pro všechny věko-
vé kategorie plný akcí. 
Není snad hráčka, která 
by se neúčastnila něja-
kého turnaje. Při většině 
zápasů byl po posled-
ním hvizdu rozhodčí-
ho úsměv na naší tváři. 
Máme za sebou kvalifi-

kační turnaj pro naše nejmenší, které 
22. října odehrály své první zápasy na 
turnaji SuperMINI v Mnichově Hradi-
šti, zde všechny sbíraly první zkuše-
nosti z turnajů, nešlo tedy o výsledky. 

Na druhý turnaj dne 5.11 jela obě 
družstva i do Prahy. V soutěži MINI 
družstvo A vše vyhrálo a vybojovalo 
tedy postup do I. ligy, dostalo se tak 
mezi „pražskou elitu.“ Družstvo B udr-
želo IV. ligu s průměrným, ale uspoko-
jujícím výsledkem. 

Mladší žákyně se díky neporazitel-
nosti v podzimní kvalifikaci dostaly 
v krajském přeboru do první výkon-
nostní skupiny. V neděli 13. listopadu 
svoji neporazitelnost potvrdily, když 
v Kunicích postupně porazily Benátky, 
Kunice i Brandýs. Vždy 2:0 a do vý-
sledkové tabulky zimní části si zapsaly 
prvních 9 bodů.  

V den státního svátku 17. 11. odjely 
hráčky do Kolína. Tam se pořádal tur-
naj krajského MINIvolejbalu. Turnaje 
se účastnily i nejmenší hráčky, které 
si odehrály vůbec svůj první turnaj 
ve žlutém minivolejbale a nasbíraly 
spoustu cenných zkušeností. Ty nej-
zkušenější hráčky opět předvedly, co 
se již naučily a bez jediné porážky vy-
bojovaly první místo z 16 týmů.  O dva 
dny později se zase hrálo. Dokonce na 
domácí palubovce v Parkhale. Starší 
žákyně fandícím rodičů předvedly, jak 
se umí radovat po vyhraném zápase. 
Všechny tři možnosti k tomu využily, 
když postupně porazily Kutnou Horu, 
Čelákovice i Lysou n.L. Tento den byl 
organizačně náročnější. I naše mladší 
hráčky vyrazily na turnaj do Brandý-
sa, kde jsme se zúčastnily druhého tur-
naje SuperMINI. V modrém minivolej-
bale jsme obsadily druhé místo. Dvě 
družstva oranžového minivolejbalu 
sbírala zkušenosti. Už vědí, co je nutno 
pilovat do příštích turnajů. Do konce 
roku nás čeká ještě dost volejbalových 
zážitků. Snad stále i úspěchů. 

Družstvo mladších žákyň dopiluje 
svou herní činnost, kterou vám může 
v neděli 15. 1. 2017 předvést v Parkha-
le na turnaji krajského přeboru. Při-
jděte fandit!

L. Šátková, trenérka

Vážení přátelé 
nesmrtelného odkazu 
díla Járy Cimrmana,

dovolte mi,abych 
Vás co nejsrdečněji 
pozval na slavnost-
ní odhalení pomní-
ku, který je věno-
ván jednomu z vy-
nálezů Mistra Járy 
Cimrmana.(Tento 
vynález bude před-
staven, i s krátkou 
legendou, v den od-
halení).

 Pomník bude zbudován na Husově 
náměstí v Pečkách a slavnostně odha-
len dne 30. 12. 2016 v 15:30 hodin.

Těšíme se na Vaši účast.                
Jiří Lazar
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V listopadu jsme na MěÚ v Pečkách přivítali šest nových občánků:
Lukáše Jankovského, Štěpána Ružinského, Marka Poláka, Sofii Bulíčkovou, Elišku Keltnerovou a Aničku Hošinskou.

Vedení města 

spolu se zaměstnanci městského úřadu 

a redakcí PN

přejí všem svým spoluobčanům 

spokojené Vánoce a hodně štěstí 

v novém roce 2017.
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Registrační značka 7627/99. Informační měsíčník Pečecké noviny s pověřením MěZ vydává město Pečky v ná-
kladu 600 kusů. Redakční rada: Cecilie Pajkrtová, Milan Paluska, Jana Kusá. Redakce: e-mail: info@vzcentrum.
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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.)

Vaše příspěvky do PN 
přijímáme: 

!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 %). 

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

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

= 1 inzerce zdarma
předplacená inzerce na 1 rok 

= 2 inzerce zdarma

 1. 12.- 23. 12.   Prodejní výstava obrazů Vladimíra Císaře (MK)
   Městská knihovna Sv. Čecha Pečky, www.knihovnapecky.cz
 3. 12. 13:00 Fototoulky s Františkem – kolínská architektura (VCP)
   Sraz před nádražím ČD – 12:45, www.vzcentrum.cz
 3.-4. 12. 9:00 Výstava železničních modelů
   - 17:00 Žerotínova 281, Pečky, www.szmp.cz
 4. 12. 15:00 Odpoledne s Mikulášem – hry, soutěže, tanec; 30,- Kč (KS)
   Kulturní středisko Pečky
  18:00 Koncert skupiny PRANIC 
   (sbor Českobratrské církve evangelické)
   Evangelický kostel v Pečkách
 6. 12. 18:00 Workshop Adventní drátkování (KLUBKO)
   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz
 8. 12. 19:00 Úsměvy Ivo Šmoldase, básník, scénárista a filozof, 
   písničkář Pepa Štross; 200,- Kč
   Kulturní středisko Pečky
 9. 12. 14:30 Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi (KS)
   Kremlův park před Kulturním střediskem Pečky 
 10. 12. 14:00 Workshop Andělské tvoření pro pra/rodiče s dětmi (VCP)
   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz
  14:00 Workshop pro ženy Daruj si předvánoční nadechnutí 
   (VCP, MK)
   Městská knihovna Sv. Čecha v Pečkách, www.vzcentrum.cz
  18:00 Věneček – závěr tanečního kurzu (KS)
   Kulturní středisko Pečky
 12.-16. 12. 13:00 Vánoční výstava výtvarného oboru ZUŠ Pečky
   - 17:00 ZUŠ Pečky, www.mujweb.cz/zus.pecky
 13. 12. 17:30 Koncert ZUŠ v evangelickém kostele (ZUŠ)
   Evangelický kostel v Pečkách, www.mujweb.cz/zus.pecky
 14. 12. 18:00 Česko zpívá koledy, zpěvníky na místě (KS)
   Kremlův park před Kulturním střediskem Pečky
  18:00 Školka zpívá koledy (MŠ Mašinka Pečky)
   Velká zahrada MŠ
 15. 12. 17:30 Vánoční žákovský koncert ZUŠ Pečky
   Velký sál ZUŠ Pečky, www.mujweb.cz/zus.pecky
 17. 12.  14:00 Workshop Dárky na poslední chvíli, pro pra/rodiče s dětmi
   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz
  19:00 Ples absolventů tanečních bez rozdílu věku, 
   kapela Pohoda, společenský oděv, 100,- Kč
   Kulturní středisko Pečky
 18. 12.  10:00 I. basketbalová liga žen TJ Sokol Pečky – USK Praha B
   Městská sportovní hala Pečky
  14:00 Předvánoční koncert (ČKA)
   Kulturní středisko Pečky 
 20. 12.  17:30 Vystoupení Flauto Bandu a ZUŠ Bandu (ZUŠ)  
   Velký sál ZUŠ Pečky, www.mujweb.cz/zus.pecky
  18:00 Workshop Adventní drátkování (KLUBKO)
   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz 
 29.-30. 12.  9:00 Výstava železničních modelů
   - 17:00 Žerotínova 281, Pečky, www.szmp.cz
 30. 12. 15:30 Odhalení pomníku Járy Cimrmana
   Husovo nám. v Pečkách
 31. 12. 18:00 Silvestrovské soutěže (KS)
  19:00 Silvestrovský ohňostroj (KS)
   Před MěÚ v Pečkách
 1. 1. 13:30 8. ročník Novoročního špacíru okolo města, 
   Pečky – V. Chvalovice - Pečky, soutěže pro děti (KS) 
   Kulturní středisko Pečky

Uzávěrka 
lednového čísla

Pečeckých novin 
již 14. prosince 2016


