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Zajímá vás, co je v Pečkách nového? Rádi byste se dovídali, 
kam u nás za kulturou a sportem? Zaregistrujte svůj e-mail na 

w w w.pecky.cz
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2017

Vážená paní inženýrko,
obracím se na Vás s naléhavou žá-

dostí o řešení neúnosné dopravní situ-
ace v Pečkách, Tř. Jana Švermy. Tato 
komunikace 2. třídy je neúměrně za-
těžována těžkými nákladními vozy, 
které přepravují stavební materiál 
z nedalekých lomů. Dochází k porušo-
vání statik přilehlých domů, což má za 
následek újmu na soukromém majet-
ku. V těsné blízkosti této komunikace 
se nacházejí všechna školská zařízení 
a vzniklými otřesy a hlukem musí být 
často vyučovací hodiny přerušová-
ny a tím dochází i k nekvalitní výuce 
a stížnostem pedagogického sboru 
a rodičů. Vlastníci budov se obracejí 
na pojišťovny a požadují náhradu ško-
dy. Pojišťovny je odkazují na správce 
komunikace, což v tomto případě je 
příspěvková organizace Středočeské-
ho kraje, KSÚS. Komplexním řešením 
této komunikace by bylo dokončení 
obchvatu Pečky-sever, kde v současné 
době probíhají jednání s vlastníky po-
zemků a projekční kanceláří CR Pro-
jekt Mladá Boleslav. Z vlastní praxe již 
dobře víte, že tato jednání budou ve-
lice zdlouhavá, mnohdy končí nezda-
rem. Proto si dovoluji navrhnout celou 
tuto průjezdnou komunikaci městem, 
která je ze žulových kostek, změnit na 
asfaltový povrch. Touto úpravou by ne-
docházelo k tak silným otřesům, které 
ničí jak soukromý majetek, tak i ma-

jetek města. Ze zkušeností z okolních 
obcí víme, že tato změna povrchu vo-
zovky by velice prospěla ke zklidnění 
situace v dané lokalitě. Při posledním 
měření bylo zjištěno, že naším městem 
projíždí cca 6.500 vozidel denně. K ře-
šení nahradit žulové kostky asfalto-
vým povrchem se přiklání i Dopravní 
inspektorát PČR, územní odbor Kolín.

Řešení této situace bylo zahájeno 
již s bývalým vedením Středočeské-
ho kraje, který nám nabídl uzavření 
Smlouvy o spolupráci veřejných zada-
vatelů na rekonstrukci silnice Tř. Jana 
Švermy. Tato smlouva nebyla uzavře-
na z důvodu, že město Pečky se mělo 
podílet na této akci zajištěním projek-
tové dokumentace. Dle našeho názoru 
je tato komunikace v majetku Středo-
českého kraje, proto i náklady na vy-
pracování projektové dokumentace by 
měly být v kompetenci Středočeského 
kraje. Město Pečky se nebrání finanční 
spoluúčasti, která by měla být směřo-
vána na vlastní realizaci této investič-
ní akce. 

Pro širší objasnění této problemati-
ky nabízím osobní setkání dle Vašich 
možností. O těchto problémech je plně 
informována paní Ing. Dagmar Totho-
vá z odboru dopravy pro oblast přípra-
vy investic. 

Děkujeme Vám za ochotu a vstříc-
nost a podání jakékoliv informace.
 Milan Urban, starosta města

K rukám Ing. MBA Jarmily Jenčíkové, 
vedoucí Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje: 
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Větší komfort pro parkující u nádraží ČD 
– stavební řízení započato
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Budoucí parkoviště je situováno na 
nevyužívané pozemky východně od 
nádražní budovy. Bude obsahovat cel-
kem 78 parkovacích míst. Umístění 
a dispoziční řešení parkoviště je navr-
ženo s ohledem na hranice pozemků 
a na ochranu drážních kabelů. Parko-
vací stání mají rozměry 4,6 x 2,6 m, šíř-
ka obslužných komunikací je 5,2 - 6,0 
m. Povrch bude z betonové zámkové 
dlažby. Součástí výstavby bude veřej-
né osvětlení a kamerový systém.

Stavební řízení v tomto případě 
bude náročné a déletrvající, jednak se 
jedná o stavbu v ochranném pásmu 
železniční dráhy a také je potřebné 
zkoordinovat celou řadu požadavků 
orgánů státní správy a provozovatelů 
technických sítí. Čas si vyžádá i pro-
jednání a úprava vlastnických vztahů 
ke stavbou zasaženým pozemkům, ne-
boť ne všechny jsou v majetku města. 

Václav Zavřel, vedoucí odboru výstav-
by, zemědělství a životního prostředí

Máme v Pečkách malíře
Někdy kolem 15. ledna neznámý vandal posprejoval 

fasádu ZUŠ. A protože to bylo asi málo, přidal svůj pod-
pis ještě na jiných místech jako je vstup do areálu AFK 
a podchod. A bylo toho ještě víc. Na neznámého pachatele 
bylo podáno trestní oznámení. Podle mého názoru si do-
tyčný umělec zaslouží minimálně pár facek a za odměnu 
veřejně prospěšné práce.

Milan Paluska, místostarosta

Pořádek dělá přátele

Sazba poplatku činí ročně: Za prvního psa Za druhého a každého 
dalšího psa téhož držitele

za psa chovaného 
v rodinném domku, zahradě 200,- Kč 300,- Kč

za psa chovaného 
v domě se dvěma a více byty 500,- Kč 500,- Kč

za psa, jehož držitelem je poživatel 
invalidního, starobního, vdovského 
nebo vdoveckého důchodu, který je 
jeho jediným zdrojem příjmů, 
anebo poživatel sirotčího důchodu

200,- Kč 200,- Kč

Upozorňujeme občany, že poplatek za psa je splatný do 15. 2. 2017.



Z lednových jednání RM 
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• RM jmenovala nové členky  Sboru pro občanské záleži-
tosti pro část obce Pečky - Velké Chvalovice: paní Jitku 
Rabenseiferovou  a paní Marii Cirmanovou, obě bytem 
Velké Chvalovice. 

• RM vyslovila výtku jednatelce Pečeckých služeb s.r.o. 
Pečky, z důvodu nedodržování pravidel zimní údržby 
našeho města zajišťovanou Pečeckými službami s.r.o. 
dle vnitřního předpisu č. 2/2016. RM ukládá jednatelce 
Pečeckých služeb aktualizovat tento vnitřní předpis a do-
držovat jeho jednotlivé články.

• RM odsouhlasila zveřejnění VZ na stavební práce akce: 
Rekonstrukce komunikace K.H. Borovského, Pečky. 
Hhodnotícím kriteriem bude nejnižší nabídková cena. 
Předpokládaná hodnota VZ je dle oceněných položkových 
výkazů výměr 7,664 mil. Kč bez DPH. V současné době 
bylo zahájeno stavební řízení, předpokládaný termín fy-
zické realizace stavby je duben - srpen 2017 v návaznosti 
na rekonstrukci kanalizace a vodovodu.

• Radní souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem čás-
ti pozemku č. parc. 1680 v obci Pečky - na náměstí za 
těchto podmínek: - pronájem pozemku na dobu určitou 
- 2 roky; - pozemek pod stavbou stánku za cenu 600,- Kč/
m2/rok (tzn. 4.800,- Kč/rok) + chodník cca 20 m2 za cenu 
200,- Kč/měsíc (tzn.2.400,- Kč/rok)=celkem 7.200,-Kč/rok; 
- spolehlivost nájemce

• Další zveřejněnou  VZ  je ta na stavební práce akce: Denní 
stacionář pro DPS čp. 1042, Pečky. Hodnotící kriteriem je 
opět nejnižší nabídková cena. Předpokládaná hodnota VZ 
je dle oceněných položkových výkazů výměr 461.170,- Kč 
bez DPH, stavební povolení je již vydáno, předpokládaný 
termín fyzické realizace stavby je únor - březen 2017.

• V rámci akce Odbahnění Mlýnského náhonu v úseku 
od ČOV k vyústění do Výrovky rada schválila uzavření 
Smlouvy o dílo mezi městem Pečky a firmou Pavel Chá-
bera – zemní práce, Radim za cenu 145.200,- Kč vč. 21 % 
DPH. 

K. H. Borovského 
se dočká rekonstrukce

Dne 16. 1. 2017 bylo zahájeno stavební a výběrové říze-
ní na celkovou rekonstrukci místní komunikace K. H. Bo-
rovského – ulice za základní školou. Informace o zahájení 
řízení jsou umístěny na úřední desce města a projektová 
dokumentace na stránkách města. Žádám vlastníky sou-
sedních nemovitostí o prostudování dokumentace. Ústní 
jednání proběhne dne 13. 2. 2017 v kanceláři stavebního 
odboru. Předpokládaným termínem zahájení stavebních 
prací je  duben letošního roku, v návaznosti na probíhají-
cí rekonstrukci kanalizačního a vodovodního řadu. Záleží 
samozřejmě na klimatických podmínkách.  Naší snahou 
je dokončení  stavebních prací do zahájení školního roku 
2017/2018 tak, aby nebyl komplikován provoz školy a školní 
jídelny.

Věra Růžičková, vedoucí odboru 
správy majetku města a bytového hospodářství 

Václav Zavřel, vedoucí odboru výstavby, zemědělství 
a životního prostředí o současném technickém stavu 
a plánované rekonstrukci dodává:

Současný stav vozovky v ulici K. H. Borovského je již za 
hranicí životnosti. Komunikace je v proměnlivé šíři 3,0-7,0 
m bez zpevněné krajnice. Kryt vozovky je značně porušen 
výtluky a provozem těžkých nákladních vozidel, hmota 
krytu zčásti chybí. Vozovku v některých úsecích lemuje 
chodník s krytem z betonové dlažby 30x30, který není udr-
žovaný, vykazuje poškození vlivem užívání a je za hranicí 
životnosti konstrukce. Tento neutěšený stav je potřebné na-
pravit, a proto se město Pečky rozhodlo rekonstrukci pro-
vést co nejrychleji, bez dotační podpory. Na základě po-
dané žádosti o vydání stavebního povolení bylo zahájeno 
stavební řízení.

Celková délka rekonstruovaného úseku činí 303,52 m. 
Rekonstrukce komunikace začne v místě stykové křižovat-
ky ulice K. H. Borovského a Masarykova náměstí (pracovní 
staničení ZÚ 0,000 - silnice II/329) a končí stykovou křižo-
vatkou ulice K. H. Borovského a ulice Hálkova (pracovní 
staničení KU 0,30352 silnice III/32914). Komunikace je na-
vržena s rozebráním a znovu položením krytu ze žulových 
kostek od staničení ZU 0,000- km 0,05036. V km 0,05036 - 
0,17209 bude zřízena jednopruhová komunikace (jednosmě-
rová) v šíři 3,5 m, od tohoto staničení bude pokračovat roz-
šířená komunikace o šíři 6,0 m a od staničení km 0,18907 
bude pokračovat dvoupruhová obousměrná komunikace 
o šíři 6,0 m.

Po obou stranách je navržen chodník ze zámkové dlažby 
o proměnné šířce 1,5 až 2,0 m. Vjezdy k přilehlým objektům 
budou upraveny ve stávajících polohopisných rozměrech.

Veřejnost jistě přivítá i to, že ve staničení km 0,070- km 
0,100 je navržen oboustranný parkovací záliv pro 10 osob-
ních vozidel a ve staničení km 0,110- km 0,153 přibude dal-
ších 10 šikmých parkovacích stání.

Pro zajištění bezpečného přecházení komunikace dětmi, 
směřujícími do školy, je ve staničení km 0,10268 navrženo 
zvýšené místo pro zřízení přechodu. Na rekonstruovanou 
komunikaci budou napojeny komunikace stavby areálu 
školy.

Víte, že…
… sociální pracovnice Šárka Velká bude od února čas-

těji a déle na městském úřadu?  Se svými problémy se na 
ni můžete obrátit v úřední dny v době 8:00 – 17:00 hodin, 
v ostatní dny v době 8:00 – 15:00 hodin a v pátek v dopo-
ledních hodinách. Je možné ji také kontaktovat na emailu 
sarka.velka@pecky.cz.

… pomoci můžete i vy? Stali jste se svědky dopravní 
nehody, krádeže nebo trestného činu? Zprávu  můžete po-
dat  policii prostřednictvím anonymního formuláře, který 
je nově umístěn na webu města na adrese: www.pecky.cz/
cs/informace/bezpecne-pecky/oznamovaci-formular. Stejný 
formulář můžete použít v případě žádosti určené policis-
tům. Telefonní  kontakt  974 874 740 zůstává  i nadále v plat-
nosti Cecilie Pajkrtová, tajemnice

… kolik nás je? 
Pečky V. Chvalovice Celkem

muži 2062 192 2254

ženy 2139 221 2360

celkem 4201 413 4614

V roce 2016 se narodilo 40 nových Pečáků, zamřelo 45. 
V rámci obce se přestěhovalo 130 lidí, přistěhovalo se 203 
přespolních a odstěhovalo 124 místních. O 101 obyvatele 
více než v roce předcházejícím!

Blanka Poláčková, referent odboru ekonomicko - správního
… rada města vyhlašuje I. kolo výběrového řízení pro 

poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na rok 2017? 
Přijímání žádostí proběhne od 1. 2. do 28. 2. 2017 na poda-
telně Městského úřadu Pečky. Tel: 321 785 051, 321 787 068

… „popelnice“ se platí do 15. března 2017 v přízemí MěÚ 
v Pečkách?
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... z Velkých 
Chvalovic

Prodloužení stezky 
- chodníku 
Dne 13. 1. 2017 byla uzavřena smlou-

va o dílo ”Stezka pro pěší a cyklisty ve 
Velkých Chvalovicích, Pečky”  s ucha-
zečem, který předložil nejlevnější na-
bídku, a to s firmou HALKO stavební 
společnost, s.r.o. z Nové Vsi  za cenu 
2,273 mil. Kč vč. DPH. Předpokláda-
ným termínem zahájení stavebních 
prací je březen letošního roku. Dne 20. 
1. 2017 byla na tuto stavbu podána žá-
dost o dotaci Státnímu fondu dopravní 
infrastruktury.

Rekonstrukce bývalého 
obecního úřadu
V současné době  vybraný projektant 

Ing. Helena Tvrzová zpracovává pro-
jektovou dokumentaci na rekonstrukci 
tzv. bývalého obecního úřadu, který je 
umístěn v těsném sousedství s výstav-
bou stezky.  Naší snahou je  koordinace 
obou staveb tak, aby nedošlo při vý-
stavbě k poškození jedné nebo druhé 
nově budované stavby. Jelikož se jedná 
o celkovou rekonstrukci objektu, tzn. 
nejenom fasády, ale i zhotovení nových  
rozvodů topení, vody, kanalizace, pod-
lah a střešního pláště, chtěli  bychom 
objekt nabídnout zájmovým organiza-
cím nebo spolkům k možnému využití. 
Budova má dvě místnosti, chodbu, soc. 
zařízení a sklep. Jedna místnost je vy-
užívána jako knihovna a druhá pouze 
v době konání voleb jako volební míst-
nost. Dle mého názoru by zde mohly 
být pořádány různé kurzy, přednášky, 
cvičení a pod.

Věra Růžičková, vedoucí odboru
správy majetku města 

a bytového hospodářství 

Pracovníci městského úřadu s po-
čátkem nového roku zahájili přípra-
vy na rekonstrukci pavilonu “B” MŠ 
– kuchyně a prádelny, výstavbu auly 
a tělocvičny ZŠ, výměnu světel v hale, 
vybudování nové ordinace pro MUDr. 
Seifertovou v Domě služeb, instala-
ci nových dveří dětského oddělení 
zdravotního střediska, opravu elekto-
instalace v kabinách AFK, instalaci 
venkovních hodin na rohu kulturního 
střediska, rekonstrukci komunikace 
Dlouhá a Křivá – nová dešť. kanaliza-
ce a vodovodní řad, výměnu zábran 
u podchodu – panelů, revitalizaci par-
ku a okolí Benešáku s propojením stez-
ky k Dobřichovu a výstavbu denního 
stacionáře v nové DPS – více se dočtete 
v příštích vydáních Pečeckých novin.  

Věra Růžičková, vedoucí odboru
správy majetku města 

a bytového hospodářství 

Pečky 2017

Koňský sport v Pečkách
Usnesením Zastupitelstva města 

Pečky ze dne 15. 6. 2016 bylo odsouhla-
seno vypracování podkladového doku-
mentu „Zadání změny č. 02 Územního 
plánu Pečky“ obsahujícího návrh Petra 
Janovského (v lokalitě za hřbitovem). 
Ten se týká provedení změny plochy 
určené k zemědělské výrobě na plo-
chu se sportovním a kulturním využi-

tím s možností výstavby výcvikovo-e-
dukačního centra s kolbištěm, stájemi 
pro koně a víceúčelovou halu pro pořá-
dání mezinárodních závodů, sportov-
ních akcí, dětských a mládežnických 
aktivit. Vzhledem k tomu, že zastupi-
telstvo města se na veřejném zasedání 
k návrhu Petra Janovského vyjádřilo 
kladně, lze spatřovat i místní veřejný 

zájem, protože 
požadovaná ak-
tivita v Pečkách 
není zastoupena 
a má napomáhat 
v rozvoji zmíně-
ných dětských 
a mládežnic-
kých aktivit. To 
může následně 
podnítit i rozvoj 
dalších aktivit 
v životě naší nej-
mladší generace. 

z úřední desky 
MěÚ v Pečkách

Nabízíme k využití
Město Pečky nabízí prostory po bý-

valé restauraci v kulturním středisku 
zájmovým spolkům nebo organizacím 
k provozování své činnosti. 

Jedná se o dvě přední místnosti  
se dvěma přístupy vč. vchodu přímo 
z hlavní chodby kulturního střediska, 
příslušenství tvoří soc. zařízení. Pro-
story v současné době nejsou využity 
a rada města na svém zasedání, kona-
ném dne 19. 12. 2016, rozhodla o dalším  
nepronajímání těchto prostor k provo-
zování restaurační činnosti. 

V případě zájmu kontaktujte pra-
covníky Odboru správy majetku města 
a BH MěÚ v Pečkách, nebo ředitelku 
kulturního střediska paní Věru Šuko-
vou.

Děkuji, Věra Růžičková, 
vedoucí odboru správy majetku města 

a bytového hospodářství 
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Pečky v Brně
V době od 19. – 22. ledna 2017 se br-

něnské výstaviště zaplnilo vystavova-
teli z řad obcí, měst a turistických regi-
onů. V areálu BVV totiž probíhal vele-
trh turistických možností - Regiontour 
2017. Veletrh je základním projektem 
na podporu domácího cestovního ru-
chu a incomingu v České republice.

Město Pečky se spojilo s obecně pro-
spěšnou společností  Zlatý pruh Polabí  
a v jejich výstavním stánku bylo mož-
né získat prospekty, publikace, pohle-
dy  a další propagační materiály Peček 
a okolí.  Letošním horkým tématem 
byla cykloturistika doma i v zahraničí, 
hlavně mobiliář pro cyklisty a boxy na 
úschovu kol.  

Kromě cyklistů si na své přišli i zá-
jemci o novinky ve vydávání obecních 
zpravodajů. Pečecké noviny v konku-
renci ostatních vydavatelů určitě uspě-
ly! 

Cecilie Pajkrtová, tajemnice

Co si v Pečkách vyřídíte?
Pod logem Czech Pointu (Český Podací Ověřovací Informační Národní Ter-

minál) můžete na Matrice (přízemí budovy radnice) a v sekretariátu MěÚ (1. po-
schodí) získat ověřené výpisy z:

• Katastru nemovitosti
• Obchodního rejstříku
• Živnostenského rejstříku
• Rejstříku trestů
• Bodového hodnocení řidiče
• Insolvenčního rejstříku
• Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Pomohou vám zde i s datovou 
schránkou (jejím zřízením a správou), 
s konverzí dokumentů (z elektronické 
do listinné a naopak), můžete zde usku-
tečnit podání do Registru účastníků 
provozu modulu autovraků ISOH, Re-
gistru živnostenského podnikání pro 
fyzickou osobu, Registru živnosten-
ského podnikání pro právnickou oso-
bu. 

Informace o tom, jaké údaje k vy-
užití těchto služeb potřebujete, ko-
lik vás to bude stát, co přesně za své 
peníze dostanete, co je nutné dolo-
žit atd., naleznete na www.pecky.cz/
mestsky-urad/czech-point.

Den Dopoledne Odpoledne
Pondělí 06:30 - 11:00 12:00 - 17:00
Úterý 06:30 - 11:00 12:00 - 15:00
Středa 06:30 - 11:00 12:00 - 17:00
Čtvrtek 06:30 - 11:00 12:00 - 15:00
Pátek 06:30 - 11:00 12:00 - 13:30

Pracovní doba Městského úřadu:

Pečky ve 
statistice

Vzletně se říká, že statistika je přes-
ný součet nepřesných údajů. V případě 
přehledu trestné činnosti ve městě to 
však neplatí. Ze zprávy, předané tisko-
vou mluvčí Policie ČR, územní odbor 
Kolín, por. Mgr. Martinou Fejfarovou 
vyplývá, že na území města došlo 
v roce 2016 k poklesu nápadu trestné 
činnosti. Poklesl počet krádeží vloupá-
ním na 36 případů a počet krádeží pro-
stých na 26 případů. Naopak se zvýšilo 
procento objasněnosti v obou kategori-
ích. Prudce však vyskočil  počet řidi-
čů, kteří byli při silniční kontrole pod 
vlivem alkoholu nebo toxických látek. 
Policisté jich zjistili rovných 202. Proti 
loňskému roku činil nárůst v této ob-
lasti více než 69 %.

Cecilie Pajkrtová, tajemnice

ČEZ distribuce, a.s.
informuje občany Peček a Velkých 

Chvalovic o přerušení dodávky elektři-
ny dne 21. února 2017 od 7:30 do 15:30. 
Časový rozsah přerušení dodávky 
elektřiny je stanoven pouze na nezbyt-
ně nutnou dobu.

Odstávka se bude týkat ulic:
Pečky: 28. Října, Dělnická, Jos. Še-

besty, Na Varhánkách, Old. Dobiáše, 
Petra Bezruče

Velké Chvalovice: Dlouhá, Jarní, 
K Potoku, Ke Dráze, Ke Hřišti, Krátká, 
Křivá, Lipová, Milčická, Nová, Pečec-
ká, Pražská, Slepá, Stará, U Studně a  
č.p.:/č.orient. bez ulic : 1, 37, 103, 200, 
208, 212

Úplný seznam dotčených domácnos-
tí naleznete na: 

www.pecky.cz/aktuality.

Pronájem prostor sloužících k podnikání
V. B. Třebízského 292, Pečky (bývalé kožní oddělení) - 1. patro, 38,25 m2 

Podmínky pronájmu: 
• nájemné 900,- Kč/m2/rok 
• zálohy na služby 4500,- Kč/měsíc 
• na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce

Nabídky zasílejte do 15. 2. 2017 na adresu: 
Městský úřad Pečky, Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky
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Jak jsme za války pomáhali Hitlerovi
Ještě dlouho po válce 

se vedly diskuse o tom, 
zda jsme se měli v roce 
1938 vojensky bránit pro-
ti nacistickému Němec-
ku. Když se podíváme 
na mapu z  té doby, tak 
vidíme, že po anšlusu Ra-
kouska jsme měli společ-
nou hranici s Německem 
od Bratislavy až po Ostra-
vu. A to ještě čekali naši 
sousedé Poláci, Maďaři 
a Rumuni, co si z naše-
ho koláče utrhnou. To se 
také později stalo. Odneslo to Těšín-
sko, jižní Slovensko a Podkarpatská 
Rus. Velmoci nedodržely spojenecké 
smlouvy a předhodily nás Hitlerovi. 
Později za války vyčítaly naší londýn-
ské vládě nečinnost obyvatel v protek-
torátu proti Hitlerovi i zapojení našeho 
hospodářství na podporu německé ar-
mády. 

Také v Pečkách byly některé firmy 
nuceny vyrábět pro Wermacht. Kor-
kárna vyráběla záchranné pásy pro ná-
mořnictvo, mlýn mlel mouku pro Wer-
macht, dráha převážela vojenský ma-
teriál a armádu. Největší strojírenská 
firma v Pečkách vyráběla části letadel 
ARADO AR 96B. V roce 1943 zahájila 
pražská firma LETOV sériovou výrobu 
těchto letadel. Celkem se v Praze vy-

robilo 1142 trupů a smon-
tovalo se 570 kompletních 
letounů AR 96B.  Křídla 
dodávala firma AVIA, 
ostatní části se vyrábě-
ly v Letňanech. Trupové 
přepážky a přední část 
trupu a další součástky 
vyráběla pobočka v Peč-
kách. Jak k tomu došlo? 
Ve válce bylo zavedeno 
přídělové hospodářství, 
ve kterém viděl majitel 
Jindřich Jouza kontrolu 
zisku, a proto přiznával 

jen část spotřeby 
materiálu a zkres-
lil tzv. výrobu na 
jednoho dělníka. 
Na tomto základě 
Němci zabrali část 
závodu. Obě čás-
ti závodu byly od 
sebe odděleny drá-
těným plotem. Ve 
dvou dvanáctiho-
dinových směnách 
zde pracovalo cel-
kem 477 lidí. Byli to 
nejen zaměstnanci 
z Peček a okolí, ale 
i nuceně nasazení 
z různých míst Pro-
tektorátu. Bydleli 

v podnájmech v Pečkách a v okolí. Ně-
které trupové přepážky se zřejmě vy-
ráběly také ve Velimi u firmy J. Brož, 
kde se původně vyráběly klavíry. 

Pan Jaroslav Jakoubek, nestor pe-
čeckého hokeje, mi vyprávěl, jak bylo 
posíleno hokejové mužstvo Peček 
o hokejisty z Prahy, kteří zde byli také 
nasazeni. Vzpomínám, že to byli Jiří 
Antoš a Franta Suchý, kteří pozvedli 
pečecký hokej. Také vzpomínám, že 
v Regule zbyly po této výrobě letadel 
kvalitní německé soustruhy, které tam 
Němci dodali.      

 Jan Karbus, kronikář

Zaměstnanecký identifikač-
ní odznak z doby okupace, 
který nosili i zaměstnanci 

pobočky v Pečkách

Sbírka
Někdo jde do důchodu rád, někdo si 

zoufá, nebude vědět, co s časem, jiný 
si pěkně naplánuje, čím se bude bavit, 
aby měl pořád důvod mít radost ze ži-
vota.

Moje původní plány zkrachovaly 
hned na začátku, ale brzy mě zaujala 
historie mého rodného Dobřichova. 
A propadla jsem koníčku – sbírání 
starých pohlednic a fotografií. Proto-
že spoluobčané byli velice vstřícní, do 
dnešního dne vznikla sbírka téměř 
o třinácti stech kusech.

Sbor pro občanské záležitosti, to je 
Slavnost prvního a posledního zvo-
nění, blahopřání jubilantům a dlou-
holetým manželským párům, vítání 
občánku. První snímek z tohoto krás-
ného setkání je z roku 1959, ze všech 
se dá vyčíst celý průběh. Předsedkyně 
sboru vítá natěšené rodiče s mimin-
ky, přeje šťastnou budoucnost, radost, 
zdraví. Dojemné vystoupení dětí, 
dárky a květiny, podpisy do pamětní 
knihy a pak společná fotografie před 
Obecním domem. Na krajích skupi-
ny sestřičky Červeného kříže v bílých 
pláštích …

Podívejme se do obálky s nápisem 
Práce. Obrázky z polí ještě z dob Liech-
tensteinů, ženy s motyčkami, krásná 
parní „ voračka“ s mašinistou panem 
Dušánkem, bosé dělnice cerhenického 
cukrovaru, záběry z velimské čokolá-
dovny … Pečky – učedníci Matičkovy 
továrny (kdo dnes o ní něco ví?), Tona, 

kovárna, vývojová dílna, „ vejtřaska“ 
se závozníkem panem Bendou. Samé 
známé tváře.

Je květen 1945, do Prahy se té-
měř po sedmi letech vrací prezident 
Edvard Beneš. Jede ze Slovenska všu-
de vřele vítán. Pečeckým nádražím 
rychlík projíždí krokem, pan učitel 
Kovář podává do okénka paní Haně 
kytičku. A já najednou v úžasu zírám 
na plošinový vagón se zbraněmi a čes-
koslovenskými vojáky ve známých 
uniformách, s kulatými přilbami. Naše 
vojáky! Byl to pro mne hluboký záži-
tek, možná proto jsou snímky tématu 
Armáda mezi mými nejoblíbenějšími.

Nejstarší fotografie pochází z 19. 
století, potom sutiny 1. světové války, 
úzkostné oči mobilizovaných chlap-
ců, kanóny, tváře lidí, kteří se možná 
domů nevrátili. Armáda 1. republiky – 
cvičení na řece, koně, přehlídka, sním-
ky z kasáren Jana Jiskry z Brandýsa 
a tabulka s povzdechem: „ Ještě jsem 
nevyrost, mám bejt voják“. A ještě fo-
tografie z doby po osvobození.

Celkem dvacet oblastí našeho života 
je zachyceno většinou na černobílých 
obrázcích vystavovaných při různých 
příležitostech. Jsem přesvědčena, že 
v domácnostech se ukrývají hotové 
poklady. Proto OÚ Dobřichov požádal 
občany, aby snímky, které mohou po-
strádat, věnovali obecnímu archivu.

-zf-

Dne 30. ledna osla-
vila své krásné 85. 
narozeniny paní Eliš-
ka Braňková z Peček. 
Do dalších let jí přejí 
pevné zdraví a dobrou 
životní pohodu synové 

Jiří, Vít a Pavel s rodinami. Ma-
minko, za všechno moc děkujeme.

Gratulujeme

V měsíci únoru oslaví 
svá životní jubilea:

Marie Židlická – 80 let
Ladislav Pavlásek – 80 let
Milada Blechová – 80 let
Danuše Rozsypalová – 80 let
Jiří Šmejkal – 91 let
Bedřich Krank – 92let

Hodně zdraví a elánu!
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Co nového v městské knihovně?
• Započal zde nový kurz jógy s lektorkou Hanou Vrbskou a to vždy v úterý od 

18 do 19,30 h. Cena 700,-Kč / 10 lekcí.

• Od čtvrtka 2. února od 14 h pokračují ukázkovou hodinou výtvarné kurzy 
nejen pro děti „Výtvarný šikula“, vedené lektory Jaroslavou Tomanovou (ruční 
práce - s korálky, papírem, ruční keramika či ubrousková technika, práce s vos-
kem - enkaustika) a Františkem Hálou (výtvarné techniky -  křída, uhel, pastel, 
tempera i olej). Cena kurzu je 600 Kč za 12 h, pomůcky si zájemci hradí. Na první 
hodinu si přineste nadšení a dobrou náladu.

• Stejně tak, jako v loňském roce, byla i letos v prostorách pečecké knihov-
ny uspořádána výstava výtvarných a ručních prací účastníků výtvarných kur-
zů, kurzu keramiky a fotokroužku pořádaných Vzdělávacím centrem Pečky 
a Městskou knihovnou v Pečkách. A opět mnozí návštěvníci oněměli nad vy-
stavenými díly. Posuďte sami: ww.facebook.com/knihovnapecky nebo www.
knihovnapecky.cz

• V únoru 2017 bude v prostorách Městské knihovny v Pečkách ke shlédnutí 
výstava „Galerie Švermova 1139“. Otevřeno: po, st, pá – 12 - 16 h, út, čt – 8 - 12 h  
13-18 h. Co je umění a jak nás provází...??

• I v roce 2017 lze v městské knihovně zakoupit vstupenky on-line společ-
ností  TICKETSTREAM, TICKET ART a TICKETPORTAL do kin, divadel a na 
sportovní utkání.

• V neděli 5. a 12. února od 14 h je pro vás připraven kurz drátování „Drátova-
né stromečky štěstí“ pod vedením Zdeny Eichlerové. Cena kurzu 450,- Kč je za 
oba dny. V ceně je materiál na dva výrobky. 

Informace v Městské knihovně Sv. Čecha v Pečkách nebo na tel. 321 785 566.

Vlastivědný kroužek 2016
Činnost Vlastivědného kroužku při 

KS v Pečkách se snažíme neustále roz-
víjet. Cítíme to jako odkaz Vladimíra 
Kožnara. Každý nápad na výlet či vy-
cházku zrealizujeme a tak jsme v roce 
2016 uskutečnili 20 výletů, kdy šlo 
v průměru 10 výletníků. Trasy volíme 
do 8 km, aby byly schůdné i pro netré-
nované výletníky. Nechodíme pouze 
přírodou, ale navštěvujeme i výstavy 
a jiné zajímavé akce. Ve spolupráci 
s ČKA jsme uskutečnili i 15 přednášek 
s průměrnou návštěvností okolo 20 po-
sluchačů.

Vlastivědný kroužek informuje 
o vycházkách a výletech na stránkách 
města Pečky www.pecky.cz v sekci 

Kulturní středisko-vlastivědný krou-
žek a v další sekci –kalendář akcí. Pro-
gram vycházek a přednášek na r. 2017 
je vyvěšen ve vitríně kult. střediska 
a na rohu Domu služeb (obuv).

Na všechny naše akce se k nám 
může přidat kdokoli a také se tak stá-
vá. Na vycházky chodíme v neděli a na 
výlety je vyhrazen čtvrtek. Smyslem 
je sejít se, udělat něco pro své zdraví 
a ještě něco pěkného poznat a uvidět. 
Zveme všechny seniory, ať se přidají 
a ještě něco pěkného prožijí. Rozhodně 
jim to zlepši náladu a budou na další ži-
vot nahlížet optimisticky. A o tom to je!

Věra Šuková, ředitelka KS

Kulturní 
středisko 

se ohlíží i zve
• Na závěr roku se tradičně kona-

ly před radnicí silvestrovské soutěže 
pro děti. Před 19. hodinou pan staros-
ta Milan Urban popřál všem přítom-
ným do nového roku hodně zdraví 
a štěstí. Úderem věžních hodin začal 
ohňostroj, byla sice trochu mlha, ale 
několik stovek diváků ho na náměstí 
dobře vidělo.

• Hned na Nový rok se šel tradiční 
Novoroční špacír okolo města. Sešlo 
se nás okolo 30 a trasa vedla do Vel-
kých Chvalovic a zpět. Aby cesta dě-
tem rychle ubíhala, plnily různé úkoly 
za sladké odměny.

• Kulturní středisko zahájilo zápis 
do tanečních. Nejlepší je přihlášení 
se spolužákem, samotné dívky musí 
čekat na přihlášení chlapce. Proto se 
domluvte ve třídách.    

• Kulturní středisko nabízí k vyu-
žití své klubovny a sály v dopoledních 
i částečně v odpoledních hodinách. Je 
možné využít tyto prostory třeba ke 
cvičení seniorů a pohybovým aktivi-
tám malých dětí. K dispozici je také 
pingpongový stůl, stolní fotbálek a pi-
áno.  

• Děkuji spolupracovníkům Kul-
turního střediska Pečky p. Hotovcové 
B., Švandové L., panu Šmídovi P., Še-
bestovi Z., Krejčímu Z., Hovorkovi J., 
Bečanovi P. za jejich pomoc při orga-
nizování kulturních akcí. 

Věra Šuková, ředitelka KS
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Zápis do 1. tříd trochu jinak
Školní rok se nám posunul za první 

polovinu a žáci obdrželi vysvědčení. 
Snažili jsme se je hodnotit co nejob-
jektivněji. Snad jsou s výsledky své 
práce spokojeni. A pokud ne, mají ještě 
druhé pololetí na to, aby své výsledky 
vylepšili.

Deváťáci se chystají na přijímací ří-
zení na střední školy a těší se, až opustí 
základní školu a budou konečně na své 
vysněné střední (kde budou se slzou 
v oku vzpomínat na časy na „základ-
ce“).

Ale aby naše škola neosiřela, bude-
me přijímat nové žáky i my. A to hlav-
ně do 1. ročníku pro příští školní rok 
2017/2018. V letošním roce budou ně-
které věci jinak, než tomu bylo v před-
cházejících letech.

V prvé řadě je to termín zápisu, 
který se podle pravidel, stanovených 
zákonem a ministerstvem školství 
(MŠMT), posouvá až na měsíc duben. 
V naší škole se zápis uskuteční 5. 4. 
2017 (od 12:00 do 17:00) a 6. 4. 2017 (od 
12:00 do 15:00). K zápisu půjdou přede-
vším rodiče s dětmi narozenými od 1. 
9. 2010 do 31. 8. 2011.

Druhou významnou změnou je to, 
že pokud zákonní zástupci dítěte uva-
žují o odkladu povinné školní docház-
ky, měli by doložit patřičná vyjádře-
ní již u zápisu. MŠMT k tomu uvádí: 
„Diagnostiku dětí, u kterých zákonní 
zástupci žádají udělení odkladu školní 
docházky, provádí školské poradenské 
zařízení (pedagogicko-psychologická 

poradna, speciálně pedagogické cen-
trum) a odborný lékař nebo klinický 
psycholog. Ředitel následně rozhodu-
je o udělení odkladu povinné školní 
docházky, je-li žádost podána v době 
zápisu dítěte k povinné školní docház-
ce podle § 36 odst. 4 školského zákona 
i s oběma doporučujícími posudky.“  
Pokud tedy zákonní zástupci zvažují 
zažádat o odklad povinné školní do-
cházky, měli by co nejdříve navštívit 
školské poradenské zařízení, aby vyří-
dili včas potřebná vyšetření.

Dále zákon stanoví, že přednostně 
jsou k povinné školní docházce v dané 
škole přijímány děti s místem trvalého 
pobytu v příslušném školském obvodu 
spádové školy. Vzhledem k předpoklá-
danému počtu budoucích „prvňáků“ 
nepředpokládáme, že bychom stanovi-
li omezující kritéria pro přijímání do 1. 
ročníku.

Abychom předešli možným spor-
ným situacím, budeme požadovat, aby 
dotazník pro rodiče žáků 1. ročníku 
(k vyzvednutí na místě nebo na webo-
vých stránkách školy www.zspecky.cz 
) byl podepsán oběma zákonnými zá-
stupci žáka, pokud není právně upra-
veno jinak. Zákonný zástupce žáka se 
dostaví k zápisu se svým dokladem to-
tožnosti a rodným listem dítěte.

K průběhu zápisu je stanoveno že:  
„Zápis k povinné školní docházce (dále 
jen „zápis“) je složen z formální části 
a, je-li při zápisu přítomno i zapisované 
dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástup-
ce dítěte, rovněž z rozhovoru a případ-
ně dalších činností s dítětem. Zákon-
ný zástupce dítěte může být přítomen 
u všech součástí zápisu.“ Rádi bychom 
si s našimi budoucími prvňáčky popo-
vídali a společně si ukázali, co všechno 
už umíme.

Těšíme se tedy na naše budoucí 
žáky i jejich rodiče. Pokud máte jaké-
koliv nejasnosti či dotazy, kontaktujte 
nás buď prostřednictvím elektronic-
ké komunikace, nebo přímo ve škole. 
Rádi Vám odpovíme.

Luboš Zajíc, ředitel školy

Skutečný dárek od žáků IV. C
V předvánočním čase panoval všude 

kolem nás shon, nezřídka i nervozita. 
Uklízení, pečení cukroví, shánění dár-
ků a spousta dalších věcí. Také se ale 
stávají věci, které člověka donutí zpo-
malit a radovat se z dění kolem sebe. 
Jako se to stalo mně. 

Děti z mé třídy se před Vánocemi 
rozhodly, že by chtěly pomoci někomu, 
kdo jejich pomoc opravdu potřebuje. 
Nebylo to poprvé, kdy s takovou inici-
ativou přišly. Jako žáci druhé třídy si 
v pražské ZOO adoptovali želvu texas-
kou. Letos se rozhodli pro zakoupení 
Skutečného dárku, kterým pomohli 
v rámci dárcovského programu společ-
nosti Člověk v tísni, o. p. s. 

Rok luštěnin 
v VII. B

Rok 2016 byl Valným shromáždě-
ním OSN vyhlášen za Mezinárodní rok 
luštěnin. Žáci VII.B si během listopa-
dových hodin výchovy ke zdraví při-
pravili pro prvňáčky hravé seznámení 
s luštěninami. 

Sedmáci vytvořili pět stanovišť, na 
nichž čekaly tyto úkoly: zvukové pexe-
so, kelímky, Popelka - přebírání luš-
těnin se zavázanýma očima, skládání 
slov z písmenek připíchnutých na plo-
dy podzemnice olejné, přiřazování plo-
dů k obrázkům. Každá skupina soutě-
žících dětí se snažila získat co nejvyšší 
počet bodů. Na konci byli všichni slad-
ce odměněni.

Michaela Hrnčířová, třídní učitelka

Začíná žít!
Dne 22. 12. 2016 jsme slavnostně ote-

vřeli „Živou zahradu“, která se nachází 
v blízkosti základní školy v Bačovské 
ulici. Původní zahrada byla nevyuží-
vaná a díky získanému grantu Školy 
udržitelného rozvoje se nám podařilo 
vybudovat novou venkovní učebnu, 
která bude sloužit všem žákům první-
ho i druhého stupně při výuce nejen 
přírodovědných předmětů, ale i v ho-
dinách výtvarné výchovy a pro žáky 
školní družiny. Na Živé zahradě jsme 
vybudovali venkovní učebnu krytou 
pergolou, skleník, jezírko, bylinko-
vou zahrádku, záhony a vysázeli jsme 
ovocné stromy a ovocné keře.

Slavnostního otevření se zúčastnili 
jak zástupci školy - pan ředitel Luboš 
Zajíc, ekotým školy, zástupci školního 
parlamentu, třídy VI.B, VII.C, II.B, 
tak zástupci města Pečky - pan staros-
ta Milan Urban, paní tajemnice Cecilie 
Pajkrtová a zástupce odboru správy 
majetku města Pavel Krejčí. Na naši 
novou učebnu se přišli podívat i rodiče 
žáků.

Po projevu pana ředitele a pana sta-
rosty předvedl dramatický kroužek 
paní učitelky Evy Zajícové scénku Na-
rození Ježíše Krista.

Už se těšíme na příchod jara, kdy 
naši novou Živou zahradu zabydlíme. 

Kateřina Čiháková, 
koordinátorka projektu

Ze svých kasiček, za finančního při-
spění některých rodičů a mého symbo-
lického příspěvku, se dětem nakonec 
podařila vybrat neuvěřitelná částka. 
Společně pak stáli před nelehkým úko-
lem vybrat, které konkrétní programy 
podpořit. I tady ale dokázali táhnout za 
jeden provaz. Nakonec zvolili následu-
jící programy: nákup školních pomů-
cek pro sedm potřebných dětí, nákup 
několika sazenic stromků, ošetření ne-
mocného, výživu a očkování pro děti, 
a ještě zbyly peníze na jednu kudrna-
tou ovci. 

Jsem na své žáky velmi pyšná a sa-
mozřejmě jim i jejich rodičům velmi 
děkuji.

Blanka Kozáková, třídní učitelka
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Do nového roku v ZUŠ
Začátek roku 2017 byl pro naše žáky 

i učitele smutný. Dne 1. ledna nás po 
dlouhé nemoci navždy opustil bývalý 
kolega a do svých posledních dnů pro-
fesor hry na kytaru na Pražské konzer-
vatoři pan MgA. Petr Paulů, 12. ledna 
ho následovala bývalá učitelka taneč-
ního oboru paní Drahomíra Paclíková. 
Děkujeme za společná léta a vzpomí-
náme.

Ve 2. polovině školního roku 2016/17 
pro vás připravujeme 2 koncerty pro-
fesionálních umělců (březen, duben), 
žáky čeká účast v různých soutěžích 
(hra na kytaru, VO…). Jsme hrdi na 
svých letošních 28 absolventů (14 hu-
dební obor, 4 taneční obor, 8 výtvar-
ný obor, 3 multimédia). Studium žáci 
ukončí absolventským vystoupením 
(výstavou) dne 23. 3. a 5. 4. 2017.

V úterý 30. 5. proběhne celorepub-
liková akce ZUŠ OPEN, v rámci které 
,,zušky´́  představí svoji činnost. Do 
projektu se zapojujeme, na programu 
stále pracujeme, včas vás budeme in-
formovat.  ZUŠ Open podporuje již 
nyní řada významných osobností. Tuto 
akci zaštituje operní pěvkyně Magda-
lena Kožená. Spolupatronem projektu 
je generální ředitel České filharmonie 
David Mareček, záštitu projektu udělil 
ministr kultury Daniel Herman, mi-
nistryně školství Kateřina Valachová, 
rektor AMU Jan Hančil, rektor JAMU 
Ivan Medek a předseda Svazu měst 
a obcí František Lukl. Generálními 
mediálními partnery projektu jsou 
Česká televize a Český rozhlas. 

Petra Vorlíčková, 
ředitelka ZUŠ Pečky

Zprávy 
z naší školy

Celý měsíc prosinec jsme si ve škole 
užívali v duchu vánočních tradic a ad-
ventního času. Paní učitelky pro nás 
připravily spoustu zajímavých akcí. 
Nejvíce jsme se těšili na vánoční po-
hádky v kině v Poděbradech. Tradič-
ně jsme navštívili výstavu vánočních 
výrobků dětí v Kouřimské škole, kde 
na nás kromě hezkých výrobků čeka-
lo i chutné občerstvení. K Vánocům 
již tradičně patří „Vánoční koncert 
ZUŠ Pečky“, který byl pro nás hez-
kým zážitkem. Protože jsme nezahá-
leli a s paní učitelkou vyrobili hezká 
vánoční přáníčka, věnečky, svícny 
a spoustu jiných dárků, rozhodli jsme 
se potěšit svými výrobky babičky a dě-
dečky v pečovatelském domě v Peč-
kách. Připravili jsme si pro ně i pásmo 
koled a vánočních písní a těšili jsme se 
s nimi s příjemné vánoční atmosféry. 
Již potřetí s námi paní učitelky na-
vštívily solnou jeskyni v Poděbradech, 
kam jezdíme moc rádi.

Těšíme se na spoustu nových zážit-
ků i v roce 2017. Už teď víme, že vybra-
ní z nás pojedou o jarních prázdninách 
na výlet pořádaný Kulturním stře-
diskem v Pečkách do dětského světa 
„TONGO“ do Hradce Králové. Také 
nás čekají hezké pohádky v místním 
kulturním středisku a spousta dalších 
překvapení.

Kolektiv žáků ZŠ Pečky, 
PO (bývalá ZvŠ)

MgA. Petr Paulů

Pro vás …
Je to trend, potřeba, nutnost, ale 

i zábava. Bez znalosti cizího jazyka to 
dnes nejde. Pro to, aby se dařilo vám 
i vašim blízkým, rozšiřujeme ve Vzdě-
lávacím centru Pečky nabídku kurzů 
výuky angličtiny. Začínali jsme s kur-
zy pro dospělé, správnost rozhodnutí 
otevřít dětské skupiny (1. – 9. roč. ZŠ) 
se potvrdila jejich současným počtem 
7!, letošní novinka středoškolské ang-
ličtiny s rodilým mluvčím si také zís-
kala své studenty. Zbývají již jen senio-
ři - ti začínají 6. února! Přidejte se. 

A co trochu relaxace a příjemně strá-
veného času (třeba s dětmi) bez jakých-
koliv příprav a následného uklízení? 
Přijďte do tvořivých dílen VCP! Valen-
týnská keramika (sobota 4. 2., 14:00 – 
16:00), Krabičky (úterý 7. a 28. 2., 18:00 
– 20:00), nebo snad Srdíčkování (sobota 
11. 2., 14:00 – 16:00)? Vybírejte.

A něco zábavy a přiučení pro teen-
agery:  Máte doma „malou“ tvořilku, 
nebo byste chtěli, aby se ta vaše ně-

čemu přiučila? Pro děvčata 9 - 15 let 
otevíráme od 6. února 2017 dívčí klub 
Kreativ. Tvorba dekorací, parády i uži-
tečných věcí z vlastní dílny - zkuše-
nost, dovednost a radost z vlastní ši-
kovnosti -  to dnešním děvčatům chybí. 
Pro slečny o pány kluky (ale nejen pro 
ně) pokračují výtvarné kurzy Ateliér 
(malba a kresba s profíkem) a Fotoa-
teliér (s touláním za úlovky nejen po 
Pečkách!). 

Jsme tu pro všechny - s talentem 
i bez, pro všechny, kteří se chtějí bavit 
a „něco dělat“. Více se dočtete na www.
vzcentrum.cz, ve vývěskách, nebo se 
přijďte poptat přímo do vzdělávacího 
centra vždy od pondělí do čtvrtka mezi 
13. a 17. hodinou. Písemné dotazy zasí-
lejte na: info@vzcentrum.cz.

Jana Kusá, koordinátorka VCP
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Pomník Járy Cimrmana - proč a nač?
Předem tohoto příspěvku mi dovol-

te, abych ještě jednou vyjádřil poděko-
vání radě města za souhlasné stanovis-
ko zbudovat pomník Járovi Cimrma-
novi. A dále poděkoval všem přítom-
ným (bylo to přesně 102 diváků), kteří 
se zúčastnili slavnostního odhalení 
dne 30. 12. 2016!  Ti, kdož se zúčastni-
li, pochopili. Ti, kteří  se zúčastnit ne-
mohli, pochopili později. Pro ty, kdož 
mají stále pochybnosti o tomto díle, je 
určen tento článek. 

Již asi deset let jsem v hlavě nosil 
koncept na zbudování pomníku Járo-
vi Cimrmanovi, ale chtěl jsem jít „tro-
chu“ jinou cestou, než jdou jinde po 
naší krásné zemi. Zvolil jsem neotře-
lou a tak trochu pionýrskou podobu jak 
vlastního pomníku, tak jeho odhalení. 
Po republice (a dost možná i v zahrani-
čí) existuje mnoho připomínek, soch, 
bust a vývěsních tabulek se zmínkou 
o Cimrmanovi, což jen dokazuje, že 
odkaz tohoto génia je našemu národu 
skutečně vlastní. Rozhodl jsem se i já 
přispět k tomuto odkazu zbudováním 
pomníku, který naleznete v našem 
městském parku, a jenž je věnován 
jednomu z vynálezů Járy Cimrmana 
(inspirace v knize ,,Já Jára Cimrman“). 
Tento vynález se týká Járou vymyšlené 
školní pomůcky - Zeměkoule v kostce. 
Tolik ke vzhledu pomníku.

Na otázku proč právě v Pečkách a ne 
třeba ve Velimi, nebo v Cerhýnkách 
vám odpoví fragment ze života mis-
tra Cimrmana: Jára Cimrman vlastně 
už kolem roku 1912 nosil v hlavě kon-
cept, jak zkrátit formu psaní dlouhých 
dopisů a na mysl mu přišel nápad na 
zkrácené zprávy, což nazval pracov-
ně „STRUČNĚ MALÉ SDĚLENÍ“, ve 
zkratce též SMS zprávy. Jára už tehdy 
požadoval, aby tyto zprávy, které se po-
kusil prosadit na všemožných úřadech 
a institucích, byly co možná nejstruč-
nější a co nejrychleji vhodné k běžné-
mu použití. Už tenkrát prokázal svou 
genialitu, jelikož pro ušetření času, 
přestal používat diakritiky, tedy háčků 
a čárek. V prvních fázích byl z tohoto 
svého vynálezu tak nadšený, že odmí-
tal používat diakritiky i v běžném ži-
votě. Tak se tedy stalo, že Jára nastou-

pil letní brigádu v ovocném sadu prof. 
Baldširáka v Dolních Počernicích a do-
stal triviální úkol vzít pytel švestko-
vých pecek a zasít je. Ovšem tento úkol 
si Jára, pod čerstvým vlivem svého 
nového vynálezu, vyložil poněkud po 
svém. Úkol zněl, aby: „SEL A NASEL 
PECKY“. Jára přihodil háčky a čárky 
a vyšlo mu, aby: „ŠEL A NAŠEL PEČ-
KY“.  A tak se jednoho červnového dne 
L.P. 1914 objevil na pečeckém nádraží 
i s pytlem švestkových pecek. Děku-
jeme géniovi, že poctil toto malebné 
město svou návštěvou, a proto jsme se 
rozhodli věnovat této historické udá-
losti pomník.  

 Součástí pomníku je i odhalení mo-
tta na právě nadcházející rok. Motto 
na letošní rok si laskavě přečtěte při 
návštěvě místa. Motto na příští rok, 
s těmi, kdož budou chtít přijít, společ-
ně odhalíme letos, opět 30. 12. Ale do té 
doby ještě uplyne spousta času, takže 
zatím ve zdraví užívejte rok 2017!

Pro internetové fajnšmekry je ke 
zhlédnutí odkaz na youtube „odhalení 
pomníku járy cimrmana v pečkách“, 
které natočil Jakub Kabel Lazar.

 Pomník byl zbudován na vlastní ná-
klady, vzdor chmurným lidem, vzdor 
trudomyslným lidem, vzdor nepřejí-
cím lidem a NAVZDORY všem ostat-
ním! Jiří Lazar

KOSMETIKA / PEDIKÚRA
Jana Drahoňovská

Fotbalisté v gala
Fotbalový klub AFK Pečky pořádá 

v pátek 3. 3. 2017 od 20.00 hodin 
tradiční společenský ples s bo-
hatou tombolou. K tanci a poslechu 
hraje skupina Faust band. Vstupenky 
v předprodeji 20,- Kč bude možné před 
konáním plesu zakoupit při osobním 
pozvání, nebo na prodejně Kenast, 
v Městské knihovně Pečky a v hospo-
dě Na Hřišti. Možná rezervace míst. 
Sledujte naše stránky www.afkpecky.
cz

Vzpomínáme
Dne 24. února tomu bude již
17 let, co nás opustila naše milo-
vaná Štěpánka Čelárová 
z Peček. I přes plynoucí roky 
stále zůstáváš v našich srdcích.
  milující rodina
„Plynoucí čas sice odnáší krásné 
chvíle, ale milosrdně přikrývá 
a hojí vše, co by jinak bylo 
nesnesitelné.“

Čas letí a nevrací, co vzal. Vzpo-
mínky v našich srdcích žijí dál. 
Dne 8. února 2017 uplyne rok plný 
smutku, kdy nás navždy opustil 
manžel, tatínek a děda pan Pavel 
Rataj. Stále vzpomíná manželka 
a děti s rodinami.

Není to 
samozřejmost!

Chtěly bychom touto cestou veli-
ce poděkovat paní vedoucí COOPu 
na Třídě 5. května v Pečkách a její-
mu kolektivu, za velice milé a vstříc-
né chování a obsluhu nás, starších 
a méně pohyblivých. Nejenže nám 
pomáhají s nakupováním, ale do-
konce pro náš snazší pohyb po pro-
dejně přestavěly regály! Děkujeme 
moc a velice si toho vážíme. 

Za „babky invalidky“  
Věnceslava Zachová

Kosmetický salón Velim 
(blízko vlakového nádraží)
nebo u Vás doma . . .
kosmetikavelim@seznam.cz
728 226 006
Facebook

• kosmetika od 300,- 
• pedikúra (mokrá, suchá, kombinovaná) 170,- 
• šetrná epilace 

- podpaží 80,- /150,-  
- třísla 100,- / 150,- 
- intimní partie 150,- / 250,- 
- brazilská epilace 150,- /300,-
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O čem se bude besedovat? 
 Musíte skloubit svůj život s péčí o stárnoucí rodiče? 
 Prožíváte s nimi těžkosti stáří? 
Pomoc jsou připraveni Vám poskytnout 
Rodinný průvodce, psycholog, trenér paměti, zdravotní sestra a sociální 
pracovnice 
Těšíme se na Vaši účast, kde bude připraveno občerstvení a bezplatné 
testování fáze vyčerpání pečujících. Info na tel. č. 733 194 952 

„Maminka je již týden u nás 

doma. Manžel souhlasil, 

děti se na babičku těšily. 

Odešla jsem z práce, chci 

mamince vrátit péči, kterou 

mne ona věnovala, když 

jsem byla malá. Těším se na 

čas s maminkou strávený. 

Hledám informace všude 

možně. Má maminka nárok 

příspěvek na péči? Kde 

mám sehnat pomůcky a 

které jsou ty nejvhodnější? 

„Již druhým rokem se starám 

o svou maminku. Poslední 

týdny nemůžu spát, často 

brečím, nevnímám, co mi 

říkají mé děti, s manželem se 

denně hádáme. Chtěla bych 

si jít zacvičit nebo 

s kamarádkami na víno, do 

kina, ale nemám čas. Na 

maminku jsem včera večer 

křičela. Proč? Vždyť ji mám 

ráda. Takhle dál to nejde, už 

nemůžu… 

Házíme Vám záchranný kruh 
Kdy? 9. 2. 2017 od 16 hodin 

Kde? DPS – Chvalovická 1042, Pečky 

POZVÁNKA NA BESEDU 
 

Pečecká desítka
Další, v pořadí již 38. ročník Pečecké desítky „Memoriál Jardy Kvačka“, 

který se uskuteční v sobotu 11. března, se nezadržitelně blíží. V polovině 
ledna, kdy tento příspěvek vznikal, bylo k závodu přihlášeno více než 500 
běžců. Pořadatelé upozorňují případné zájemce o účast v závodu na 10 km, 
že je výhodné přihlásit se předem, a to na internetových stránkách https://
www.sportt.cz/. Bližší informace o závodech najdete na stránkách Pečecké 
desítky. Rozsáhlejší příspěvek bude této největší sportovní akci v Pečkách  
věnován v březnovém čísle Pečeckých novin.

Jiří Katrnoška, pořadatel
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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

• Práce s využitím PC/net
    www.moderniprace.cz
• Hledám pronájem pokoje v Peč-

kách a okolí. Každý druhý ví-
kend pobyt syna a přítele. 

    Tel.: 704 324 243
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1. 2. - 28. 2.   Výstava Galerie Švermova 1139 (MK)

    MK Sv. Čecha Pečky, www.knihovnapecky.cz

 3. 2. 20:00  Školní ples

    KD Tatce

 4. 2. 14:00  Workshop Valentýnská keramika pro dospělé a děti  

    Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz

 5. 2. 14:00  Kurz Drátované stromečky štěstí (MK)

    MK Sv. Čecha Pečky, www.knihovnapecky.cz   

  19:00  Travesti show (KS)

    Kulturní středisko Pečky

 6. - 7. 2. 9:00  Výstava železničních modelů

  - 17:00  Žerotínova 281, Pečky, www.szmp.cz

 7. 2. 18:00  Workshop Krabičky (KLUBKO)

    Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz

 8. 2. 17:00  Přednáška Jak dostupnost nerostných surovin   

    ovlivňuje naše životy, 

    geoložka RNDr. Zdeňka Petáková (ČKA)

    KS Pečky, akademiepecky.wixsite.com/akademie

 9. 2. 8:46  Výlet vlakem do Galerie kooperativa 

    (Aleš, Mánes, Mucha) a do České národní banky       

    (Lidé a peníze), přihláška do 3. 2. 2017! 

    (VK, ČKA, Kulturní středisko Pečky)

  16:00  Beseda Stop vyhoření pečujících (A Doma)

    DPS, Chvalovická 1042, Pečky

  11. 2. 14:00  Workshop Srdíčkování pro pra/rodiče s dětmi (VCP)

    Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz

 13. 2. 17:30  Žákovský koncert (ZUŠ)

    ZUŠ Pečky, www.mujweb.cz/zus.pecky

 15. 2.   Výlet do Národního technického muzea 

    (VK, ČKA, Kulturní středisko Pečky)

 21. 2.   Výlet do Prahy – Butovic na minigolf (KS)

    KS Pečky, www.pecky.cz

 22. 2. 17:00  Přednáška Voroněž, město Petra Velikého, 

    PhDr. Eva Svobodová (ČKA)

    KS Pečky, akademiepecky.wixsite.com/akademie

 23. 2.   Výlet do zábavního parku TONGO Hradec Králové,  

    autobusem zdarma (KS)

    www.pecky.cz

 24. 2. 17:00  Pohádka pro děti O křišťálovém srdci 

    KS Pečky, www.pecky.cz

 25. 2. 10:00  Radimský masopust (20:00 zábava v KD) 

    Radim

 28. 2. 18:00  Workshop Krabičky (KLUBKO)

    Vzd ělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz

 3. 3.  20:00  Ples AFK Pečky

    Kulturní středisko Pečky

 8. 3.   17:00  Přednáška Hrad Oldříš a zázemí libického 

    hradiště, archeolog Bc. Matěj Forst (ČKA)

    KS Pečky, akademiepecky.wixsite.com/akademie

ŘáDKOVá INZERCE


