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Tvořivá	pondělní	dopoledne	v	DPS
Od ledna tohoto roku se naplno roz-

jely Tvořivé dílny Senior klubu Pečo-
vatelské služby města Pečky. Velký 
dík za to patří paní Marii Joštové z Pe-
ček, která je připravuje a vede. Ráda 
se každé pondělí odpoledne chodím do 
naší klubovny pokochat krásnými vý-
robky našich zručných klientek. Čer-
pám zde pozitivní energii a nadšení 
pro tvoření něčeho nového a krásného. 
Moc mě těší, že přítomné dámy si čas 
strávený zde užívají a mají ze společ-
ného setkávání radost. O to víc, když 
pak krásným výrobkem mohou potěšit 
někoho blízkého.

O	Ondrovi	a	Terezce
Je nám potěšením, že se můžeme 

pochlubit úspěchem ve čtenářské sou-
těži Vyprávěj, kterou vyhlásilo nakla-
datelství Albatros. Jednalo se o soutěž, 
ve které žák během krátkého videa se-
známí se zajímavou knížkou. Do této 
soutěže se z naší třídy přihlásili souro-
zenci Dvořákovi – Ondřej a Matěj.

Do celorepublikového finále postou-
pil Ondřej s knihou Chytrolíni z Hlou-
pětína od Jiřího Žáčka. Dokázal velice 
poutavě vyprávět a tím zaujmout poro-
tu. Držíme palce, aby se mu podařilo 
uspět i ve finále. 

Samozřejmě děkujeme hlavně ro-
dičům, kteří s ním doma poctivě tré-
novali a věnovali celé akci patřičnou 
energii.

Spolužáci z I. B s paní učitelkou

Žáci IV. B ze ZŠ v Pečkách kreslili 
o výtvarné výchově obrázky na téma 
Ulice není hřiště. Dvě nejzdařilejší 
práce jsem poslala do výtvarné soutěže 
v Kolíně. A úspěch se dostavil! Terezka 
Schürzová se umístila na prvním mís-
tě v kategorii čtvrtých a pátých tříd. 15. 
března si dojela do Kolína pro ocenění. 
Terezko, gratulujeme.

Helena Zástěrová, třídní učitelka

Vážení čtenáři, v době, kdy budete 
číst tyto řádky, by měla být dokonče-
na přestavba střediska osobní hygieny 
v přízemí nové DPS na denní stacionář 
pro seniory. V dohledné budoucnosti 
tak v Pečkách vznikne ojedinělá so-
ciální služba, která doplní již tradiční 
pečovatelskou službu a umožní tak ví-
cero seniorům setrvat ve svém domo-
vě.  V dubnu nás čeká stacionář dovy-
bavit potřebným nábytkem a připravit 
veškeré náležitosti pro přivítání prv-
ních klientů v květnu tohoto roku.  

Ráda bych zde všem obyvatelům 
DPS poděkovala za trpělivost, s jakou 
více než měsíc snášeli nepříjemnos-
ti se stavbou spojené (hluk a prach). 
Děkuji za trpělivost i našim dalším 
klientům pečovatelské služby, protože 
v době rekonstrukce byly naše služby 
poskytovány omezeně a v provizor-
ních podmínkách.  Další velký dík 
patří našim pečovatelkám, bez jejichž 
obětavé práce by se celý projekt nepo-
dařilo naplnit. 

Petra Čermáková, ředitelka

Pečecký	
denní	stacionář	

pro	seniory	téměř	před	
dokončením! 
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Jak	já	to	vidím	…
pár	mých	 postřehů	 k	 tématům,	 o	 kte-

rých	se	„na	Pečkách“	mluví
Patří plánovaný supermarket do pro-

storu u nádraží? Podle mého názoru urči-
tě ne, protože přinese vyšší dopravní zátěž 
do středu města. Před pár lety vybudované 
autobusové nádraží by muselo být částečně 
rozkopáno. Plánovaný kruhový objezd se 
stane pastí pro kamiony. Myslím, že marke-
ty patří do okrajových lokalit měst, mimo 
bytovou zástavbu a občanskou vybavenost. 
Stejně, jako je tomu všude za našimi hra-
nicemi.

Často slýchám otázku, zda bude průtah 
městem v asfaltu i přes náměstí? Asfaltový 
koberec dostane Tř. J. Švermy. Náměstí zů-
stane v kostkách. Všude se kámen do cen-
ter měst vrací. K Pečkám kostky prostě pa-
tří. Myslím, že centrum města jako celek by 
si zasloužilo žulových kostek daleko víc než 
asfaltu. A hlavně by se mělo stát náměstím. 
Vzrostlé smrky sem určitě nepatří. 

Kdysi byla dominantou pečeckého ná-
městí socha T. G. Masaryka. Ostatně jeho 
jméno nese dodnes. Jejím autorem byl mi-
str Ladislav Šaloun. V současné době se 
zabýváme myšlenkou obnovení tohoto vý-
znamného uměleckého díla, které bylo ne-
návratně zničeno v dobách minulého reži-
mu. Ve spolupráci s Ondřejem Schulzem se 
podařilo vypátrat jeho zmenšený sádrový 
model. Předlohu pro Masaryka tedy máme. 
Pokud někdo ve svém archívu máte dobové 
fotografie, prosím o jejich zapůjčení. Socha 
byla v nadživotní velikosti a přesnou výšku 
neznáme. Nedochovaly se žádné původní 
plány, a čím víc dobových materiálů se nám 
podaří získat, tím bude kopie sochy přes-
nější. Doufám, že se již nikdy nevrátí doba, 
kdy budou sochy rozřezávány a ničeny.

Milan Paluska, místostarosta                                                                

Víte,	že…
...město	uzavřelo	veřejnoprávní	smlou-

vu	 s	 Městskou	 policií	 Sadská	 na	 odchyt	
psů? Se zatoulanými nebo ztracenými psy 
se v průběhu roku setkáváme poměrně čas-
to. Máme radost, když se pes vrátí ke svému 
majiteli, ale ne vždy se to podaří. Pobyt psa 
v útulku v Lysé nad Labem stojí jednorázo-
vě 4.500,- -5.500,- Kč (podle velikosti pleme-
ne), za pobyt v psím útulku Aura v Sadské 
město zaplatí 200,- Kč denně.  Toto je lepší 
varianta pro označené psy. Proto je ideální 
je čipovat, nebo opatřit obojkem se znám-
kou. V případě nalezení psa totiž náklady 
za pobyt zvířete v takovém zařízení hradí 
jeho majitel. 

Cecilie Pajkrtová, tajemnice
…byly	uzavřeny	veřejnoprávní	smlouvy	

s	 pečeckými	 sportovními	 organizacemi 
(AFK Pečky, TJ Sokol Pečky, Spartak Peč-
ky, Oddíl vodní turistiky Pečky a Basket-
bal Pečky) na poskytnutí dotace z rozpočtu 
města na rok 2017? Se zněním smluv se mů-
žete seznámit na www.pecky.cz/mestsky-u-
rad/uredni-deska.
…bylo	v	letošním	I.	kole	půjček	z	FRB	

(Fond	 rozvoje	 bydlení)	 půjčeno	 335.000,-	
Kč? Bylo vyhověno celkem čtyřem žada-
telům, jejichž investice budou ponejvíce 
směřovat do obnovy fasád a výměny dveří 
a oken jejich nemovitostí. Pro rok 2017 je na 
půjčky z FRB  vyčleněno celkem 800.000,-
Kč. V srpnu budou přijímány žádosti pro le-
tošní druhé kolo. Poskytnout můžeme ještě 
465.000,- Kč.

Milan Paluska, předseda komise FRB

Dopravní uzavírka 
silnic	č.	II/329	a	III/32914	v	Pečkách

Informujeme čtenáře našich novin, že 
pokračují práce na rekonstrukci kanalizač-
ní stoky a vodovodního řadu v ulici K. H. 
Borovského. Práce budou ukončeny tím, 
že tyto technické sítě budou zaústěny do  
městského kanalizačního  a vodovodního 
systému.

Zásadní věcí, která s rekonstrukcí a sta-
vebními pracemi souvisí, jsou pro širokou 
veřejnost vynucené a nepříjemné uzavírky	
komunikací.	V	první	etapě	prací	ve	dnech	
3.	–	11.	dubna	2017	bude	uzavřena	část	Hál-
kovy	ulice,	ve	druhé	etapě	ve	dnech	11.	–	
23.	dubna	2017	bude	uzavřena	křižovatka	
Tř.	 J.	 Švermy	 s	 ulicemi	 	 Sladkovského	 a		
Hálkova.

Pro náležité informování široké veřej-
nosti je na úřední desce města (taktéž na in-
ternetové stránce města) vyvěšeno přísluš-
né rozhodnutí (opatření obecné povahy), ke 

kterému jsou připojeny grafické podklady 
znázorňující přechodné dopravní značení 
komunikací. Z nich vyplývá, že	 ve	městě	
bude	 umístěno	 značné	množství	 zákazo-
vých	a	informativních	dopravních	značek,	
řidiči	jedoucí	z	daleka	budou	informováni	
dopravním	 značením	 v	 Sadské,	 ve	 všech	
Lhotách,	 Milčicích	 i	 na	 dálničních	 sjez-
dech.	Dopravní	značení	bude	provádět	fir-
ma	Asig,	s	r.o.,	jeho	rozmísťování	započne	
zhruba	 jeden	 týden	před	zahájením	uza-
vírky.
Upozorňujeme,	 že	 uzavírka	 komuni-

kace	 II/329	 s	 křižovatkou	 III/32914	 (dru-
há	etapa	prací)	přinese	změnu	ve	vedení	
trasy	u	většiny	autobusových	spojů.	Pou-
kazujeme	 na	 nutnost	 dočasného	 zrušení	
autobusové	zastávky	u	základní	školy. 

Václav Zavřel, vedoucí odboru výstavby, 
zemědělství, dopravy a životního prostředí

SVOZ	BIOODPADU		bude	od	začátku	dubna	probíhat	již	v	pravidelných	týdenních	svozech:	
v	pondělí	v	Pečkách	(od	03.	04.	2017),	ve	čtvrtek	ve	Velkých	Chvalovicích	(od	06.	04.	2017).
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Z	veřejného	zasedání	
Zastupitelstva	města	Pečky

(1. 3. 2017, 17:30, KS Pečky) 
• Zastupiteli byla schválena vyhláška zakazující v našem měs-

tě požívání alkoholu na veřejném prostranství. Ve spolupráci 
s Policií ČR bude prováděna kontrola před obchody, kde dochá-
zí k prodeji alkoholických nápojů.

• Diskuse se rozvinula nad zamýšleným odkupem pozemku mezi 
“Rejnokem” a lesílem u rybníka, který město zamýšlí v budouc-
nu využít pro volnočasové aktivity.  V rámci celkové revitali-
zace lokality se počítá s podáním žádosti o dataci (vlastníkem 
musí být město). Bod byl schválen.  

• Starosta města mimo jiné seznámil přítomné s plněním Strate-
gického plánu rozvoje města Pečky 2016 – 2026 (2. pololetí 2016) 
a informoval zastupitele o investičních akcích ve městě (rekon-
strukce komunikace K. H. Borovského – ukončení stavby sr-
pen 2017, parkoviště u nádraží – předpokládané zahájení 2018, 
výstavba stezky pro pěší a cyklisty ve V. Chvalovicích – březen 
– červenec 2017). 

• Vedoucí stavebního odboru Václav Zavřel informoval o přípra-
vách řešení dopravní situace v Pečkách (parkování kamionů ve 
městě).   

• Pořadateli byly podány zprávy o chystaných akcích (Pečecká 
desítka, Mašinka, Ples města, …)

Z	březnových	jednání	rady	města
• Rada města schválila uzavření smlouvy mezi městem Pečky 

a firmou Geodetické služby Poděbrady na geodetické zaměření	
parku	v	Pečkách za cenu 55.000,- Kč. 

• S firmou Elektroservis František Dvořáček, Pečky  bude uza-
vřena smlouva o dílo na stavební práce „Oprava	elektroinsta-
lace	AFK	Pečky“ za cenu 151.250,- Kč včetně 21 % DPH.  

• Další smlouva o dílo bude uzavřena s firmou TELECON SERVIS 
spol. s. r. o., Praha 8 na dodávku akce: „Automatické	dveře	do	
zdravotního	střediska“ za cenu 145.052,- Kč včetně 21 % DPH. 

• Bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření 
smlouvy o dílo s firmou TELSIG - servis, spol. s.r.o. Velký Osek 
na investiční akci „Rekonstrukce	 komunikace	K.	H.	Borov-
ského	Pečky“  za cenu 7.599.721,- Kč s 21 % DPH. 

• Na základě žádosti Základní školy, příspěvková organizace, Tř. 
Jana Švermy 540, Pečky, bylo rozhodnuto o	zřízení	přípravné	
třídy	pro	školní	rok	2017/2018. 

• Schváleno bylo uzavření dodatků ke smlouvám o dílo s firmou 
Jiří Kapr, Vrbová Lhota, týkající se sečení	 travnatých	 ploch	
s	mulčováním	-	plocha	místního	parku za stejných podmínek 
a cenu 72.324,- Kč bez DPH a celkové údržby	zeleně u nemovi-
tosti č.p. 1042 v ul. Chvalovická, 28911 Pečky – DPS, provedení 
odborných udržovacích	řezů	dřevin do různých tvarů, chemic-
kého	odstraňování	plevelů	a	hnojení	travnatých	ploch v Peč-
kách a Velkých Chvalovicích za cenu 196.600,- Kč bez DPH na 
rok 2017.

Asistenti	prevence	kriminality	
v	plném	počtu

Projekt asistentů prevence kriminality, kteří dohlížejí na bez-
pečnost chodců na přechodech a konají pochůzkovou činnost po 
městě, jsme realizovali poprvé v loňském roce. Ze strany občanů 
se jejich přítomnost v ulicích setkala s  kladným ohlasem, proto 
jsme se rozhodli, že budeme v projektu „Bezpečné Pečky“ po-
kračovat i letos.  Ke dvěma zkušeným asistentkám Evě Třískové 
a Ale Pahudzině přibyli dva nováčci – Věra Wertheimová a Mi-
lan Socha.  Ti byli dosud evidováni jako uchazeči o zaměstnání 
a chtěli pro město pracovat. Protože se v minulosti věnovali ji-
ným profesím, prošli rekvalifikačním kurzem a byli náležitě pro-
školeni pro práci na přechodech pro chodce. Jejich denní pracov-
ní náplň sestavují policisté z Obvodního oddělení Policie ČR zde 
v Pečkách, právě s přihlédnutím k potřebám města. Asistenti se 
také podílejí na zdárném průběhu sportovních a společenských 
akcí pořádaných ve městě, jako je tradiční jarní běh Pečecká de-
sítka nebo připravovaná dětská pouť Mašinka. 

Cecilie Pajkrtová, tajemnice

1.	etapa	čištění	mlýnského	
náhonu

Na přelomu měsíce ledna a února proběhlo díky 
mrazivému počasí čištění mlýnského náhonu v úse-
ku od garáží až po ústí Výrovky. Nejdříve bylo nutné 
vyřezat náletové dřeviny na březích, poté se technika 
dostala k bagrování zaneseného koryta. Až nám po-
časí opět dovolí, budeme v odbahňování pokračovat 
i v dalších lokalitách.

Milan Paluska, místostarosta

Kam	s	nimi?
V rámci projektu STOP LHOSTEJNOSTI bude 

v našem městě a obci Velké Chvalovice v  dubnu 2017 
rozmístěno pět 240 l popelnic na sběr použitého ku-
chyňského rostlinného oleje. Jsou černé barvy a opat-
řené velkou zelenou etiketou. Použité	oleje	z	domác-
ností	 se	 do	 nich	 vhazují	 pouze	 v	 uzavřených	 PET	
lahvích.	 V	 žádném	 případě	 se	 do	 nich	 nevhazuje	
motorový	olej,	ani	živočišné	tuky.	Slouží	k		likvidaci	
kuchyňského	rostlinného	oleje. 

Tím, že kuchyňské oleje nebudete vlévat do odpadu, 
se vyhnete možnému ucpání odpadových trubek a ne-
budete snižovat účinnost obecní kanalizace. V nepo-
slední řadě přispějete i k ochraně životního prostředí. 
Likvidaci těchto olejů zajišťuje firma Libor Černohlá-
vek, Církvice.
Nádoby	budou	rozmístěny	v	ulicích:
- Barákova (proluka u lékárny)
- V Kaštánkách (u prodejny TESCO)
- Svobody (sídliště)
- Žerotínova (u bývalého Kovopodniku)
- Ke Hřišti Velké Chvalovice (u bývalé prodejny 
  potravin)
 Děkujeme	Vám,	že	se	zapojíte	do	tohoto	projektu.

Hana Pokorná, referent odboru životního prostředí

• Olej v odpadu tuhne 
 a zanáší potrubí
• Energeticky a finančně 
 je velice náročné vyčistit 
 kontaminovanou vodu

Jak	se	nechá	použitý	olej
ekologicky	likvidovat?

• Použitý olej stačí slévat 
 do PET lahví
• Uzavřenou PET láhev 
 vhodit do nádoby na sběr 
 použitého oleje ve Vaší obci
• Použitý olej je následně ekologicky zlikvidován

Použitý	kuchyňský	olej	
do	odpadu	nepatří!

Ekologickou likvidaci použitého kuchyňského 
oleje ve Vaší obci zajišťuje firma Černohlávek OIL
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Veřejná	služba	podruhé
Od 1. 2. 2017 došlo ke změnám zá-

kona č.111/2006 Sb. o hmotné nouzi. 
Vzhledem k tomu, že litera zákona ho-
voří stroze, považuji za vhodné vysvět-
lit, co s sebou vlastně změna zákona 
přináší. Došlo k jeho zpřísnění a zo-
hledňuje se snaha o zvýšení příjmů so-
ciálně potřebných občanů vlastní	pra-
cí.	Osoby,	které	dlouhodobě	nepracují	
a	 mají	 dnes	 nárok	 na	 příspěvek	 ve	
výši	životního	minima,	mohou	pocítit	
jeho	pokles	v	případě,	že	se	do	nabí-
zených	 pracovních	 aktivit	 nezapojí. 
V této situaci budou mít nárok na pří-
spěvek ve výši existenčního minima 
(tj. 2.200,- Kč měsíčně). Dlouhodobě ne-
aktivní osoby budou pomáhat zejména 
obcím, neziskovým či příspěvkovým 
organizacím, školám a církvím v oblas-

tech zlepšování čistoty ulic, veřejných 
prostranství nebo zajišťování sociální 
a zdravotní péče. Naše město se také 
přihlásilo jako organizátor veřejné 
služby. Myslíme si, že práce je v ulicích 
města dost a potřebné nářadí na úklid 
rádi zakoupíme. Ochranné pomůcky 
(montérkové kalhoty a blůzy) bude po 
dohodě hradit Úřad práce Kolín, kte-
rý bude dohlížet na realizaci veřejné 
služby. Každý oslovený uchazeč musí 
měsíčně odpracovat 20 hodin. Pokud 
vykoná za měsíc 30 nebo více hodin ve-
řejné služby, bude mu částka živobytí 
zvýšena o 605,- Kč.  Počítáme s tím, že 
první pracovníci nastoupí na veřejnou 
službu s příchodem letních prázdnin.

Cecilie Pajkrtová, tajemnice

Na	ulicích	bez	
alkoholu

Obecně závazná vyhláška, kterou 
pečečtí zastupitelé schválili na svém 
zasedání první březnový den, zakazu-
je požívání alkoholu na vymezených 
veřejných prostranstvích. Pivo,	 víno	
a	lihoviny je zakázáno pít na dětských 
hřištích, sportovištích a v parcích. 
Také v okolí škol, zdravotnických za-
řízení, domu s pečovatelskou službou, 
v blízkosti obchodů, na Masarykově 
náměstí, rovněž v ulicích Jana Švermy, 
J. A. Komenského, Tř. 5. května, Petra 
Bezruče a Chvalovická. Na dodržování 
obecně závazné vyhlášky dohlížejí po-
licisté z místního obvodního oddělení 
Policie ČR.

Cecilie Pajkrtová, tajemnice

SlouPEČKY	
k	zamyšlení

 A máme tu další sloupeček, dnes se 
zaměříme na ztrátu pozdravu. To krátké 
kouzelné slůvko když ráno vstaneme, 
když přijdeme do nějaké veřejné míst-
nosti, dopravního prostředku, nebo ně-
koho jen tak potkáme na ulici. Takové 
to: ahoj, dobrý den, zdar, dobrý večer, pic, 
ruce líbám, čau atd.

 Nezdá se vám, jakoby mizela? Jen si 
zkuste vzpomenout:  přijdete do obchodu 
a místo odpovědi na váš pozdrav se do-
čkáte znuděného výrazu ve tváři. Nebo 
potkáte někoho, od něhož pozdrav oče-
káváte a dotyčný zrovna v tu chvíli něco 
zuřivě hledá v kapse, v mobilu, nebo se 
rozhlíží všemi směry, jen ne tím vaším 
a .... nepozdraví.

Vlastně, když si vzpomenu na svá 
mladá léta, i já jsem jednoho pána ze sou-
sedství schválně nezdravil. Ale to bylo 
z pomsty,  abych ho  tím ve své dětské 
duši potrestal za to, že nám nechtěl vra-
cet tenisáky, omylem trefené na jeho za-
hradu během našich pouličních zápasů 
v bandy hokeji.  

Připadá mi, jakoby takových „nezdra-
vících pomst“ mezi lidmi nějak přibýva-
lo! Takže DOBRÝ DEN!!!                                                  

Jiří Lazar

Co	ne/potřebují
Vážení rodiče, ve středu 15. března 

proběhla ve Vzdělávacím centru Pečky 
první beseda z cyklu besed zaměře-
ných na výchovné problémy dětí. Be-
sedy probíhají formou přednášky, kdo 
chce jenom poslouchat, poslouchá, kdo 
má chuť svoje rodičovské zkušenosti 
sdílet, prostor samozřejmě dostane. 

Výchovné peripetie přirozeně patří 
k plnění rodičovské úlohy. Vím, o čem 
mluvím, sama jsem máma tří dcer. 
Opakované problémy s výchovou dětí 
často pramení z nedostatečného po-
rozumění vnitřním motivům chování 
dítěte a rodičovské reakce se pak míjí 
účinkem. Je to jako gól ve špatné bran-
ce.  Aby výchovná „trefa“ fungovala, je 
potřeba těmto motivům více porozu-
mět. 

Proto si vás dovoluji tímto pozvat na 
druhou besedu, která bude pojednávat 
o výchovných strategiích, které míří 
do správné branky! 

Máte-li tedy zájem, chuť a čas, budu 
se na vás srdečně těšit 19. dubna od 18 
hodin ve VCP! 

Dana Kynclová, psycholožka

Jaro,	Velikonoce
a	další	ročník	tradičních	pečeckých	
slavností	„Vítání	jara“	jsou	tu!	

Nechte se pozvat na milá vystoupe-
ní dětí z pečeckých škol, MC Pramínek 
v Dobřichově a Kuněk z Cotutic. Přijď-
te si pořídít jarní dekoraci do jarmareč-
ních stánků, zabavit se s dětmi v tvo-
řivých dílničkách nad velikonočními 
drobnostmi. Z Prahy k nám zavítá Di-
vadlo Koloběžka s pohádkou „Jak ježi-
baba Kolobajzna slaví Velikonoce“, pan 
Charouz opět všechny potěší svými 
zvířátky, vyneseme Moranu a odmění-
me ty nejšikovnější v letošní novince 
– soutěži „O nejkrásnější velikonoční 
vajíčko“.

Již nyní můžete nosit své výtvory do 
VCP, lze i v den slavností přímo na stá-
nek v 1. poschodí KD. V 15:45 budou, 
dle výsledků hlasování návštěvníků, 
vyhlášeni vítězové kategorie dětské 
i dospělých. Věcné ceny jsou již připra-
veny. Klobásky, pivečko a další dobroty 
jsou samozřejmostí :-).

Přijďte se společně těšit na Veliko-
noce.

Jana Kusá, pořadatel

Mgr.	Jiří	Švejnoha, DiS., advokát 
s pobočkou v Pečkách, vás ve	stře-
du	18.	dubna	2017	od	18:00	hod.	(cca 
2 hodiny) zve do Vzdělávacího cent-
ra Pečky na seminář

Já,	spotřebitel
Dozvíte se odpovědi na otázky:

• Jaká	má	spotřebitel	práva	
   a prodávající povinnosti?
•	Jak	správně	reklamovat, jaké má 

spotřebitel nároky a do kdy musí 
být reklamace vyřízena?

•	Jak	bezpečně	nakupovat	
   na internetu a kdy je možné vrátit 

zboží zakoupené na internetu?
•	Kam	se	obrátit	o	pomoc?

Seminář je určen pouze pro spotřebi-
tele, počet míst je omezen. Vstupné je 
dobrovolné (celý výtěžek bude věnován 
na rekonstrukci varhan pečeckého kos-
tela). 
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Pečecký	režisér,	herci	a	filmaři	v	KD

Jedná se o jeho celovečerní debut. Český 
thriller je  inspirovaný skutečnými vražda-
mi tří pražských taxikářů v roce 2014. Tuto 
kauzu jste možná zaznamenali v televizních 
zprávách a dalších médiích. Chystáme pro vás 
delegaci herců a tvůrců filmu. Po skončení 
projekce rozhodně ještě neodcházejte, bude 
následovat rozhovor s herci a autogramiáda.

Vstupenky si můžete zakoupit v předpro-
deji (KD Pečky, Vzdělávací centrum Pečky, 
Městská knihovna Svatopluka Čecha Pečky). 
Vstupné 70,- Kč. Kapacita sálu je 90 míst.

Další podrobnosti sledujte na Fcb profilu 
Pečky město v Polabí.

Těšíme se na setkání s vámi. 
Michal Müller, pořadatel

pátek	21.	4.	2017	od	20:00,	
velký	sál	KD	Pečky

Zveme vás na uvedení 
filmu	TAXI	121	

od pečeckého režiséra Dana Pánka.

Minigolf	Pečky
Začala nám 2. liga a to hned na po-

měrně těžkém hřišti – na filcu v Děčí-
ně. Jako družstvo jsme sice skončili na 
posledním místě, ale v jednotlivcích 
jsme obsadili ve dvou kategoriích třetí 
místa. Další turnaj se hraje v OC Buto-
vice, kde si zahrají i malá Dráčata, kte-
rá pojedou na svůj první velký turnaj. 
Děti rok trénovaly a nyní srovnají své 
výkony s ostatními. Budeme držet pal-
ce Gábince Votápkové, Niku Jandečko-
vi a Eriku Vronkovi, kteří se také hned 
za týden zúčastní třídenního celostát-
ního turnaje dětí v Praze.

V sobotu 22. 4. pořádáme turnaj dvo-
jic pro veřejnost. Zúčastnit se může 
dvojice jakéhokoli složení. Trénovat se 
může od 13 hodin a turnaj začne od 14 
hodin. Ceny budou jak pro děti, tak pro 
dvojice. Hrají se dvě kola. Hůl a míčky 
půjčujeme. Startovné je 60,- Kč/osoba.

Kdo by měl zájem hrát minigolf, 
může se k nám kdykoli přidat. Děti 
mají trénink každý čtvrtek od 15 hodin 
na minigolfovém hřišti za kulturním 
střediskem. 

Věra Šuková

ZUŠ	Pečky	vás	zve 
do městské knihovny 

na výstavu prací bývalých žáků 
a absolventů výtvarného oboru. 

Slavnostní	vernisáž 
se koná 

4.	dubna	od	16:30	h 
zahraje 

Saxofonový	kvartet 
ZUŠ Pečky. 

Výstava potrvá do 27. dubna 2017. 
Všichni jste srdečně zváni.

V	KS	se	tančilo
V sobotu 4. 3. 2017 se v Kulturním 

středisku města Pečky konala taneční 
soutěž. Účastnily se páry všech věko-
vých kategorií z různých koutů České 
republiky (z Hradce Králové, Broumo-
va, Chlumce nad Cidlinou, Rychnova 
nad Kněžnou, Kutné Hory, Poděbrad 
a dalších).

Páry taneční školy Let‘s dance si 
opět vytancovaly krásná umístění. Na-
tálka s Anetkou se umístily na 1. a 5. 
místě, Klárka s Kájou na 1., 2., a 4. mís-
tě, Kuba s Adélou na 1. místě, Lukáš 
s Adélou dvakrát na prvním místě, naši 
senioři na 1. a 2. místě, Kuba s Eliškou 
na 3. místě. Dále se do finále dostali 

Magda s Emmou, Natálka s Natálkou, 
Vojta s Nicol a Tomáš s Haničkou.

Všem jmenovaným i nejmenovaným 
gratulujeme a těšíme se na další soutěž 
25. 3. 2017 v Chlumci nad Cidlinou.

Adéla Svěcená

Kulturní	středisko	
Pečky

připravilo pro děti, které nebyly ni-
kde na jarních prázdninách, možnost 
využít svůj volný čas a naučit se zákla-
dy minigolfu, navštívit zábavní park 
Tongo nebo přijít na pohádku:

Také se tradičně rejdilo a soutěžilo:

Vlastivědný kroužek navštívil něko-
lik výstav (Pražský hrad, Prokopské 
údolí), podívali jsme se také do podě-
bradské sklárny:
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Gratulujeme našim žákům

I v letošním školním roce se žáci naší 
školy zapojili do soutěží Finanční gra-
motnost, SAPERE – vědět, jak žít a Tuta 
Via Vitae. Všechny tyto soutěže připra-
vují děti na využití teoretických znalos-
tí v běžném životě. 

Na základě výsledků školních kol 
jednotlivých soutěží byly sestaveny 
tříčlenné týmy, které nás reprezentova-
ly v okresních kolech. Zde díky svým 
znalostem a výborné spolupráci dosáhly 
naše týmy vynikajících výsledků a po-
stoupily do kol krajských.

Finanční gramotnost je prevencí pro-
ti předlužení a sociálnímu vyloučení 
a učí děti, jak správně nakládat s peně-
zi a hodnotně rozvíjet svůj osobní život. 
V této soutěži se na 1. stupni nejlépe 
daří Marku Hovorkovi (V.B), Anetě Lo-
větínské (V.A) a Jaroslavu Hoffingero-
vi (IV.B). 2. stupeň v soutěži zastupují 
Libor Kozák (VIII.A), Žaneta Vrbová 
(IX.C) a Tereza Sychrovská (VII.C).

Cílem soutěže „SAPERE	-	vědět,	jak	
žít“ je vzbudit a rozvíjet zájem žáků 
o zdravý životní styl. Soutěž má být 
také součástí prevence proti obezitě 
a poruchám příjmu potravy. Za žáky 1. 
stupně soutěží Jáchym Hruška (IV.A), 
Anna Studecká (V.A) a Adam Spáčil 
(V.B). Soutěžícími 2. stupně jsou Anna 
Stránská (IX.B), Michaela Gremlicová 
(IX.B), Miloš Hotovec (VIII.A).

Soutěž Tuta	Via	Vitae vzdělává děti 
v oblasti požární ochrany, ochrany oby-
vatel za mimořádných událostí, první 
pomoci, právech a povinnostech občanů 
a v oblasti prevence kyberšikany. Za 1. 
stupeň soutěží Matyáš Kříž (IV.B), Klára 
Krištoufková (IV.C) a Václav Martínek 
(V.A). Žáky 2. stupně reprezentují Mar-
tin Oláh (VIII.A), Martin Polák (VIII.A) 
a Lukáš Nimburský (VIII.A).

Všem našim soutěžícím držíme palce 
a přejeme hodně úspěchů do dalších kol.

Blanka Kozáková a Věra Vernerová, 
učitelky

Jako již tradičně proběhly na naší 
ZŠ v Pečkách i letos soutěže	v	recitaci 
s velkým úspěchem.

Na prvním stupni se konalo školní 
kolo 1. 3. 2017. Soutěžilo se v hojném 
počtu třiceti šesti recitátorů ze všech 
tříd druhých až pátých ročníků. Odpo-
ledne s poezií probíhalo ve slavnostní 
atmosféře za účasti paní zástupkyně 
ředitele Štěpánky Vlasákové, paní uči-
telek v porotě a publika z řad rodičů. 

Děkujeme paní učitelce Krejčí a je-
jím prvňáčkům za milé úvodní vystou-
pení. Všem dětem pak za hezké básnič-
ky a příjemně strávené chvíle. Velmi 
nás těší, že naši žáci mají zájem trávit 
volný čas aktivně právě s básničkami 
a s radostí je podporujeme. Přejeme 
jim, aby svůj talent rozvíjeli i nadále.

Soutěže	v	recitaciČas	vědomostních	soutěží
Vítězové: I. kategorie: Anna Marie 

Dědková III. A, Jana Plzáková, Adam 
Bezděk III. C, Tadeáš Kysela II. B.         

 II. kategorie: Kamila Krištoufková 
IV.C, Pavel Hübner IV.A, Marie Ondr-
kálová, Gabriela Votápková V.A

Nejúspěšnější recitátoři získali ne-
jen diplom a malou sladkou odměnu, 
ale také postup do vyšší soutěže.

Okresní přehlídka, Dětská	 scéna	
– Kolín, se konala 14. 3. 2017. Všem 
přednášejícím udělujeme pochvalu za 
vzornou reprezentaci naší školy. Srdeč-
ně gratulujeme Marii Ondrkálové za 
čestné uznání a Gabriele Votápkové za 
vynikající umístění a získání postupo-
vého diplomu do krajského kola. Drží-
me pěsti.

Jaroslava Holubová, učitelka

Anglická	konverzace	a	okresní	konverzační	soutěž
Mám upřímnou radost z výsledků 

Evelíny Kozákové v okresním kole 
konverzační soutěže v anglickém jazy-
ce. V kategorii šestých a sedmých tříd 
se umístila na 2. místě se ztrátou jed-

noho bodu na vítěze. Gratuluji.  Zku-
šenosti ze soutěže Evelína vložila na 
webovou stránku školy (www.zspecky.
cz – 2. stupeň – anglický jazyk – Eng-
lish Corner – February). 

 Výsledek jsem očekávala, protože 
Evelína cílevědomě rozvíjí jazykový 
talent domácí četbou anglických kní-
žek v upravených jazykových úrov-
ních a v hodinách je opravdu aktivní.  
Od září 2016 přečetla dětské příběhy 
(Heidi, Matilda), novelu (Jane Eyre), 
příběh s detektivní zápletkou (A Little 
Trouble in the Yorkshire Dales) a sci
-fi (The War of the World). Společně 
s četbou ve škole zvládla celkem devět 
knížek za šest měsíců. To je vizitka vy-
nikající čtenářky.  Rozhled po světové 
klasické literatuře se jí bude hodit na 
střední škole i v životě.    

Děkuji rodičům, kteří výuku v ang-
lických konverzacích podporují a více 
než známka na vysvědčení je zajíma-
jí znalosti v hlavách dětí. Bez aktivní 

spolupráce žáků s učitelem, bez domá-
cí přípravy na vyučování a bez shody 
v názoru na vzdělávání mezi vyučující 
a rodiči se k výsledku v podobě velmi 
dobré znalosti angličtiny nelze dostat. 

Na březen jsem předběžně domluvi-
la návštěvu bývalého žáka ZŠ Pečky, 
který studuje prvním rokem v Londý-
ně na vysoké škole. Porovná výuku an-
gličtiny na základní škole v Pečkách, 
se zkušenostmi s výukou na soukromé 
střední škole a na univerzitě v zahra-
ničí. Možná pomůže některým dětem 
s profesní orientací či stanovením kon-
krétních cílů ve studiu cizích jazyků.

V dubnu máme v plánu vystoupení 
pro spolužáky a rodiče, na kterém pra-
cují žáci osmých ročníků v rámci ná-
cviku prezentačních technik. 

Školní rok uzavřeme v květnu spo-
lečnými hodinami s rodiči (termín 
upřesníme přes Bakaweb). Budete ví-
táni v jazykové pracovně číslo 23. 

Věra Křížová, učitelka
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•	S	Machem	a	Šebestovou	
Po krátké vánoční a pololetní pauze jsme 

opět putovali po světě s našimi kamarády 
Machem, Šebestovou a Jonatánem. Tento-
kráte byla naší zastávkou Severní a Jižní 
Amerika. Těmito světadíly, jeho priorita-
mi a zajímavostmi nás tentokráte provedla 
skupinka Šebesťáků a Pažoutů. I někteří 
žáci z ostatních skupinek si přinesli barev-
né encyklopedie, mapy i zajímavé články, 
které nás seznámily např. s proslaveným 
Hollywoodem nebo s pěstováním kakaov-
níku a výrobou čokolády. Také jsme lušti-
li křížovky, přečetli si povídání o Americe 
z mimočítankové četby o Machovi a Šebes-
tové a článek o posledním opravdovém indi-
ánovi, naučili se novou písničku o papouš-
kovi kakadu, vyrobili si indiánské čelenky 
a namalovali želvu sloní. Paní učitelka nám 
také pustila video o životě medvěda gry-
zzlyho a o amerických indiánech. Na konci 
obou projektových dní nechyběla pohádka 
z knížky „Kamarádi z velké dálky“ -  po-
hádka amerických indiánů a argentinská 
pohádka. (Žáci III. B)
•	Husitství	v	VII.	B	a	VII.	C
S žáky jsme v průběhu pěti dějepisných 

hodin zpracovávali téma husitství. Nejdří-
ve jsme si vyložili novou látku a v druhé 
polovině hodiny dostali žáci prostor pro vy-
pracování zadaných úkolů. Každá skupina 
postupně zpracovávala dvě témata. V první 
části si žáci všímali husitského oděvu, zvy-
ku přijímání podobojí, husitských zbraní 
a písně Ktož sú boží bojovníci. V druhé čás-
ti žáci zpracovávali mapy znázorňující mís-
ta důležitá pro husitskou revoluci, osobnost 
Jana Žižky a Prokopa Holého a na závěr 
i bitvu u Lipan. (Michaela Hrnčířová)
•	Jazykový	koutek	v	VII.	B	a	VII.	C
V osmém ročníku si žáci musí vybrat 

mezi německým a ruským jazykem. Aby se 
mohli objektivně rozhodnout sami za sebe, 
připravujeme pro ně Jazykový koutek. Ka-
ždý týden se na nástěnce objeví 3 nová slo-
víčka – německy a rusky. Žáci mohou oba 
jazyky porovnávat a sami si díky tomu vy-
tvoří vlastní názor na to, který z jazyků by 
je více bavil; zároveň se z každého jazyka 
naučí základní slovíčka a fráze. (Michaela 
Hrnčířová, Světlana Štufková)
•	Naši	prvňáčci	na	výstavě	v	Kolíně

Vandalství	na	zahradě	MAŠINKY

Již několikátý rok slavíme s dětmi v ma-
teřské škole na jaře Den vody a Den Země. 
Pomocí různých soutěží a úkolů se snažíme 
rozvíjet schopnosti, dovednosti, znalosti 
dětí ve všech oblastech. Co se děti mohou 
během projektové výuky, která je zaměře-
na na ochranu přírody, naučit? Například:

- v oblasti „dítě a jeho tělo“ překonáva-
jí přirozené překážky v přírodě, využívají 
smysly ke vnímání přírody, uvědomují si 
reakce vlastního těla jako např. tlukot srd-
ce po fyzické aktivitě

- v oblasti „dítě a jeho psychika“ využí-
vají přírodnin k vyjádření svých prožitků, 
hledají společné vlastnosti živočichů a rost-
lin

- v oblasti „dítě a ten druhý“ posilují 
ohleduplné chování k přírodě a rozvíjejí 
prosociální vztahy

- v oblasti „dítě a společnost“ si vytvářejí 
aktivní postoj ke světu, dozvídají se o exis-
tenci přírody v jiných koutech světa, hleda-
jí motivy přírody v lidových písních

- v oblasti „dítě a svět“ si vytvářejí klad-
ný vztah k okolí školky, sledují proměny 
přírody v různých ročních obdobích.

Učíme toho děti spoustu …. Mnoho klad-
ných poznatků a vědomostí o přírodě mají 
samozřejmě i z domova, a to včetně ohledu-
plného chování k přírodě a ke svému pří-
rodnímu okolí. 

O to víc je pro nás smutnější zjištění, že 
jsou mezi námi takoví lidé, kteří bez osty-
chu znečistí zahradu mateřské školy prázd-
nými skleněnými lahvemi od alkoholu. 
Nejednalo se o náhodné pohození odpadků. 
Lahve byly poházené po celé délce zahrady 
podél příjezdové cesty. Věc šetřila Policie 
ČR. Naštěstí se žádné dítě nepořezalo, ne-
pořádek jsme zlikvidovali včas. 

Věříme, že s probouzející se jarní příro-
dou, kdy se pobyt našich dětí na zahradě 
prodlužuje, budeme v trávě nacházet už jen 
samé sedmikrásky či pampelišky. 
Za	 ohleduplnost	 a	 respekt	 k	 malým	

obyvatelům	 naší	 školky	 předem	 děkuje-
me.

Miroslava Zumrová, ředitelka MŠ

Zprávy	z	naší	školy
Nový rok 2017 je pro nás od samého po-

čátku velice zajímavý. Paní učitelky nám 
chystají zábavné aktivity, jako například 
vyhlášení soutěže „o nejhezčího sněhulá-
ka“, kterou jsme si s nimi parádně užili. 
Krátce nato, jsme se zúčastnili florbalové-
ho turnaje v Kouřimi, kde jsou na nás vždy 
milí a nás to tam moc baví. Jako škola jsme 
se umístili na druhém místě, za které jsme 
si odvezli spoustu dárečků. Aby sportu 
nebylo málo, vypravili jsme se začátkem 
února na výlet do psího útulku „Alíkov“ 
v Kolíně, který pro nás představoval i men-
ší túru podél Labe. Počasí nám přálo, tak 
jsme mohli nakrmit labutě, kachny i pest-
robarevné kačery, vyhřívající se na sluníč-
ku. Jelikož jsme šikovní a hezky malujeme, 
byli jsme přihlášeni do výtvarné soutěže 
„Požární ochrana očima dětí“. Netrpělivě 
čekáme na výsledky, a doufáme v úspěch, 
protože jsme se snažili a výtvory se nám 
opravdu povedly. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat, za 
možnost navštívit zábavní park TONGO 

V úterý 28. 2. 2017 proběhlo v Kolíně 
okresní kolo Zeměpisné olympiády. Naše 
škola obeslala všechny tři věkové katego-
rie. V nejmladší kategorii A školu repre-
zentoval žák VI. A Joseph Staněk a se svou 
první okresní soutěží si poradil velmi dob-
ře, protože se umístil na pěkném 5. místě. 
V kategorii B školu zastupovala Magdalé-
na Friedová žákyně VII. C a i ona vybojo-
vala 5. místo. V nestarší kategorii C školu 
reprezentovali dva žáci a to Libor Kozák 
z VIII. A, ten se umístil na výborném 3. 

Okresní	kolo	Zeměpisné	olympiády
místě a Tomáš Šimpach, také z VIII. A, kte-
rý obsadil 14. místo. Všichni postoupili ze 
školního kola Zeměpisné olympiády podle 
stanoveného postupového klíče (kategorie 
A a B první v pořadí a kategorie C první dva 
v pořadí). Školního kola Zeměpisné olympi-
ády se zúčastnilo 27 žáků a jejich výsledky 
a především výsledky úspěšných účastní-
ků okresního kola Zeměpisné olympiády, 
dávají reálnou naději na velmi dobré vý-
sledky v této soutěži v příštích letech. 

Jan Hranička, učitel

v Hradci Králové, což nám bylo umožně-
no díky MěÚ Pečky pod vedení milé paní 
Šukové. Výlet proběhl během jednoho od-
poledne o jarních prázdninách a všichni 
jsme si to tam patřičně užili a vzpomínáme 
na to ještě dnes.

Kolektiv žáků ZŠ Pečky, PO

V únoru jsme v rámci vzdělávání o blí-
žícím se jaru vyjeli vlakem na výstavu se 
zaměřením na včely. Navštívili jsme Regi-
onální muzeum v Kolíně. Žáci se během 
hodinové interaktivní hodiny dověděli 
o životě hmyzu: o vývoji a stádiích života 
včel, hierarchii v úlu i důležitosti včelaře. 
Prohlédli si ochranné pomůcky i nástroje, 
díky kterým od včel získáváme med. Ve 
skleněných vitrínách uviděli živé exponá-
ty plašilek, cvrčků  i vosiček. Interaktivní 
část probíhala ve skupinkách - žáci stavěli 
plástve a pomocí brček nosili nektar - ba-
revný papírek. Na závěr si každý vyrobil 
vlastní svíčku z včelího vosku. Hodinová 
dotace byla ideálně nejen z hlediska návaz-
nosti vlakového spojení, ale i k udržení po-
třebné soustředěnosti. Ostatní první třídy 
vyjely v jiný den a užily si to stejně jako my. 
(Žáci prvních tříd a paní učitelky)



Jak to bylo / Společenská kronika8 Pečecké NOVINY            2017 | 4

Zlatá	éra	pečeckých	muzikantů
S o u č a s n ě 

s průmyslovým 
rozvojem Peček, 
po dokončení 

železniční dráhy v roce 1845 a s přibýva-
jícím obyvatelstvem, začínají v Pečkách 
vznikat první spolky. Nejdříve spolky 
obecně prospěšné (hasičský sbor, spolek 
vojenských vysloužilců), později spolky 
kulturní a tělovýchovné. A mezi nimi 
v roce 1883 i dechový soubor. Původní 
kádr hudby tvořili pánové Hozman, Ho-
fman, Ládr, Pěník, Nevrlý st., Růžička 
a někteří další. Byla to hudba malá, ale 
od svého počátku hrála vždy pro radost 
svých příznivců a zpříjemňovala slav-
nostní chvíle v Pečkách i v širokém okolí. 

Roku 1890 převzal kapelnictví Jan 
Růžička starší, který se výraznou mě-
rou zasloužil o její pozdější popularitu.  

Narodil se roku 1850 a po dlouhé vo-
jenské službě získal výsadu učit hudbě 
v Pečkách. Mnoho pečeckých dětí tehdy 
chodilo do jeho hudebního učení a on si 
svým dobrým vztahem k hudbě i k lidem 
získal jejich srdce. Ne nadarmo mu to vy-
neslo přezdívku ,,strejčánek“. Jak vzpo-
mínal jeden z jeho žáků František Rohla 
z Peček: „Dostal jsem k Vánocům housle 
a první kroky s nimi vedly do staročeské 
chalupy, která byla domovem kapelníka 
Růžičky.“ Tento kapelník dal základ pe-
čecké dechovce. Je sice pravdou, že byla 
ve stínu velké Kmochovy hudby z Kolí-
na, ale Pečky a okolí byly na tuto hudbu 
pyšné. V roce 1910 vznikla v Pečkách dal-
ší dechovka kapelníka Dukeho a později 
kapelníků Havlína a Dvořáka. 

Přesto, že Růžičkův soubor neměl 
dlouhého trvání, vyrostlo v něm mnoho 
dobrých hudebníků. Za I. světové války 
byl kádr hudby rozprášen válečnou ma-
šinérií. Až po skončení války obnovuje 
pečecký dechový orchestr svoji činnost. 
Postupně přebírá taktovku syn Jana 
Růžičky - rovněž Jan, aby ji definitivně 
převzal v roce 1927, kdy „strejčánek“ 
umírá. Také Růžička mladší je dobrým 
pokračovatelem započatého díla. I on vy-
choval pečecké dechovce řadu dobrých 
hudebníků. Ať to byl klarinetista Marky-
tán z Ratenic, výborný trumpetista Jan 
Povolný starší, Havlín, Duke, bratři Mo-
ravcové. Pečečtí muzikanti se neztratili 
ani v cizině v dobách II. světové války. 
V době totálního nasazení za války v Ně-
mecku zakládá syn trumpetisty Povolné-
ho (pozdější kapelník), Jan Povolný ml. 
kapelu, která se ani v nepřátelské cizině 
nebojí hrát českou muziku. 

Po válečných letech účinkovala ka-
pela Růžičky ml. nejen na spolkových 
akcích, ale i na májových a politických 
oslavách. V roce 1945 umírá její kapelník 
a vedení se ujímá Josef Kozák, původ-
ním povoláním zámečník, později kapel-
ník a učitel hudby. Vedle účinkování na 
běžných zábavách a slavnostech hráli na 
velkých hudebních vystoupeních v Pra-
ze, Kladně, Děčíně i jinde. Vyvrcholením 
její činnosti zůstává samostatné vystou-
pení v Československé televizi v roce 
1961. 

Tato hudba se dle potřeb dělila na sa-
mostatné taneční orchestry, které si pod 
vedením J. Kozáka a J. Povolného získa-
ly přízeň širokého okolí Peček. Nemalou 

zásluhu na tom bezesporu měli i tehdejší 
zpěváci – manželé Kupkovi a pan Hou-
žvička z Milčic. Vedle nich také vzniká 
další taneční orchestr pod taktovkou 
kapelníka Ládi Grunda a později naděje 
pečecké hudby, mého spolužáka Františ-
ka Zámostného, který však umírá mlád 
ve věku 31 roků v roce 1976. Po náhlém 
úmrtí Josefa Kozáka v roce 1973 se ují-
má vedení dechové hudby na dva roky 
kapelník Rudolf Hotovec a poté vedoucí 
a kapelník Jan Povolný. V kapele dochá-
zí ke generační výměně, přicházejí noví 
členové. V době pořadů Neděle v klubu 
vystupuje soubor opět v Čs. televizi. Spo-
lu s dechovým souborem působí i soubor 
taneční, jehož vedoucím se stal po ky-
taristovi Potměšilovi pan Václav Kruliš. 
Tímto končí slavná éra pečecké dechové 
hudby. 

V současné době v Pečkách vystupuje 
Dechová hudba Podblaťanka, kde učin-
kují dva pečečtí muzikanti Karel Čerych 
a Jaroslav Radoňský. 

Příště si povíme o těch, kteří hudbu 
v Pečkách vyučovali a vyučují a o sou-
borech, které dnes šíří slávu pečeckých 
muzikantů např. ZUŠ BAND.

 Členové	pečecké	dechovky:
1883 – 1890: Hozman,	Hofman, Ládr, 

Pěník, Nevrlý st., Růžička st.
1890 – 1920: Jan	Růžíčka	st., Procház-

ka st., Plaček, Markytán, J. Povolný st., 
Mašín, Karel Růžička, Jan Růžička ml., 
Kupr, Duke, Havlín a další

1920 – 1945:  Jan	 Růžička	 ml., Jar. 
Vosecký, Jos. Müller, Bratří Moravcové, 
bratří Zedníkové, Kusý, Skala, Čepička, 
Jan Povolný ml., Hovorka, Vejnostka, 
Markytán, Šešina, Mordych, Hotovcové, 
Marušák

1945 – 1973: Josef	 Kozák, hudebníci, 
kteří doplnili soubor, bratři Blechové, 
Chalupové, Cudlín, Hubáčkové, Dole-
žal, Šedinové, Kruliš, Jetenský, Ludvík, 
Zradička, Vejnoska, Houžvička, Holan, 
Novák, Kurka, Chroust, Čečák, Šenfeld, 
Ort, Nevrlý, Svoboda, Pikner

1973 – 1975: kapelník	 Hotovec, kádr 
nezměněn.

1975 – 1984: Jan	Povolný	ml., Potmě-
šil, Barták, Kruliš, Vojáček, Čerych, Fr. 
Zedník, Jos. Kozák ml., Semerád, Holan, 
Blecha, Hotovec, Sedlák, Čechovský, 
Carba, Čečák a někteří další z původního 
kádru Kozákovy dechovky. 

Jan Karbus, kronikář

Vzpomínáme

Odešel jsi tak 
mlád, 49 let Ti bylo 
jen a život jsi měl 
tak ráda krutý 
osud nám Tě vzal 
a nám zbyly vzpo-
mínky jen 
a cestička k hřbito-
vu vyšlapaná. 
Dne 14. dubna 

tomu bude již 24 let, co nás beze 
slůvka rozloučení opustil pan Petr	
Šenfeld z Peček. S láskou a pokorou 
vzpomíná dcera Jolana s vnukem Da-
videm, syn Petr a ostatní příbuzní.

Dne 21. dubna uply-
nou tři roky od smr-
ti paní 
Jindřišky	Trnkové, 
roz. Lípové. Měla 
dobráckou povahu 
a byla oblíbená. 
Od 14 let pracovala 
v Toně Pečky. 

S láskou a bolestí v srdci vzpomíná 
manžel.

5. dubna uplyne 
39 let, kdy nám ve 
věku nedožitých 50. 
narozenin zemřela 
naše hodná mamin-
ka a babička paní 
Vlasta	Kolenčíková 
z Peček. 22. května 
vzpomeneme její 

nedožité 89. narozeniny. 
Vzpomíná rodina

Ohlédnutí	za	březnovým	„městským	plesem“

Letos v dubnu 
uplynulo již dlou-
hých deset let, kdy 
nás navždy opus-
til pan Miloslav	
Mašín, dlouholetý 
člen sboru a zakla-
datel veterán klu-
bu při SDH. 
S láskou vzpomína-

jí kamarádi hasiči a celá rodina.
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To	kafe	je	ňáké	hořké!
Možná vás napadá, kam se s knihou Jak se bavila Praha 

dnes podíváme. Už jsme navštívili pražské hospody a restaura-
ce, zatančili si, pojedli, popili a je čas zajít do kavárny.

V polovině 19. století bylo v Praze kaváren, kafíren, kafé-
hauzů sto šest. Vlastnili je kavárníci, kafesídři, kafetiéři, často 
ženy. O kávě se Praha poprvé dověděla v roce 1645 v Pamětech 
Heřmana Černína, který spolu s Harantem z Polžic podnikl 
v roce 1598 svou druhou cestu do Cařihradu. Napsal, že Turci 
velice rádi pijí kávu.

Prvním pražským kavárníkem byl Jiří Theodato z Damaš-
ku. Kávu vařil doma a prodával ji na ulici. Když se vzmohl, 
otevřel roku 1716 pod malostranskou mosteckou věží první 
pražskou kavárnu. Kavárny přibývaly, „ co kavárník, to kon-
kurent – jak se hezky říkalo – soutěžník“. A tak kromě kávy 
byly nabízeny alkoholické nápoje, ovocné vody, dokonce pivní 
a vinné polévky.

Co táhlo návštěvníky, to byla intimnější atmosféra než v hos-
podách. Do některých kaváren se chodili učit studenti, do Slá-
vie přicházeli herci Národního divadla, do Arka pražští němeč-
tí spisovatelé Franz Kafka, E. E. Kisch, … Do kavárny U Štursů 
chodil hrát kulečník W. A. Mozart a „ K. H. Mácha se se svou 
osudovou milenkou Lori Šomkovou seznámil v kavárně“. 

Na rohu Ferdinandovy, dnes Národní, třídy a Perštýna síd-
lila proslulá Unionka. Chodil jsem i Jaroslav Hašek. Spisovatel 
Eduard Bass zanechal svědectví o Haškově psaní, vyplývá z něj 
Haškova genialita: Hašek přišel po poledni, zasedl k šachovni-
ci, od čtyř hodin přesně na čtyři čtvrtky papíru krejcarovým 
perem sázel „ řádek za řádkem, bez zastavení, bez škrtu, pěk-
ným čitelným písmem“. Nepsal věci dávno promyšlené, často 
„ sakroval, že nemá o čem psát“, chtěl téma. Navrhli o med-
vědovi. „ Hašek vzal papír a péro a začal se stejnou bravurou 
a pohotovostí psát o tom, jak po jedné sedmihradské řece plul 
trup zabitého medvěda, jejž sedláci dole v kraji považovali za 
žraloka nebo zamordovaného člověka … Bylo tři čtvrti na šest 
jako kdykoli jindy, … Hašek vyskočil, „ Ježíšmarjá, pusťte mě, 
blázni, sice mi kasír odejde před nosem“. A uháněl do redakce.“

Tak i v kavárnách vznikala díla, která své autory proslavila.
-zf-

Historie	stavby	pečeckého	
vodovodu	2.	část

Přípravné období výstavby vodovodu, které zahrnovalo 
vypracování projektu, schvalování zemským úřadem, vý-
kup pozemků a zajištění financování trvalo od návrhu na 
vybudování vodovodu z 14. 1. 1927 do 19. 5. 1930 kdy za tech-
nického dozoru rady ing. Václava Zemana zahájilo pět děl-
níků pod vedením ing. Františka Uhra s jímacími pracemi 
v Tatcích. Stavba vlastního vodovodu a vodojemu byla po 
provedeném nabídkovém řízení zadána firmě ing. Hráský 
ing. Jenč z Mladé Boleslavi. Celá stavba byla dokončena 
a provoz byl zahájen 1. 7. 1932. V březnu 1934 bylo vydáno 
„Povolení k užívání“ od Ředitelství státních drah a technic-
koekonomická kolaudace byla provedena 13. 6. 1934. Účet 
od stavební firmy činil 2 420 949,65 Kč. Celková částka byla 
vyčíslena na 2 846 000,- Kč. K odběru vody bylo napojeno 
168 domů. Protože subvence nebyly zaplaceny, bylo zave-
deno všeobecné vodné 50,- Kč z každé obytné místnosti 
a 75,- Kč z každé místnosti provozní. Vodné bylo stanoveno 
i pro ty, kteří vodu z vodovodu nepoužívali! To zvedlo vlnu 
odporu. Hlavním mluvčím byl místní časopis „Středočeská 
obrana“ který byl redigován mistrem pekařským Aloisem 
Hovorkou. Po odstoupení starosty Hrázského nechtěl nikdo 
nést zodpovědnost za vzniklou situaci a tak po dobu dvou 
let byla v Pečkách státní správa. Novým starostou se stal 
pekař Alois Hovorka.
O	studni,	čerpacím	zařízení,	přivaděči,	vodojemu	a	vo-

dovodním	řadu	s	přípojkami	se	dočtete	v	květnovém	čísle	
Pečeckých	novin.

Miroslav Hartman

Jarní	garážový	výprodej	–	Bleší	trh 
v	sobotu	22.	4.	2017	
v	Pečkách,	9-13	hodin 

Prodej bude probíhat v areálu Havránkova mlýna 
(Petra Bezruče 476) 

a na dalších místech ve městě, která budou postupně 
přidávána na mapičku na stránkách 

projektu www.gvpecky.cz. 
Zde se můžete také registrovat. 

Obvykle	se	prodávají	věci	jako	oblečení,	
dětské	hračky,	nářadí,	knížky,	vybavení	do	bytu,	

nádobí,	ale	třeba	také	nábytek.

Jarním úklidem a milou komunitní akcí 
oslavíme společně Den země. 

Další info. získáte na tel. 603 700 773 nebo na e-mailu 
info@gvpecky.cz.

Těšíme se na Vás! Za organizátory Alena Švejnohová

FIRMA	TRUHLářSTVí	CHRASTIL 
s provozovnou v Cerhýnkách 

přijme	truhláře	
nebo	manuálně	zručnou	osobu 

do zakázkové výroby nábytku. 
Nástup možný ihned. 

Bližší	informace	na	telefonním	čísle	777	944	635.

PO - PÁ 9.00 - 16.00
první soboty v měsíci

9.00 - 12.00

VÝKUP	ŽELEZNÉHO	
ŠROTU,	KOVŮ,	PAPíRU,	POUŽITÝCH	

AKUMULáTORŮ	A	ELEKTROMOTORŮ

Nemáte bankovní účet?
Pošleme peníze poštou na vaši adresu.

www.kolin-kovosrot.cz

CERHÝNKY 131

• Zajištujeme odvoz železného šrotu 
   nákladním vozidlem
• Vlastní nakládka hydraulickou rukou
• Drobné likvidace v místě nakládky
• Možnost dohody individuálního odběru 
   mimo provozní dobu

M: 604	205	328, 
T/zázn.: 321	792	214	

e-mail: vopavopa2@seznam.cz

Jak to bylo / Inzerce
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Joel	Maina	Mwangi	z	Keni	

Keňský vytrvalec Joel Maina Mwan-
gi  obhájil s velkým náskokem loňské 
prvenství v 38. ročníku Pečecké de-
sítky a vítězným	časem	29:02 zaostal 
pouhé dvě vteřiny za traťovým rekor-
dem Nginbi Ezekiela z Tanzánie.  Na 
druhém místě se ztrátou 1:32 skončil 
Vít Pavlišta, pro třetí místo si dofinišo-
val Pavel Kubričan. V hlavní kategorii 
žen zvítězila v	novém	traťovém	rekor-
du	 34:03 olympionička Eva Vrabcová 
Nývltová. Na druhém místě se ztrátou 
devíti vteřin skončila Keňanka Kwam-
boka Tereza. Třetí místo patří nestár-
noucí Petře Kamínkové 35:43.  V závo-
dě startovalo 945	běžců	z	České	repub-
liky,	Německa,	Konga,	Keni	a	Sloven-
ska. Běžcům tentokrát poměrně přálo 
počasí. V době startu bylo slunečno, 
teplota okolo 8 stupňů.  Po obrátce 
v Cerhenicích znepříjemňoval běžcům 
boj s časem mírný protivítr. Pořadate-
le potěšila velmi pěkná účast 199 dětí 
v závodech mládeže. Na start lidového 
běhu se postavilo 37 účastníků.  

Letošní 38. ročník Pečecké desítky 
Memoriál Jardy Kvačka potvrdil, že 
tento závod stále patří mezi největší 
a nejkvalitněji obsazené silniční de-
sítky v České republice. Na závěr bych 
rád poděkoval všem, kteří se podíleli 
na organizaci a zajištění závodů, ze-
jména panu starostovi, pracovnicím 
městského úřadu a MAS Podlipansko, 
místním hasičům, tenistům, Pečec-
kým službám, sponzorům a dalším.

Jiří Katrnoška, spolupořadatel

Celkové	pořadí  
muži hl. kategorie: 1.  Joel Maina Mwangi KEN 29:02
 2.  Vít Pavlišta                       Silvini Madshus team 30:44
 3.  Pavel Kubričan              TOP4Running 31:16                               
 4.  Lukáš Kourek                  TJ Nové Město n.Mor. 31:18
 5.  Sebastian Vošvrda            AC Mladá Boleslav 31:29
ženy hl. kategorie: 1.  Eva Vrabcová Nývltová PSK Olymp Praha (TR) 34:03 
 2.  Kwamboka Tereza            KEN  Benedek Team 34:12   
 3.  Petra Kamínková              Svatý Kopeček 35:43                              
 4.  Adéla Stránská                  Iscarex Česká Třebová 36:27
 5.  Daniela Havránková         Kerteam 36:54
Vítězové	dalších	kategorií
veteráni muži nad 40 let Jiří Miler AC Mladá Boleslav 32:53
 nad 50 let Ervin Beshir SK Zdice 36:37
 nad 60 let Miloš Smrčka BK Říčany 35:43
 nad 70 let Miroslav Říha Sokol Sadská 47:26    
 nad 80 let Vítězslav Jantsch Eleven Run Team 59:21
veteránky ženy nad 35 let Petra Kamínková Svatý Kopeček 35:43    
 nad 45 let Jana Klimešová USK Praha 38:51
 nad 55 let  Karla Mališová USK Praha 44:23         
 nad 65 let  Věnceslava Pokorná Atletika Hostivař 53:54
Vítězové	mládežnických	kategorií
 nejml. s rodiči chlapci 60m  Štěpán Šimek Plaňany  7 účast.
 chlapci r.nar. 2012-2013 200m  Eduard Středa Pečky 1:01 14 účast.
 chlapci r.nar. 2010-2011 200m  Jan Dobiáš SŠK Újezd n. Lesy 0:42 21 účast.
 chlapci r.nar. 2008-2009 400m  Lukáš Jelen SŠK Újezd n. Lesy 1:23 19 účast.
 chlapci r.nar. 2006-2007 400m  Šimon Slavík ZŠ Kounice 1:15 28 účast.
   ml.žáci r.nar. 2004-2005 800m  Jakub Šantavý SKP Nymburk 2:37 12 účast.
   st.žáci  r.nar.  2002-2003 1609m Jan Vilím Atl.Kolín/Pečky 5:37 3 účast.
   dorostenci 1999-2001 1609m Tomáš Martínek Atl. Stará Boleslav 4:45 6 účast.   
   nejml. s rodiči  dívky 60m  Soňa Peroutková Zruč nad Sázavou  6 účast.
 dívky r. nar. 2012-2013 200m  J. Peroutková Atletika Zruč 0:55 9 účast.
   dívky r. nar. 2010-2011 200m  Magdalena Fixová Liaz Jablonec n. N. 0:44 17 účast.
 dívky r. nar. 2008-2009 400m  Anna Fixová Liaz Jablonec n. N. 1:26 23 účast.
 dívky r. nar. 2006-2007 400m  Aurora Tlamichová SK Stará Boleslav 1:24 15 účast.
 ml.žák.r.nar. 2004-2005 800m  Monika Florová SŠK Újezd n. Lesy 2:44 12 účast.
 st.žák  r.nar. 2002-2003 1609m Linda Radoňská Sokol Kolín 6:12 7 účast.
 dorostenky 1999-2001 1609m K. Dubjáková Jiskra Zruč n. S. 6:26 1 účast.

                                               

1. TJ Sokol Pečky 22 17 5 1565:1347 39 

2. SŠMH Handicap Brno 22 16 6 1703:1272 38 

3. USK Praha B 22 15 7 1525:1310 37 

4. BA Sparta 22 14 8 1457:1343 36 

5. BK Kralupy - Junior 22 14 8 1457:1397 36 

6. KP Brno B 22 11 11 1369:1294 33 

7. SK UP Olomouc 22 11 11 1430:1456 33 

8. Sokol Nusle 22 10 12 1383:1474 32 

9. BK Pliska Studánka Pardubice 22 10 12 1288:1383 31 

10. BK Strakonice B 22 8 14 1223:1391 30 

11. Aritma Praha 22 4 18 1357:1654 26 

12. TJ Lokomotiva Liberec I 22 2 20 1278:1714 24
 

	1.	Liga	ženy	–	konečná	tabulka

Prvoligové	
sokolky

Historického úspěchu dosáhly ženy 
basketbalistky oddílu TJ Sokol Pečky, 
kterým se podařilo vyhrát základní 
část první ligy. Do play-off této soutěže 
postupují z prvního místa. Jejich sou-
peřem ve čtvrtfinále, které se hraje na 
tři vítězství, je Sokol Nusle. Pokud se 
družstvu podaří postoupit do semifi-
nále, představí se v Pečkách domácím 
příznivcům v sobotu 8. dubna od 16.00 
a v neděli 9. dubna od 10.00. Již nyní 
můžeme poblahopřát celému družstvu 
za vzornou reprezentaci našeho města.

Jiří Katrnoška, trenér

obhájil	loňské	vítězství	v	Pečecké	
desítce	Memoriál	Jardy	Kvačka
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28. února jsme na Městském úřadu v Pečkách přivítali letošní první občánky: 
Annabell Miu Bennet, Anežku Pejzlovou, Terezku Horovou a Viktorii Čichov-
skou. (foto J. Železný)

Vítání	občánkůGratulujeme
V dubnu oslaví svá životní jubilea:
Marie Šteflová – 80 let
Jiří Prejsek – 80 let
Věra Chrastěná – 80 let
Zdeňka Náglová – 85 let
Věra Šmejkalová – 85 let
Boženka Nykodýmová – 94 let

Dne 29. 4. 2017 oslaví 50 let 
společného života manželé 
Jiří	a	Blažena	Kurkovi	
z Velkých Chvalovic. 
Spoustu zdraví, lásky, štěstí a spo-
kojenosti do další padesátky přejí 
syn Pavel s partnerkou a vnoučata 
Lukáš, Nikola, Ondřej a Pavel.

K práci hasičů jsem měla vždy úctu, 
ale potom, co jsem prožila dne 1. břez-
na 2017 při dopravní nehodě, není slov, 
které by vyjádřily mé pocity.

Velice ráda bych touto cestou po-
děkovala JSDH JPO - II města Pečky, 
která ve středu 1. března v ranních ho-
dinách poskytla záchranné práce při 
nehodě dvou osobních vozidel u obce 
Cerhenice - za dráhou. Děkuji za profe-
sionální přístup o zraněné, ale i za po-
moc při odstranění vozidel a následků 
škod. Lenka Mlynářová, Cerhenice

Děkuji Jarní	úklid	Česka
Na základě schválení Radou města Peč-

ky a jménem pana starosty si Vás dovolu-
ji pozvat na úklid veřejného prostranství 
v rámci  celorepublikové akce: „ Ukliďme 
svět, Ukliďme Česko”. Hlavním dnem úkli-
du je 8. duben 2017. V letošním roce nebylo 
vybráno konkrétní místo úklidu. Jednotli-
vec nebo skupiny se mohou domluvit na vy-
čištění zeleně, místa, břehů, příkopů a po-
dobně dle svého uvážení. Jen musí nahlásit 
předem, a to do pátku 7. 4. 2017, 12:00 na e-
mail nebo telefon níže, místo úklidu a mís-
to, kde bude odpad k odvozu uložen, to musí 
být přístupné. Nahlášeným brigádníkům 
mohou být  vydány v omezeném množství 

rukavice a pytle. Po úklidu nahlaste mně 
nebo panu starostovi (milan.urban@pecky.
cz, tel. 606 609 572) počet osob, místo úkli-
du, množství nasbíraného odpadu a pošlete 
fotografie. Případně označte místo úklidu 
cedulí. Tyto údaje a fotodokumentace musí 
být zaslány organizátorům celé akce. 

Nahlášeni již jsou: • obyvatelé řadovky 
u Dobřichova (organizují již třetím rokem 
úklid okolí Mlýnského náhonu od Wester-
nu po komunikaci k Dobřichovu); • rybáři 
(uklízí okolí Benešáku); • vodáci (22. 4. 2017 
čistí řeku Výrovku) 

Věra	Růžičková,	tel.:	606	635	682
vera.ruzickova@pecky.cz
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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)

Relay - nádraží ČD Pečky

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
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 1 . - 2. 4. 9:00 Výstava	železničních	modelů
  - 17:00 Žerotínova 281, Pečky, www.szmp.cz
 1. 4.  Setkání	klubu	Harley-Davidson – spanilá jízda Praha 
    - Poděbrady (kolonáda)
  14:00 Workshop	Velikonoční	dílna	pro	pra/rodiče	s	dětmi (VCP)
   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz
  14:30 AFK	Pečky	–	FK	Kolín	„A“ (ml. přípravka)
  16:30 AFK	Pečky	–	Jevany	(„A“)
  19:00 1.	Pečecký	bigbít - Sokolovna Pečky
 2. 4. 10:15 AFK	Pečky	–	Sedlčany (starší žáci)
  11:55 AFK	Pečky	–	Sedlčany (mladší žáci)
  9-12:00  Dětská	burza	oblečení	v	Ratenicích
   Sál ratenického hostince
  14:00 Kurz	Drátované	Velikonoce	s	lektorkou	Z.	Eichlerovou (MK) 
   Městská knihovna Sv. Čecha Pečky, www.knihovnapecky.cz
 3. 4. 17:00 AFK	Pečky	–	FK	Kolín	„B“ (starší přípravka)
 4. - 27. 4.  Výstava	prací	bývalých	žáků	a	absolventů	výtvarného	oboru  
   ZUŠ Pečky (ZUŠ, MK)
 4. 4. 16:30 Vernisáž	výstavy ZUŠ
  18:00 Workshop	Malé	velké	věci		-	tvoříme	pro	charitu (KLUBKO)
   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz
 5. 4. 17:00 Přednáška	„Irsko,	stále	zelené	ostrovy“, Ing. Eva Krátká   
   (ČKA) KD Pečky, akademiepecky.wixsite.com/akademie
  17:30 Absolventský	koncert	žáků	ZUŠ	Pečky - Velký sál ZUŠ Pečky
 8. 4.  Výlet	do	Kudowy	Zdroje (KS)
   Ukliďme	Česko	–	ukliďme	svět	–	úklid	ve	městě (MěÚ Pečky)
  13:00 Vítání	jara	–	velikonoční	slavnosti (VCP)
   Kremlův pakr před KD Pečky, sály KD Pečky
  15:00 Dětský	maškarní	karneval	Šibřinky (TJ Sokol Pečky)
  20:00 Sportovní	karneval (TJ Sokol Pečky) - Sokolovna Pečky
 9. 4. 10:15 AFK	Pečky	–	Kostomlaty (dorost)
 11. 4. 18:00 Workshop	Drátovaná	vajíčka - Vzdělávací centrum Pečky (VCP)
 12. 4. 17:30 Učitelský	koncert	ZUŠ - Velký sál ZUŠ Pečky
 15. 4. 15:00 AFK	Pečky	–	Radim (ml. přípravka)
 16. 4. 10:15 AFK	Pečky	–	Mělník (starší žáci)
  11:55 AFK	Pečky	–	Mělník (mladší žáci)
 17. 4. 17:00 AFK	Pečky	–	Český	Brod	„B“ (starší přípravka)
 18: 4. 18:00 „Já,	spotřebitel“	-	seminář	s	Mgr.	Jiřím	Švejnohou (VCP)
 19. 4. 17:00 Přednáška	„Zaniklé	živnosti	v	Pečkách, cukrovar, rafinerie,  
   Tona“ Mir. Hartman (ČKA) KD Pečky
  18:00 „Co	ne/potřebuje	zlobivé	dítě“- beseda s dětskou psycholožkou  
   (VCP)
 21. 4. 20:00 Promítání	filmu	TAXI	121, setkání s tvůrci a autogramiáda  
    Velký sál KD Pečky 
 22. 4. 9:00 Garážový	výprodej	–	Bleší	trh – Havránkův mlýn 
   (Petra Bezruče 476 Pečky a další místa)
  12:46 Fototoulka	s	Františkem – výlet s fotoaparátem do Prahy 
   (Staré Město) (VCP) Sraz před nádražím ČD Pečky
  14:00 Minigolfový	turnaj	dvojic	pro	veřejnost (KS)
   Minigolfové hřiště KS Pečky
  15:00 AFK	Pečky	–	Český	Brod	„A“ (ml. přípravka)
  17:00 AFK	Pečky	–	Zásmuky	(„A“)
  18:30 Rockový	koncert	Dymytry - Sokolovna Pečky  
 23. 4.  Den	města (KS) - Kremlův pakr před KD Pečky
  10:15 AFK	Pečky	–	Lysá	nad	Labem (dorost)
 24. 4. 17:00 AFK	Pečky	–	Červené	Pečky (starší přípravka)
 25. 4. 18:00 Koncert	L.	Horáka (akordeon) a P.	Fiedlera (saxofon)  
   Velký sál ZUŠ Pečky, www.mujweb.cz/zus.pecky
 26. 4. 17:30 Žákovský	koncert	ZUŠ
   Velký sál ZUŠ Pečky, www.mujweb.cz/zus.pecky
 25. 4. 18:00 Workshop	Drátované	dekorace - Vzdělávací centrum Pečky
 29. 4.  Výlet	na	zámky	Lysice	a	Rájec – BUS (Vlastivědný kroužek KS)
  14:00 Výtvarný	workshop	Ateliér – písmo v grafice (VCP)
 30. 4. 10:15 AFK	Pečky	–	Kunice (starší žáci)
  11:55 AFK	Pečky	–	Kunice (mladší žáci)
  18:00 Rej	čarodějnic	pod	pečeckou	sáňkovačkou, skup. Poutníci (KS)
  18:00 Pálení	čarodějnic	a	lampiónový	průvod  - sraz v hasičárně 
 3. 5. 17:00 Přednáška	„Románské	kostely	na	kolínsku“, Bc. Roman Šulc 
   – cestovatel, dokumentarista (ČKA) KD Pečky

Hasiči Pečky Vás zvou na 

PáLENí	ČARODěJNIC	
S	LAMPIONOVÝM	
PRŮVODEM 
30.	4 . 	2017 

Sraz v hasičárně v 18:00 h.
Buřty na opečení svoje. 
Občerstvení zajištěno.



Změna	jízdních	řádů
K termínu 26. 3. 2017 došlo k rozší-

ření Pražské integrované dopravy na 
Nymbursku. V případě autobusové 
dopravy konkrétně do oblasti mezi Po-
děbrady,	 Nymburkem,	 Vlkavou,	 Peč-
kami,	 Sadskou,	 Milovicemi	 a	 Lysou	
nad	 Labem. Nová linka PID vyjede 
také přes Loučeň	do	Seletic. Zavedeno 
bude 7 nových autobusových linek PID 
a rozšířen bude provoz 4 stávajících li-
nek PID. Ty nahradí 14 stávajících li-
nek Středočeské integrované dopravy 
včetně městské dopravy v Nymburce. 
Nově bude do systému PID zapojeno 
město Nymburk, rozšíří se také počet 
integrovaných linek v Poděbradech. 
Zcela nově se do systému PID zapojí 
dalších 21 obcí Středočeského kraje. 

Rozšířena bude platnost jízdenek PID 
na železnici v této oblasti, a to včetně 
rychlíků na trase Praha – Poděbrady. 
Nová oblast PID se bude nacházet v 
tarifních pásmech 4, 5, 6 a 7. Doprav-
cem nových linek PID budou Okresní 
autobusová doprava Kolín a ARRIVA 
STŘEDNÍ ČECHY. Ke změnám do-
chází i na železnici (trať Nymburk – 
Praha)

Pro možnost využít předplatné jízd-
né je potřeba mít vystavenu Průkazku 
PID. V případě autobusové dopravy ji 
lze zařídit na počkání v Praze na pro-
dejních místech Dopravního podniku 
hl. m. Prahy. Alternativně je možné vy-
plněnou žádost se všemi náležitostmi 
odevzdat v informační kanceláři OAD 

Kolín v Nymburce (Dopravní 1717/32), 
odkud budou tyto žádosti pravidelně 
sváženy do Prahy. S sebou musíte vzít 
průkaz totožnosti (u dětí rodný list) a 
pasovou fotografii. V jednání je mož-
nost vydávání průkazek PID i na ji-
ných místech v regionu. Časové jízden-
ky (kupóny) k průkazce PID lze pak 
zakoupit na prodejních místech v me-
tru. Doplňkové kupóny BUS+VLAK 
(kupóny pro vnější pásma PID) se vy-
dávají též na pokladnách ČD, např. v 
Poděbradech,	 Nymburce,	 Lysé	 nad	
Labem,	 Sadské,	 Kostomlatech	 nad	
Labem	a	Milovicích.

www.ropid.cz/integrace-nymbursko
-2017/?tab=1
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 060  Poříčany - Nymburk
   12 Poříčany - Nymburk PID Poříčany - Sadská - (ode dne vyhlášení Nymburk)

km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 15841
1 1

1 

15843


15845 15847


9481


15849
3 3 

15851


15853
3 3

15855
3 3

15857


15859


15861


       Praha Masarykovo nádraží 011  3 48  4 38 5 08 5 08  5 38 6 08  6 38 7 08 8 08 9 08 10 08 11 08
Ze stanice

0 Poříčany 011 1 4 4 37  5 26  5 56  5 56  6 26 6 56  7 26 7 56 8 56 9 56 10 56 11 56
3 Třebestovice 4 4 41  5 30  6 00  6 00  6 30 7 00  7 30 8 00 9 00 10 00 11 00 12 00
5 Sadská 5 4 50  5 44  6 03  6 07  6 44 7 13  7 44 8 03 9 03 10 03 11 03 12 03
9 Hořátev 5 4 54  5 48  6 07  6 11  6 48 7 17  7 48 8 07 9 07 10 07 11 07 12 07

13 Nymburk město 061 5  4 59  5 52  6 11  6 15  6 52 7 21  7 52 8 11 9 11 10 11 11 11 12 11
Nymburk město 061 5 5 03  5 53  6 12  6 16  6 53 7 22  7 53 8 12 9 12 10 12 11 12 12 12

15 Nymburk hl.n. 061,071,231 5 3/4  5 07  5 57  6 16  6 20  6 57 7 26  7 57 8 16 9 16 10 16 11 16 12 16
Do stanice Kutná Hora 

hl.n.
km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 15863


15865


15867


15869


15871


15873


15875



15877



15879


15881


15883 15885 15887

       Praha Masarykovo nádraží 011 12 08 13 08 13 08 14 08 15 08 16 08 17 08 18 08  19 08  20 08  21 08  21 08 22 08
Ze stanice

0 Poříčany 011 1 4 12 56  13 56  13 56 14 56 15 56 16 56 17 56 18 56 19 56 20 56  21 56  21 56  22 54
3 Třebestovice 4 13 00  14 00  14 00 15 00 16 00 17 00 18 00 19 00 20 00 21 00  22 00  22 00  22 58
5 Sadská 5 13 03  14 03  14 12 15 03 16 03 17 03 18 03 19 03 20 03 21 03  22 03  22 12  23 01
9 Hořátev 5 13 07  14 07  14 16 15 07 16 07 17 07 18 07 19 07 20 07 21 07  22 07  22 16  23 05

13 Nymburk město 061 5  13 11  14 11  14 20 15 11 16 11 17 11 18 11 19 11 20 11 21 11  22 11  22 20  23 09
Nymburk město 061 5 13 12  14 12  14 21 15 12 16 12 17 12 18 12 19 12 20 12 21 12  22 12  22 21  23 10

15 Nymburk hl.n. 061,071,231 5 3/4  13 16  14 16  14 25 15 16 16 16 17 16 18 16 19 16 20 16 21 16  22 16  22 25  23 14
Do stanice

 nejede 24., 31.XII.
 nejede 25.XII., 1.I.
 nejede 24.XII.
 jede v  a , nejede 24., 31.XII.

 jede v  a 
 jede v ,  a 14.IV., 5.VII., 28.IX., 17.XI., 

nejede 15.IV., 18.XI.
1 v  ve vlaku řazeny k sezení i vozy 1. vozové 

třídy

1 v 
3 v ,  a 14.IV., 5.VII., 28.IX., 17.XI., kromě 

15.IV., 18.XI.
1 v 

3 v ,  a 14.IV., 5.VII., 28.IX., 17.XI., kromě 
15.IV., 18.XI.

1 Návazná autobusová doprava PID (jízdní řády: www.ropid.cz)

Poříčany
426  Klučov – Český Brod – Tuklaty, Tlustovousy

 Hořany – Klučov, Skramníky – Tatce – Milčice – Pečky
429  Chrást – Velenka – Hradištko, Kersko – Semice

060 

501 503 505 507 509 511 513 515 517 523 525 527 529 502 504 506 508 510 512 514 516 518 520 522 534 536
                         

4:08 5:15 6:27 6:45 7:45 9:15 11:15 12:15 13:15 17:15 18:15 19:15  6 5:10 6:10 6:30 7:35 7:35 8:00 9:00 10:30 12:30 13:30 20:30
4:11 5:18 6:30 6:48 7:48 9:18 11:18 12:18 13:18 17:18 18:18 19:18  6 5:07 6:07 6:27 7:32 7:32 7:57 8:57 10:27 12:27 13:27 20:27
             6      7:38      

4:15 5:22 6:34 6:52 7:52 9:22 11:22 12:22 13:22 17:22 18:22 19:22  6 5:03 6:03 6:23   7:33 7:53 8:53 10:23 12:23 13:23 20:23
4:17 5:24 6:36 6:54 7:54 9:24 11:24 12:24 13:24 17:24 18:24 19:24  x 6 5:01 6:01 6:21   7:31 7:51 8:51 10:21 12:21 13:21 20:21
             x 6 4:59 5:59 6:19   7:29 7:49 8:49 10:19 12:19 13:19 20:19
             x 6 4:58 5:58 6:18   7:28 7:48 8:48 10:18 12:18 13:18 20:18
             6      7:25      

4:24 5:31 6:43 7:01 8:01 9:31 11:31 12:31 13:31 17:31 18:31 19:31  5,6 4:54 5:54 6:14 7:24 7:24 7:44 8:44 10:14 12:14 13:14 20:14
4:28 5:35 6:47 7:05 8:05 9:35 11:35 12:35 13:35 17:35 18:35 19:35  5 4:50 5:50 6:10 7:20 7:20 7:40 8:40 10:10 12:10 13:10 20:10
4:31 5:38 6:50 7:08 8:08 9:38 11:38 12:38 13:38 17:38 18:38 19:38  x 5 4:47 5:47 6:07 7:17 7:17 7:37 8:37 10:07 12:07 13:07 20:07
4:33 5:40 6:52 7:10 8:10 9:40 11:40 12:40 13:40 17:40 18:40 19:40  5 4:45 5:45 6:05 7:15 7:15 7:35 8:35 10:05 12:05 13:05 20:05

na znamení
jede v pracovních dnech
Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
nejede 13.4., od 1.7. do 1.9., 26.10. a 27.10.
jede 13.4., od 1.7. do 1.9., 26.10. a 27.10.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

Poděbrady,Přední Lhota,Spolkový dům

270498 Poděbrady - Pečky

498 Platí od: 26.3.2017

PÍSKOVÁ LHOTA
Vrbová Lhota
Ratenice
Pečky,kult.dům
PEČKY,ŽEL.ST.  

PODĚBRADY,ŽEL.ST.  
Poděbrady,Riegrovo nám.
PODĚBRADY,ŠKOLA
Poděbrady,Polabec
Poděbrady,Přední Lhota,Hájovna

 -
 -
 -

int.
60

min.

int.
60

min.

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Vysvětlivky:
x -
 -

Poděbrady,Přední Lhota,U Kopečků

Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.,
Polepská 867,280 02 Kolín

Tarifní pásmo



501 503 505 507 509 511 513 515 517 519 521 523 525
            

5 4:29 5:12 5:59 6:32 7:57 9:57 11:57 13:22 14:57 15:22 15:57 16:57
5 4:31 5:14 6:01 6:34 7:59 9:59 11:59 13:24 14:59 15:24 15:59 16:59
5 4:33 5:16 6:03 6:36 8:01 10:01 12:01 13:26 15:01 15:26 16:01 17:01
5 4:35 5:18 6:05 6:38 8:03 10:03 12:03 13:28 15:03 15:28 16:03 17:03
5 4:37 5:20 6:00 6:07 6:40 8:05 10:05 12:05 13:30 15:05 15:30 16:05 17:05
5 4:38 5:21 6:01 6:08 6:41 8:06 10:06 12:06 13:31 15:06 15:31 16:06 17:06

x 5 4:39 5:22 6:02 6:09 6:42 8:07 10:07 12:07 13:32 15:07 15:32 16:07 17:07
5 4:40 5:23 6:03 6:10 6:43 8:08 10:08 12:08 13:33 15:08 15:33 16:08 17:08
5 4:41 5:24 6:04 6:11 6:44 8:09 10:09 12:09 13:34 15:09 15:34 16:09 17:09
5 4:42 5:25 6:05 6:12 6:45 8:10 10:10 12:10 13:35 15:10 15:35 16:10 17:10
5 4:43 5:26 6:06 6:13 6:46 8:11 10:11 12:11 13:36 15:11 15:36 16:11 17:11
5 4:44 5:27 6:07 6:14 6:47 8:12 10:12 12:12 13:37 15:12 15:37 16:12 17:12
5 4:46 5:29 6:09 6:16 6:49 8:14 10:14 12:14 13:39 15:14 15:39 16:14 17:14
5 4:47 5:30 6:10 6:17 6:50 8:15 10:15 12:15 13:40 15:15 15:40 16:15 17:15
5 4:50 5:33 6:13 6:20 6:53 8:18 10:18 12:18 13:43 15:18 15:43 16:18 17:18
5 4:52 5:35 6:15 6:22 6:55 8:20 10:20 12:20 13:45 15:20 15:45 16:20 17:20

x 5 4:53 5:36 6:16 6:23 6:56 8:21 10:21 12:21 13:46 15:21 15:46 16:21 17:21
x 5 4:57   6:27     13:50  15:50  
x 5,6 5:01   6:31     13:54  15:54  

5 5:04   6:34     13:57  15:57  
5 5:06   6:36     13:59  15:59  
5  5:40 6:20  7:00 8:25 10:25 12:25  15:25  16:25 17:25
5  5:42 6:22  7:02 8:27 10:27 12:27  15:27  16:27 17:27

x 5  5:45 6:25  7:05 8:30 10:30 12:30  15:30  16:30 17:30
5  5:46   7:06 8:31 10:31 12:31     
5     7:07        
5     7:09        
5  5:48   7:11 8:33 10:33 12:33     
5  5:49   7:12 8:34 10:34 12:34     
5  5:52 6:28  7:15 8:37 10:37 12:37  15:33  16:33 17:33

x 5  5:54 6:30  7:17 8:39 10:39 12:39  15:35  16:35 17:35
5 5:10 5:55 6:31 6:40 7:18 8:40 10:40 12:40 14:03 15:36 16:03 16:36 17:36
5 5:10 5:55 6:40 8:40 10:40 12:40 14:07 15:37 16:07 16:37 17:37

x 5 5:12 5:57 6:42 8:42 10:42 12:42 14:09 15:39 16:09 16:39 17:39
4 5:16 6:01 6:46 8:46 10:46 12:46 14:13 15:43 16:13 16:43 17:43
5 5:19 6:04 6:49 8:49 10:49 12:49 14:16 15:46 16:16 16:46 17:46

x 5 5:21 6:06 6:51 8:51 10:51 12:51 14:18 15:48 16:18 16:48 17:48
5 5:22 6:07 6:52 8:52 10:52 12:52 14:19 15:49 16:19 16:49 17:49

502 504 506 508 510 512 514 516 518 520 522 524 526 528
             

5 4:32 5:32 6:52 9:53 11:53 13:53 14:53 15:23 16:23 16:53 17:23
x 5 4:33 5:33 6:53 9:54 11:54 13:54 14:54 15:24 16:24 16:54 17:24

5 4:35 5:35 6:55 9:56 11:56 13:56 14:56 15:26 16:26 16:56 17:26
4 4:38 5:38 6:58 7:23 9:59 11:59 13:59 14:59 15:29 16:29 16:59 17:29

x 5 4:42 5:42 7:02 7:27 10:03 12:03 14:03 15:03 15:33 16:33 17:03 17:33
5 4:44 5:44 7:04 7:29 10:05 12:05 14:05 15:05 15:35 16:35 17:05 17:35
5 5:45 7:05 7:07 10:05 12:05 13:05 14:05 15:05 15:38 16:35 17:35
5   7:10 10:08 12:08 13:08 14:08  15:41  
5   7:13 10:11 12:11 13:11 14:11    
5   7:14 10:13 12:13 13:13 14:12    
5   7:16    14:14    
5   7:18    14:16    
5   7:19 10:14 12:14 13:14 14:17    

x 5   7:20 10:15 12:15 13:15 14:18  15:44  
5   7:23 10:18 12:18 13:18 14:21  15:47  
5   7:25 10:20 12:20 13:20 14:23  15:49  
5 5:49 7:09      15:09  16:39 17:39
5 5:49 7:09      15:11  16:41 17:41
5 5:51 7:11      15:13  16:43 17:43

x 5,6 5:54 7:14      15:16  16:46 17:46
x 5 5:58 7:18      15:20  16:50 17:50
x 5 6:02 7:22 7:29 10:24 12:24 13:24 14:27 15:24 15:53 16:54 17:54

5 6:03 7:23 7:30 10:25 12:25 13:25 14:28 15:25 15:54 16:55 17:55
5 6:05 7:25 7:32 10:27 12:27 13:27 14:30 15:27 15:56 16:57 17:57
5 6:07 7:27 7:34 10:29 12:29 13:29 14:32 15:29 15:58 16:59 17:59
5 6:08 7:28 7:35 10:30 12:30 13:30 14:33 15:30 15:59 17:00 18:00
5 6:09 7:29 7:36 10:31 12:31 13:31 14:34 15:31 16:00 17:01 18:01
5 6:11 7:31 7:38 10:33 12:33 13:33 14:36 15:33 16:02 17:03 18:03
5 6:12 7:32 7:39 10:34 12:34 13:34 14:37 15:34 16:03 17:04 18:04
5 6:13 7:33 7:40 10:35 12:35 13:35 14:38 15:35 16:04 17:05 18:05
5 6:14 7:34 7:41 10:36 12:36 13:36 14:39 15:36 16:05 17:06 18:06
5 6:15 7:35 7:42 10:37 12:37 13:37 14:40 15:37 16:06 17:07 18:07

x 5 6:16 7:36 7:43 10:38 12:38 13:38 14:41 15:38 16:07 17:08 18:08
5 6:17 7:37 7:44 10:39 12:39 13:39 14:42 15:39 16:08 17:09 18:09
5 6:19 7:39 7:46 10:41 12:41 13:41 14:44 15:41 16:10 17:11 18:11
5 6:21 7:41 10:43 12:43 13:43 14:46 15:43 16:12 17:13 18:13
5 6:23 7:43 10:45 12:45 13:45 14:48 15:45 16:14 17:15 18:15
5 6:25 7:45 10:47 12:47 13:47 14:50 15:47 16:16 17:17 18:17
5 6:27 7:47 10:49 12:49 13:49 14:52 15:49 16:18 17:19 18:19

na znamení
jede v pracovních dnech
Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
nejede 13.4., od 1.7. do 1.9., 26.10. a 27.10.
V zastávce Pečky,žel.st.  vyčkají všechny spoje v období od 9:00 do ukončení provozu na vlak linky S1 od Kolína max. 10 min.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

270433 Nymburk - Sadská - Pečky

433 Platí od: 26.3.2017

NYMBURK,LOKOMOTIVNÍ DEPO
Nymburk,Jednota Habeš
Nymburk,Albert hypermarket
Nymburk,Maršála Koněva
Nymburk,Hl.nádr.  
Nymburk,V Kolonii
Nymburk,F.Schulze
Nymburk,Jankovice Šeříková
Nymburk,Letců R.A.F.
Nymburk,Poliklinika
Nymburk,Lipová
Nymburk,U Hřbitova
Nymburk,U Růžáku
Nymburk,Zimní stadion
Nymburk,Nám.
Nymburk,Zálabí PVT
Nymburk,Dopravní
Hořátev,ZD
Písková Lhota,rozc.Hořátev
Kostelní Lhota
Kostelní Lhota,u kovárny
Hořátev,prodejna
Hořátev,technologický park  
Zvěřínek,rozc.Hořátev
Zvěřínek
Písty,Temac
Písty
Písty,Temac
Zvěřínek
Sadská,Hálkova
Sadská,Husova
Sadská

Sadská,Prokopova
Milčice
Pečky,Velké Chvalovice
Pečky,Tona
PEČKY,ŽEL.ST.  

PEČKY,ŽEL.ST.  
Pečky,Tona
Pečky,Velké Chvalovice
Milčice
Sadská,Prokopova
Sadská

Sadská,Hálkova
Zvěřínek
Písty,Temac
Písty
Písty,Temac
Zvěřínek
Zvěřínek,rozc.Hořátev
Hořátev,technologický park  
Hořátev,prodejna
Kostelní Lhota,u kovárny

Kostelní Lhota
Písková Lhota,rozc.Hořátev
Hořátev,ZD
Nymburk,Dopravní
Nymburk,Zálabí PVT
Nymburk,Nám.
Nymburk,Kino
Nymburk,Zimní stadion
Nymburk,U Růžáku
Nymburk,U Hřbitova
Nymburk,Lipová
Nymburk,Poliklinika
Nymburk,Letců R.A.F.
Nymburk,Jankovice Šeříková
Nymburk,F.Schulze
Nymburk,V Kolonii
NYMBURK,HL.NÁDR.  
Nymburk,Maršála Koněva
Nymburk,Albert hypermarket
Nymburk,Jednota Habeš
NYMBURK,LOKOMOTIVNÍ DEPO

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Vysvětlivky:
x -
 -
 -

 -

Tarifní pásmo

Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.,
Polepská 867,280 02 Kolín

změna trasy
diversion

příj.
odj.

Tarifní pásmo

příj.
odj.

příj.
odj.


