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Letos je tomu 120 let, co nechal pečecký mlynář a starosta Karel Kříž na vlast-
ní náklady vybudovat na našem náměstí kašnu. Městský vodovod tehdy ještě 
nebyl, a tak byla kašna napájena z vodovodu rafinérie cukru.  

Jan Karbus, kronikář města

Bude v Pečkách PENNY?
Vážení čtenáři, v souvislosti s mno-

žícími se dotazy na budoucnost marke-
tu Penny v našem městě vám sdělím 
poslední informace, které jsou známy. 

Společnost Penny stále jedná s ve-
dením ZZN Polabí ve věci odkoupení 
pozemků naproti nádraží pro možnou 
budoucí výstavbu marketu. Jelikož se 
tento pozemek nachází v těsném sou-
sedství pozemku města, na kterém je 
autobusové nádraží a budoucí plánova-

né parkoviště pro osobní automobily, 
došlo již k několika jednáním s vede-
ním města. Zástupci společnosti Pen-
ny předložili několik variant studií bu-
doucí výstavby. Problematický se jeví 
možný budoucí nájezd k nákupnímu 
centru, který projektant řeší pomo-
cí kruhového objezdu, jenž by zasáhl 
dost výrazně do autobusového nádra-
ží. Z tohoto důvodu jsme ve spolupráci 
s architektem města vyjádřili nesou-

Pozvánka 
na zasedání Zastupitelstva 

města Pečky
Poslední zasedání 

se v tomto pololetí uskuteční 
ve středu 21. června 2017 

od 17.30 hodin 
v malém sále 

Kulturního domu 
v Pečkách.

Rádi byste nahlédli do projektové dokumentace k rekonstrukci ulice K. H. Borovského (za školou), chvalovických 
ulic Dlouhá, Křivá a Nová, do Strategického plánu rozvoje města Pečky 2016 – 2026 nebo stezky pro pěší a cyklisty 
ve Velkých Chvalovicích? Dokumenty naleznete na stránkách města: www.pecky.cz/cs/mesto/investice-a-strategie.

hlas – projektant přislíbil dopravnímu 
inženýrovi připravit další návrh řešení 
nájezdu odbočovacím pruhem z hlav-
ní komunikace. Tato varianta bude po 
zpracování předložena vedení města 
k dalšímu posouzení. Naší snahou při 
plánované výstavbě nákupního cent-
ra je v co nejmenší míře zasáhnout do 
stávajícího autobusového nádraží a ne-
omezit příjezd na budoucí parkoviště.

Milan Urban, starosta města
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Na pečeckém náměstí léta chátrá 
památník obětem válek, podstavec 
bývalé sochy T. G. Masaryka, jehož au-
torem je Ladislav Šaloun. Rada města 
proto vypsala výběrové řízení na jeho 
obnovu. Nejnižší nabídková cena na 
realizaci rekonstrukce byla podána fir-
mou Kámen Pečky s.r.o. (286.092,- Kč). 
Pomník bude po částech rozebrán, jed-
notlivé žulové prvky očištěny a opra-
veny. Původní betonový základ, který 
je silně degradován, bude nahrazen 
novým. Poté se opravené žulové prvky 
vrátí na své místo, nápisy v původní 
podobě z roku 1927 budou taktéž obno-
veny. 

Milan Paluska, místostarosta

Čtou se!
Malé ohlédnutí a poděkování pat-

ří všem čtenářům Pečeckých novin, 
kteří se zajímají o dění v našem městě. 
Nová podoba (barevný přebal a vyšší 
kvalita papíru) našeho měsíčníku ho 
„dostala“ do více domácností a doufá-
me i rukou. Od února do prosince 2016 
se zvýšil počet prodaných výtisků na 
průměrných 502 kusů, v letošním roce 
jsme již na 539 kusech.

Děkujeme za přízeň!
Za redakci PN Jana Kusá

Zatáčka u spořitelny bezpečnější a hezčí

Takto bude vypadat prostor zatáčky 
u pečecké spořitelny. Starosta města 
podepsal smlouvu o dílo se zhotovite-
lem projektové dokumentace na tuto 
akci Danielem Kadavým. Akce ponese 
název „Úprava předprostoru podcho-
du, Pečky“.

Projektová dokumentace bude vy-
pracována, dle studie zpracované MgA. 
Janem Drškou a Ing. Romanem Char-
vátem, za účelem zvýšení bezpečnosti 
křižovatky (křížení ulic. P. Bezruče 
a Tř. 5. května), doplnění bezpečného 
přechodu, úrovňové zvýšení rekon-
struovaného prostoru nájezdovou zpo-
malovací rampou, posunutí osy silnice, 

zvětšení poloměru otáčení, nahrazení 
betonových panelů betonovými osvět-
lenými segmenty a doplnění cyklopru-
hů. Součástí projektové dokumentace 
bude i doplnění podélných stání, deš-
ťové kanalizace a veřejného osvětlení, 
vč. osvětlení přechodu. Předpokláda-
ný termín předání pracovní verze pro-
jektové dokumentace je do 17. 6. 2017. 
S přípravnými pracemi (zpracování 
připomínek, stavební povolení, …) se 
počítá v roce 2017, se samotnou realiza-
cí v roce 2018. 

Případovou studii k tomuto projek-
tu si můžete prohlédnout na www.pec-
ky.cz/cs/mesto/investice-a-strategie.

U příležitosti 72. výročí osvobození Československa uctili zástupci města 
a KSČM památku padlých položením květin k jejich hrobům a památníkům. 

Foto Jan Karbus

ÚVODNÍK
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Z květnových jednání rady města
• Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo s panem Danielem Kadavým, 

Měník na zpracování projektové dokumentace a činností autorského dozoru 
na stavební akci „Úprava předprostoru podchodu Pečky“ za cenu 185.130,-Kč 
včetně 21 % DPH. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je ar-
chitektonická studie zpracovaná MgA. Janem Drškou. 

• Odsouhlaseno bylo i uzavření smlouvy s firmou Progres Servis Sibřina spol. 
s. r. o., Masojedy na dodávku velitelského automobilu pro pečecké hasiče za 
cenu 755.065,- Kč s 21 %  DPH. 

• Dojde k uzavření i další smlouvy o dílo s firmou Kámen Pečky s. r. o. na  sta-
vební akci „Oprava pomníku obětem světových válek včetně  podstavce  na 
Masarykově nám“, ve výši 286.092,- Kč včetně 21 % DPH. 

• Radní souhlasí s převedením nájemní smlouvy k užívání nebytových prostor 
ve Zdravotním středisku, Třebízského 292, Pečky z MUDr. Jaroslavy Jandové 
na společnost Mediclinic, Brno-Žabovřesky za stávajících podmínek.

• Novým nájemcem prostor sloužících podnikání na adrese Pečky, Petra Bezru-
če 139 (potraviny pana Velechovského u výtopny) bude pan Van Phuöng Büi, 
Pečky za podmínek ve zveřejněném záměru. 

• RM dává souhlas s uveřejněním veřejné zakázky  na dodávku akce „Rekon-
strukce osvětlení v Parkhale Pečky“. Oslovené firmy: 1/ Elektroservis Franti-
šek Dvořáček, Pečky; 2/ Energo Final Karel Vaníček, Radim; 3/ Elsakom s. r. o.,  
Nymburk; 4/ Ing. Martin Kočí, Poděbrady.

• Uzavřením smlouvy o dílo  s firmou OTTA – vzduchotechnika a klimatizace 
s.r.o., Sadská dojde za celkovou cenu 131.239,- Kč s 21% DPH k realizaci akce 
„Klimatizace ZUŠ Pečky“. 

• RM, z důvodu přesunutí fyzické realizace stavby na rok 2018, neodsouhlasila 
zveřejnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce akce „Rekon-
strukce bývalého obecního úřadu Velké Chvalovice čp. 166“. Hodnotícím kri-
terem měla být nejnižší nabídková cena bez DPH. 

• Schváleno bylo uzavření Darovací smlouvy mezi městem Pečky a HZS Stře-
dočeského kraje, Kladno na dar, kterým je motorová řetězová pila, která bude 
sloužit pro účely požární ochrany, ochrany obyvatelstva a integrovaného zá-
chranného systému.  

• Starosta města je pověřen uzavřením Smlouvy o zajištění kulturního progra-
mu v rámci akce „Jede, jede mašinka“ mezi městem Pečky a panem Tomá-
šem Kučerou.

Kam s nefunkční zářivkou?
Řada z nás musela v poslední době 

doma řešit, co s úspornou zářivkou, 
která po letech přestala svítit. Vy-
sloužilé lineární či úsporné zářivky 
a výbojky totiž nepatří do popelnice 
na směsný odpad, kde z nich při roz-
bití mohou unikat nebezpečné látky. 

V minulosti to bylo snad-
né, klasická wolframová žá-
rovka se prostě vyhodila do 
popelnice na komunální od-
pad a z obchodu se přines-
la nová. Od září 2012 se ale 
klasické wolframové žárov-
ky přestaly v Evropské unii 
prodávat, a tak postupně 
všichni začínáme používat 
ekonomicky a ekologicky 
šetrnější světelné zdroje. 
Tedy kompaktní a lineární 
zářivky či LED žárovky. Má 
to ale jeden háček: pokud 
taková úsporka dosvítí, ne-
smí skončit v běžném koši 
a nepatří ani do tříděného skla. 

Důvodem je jedovatá rtuť, kterou 
zářivky (trubicové i kompaktní úspor-
né) v malém množství obsahují. Při 
špatném či neodborném zacházení 
a ve vyšších koncentracích může rtuť 
ohrozit lidské zdraví a životní prostře-
dí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku 
a odevzdat ji v obchodě při nákupu té 
nové. 

Další možnost, jak správně naložit 
s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji ve 
sběrném dvoře u čistírny odpadních 
vod v Pečkách, Tř. Jana Švermy 1139. 
Otevírací doba středa od 13.00 – do 
16.00 hod., sobota od 8.00 – do 14.00 
hod. Obsluha sběrného dvora od vás 

úsporku zdarma převezme 
a uloží ji do speciální sběr-
né nádoby, aby se nerozbila. 
Zpětný odběr zářivek pro 
naše město Pečky zajišťu-
je kolektivní systém EKO-
LAMP, který nejen přispívá 
na náklady provozu sběrné-
ho místa, ale navíc plně hradí 
veškeré náklady na přepravu 
a recyklaci. Díky EKOLAM-
PU ušetříme z obecního roz-
počtu část prostředků, které 
bychom jinak museli použít 
na ekologickou likvidaci ne-
bezpečného odpadu. 

Menší nepohodlí spojené 
se správnou likvidací úsporné zářivky 
nám vynahradí až o 80 % nižší spotře-
ba elektrické energie a vědomí, že spo-
lečně přispíváme k ochraně životního 
prostředí okolo nás. 

Více se o nakládání s nefunkčními 
světelnými zdroji a dalších aktivitách 
společnosti EKOLAMP dočtete na 
www.ekolamp.cz.

Víte, že …
… jsou na rok 2018 naplánovány 

rekonstrukce pečeckých ulic M. Alše, 
Sportovní a části ulic V Horkách a J. 
z Poděbrad? Město Pečky proto zveřej-
nilo výzvu na zpracování projektové 
dokumentace. 

… si v Pečkách můžete každý 
čtvrtek mezi 13:00 – 17:00 přijít pro 
bezplatnou radu ve svých těžkých 
životních situacích? Zaměstnanci Ob-
čanské poradny Respondeo vám ve 
vzdělávacím centru poradí s problémy 
dluhů a exekucí, dědictví, pracovního 
práva, rozvodu, spotřebitelských vzta-
hů a dalších. Stačí se objednat na 776 
561 846.

Nové popelnice
V rámci projektu STOP LHOSTEJ-

NOSTI bylo ve městě Pečky a obci Vel-
ké Chvalovice v  dubnu 2017 rozmístě-
no pět 240 l popelnic na sběr použitého 
kuchyňského rostlinného oleje. Jsou 
černé barvy a opatřené velkou zelenou 
etiketou. Použité oleje z domácností 
se do nich vhazují pouze v uzavře-
ných PET lahvích. V žádném případě 
do nich nevhazujte motorový olej, ani 
živočišné tuky. Slouží pouze k likvi-
daci kuchyňského rostlinného oleje. 

Nádoby jsou rozmístěny v ulicích:
- Barákova (proluka u lékárny)
- V Kaštánkách (u prodejny TESCO)
- Svobody (sídliště)
- Žerotínova (u býv. Kovopodniku)
- Ke Hřišti Velké Chvalovice 
  (u bývalé prodejny potravin)

 Děkujeme všem, kteří „třídění“ do-
mácích rostlinných olejů zařadili do 
svého eko-standardu. 

Hana Pokorná, 
referent odboru životního prostředí

… byly ve zdravotním středisku 
nainstalovány další posuvné vstupní 
dveře? Prostor před dětským odděle-
ním se zabezpečil, vzhled budovy sjed-
notil.



Různé4 Pečecké NOVINY            2017 | 6

Představujeme:

Společnost MANVER s.r.o. sídlí 
v Pečkách od roku 2008 a zabývá se 
distribucí komponentů průmyslové 
hydrauliky a výrobou armovaných ha-
dic určených pro výrobní, strojírenské 
firmy, kovovýroby, železniční a auto-
mobilový průmysl, zámečnictví, mon-
tážní a servisní firmy či další výrobce 
či distributory v oblasti hydrauliky. 
Přes své krátkodobé působení na trhu 
se firma stala významným dodavate-
lem komponentů hydrauliky a nere-
zového šroubení na českém trhu. Spo-
lečnost se opírá zejména o zkušenosti 
a kontakty svého zakladatele a maji-
tele, který v oboru distribuce a výroby 
hydrauliky působí dlouhodobě. O bliž-
ší představení firmy jsme požádali její-
ho majitele pana Martina Homana.             

Vaše firma je na našem trhu rela-
tivně krátkou dobu. Můžete ji struč-
ně představit? 

Společnost MANVER s.r.o. jsem za-
ložil ke konci roku 2008. Naším cílem 
bylo a stále je dodávat širokou škálu 
kvalitních hydraulických komponentů 
a nezaměřovat se tak pouze na jednu 
značku a strojírenským výrobcům tak 
předložit co nejširší záběr hydraulic-
kých komponent od renomovaných 
světových výrobců, kde je zaručena 
především kvalita výrobků. V naší 
nabídce tak jsou komponenty od před-
ních světových výrobců, zejména fi-
rem Parker, Eaton Walterscheid, Ex-
mar, arco, SEL, Mubea atd.

Vaší hlavní náplní je distribuce 
průmyslové hydrauliky, což je velmi 
široký pojem. 

Je těžké vyjmenovat vše, co dodává-
me. Obecně lze říci, že dodáváme pře-
devším díly pro stavbu hydraulických 
obvodů, kam hlavně patří hydraulické 
šroubení, které slouží pro připojení 
hydraulických trubek a hadic a dopra-
vu používaných tekutin. Nejčastěji tak 
dodáváme ocelové a nerezové šroubení, 

fitinky, kohouty, ventily, rychlospojky, 
držáky trubek, trubky, hadice a další 
komponenty sloužící k finalizaci jaké-
hokoliv výrobku.

V úvodu se zmiňujete o výrobě. 
Čím se v rámci vlastní výroby zabý-
váte?

Naše společnost potřebovala v prů-
běhu působení doplnit pro své zákaz-
níky nabídku armovaných hydrau-
lických hadic. Proto jsme v roce 2012 
vybavili armovací lisovací pracoviště 
a zahájili tak jejich výrobu. Jde nám 
o to nabídnout opravdu komplexní 
službu našim zákazníků a kromě dis-

tribuce hydraulických dílů dodávat 
také naše vlastní výrobky a doplnit tak 
sortiment. Armované hadice lisujeme 
a dodáváme jak opakovaně v sériích, 
tak i zakázkově jako servisní práci 
v případě havárie pro firmy v okolí, 
které naše služby v oblasti armování 
hadic hojně využívají.

Průmyslové komponenty najde-
me napříč celým průmyslem. Kdo 
patří k Vašim největším odběrate-
lům?

Jelikož náš sortiment neustále roz-
šiřujeme, z toho vychází i široké spek-
trum našich zákazníků. Nejčastěji to 
jsou výrobci obráběcích strojů a linek, 
výrobci hydraulických agregátů, vý-
robci energetických celků, prodejci 
hydrauliky, servisní firmy atd.. Je těž-
ké vyjmenovat celé spektrum zákaz-
níků a nerad bych některé odvětví 
opomněl, každý z našich zákazníků je 
pro nás důležitý, ať je to velká firma či 
jednotlivec.

Dnešním trendem je poskytnout 
zákazníkům ucelenou službu a sor-
timent. Jak je tomu u Vás, řešíte po-
radenství či nabídky na míru?

Chceme nabízet opravdu komplex-
ní služby a ty stále rozšiřovat tak, aby 
u nás zákazník našel co nejširší nabíd-
ku hydraulických komponentů a ne-
musel řešit další požadavky jinde, aby 
vše našel u nás, tzv. pod jednou stře-
chou. Pro zkvalitnění služeb byl v naší 
společnosti také zaveden systém man-
agementu jakosti ISO 9001. Jsem pře-
svědčen, že bez kvalitního poradenství 
a spolupráce se zákazníkem bychom 
nemohli existovat. 

Jaká je vlastně konkurence ve Va-
šem oboru? Dokážete říct co je Vaší 
hlavní výhodou oproti konkurenci?

Myslím si, že naši konkurenci dobře 
známe. Na našem trhu je většina firem, 
které fungují mnohonásobně déle než 
my. Chci podotknout, že naše společ-
nost funguje bez cizí finanční akvizice 
a paradoxně jsme si vybrali na rozjezd 
firmy to nejhorší období - rok 2009, kdy 
vrcholila světová hospodářská krize. 
Možná to byl jeden z důvodů, který 
nám pomohl udržet se na trhu. Začít 
totiž v tomto nelehkém období nebylo 
vůbec snadné. Stálo to spoustu práce, 
etablovat a dostat se do podvědomí zá-
kazníků. Jsem si jist, že tento nelehký 
začátek naši firmu posílil. Prodáváme 
především v České republice a na Slo-
vensku, trh není tak velký jako v Ně-
mecku, proto o dodávce nerozhoduje 
pouze cena, ale umět dodat na čas, 
kvalita výrobků, osobní přístup k zá-
kazníkům a naše velká přednost - fle-
xibilita a široká nabídka. 

Jaké jsou Vaše plány a cíle do bu-
doucna?

Naším cílem je jednoznačně spoko-
jený zákazník. To je hlavní cíl, který 
máme od začátku vzniku firmy a záro-
veň je to i cíl do budoucna. Samozřej-

mě, že plány ovlivňuje i nedostatek 
odborné kvalifikované síly. Bohužel 
v naší oblasti se hledá kvalifikovaná 
síla velmi špatně. 

Co vy a město Pečky? Víme o Vás, 
že jste již druhé volební období čle-
nem rady města, je něco, co byste 
rád zmínil?

Ano máte pravdu, ač nejsem místní 
rodák, dostal jsem důvěru od občanů 
Peček a již druhé volební období jsem 
členem Zastupitelstva a členem Rady 
města Pečky, za což občanům děkuji. 
Snažím se v práci pro město zúročit na-
byté zkušenosti z podnikání a zároveň 
své voliče nezklamat. Rád bych zmínil, 
že vedle této mé práce pro město se do 
veřejného dění zapojuje i naše firma, 
kdy každoročně finančně podporuje-
me místní spolky a sportovní oddíly. 
Sponzorské částky převyšující deseti-
tisícové částky. Mezi naše hlavní spon-
zorské aktivity patří hlavně fotbalový 
turnaj mladších přípravek, který pořá-
dáme jako MANVER CUP a po roční 
odmlce se znovu letos můžeme těšit na 
již 5. ročník. Rád bych tímto příznivce 
fotbalu pozval 10. 6. 2017 od 9:00 hod 
na městský fotbalový stadion, protože 
podle přihlášených týmů je nač se tě-
šit. Vedle našeho týmu se turnaje zú-
častní týmy Sparty Praha, Teplic, Ústí 
nad Labem, Vlašimi, Mostu, Kolína, 
Braníku A+B, Kolovrat, Vltavínu a Vy-
žlovky. Dovolte, abych poděkoval za 
pomoc s organizací Zdeňku Buřičovi 
a Michalu Rumlenovi, bez jejich pomo-
ci by turnaj neudržel kvalitu z minu-
lých ročníků, na kterou bychom i letos 
rádi navázali. Nyní již jen aby přálo po-
časí a mohli bychom se těšit na pěkné 
výkony fotbalových nadějí. Co se týká 
sportovního areálu, byl bych rád, kdy-
by se podařilo připravit větší investice 
i do fotbalového zázemí a mohlo se za-
počít s rekonstrukcí restaurace a jejím 
provozem, tam je hodně co zlepšovat, 
a také s rekonstrukcí tribun včetně 
zastřešení a přilehlých prostor. Celé 
prostředí zkulturnit tak, aby pozitivně 
ovlivňovalo atmosféru místního areálu 
a napomohlo k výchově fotbalových 
nadějí, kterým se v Pečkách díky mra-
venčí práci trenérů tak daří. Za to jim 
patří velké díky!

Děkujeme za rozhovor a přejeme, 
ať se společnosti MANVER s.r.o. daří.
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Pečecký Svaz tělesně postižených
Milí čtenáři, seznámíme vás se zprá-

vou výroční členské schůze Svazu tě-
lesně postižených v ČR, z.s. místní or-
ganizace Pečky, konané dne 19. 4. 2017 
v jídelně Základní školy v Pečkách.

Schůzi zahájila místopředsedky-
ně MO přivítáním všech přítomných, 
včetně hostů za Dům s pečovatelkou 
službou p. Ciglerovou a za MO STP Ra-
dim p. Holubovou, Šafránkovou a Pro-
cházkovou a dále seznámila přítomné 
s programem schůze. Po jeho schválení 
vystoupily děti ze Základní umělecké 
školy v Pečkách s velmi pěkným progra-
mem. Minutou ticha bylo vzpomenuto 
na naše 4 členky, které zemřely od po-
slední výroční členské schůze. Paní Ci-
glerová nás seznámila s činností nového 
stacionáře v Domě pečovatelské služby, 
který bude zatím asi pro 5 seniorů a jeho 
činnost bude zahájena od 1. 5. 2017. Poté 
předsedkyně organizace přednesla 
zprávu o činnosti místní organizace za 
uplynulé období. Zvláště upozornila na 
skutečnost, že v příštím roce na pod-
zim proběhne celorepublikový sjezd 
Svazu tělesně postižených v ČR a tudíž 
v pobočných spolcích musí proběhnout 
volby nového výboru a revizní komise. 
Tyto volby by měly proběhnout v první 
polovině roku 2018. Volební období je pě-
tileté. Vzhledem k tomu, že výbor v tom-
to složení pracuje již dvě volební období, 
navrhla přítomným členům, že pokud 
by někdo měl zájem pracovat ve výbo-

ru, může vystřídat některé  dlouhodo-
bé členky výboru a tak sestavit a oživit 
práci s novými nápady. Nezapomínáme 
ani na naše členy, kteří slaví významné 
životní výročí, navštívíme je, popřeje-
me a předáme malý dárek. V roce 2016 
navštívila p. Tykvová 32 našich členů. 
Předsedkyně revizní komise přečetla 
zprávu o hospodaření organizace za rok 
2016 a dále členové byli seznámeni s plá-
nem předpokládaných příjmů a výdajů 
na rok 2017. Pak probíhala diskuze k da-
ným tématům a návrhy na uspořádání 
výletů. Bylo dohodnuto, že 30. 5. 2017 
se uskuteční zájezd na zámek Hrádek 
u Nechanic.

Velmi doboru spolupráci máme 
s Místní organizací STP Radim co se 
týče zájezdů, které pořádají. Pokud bu-
dou mít neobsazený autobus budou mís-
ta nabídnuta naší organizaci a opačně. 
Jinak některé členky se přihlásily do 
Klubu seniorů při Domu pečovatelské 
služby a pravidelně se zúčastňují během 
roku jejich programu, který je velice 
dobře zajištěný.

Na závěr bychom chtěli poděkovat 
Městskému úřadu a Základní škole 
v Pečkách, že nám každý rok umožňují 
konání výroční členské schůze ve škol-
ní jídelně a za poskytnutí mikrofonu při 
jednání.

Všem našim členům a čtenářům Pe-
čeckých novin přejeme zdraví a pohodu.

Výbor MO STP Pečky

Turistikou za poznáváním přírody

Tak by se dal nazvat výlet třinácti-
členné skupiny turistů z Vlastivědného 
kroužku při pečeckém kulturním stře-
disku do okolí Karlštejna.  V sobotu 20. 
května 2017 se v této oblasti konal „Ev-
ropský den chráněných území“ s ná-
zvem „Českým krasem za Hagenem“. 

Proč za Hagenem? Hans Hagen je po-
stava z legendy, oblíbená mezi trampy 
navštěvujícími vápencové lomy Mořina  
nedaleko Karlštejna. Byl to příslušník 
německé armády, který se zde ukrýval 
při útěku před Rudou armádou na konci 
2. světové války. Aby se uživil, kradl hor-
níkům jídlo. Těm se to nelíbilo a snažili 
se ho v dole chytnout. Při jedné z honi-
ček  zaběhl do  podzemní  slepé  chodby, 
hodil po hornících granát a výbuchem 
došlo k zavalení části dolu. V bezradnos-
ti, že není návratu mezi živé, se zastřelil. 
Kulka škrtla o zvon, kterým si horníci 

v dole dávají znamení a podle pověs-
ti tam teď přebývá jeho duch a kdo se 
odváží zazvonit na zvon 3x po sobě, pro 
toho si Hagen přijde do roka a do dne.

Vraťme se ale k výletu. Naučná stez-
ka v délce 14 km (z toho 2 km v podze-
mí), velmi dobře vyznačená, prochá-
zela mimo obvyklé turistické trasy. Na 
startu v Karlštejně dostal každý mapu 
a kartičku na razítka z kontrolních 
stanovišť. Na těchto se zájemci poučili 
o zdejší fauně, flóře, ale i o minerálech. 
Na každé ze zastávek bylo vše doplněno 
množstvím naučných obrázků a soutěží 
ve zde nabytých znalostech   

S technického hlediska byla zajíma-
vá a naučná výstava o dobývání a zpra-
cování vápence. S průvodcem pak pro-
hlídka areálu lomu Mořina, a průchod 
podzemními štolami k bývalému lomu 
„Malá Amerika“. 

Cíl byl v Srbsku. Každý, kdo prošel 
celou trasu (podle razítka na kartičce), 
obdržel diplom, odznáček ale i plakáty 
s tématikou o přírodě. Díky ideálnímu 
počasí pro pěší turistiku byl o akci velký 
zájem jak jednotlivců, tak celých rodin 
s dětmi. Akci připravili Agentura ochra-
ny přírody a krajiny ČR, správa Chrá-
něné krajinné oblasti Český kras a The 
European day of  parks, jako připome-
nutí výročí založení ochrany přírody 
(Unesco –Natura 2000). 

Výlet pro nás připravil a vedl pan Jan 
Škrle, člen Vlastivědného kroužku.

Jaroslav Radoňský

Vodáci čistili Výrovku
V sobotu 22. 4. 2017 jsme se zúčast-

nili akce „Ukliďme svět“, kterou orga-
nizačně i materiálně zajišťovala MAS 
Podlipansko o.p.s. Naším úkolem bylo 
čištění řeky Výrovky i jejích břehů od 
odpadků všeho druhu přímo z lodí. 
Celkem se zúčastnilo 11 členů oddílu. 

Auty i s vlekem naloženým loděmi 
jsme se z loděnice v Pečkách přesunuli 
do Plaňan a odtud  za deště splouvali 
přes Vrbčany, Chroustov, Chotutice do 
Radimi.  Počasí se neumoudřilo ani na 
chvíli. Jen občas déšť ustal. Trasu jsme 
letos pozměnili především kvůli nedo-
statku vody. I tak jsme velmi často měli 
problém se splouváním a lodě hodně 
dřely o dno. Síly jsme doplnili konzu-
mací opečených buřtů, čaje a svařáku 
až na konci naší plavby u chaty radim-
ských skautů, kam jsme od chotutic-
kého jezu dojeli po mlýnském náho-
nu. Sem pro nás přijel kamarád s au-
tem a vlekem a postupně jsme se tak 
přepravili do Peček na loděnici. Lodě 
jsme před uložením museli od špíny 
řádně vyčistit - vystříkat vodou.

Celkově jsme nasbírali mnohem 
méně odpadků než v minulých letech 
- 7 pytlů. Např. v roce 2015 to bylo 13 
pytlů.  Přisuzujeme to větší pořádnos-
ti občanů a též opakovanému úklidu 
dobrovolníky dotčených obcí jak na 
suchu, tak na vodě. Výskyt padlých 
stromů přes koryto řeky bude nahlá-
šen Povodí Labe, s.p.

Jsme rádi, že jsme mohli udělat pro 
okolí Peček, pro řeku Výrovku a pro 
zlepšení životního prostředí dobrý čin. 
Podpořili jsme tak i šestý ročník akce 
„Ukliďme svět“, jejíchž pěti ročníků 
jsme se zúčastnili. Čištění provádíme 
z vlastního přesvědčení, z lásky k pří-
rodě, ale také jako poděkování městu 
Pečky za podporu našeho spolku Oddíl 
vodní turistiky Pečky, z.s.

Zájezd Rájec a Lysice
Kulturní středisko Pečky uspořáda-

lo po dlouhé době autobusový zájezd 
na zámky Rájec nad Svitavou a Lysi-
ce, kam se vlakem nedá dojet. Cestou 
byly podávány informace a zajimavosti  
o městech, kudy se projíždělo. Vše pro-
běhlo v pohodě. Další zájezd se usku-
teční 11. 6. 2017 na Lipno, kde si pro-
hlédneme Stezku korunami stromů.

Věra Šuková, ředitelka KS
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Vynikající výsledky našich žáků v celostátních kolech soutěží
Koncem dubna se žáci, kteří zvítězi-

li v krajských kolech, vydali do klášte-
ra Emauzy v Praze, aby zde reprezen-
tovali naši školu i kraj v celostátních 
kolech. Všechny soutěže měly stejnou 
organizaci. Nejprve proběhla semifi-
nálová kola. V každém z nich soutě-
žilo vždy sedm týmů o dvě postupová 
místa do finále.  Žáci prostřednictvím 
notebooků odpovídali na jednotlivé 
soutěžní otázky. 

Nejprve byla položena otázka, žáci 
měli 15 sekund k prodiskutování 
správné odpovědi. Poté se zobrazily 
možné odpovědi a úkolem žáků bylo 
co nejrychleji označit správnou odpo-
věď. Počet přidělených bodů záležel 
na správnosti, ale i na rychlosti odpo-
vědi. Pokud všechny týmy odpovědě-
ly správně, získal tým s nejrychlejší 
odpovědí sedm bodů a ten nejpoma-
lejší pouze jeden bod. Jelikož zde po-
měřovali své znalosti ti nejlepší z jed-
notlivých krajů, rozhodovaly často jen 
setiny sekundy. O vítězi se pak rozho-
dovalo ve finálovém kole, kde soutěžily 
čtyři týmy. Naši žáci se mezi ostatními 
rozhodně neztratili.

Finanční gramotnost
V celostátním kole soutěže Finanč-

ní gramotnost, které se konalo v úterý 
25. dubna, nás reprezentovali Libor 
Kozák (VIII.A), Tereza Sychrovská 

(VII.C) a Žaneta Vrbová (IX.C). Sou-
těžili v druhém semifinálovém kole 
a prokázali výborné znalosti. Celkem 
získali 80 bodů a obsadili třetí, bohužel 
však již nepostupové místo. O tři body 
jim utekl postup do finále. Celkově se 

umístili na 5. místě, což je v konkuren-
ci celostátního kola vynikající výsle-
dek.

SAPERE – vědět, jak žít
Ve středu 26. dubna se do Prahy vy-

dali Michaela Gremlicová (IX. B), Mi-
loš Hotovec (VIII. A) a Anička Strán-
ská (IX. B), aby nás reprezentovali 
v celostátním kole soutěže SAPERE 
– vědět, jak žít. Naši žáci se zapojili do 
soutěže již v prvním semifinálovém 
kole. Označování správných odpově-
dí se ujala Anička, která prokázala 
pevné nervy a rychlé reakce a podala 

bezkonkurenční výkon, který společ-
ně s výbornými znalostmi našich žáků 
znamenal vítězství v semifinálové sku-
pině a postup do finále, kde se utkali 
s týmy Plzeňského, Pardubického 
a Zlínského kraje. I ve finále se našim 
žákům dařilo a díky bezchybným od-
povědím a rychlému výběru odpovědí 
se Anička, Míša a Miloš stali vítězi ce-
lostátního kola.

Tuta Via Vitae
Do celostátního kola soutěže Tuta 

Via Vitae, které se konalo ve stře-
du 27. dubna, postoupili tři žáci ze 
VIII.A: Lukáš Nimburský, Martin Po-
lák a Martin Oláh. Nejdůležitější roli 
měl Lukáš, který označoval správné 
odpovědi. Vůbec to neměl jednoduché. 
U jedné otázky označil odpověď v čase 
0,79 sekundy a tento čas stačil pouze 
na šesté místo. Do finále jsme se pro-
bojovali díky otázce, která byla zamě-
řena na prvky pasivní bezpečnosti. Pět 
týmů totiž u této otázky chybovalo. Ve 
finálovém kole poměřili své síly s týmy 
Karlovarského, Jihočeského a Olo-
mouckého kraje. I zde to bylo velice 
vyrovnané. Šestkrát se našemu týmu 
podařilo označit správnou odpověď 
na prvním místě, ještě před poslední 
otázkou jsme vedli. Na poslední otáz-
ce byl však Olomoucký kraj o chvilku 
rychlejší a vyrovnal naše bodové skó-
re. Na druhé místo nás odsunul o 1,03 
sekundy horší výsledný čas. 

Všichni naši žáci si zaslouží poděko-
vání a pochvalu za vynikající reprezen-
taci školy, města i kraje. Obsadit první, 
druhé a páté místo v celostátních ko-
lech těchto soutěží je výborný výsle-
dek a nás moc těší, že se žáci naší školy 
dokáží prosadit i na celostátní úrovni.

Věra Vernerová, učitelka

Divné slovo inkluze
Možná díky velmi negativní mediál-

ní kampani, možná kvůli nechuti bou-
rat současné (fungující?) pořádky, snad 
kvůli zatím nepříliš proškolené řadě 
kantorů…a určitě z mnoha dalších dů-
vodů má slovo z nadpisu zatím docela 
negativní nádech. 

Mezinárodní konference na Karlově 
univerzitě a na Masarykovo univerzitě 
v Brně měla ukázat jiné pohledy, pro-
stor k výměně informací mezi prak-
tikujícími vzdělavateli ze zahraničí, 
studenty našich univerzit a zástupců 
vzdělávacích institucí. Konference 
byla jedním z výstupů dvouletého uči-
telského projektu v ČR a byla zaměře-
na na „specifické české“ skutečnosti.

 A světe div se, nejvíce se mluvilo 
o vztahu naší společnosti k menšinám. 
Možná všechny školy jsou na tom tak 
dobře, že mají dostatek proškolených 
učitelů, vzdělaných a dobře zaplace-
ných asistentů pedagoga, prostory na 
individuální výuku, proto se můžeme 
neustále točit na specifikaci jediného, 
mnoho let diskutovaného.

U nás na škole máme „inkluzi“ již 
mnoho let. Za chodu se učíme, doško-
lujeme, snažíme se vytvořit podmín-
ky pro vzdělávání všech a bez rozdílu. 
Někdy je to opravdu hodně složité. Ale 
my učitelé nemůžeme sedět a čekat, až 
ministerstvo začne s programy, které 
měly být spuštěny už před několika 
lety.     

Eva Zajícová, učitelka

Mezinárodní Olympijský den slaví-
me největší běžeckou akcí v České re-
publice, do které se, stejně jako v loň-
ském roce, zapojí i ZŠ Pečky, okres 
Kolín. V rámci  -  T-Mobile Olympijské-
ho běhu 2017 vyběhne na různých mís-
tech přes 70 tisíc běžců – ať už jako sou-
část oficiálního závodu v tzv. zlatých, 
stříbrných či bronzových městech, ve 
školních bězích nebo v rámci výzvy 
v běžecké aplikaci.

Vybraní žáci z prvního i druhého 
stupně se ve středu 21. 6. 2017 zúčastní 
závodu na 1000 m se startem u zdravot-
ního střediska. První kategorie (4. - 6. 
ročník) odstartuje v 8:00, druhá skupi-
na (7. - 9. ročník) odstartuje v 8:45. 

Přijďte podpořit závodníky a připo-
menout si díky oslavám Mezinárodní-
ho Olympijského dne myšlenku olym-
pismu.

Učitelé Michal Zedník a Pavel Kupr

Předškoláci u prvňáčků
26. 4. se k nám do školy přijeli po-

dívat předškolní děti z MŠ Ratenice. 
Všichni jsme se navzájem seznámili, 
popovídali jsme si, ukázali jsme jim, 
na co všechno se mohou od září těšit. 
Děti jim ukázaly naše výrobky, pochlu-
bily se písankami, sešity,....Všichni nás 
pozorně sledovali, jak se učíme, také se 
zapojili do výuky, přednesli básničku, 
zazpívali jsme si, počítali jsme, pozná-
vali písmenka... Rychle nám všechno 
uteklo a museli jsme se s nimi i s paní 
učitelkou rozloučit.

Doufáme, že se jim u nás líbilo a bu-
deme se na ně v září těšit.

Michaela Krejčí, učitelka
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• Ve vodě nežijí jen vodníci
V rámci školního projektu „Den 

Země“ se zúčastnili žáci prvního stup-
ně naší školy velmi pěkné akce České-
ho rybářského svazu. Jeho cílem bylo 
nadchnout děti pro aktivní trávení 
volného času u vody a v přírodě. Děku-
jeme místní organizaci rybářů  Plaňa-
ny za uspořádání zábavného a velmi 
poučného dopoledne v revíru rybníku 
„Benešák“ v Pečkách. Žáci zde plnili 
zajímavé úkoly ve skupinách a na ně-
kolika stanovištích. Přiměřeně svému 
věku se však dozvídali také poznatky 
o krásách rybařiny a přírody kolem na-
šich vod. Za své snažení byly všechny 
děti odměněny diplomem s obrázkem 
karikaturisty Milana Kounovského, 
drobnými dárky a sladkou odměnou. 

    Přírodu Země musíme chránit. 
A proč? Protože je nám v ní krásně.

Jaroslava Holubová, učitelka

• Z Parlamentu do Parlamentu
19. 5. vyjela skupina našich nejlep-

ších parlamenťáků za odměnu za celo-
roční práci do Senátu ČR. Naše SRPŠ 
(tušíte, o jakou organizaci se jedná?) 
nám laskavě zafinancovalo jízdné, žáci 
si vybrali mezi sebou ty, kteří si to nej-
víc zaslouží. 

Jednalo se o cestu veskrze pracovní 
a velmi přínosnou. Už ve vlaku jsme 
spolu s paní Culkovou probírali před-
stavy možné spolupráce SRPŠ a ŽP. 
Pak jsme prošli historickými místnost-
mi Senátu, dokonce zasedli do senát-
ních lavic. Nádherné prostředí, které 
určitě musí inspirovat, uklidňovat hor-
ké hlavy při rozhodování o zákonech. 
Tam by se nám hlasovalo při plánová-
ní dalších akcí!!!  

Na senátory jsme si nehráli jen v la-
vicích, ale i v přilehlém prostoru, kde 
nás přijala současná paní senátorka 
Třísková. Se skleničkou šťávy v ruce 
jsme diskutovali na úrovni – o tom, 
proč máme parlament my, jaké máme 
plány, co se podařilo. Na druhou stra-
nu jsme se dozvěděli něco o tvorbě 
zákonů, o dvoukomorovém parlament-
ním jištění…. A jak jsem posloucha-
la své žáky z parlamentu diskutovat 
s paní senátorkou, úplně jsem si je 
uměla představit při podobné diskuzi 
za 20-30 let….až budou oni podporovat 
návštěvu ze základky v uskutečňování 
nápadů a snů.

Eva Zajícová, koordinátorka ŽP

Loučení s předškoláky
Jako každý školní rok, tak i v závěru 

toho letošního, nás ve školce čeká lou-
čení s předškoláky, kteří v září used-
nou do lavic první třídy základní školy. 
Naše paní učitelky vždy připraví vese-
lé a zároveň důstojné rozloučení s dět-
mi, které mateřskou školu opouštějí. 
Fantazii se meze nekladou, hlavní je, 
aby děti odcházely ze školky s pěkný-
mi vzpomínkami. Po prázdninách na-
stoupí plné očekávání do „velké“ školy, 
kde jim přejeme hodné a laskavé paní 
učitelky a plnou třídu fajn spolužáků. 

A kdo nás letos opouští? Školkové 
tablo opět vystavíme s laskavým svo-
lením zaměstnanců ve výloze masny 
Rabbit Trhový Štěpánov a. s. u nádraží 
v Pečkách. Děkujeme za podporu dnes 
již tradičního tabla vždy usměvavým 
a vstřícným prodavačkám!

Nebudete mít možnost jít se podí-
vat? Nevadí, prohlédněte si naše před-
školáčky na přiložených fotografiích.

Květa Zrůstová Vyskočilová, 
zástupkyně ředitelky

UZAVŘENÍ MŠ 
během letních prázdnin

• červenec = zavřeno 
od pondělí 17. 7. 2017

• srpen = zavřeno
• znovu bude otevřeno 

od pondělí 4. 9. 2017

• I. A, B na výstavě
 Už jste někdy zkoušeli v jeden den 

poznávat zvířata, houby, rostliny, třídit 
odpad, dojit krávu a mnoho dalšího?  
Ne? My jsme dne 20. 4. 2017 podnikli 
výpravu do Kolína na výstavu a vše 
jmenované zažili. Výstava byla konci-
pována jako velká poznávací soutěž, 
po jejímž úspěšném zvládnutí jsme 
byli odměněni. Hlavním tématem le-
tošního ročníku bylo heslo „Chraň 
ovzduší, dýcháš ho i ty“. Při soutěžení 
jsme nahlédli do oblastí dendrologie, 
kotlíkových dotací, lesnictví a lesnic-
ké pedagogiky, mykologie, myslivosti, 
nakládání s odpady, nebezpečí požárů, 
ochrany přírody a volně žijících živo-
čichů, ochrany ovzduší, předcháze-
ní vzniku odpadů, sledování kvality 
ovzduší, včelařství, vzdělávání v ob-
lasti péče o dřeviny rostoucí mimo les, 
zahrádkaření, zemědělství a zoologie.

Výstavu nám zpestřila i osladila 
ochutnávka mléka a čokolády z čokolá-
dové fontány. 

Tato akce se nám opět velmi líbi-
la. Hravou formou jsme se dozvěděli 
mnoho informací a odměnou nám ne-
byly jen nabyté vědomosti, ale i mnoho 
upomínkových předmětů.

Vaši prvňáci s paní učitelkou Alenou 
Pechovou a Ivou Hujerovou

Jakmile se zavřou dveře mateř-
ské školy za posledním dítětem …. 
prázdniny nám nezačínají. Začíná 
velký shon, aby se vše stihlo pod-
le plánu dříve, než děti opět přiví-
táme. A to nejen opravy, úpravy, 
rekonstrukce, ale také generální 
úklid všech prostor. 

Náš zřizovatel, město Pečky, zre-
alizuje výstavbu stropních podhle-
dů včetně nového osvětlení. Záro-
veň budeme malovat třídy, sociální 
zařízení, šatny i chodby. Pevně vě-
řím, že nás nezpomalí nějaká neče-
kaná komplikace, jako se to každý 
rok stává … to už je také tradice, 
která k letním opravám patří. 

Za zaměstnance MŠ MAŠINKA 
Pečky přeji všem „našim“ dětem 
a jejich rodinám krásně prožité 
letní dny a těším se na shledanou 
v novém školním roce.
Miroslava Zumrová, ředitelka školy
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Historie pečeckého vodovodu – 4. díl
V závěrečné části seriálu o našem 

vodovodu už zbývá jenom pár slov 
o kvalitě vody. 

S ohledem na vydatnost zdroje Tatce 
je pravděpodobné, že byl zachycen vý-
znamný a vydatný puklinový pramen 
v okrajové části české křídové pánve, 
není vyloučeno, že jde o pramen na 
zlomu. Dle dostupných materiálu jde 
o ojedinělý vydatný křídový zdroj. Oro-
grafické povodí jímací studny zaujímá 
plochu 35,4 km2 při výši podzemního 
odtoku 1 – 2 l*s-1*km-2. Tím se tvoří pří-
rodní zdroj vody ve výši 35,4 – 70,8 l*s-1.  
Z celkové plochy orografického povodí 
zdroje tvoří 90 % orná půda.    

Ve vzorcích vody byly stanoveny sta-
bilní izotopy kyslíku, které charakteri-
zují rychlé složky oběhu vody, stabilní 
izotopy dusíku, na jejichž základě lze 
určit původ dusičnanů a koncentrace 
tritia a freonů, které pomáhají stanovit 
střední dobu zdržení podzemní vody 
v horninovém prostředí. Střední doba 
zdržení vody v povodí jímací studny 
se pohybuje mezi 20 – 35 lety. Datování 
ukázalo, že současná koncentrace du-
sičnanů je výsledkem zemědělského 

hospodaření v sedmdesátých a osmde-
sátých letech minulého století.   

Osud dusičnanů v organismu: Do 
organismu se dusičnany dostávají 
požitím (vody, zeleniny, uzenin apod.). 
Vstřebávají se v tenkém střevě. Asi 25 
% se vyloučí do slin, kde může pomocí 
bakterií dojít k jejich redukci na dusi-
tany. Dusitany oxidují železo v hemo-
globinu. Vzniká methemoglobin, který 
není schopen přenášet kyslík z plic do 
tkání. Toxicita samotných dusičnanů 
je nízká. Karcinogení účinek nebyl 
prokázán.

Závěrem: Dále je třeba brát v úva-
hu, že v orografickém území povodí 
jímací studny leží obec Chotouň, která 
neměla kanalizaci a čistírnu odpad-
ních vod, stále je tam provoz živočišné 
výroby. Nad obcí jsou pozůstatky pol-
ního letiště, kde byla na panelové ploše 
skladována umělá hnojiva a která je 
dnes využívána ke skladování hnoje. 
Po roce 1989 jistě kleslo množství pou-
žitých umělých hnojiv, která kontami-
nují orografické území studny v Tat-
cích, ale to už dnes určitě neplatí. 

A tak se kruh uzavřel. Zase mají 

Pečky spodní vodu kontaminovanou 
umělými hnojivy. Pro nápravu byla 
zvolena varianta, která umožní splně-
ní limitů normy. Míchání s vodou z ji-
ného zdroje. Byl vybudován přivaděč 
kolínské vody.  Na výtlačném potrubí 
od zdroje se voda míchá. Přidává se 
cca 20 % vody z Kolína. Snížení čerpá-
ní vody ze zdroje Tatce se mi ale jeví 
jako kontraproduktivní. Čím méně se 
čerpá, tím méně se jímací území pro-
plachuje. Nakonec asi budeme použí-
vat jenom vodu kolínskou. A slovo na 
závěr. Ano voda z Tatců je tvrdá, ale já 
si budu vždy pamatovat slova MUDr. 
Magdaleny Wantochové: „Pamatujte 
si, tvrdá voda vadí pračkám, myčkám, 
konvicím. Tvrdá voda jsou měkké 
cévy. Tam, kde je voda tvrdá, je nejmé-
ně infarktů.“

Miroslav Hartman
Aktuální rozbor vody z května 2017 

naleznete na webu města:
 www.pecky.cz/cs/organizace-a-sluzby/

pececke-sluzby/cenik

Jak to bylo před ZUŠ
V našem „hudebním seriálu“ si ten-

tokrát povíme o tom, jak to bylo u nás 
s hudebním školstvím. Nevím, kdy přes-
ně v Pečkách vznikla první hudební ško-
la, ale vím kde. Bylo to na náměstí T. G. 
Masaryka vpravo vedle lékárny, kde byly 
stáje a obytný dům čp. 41 (koně tam mí-
val pan Miškovský). Zde se učilo až do 
roku 1947.  Vyučoval zde pan Pokorný na 
klavír a pan Huml na housle. Na náměs-
tí vyučoval také knihař pan Jan Kocián 
(asi od roku 1950) hru na housle. I já jsem 
u něho přehrál deset sešitů Maláta.  Z do-
slechu vím, že na klavír vyučovala paní 
učitelka Skolilová a pan Švarc. Dlouho-
letý kapelník Josef Kozák vyučoval hru 
na klávesové a dechové nástroje. Také 
výborný hudebník a kapelník pan Karel 
Kusý vyučoval na housle, klávesy a de-
chové nástroje.  V roce 1973 se výuka 
hudby soustředila v Lidové škole umění, 
(dále jen LŠU). Prvním vedoucím LŠU 
byl učitel František Pavlát. Vyučoval hře 
na akordeon, klarinet, klavír a hudební 
nauku. Na této škole byl jediným učite-
lem. Výuka probíhala v nově postave-
ném Domě mládeže. Od roku 1993 byla 
LŠU převedena pod Základní umělec-
kou školu v Nymburce. Ředitelkou byla 
paní Marie Rudová, která vyučovala hru 
na akordeon. Od 1. 7. 2001 je tato škola 
příspěvkovou organizací s právní sub-
jektivitou. Po odchodu paní ředitelky 
do důchodu se stala její nástupkyní paní 
Petra Vorlíčková. Pod vedením jejím, 
zástupkyně Marie Čerychové a dalších 
třinácti pedagogů dosahují žáci velice 
dobrých umístnění v různých soutěžích. 
Tato škola (nikoliv zájmové vzdělává-
ní) se řídí závaznými učebními plány 
a osnovami. Je proto nepostradatelným 
článkem v posloupnosti ZUŠ - konzer-
vatoř – vysoká škola umělecká. Takto 

státem organizovanou výuku nám závidí 
celý svět. Ve školním roce 2015-2016 naši 
ZUŠku navštěvovalo 370 žáků. Hudební 
obor 204 žáků, výtvarný obor 105 žáků, 
taneční obor 51 žáků a literárně drama-
tický 10 žáků. Výsledkem práce této ško-
ly bývají časté výstavy a koncerty. Sám si 
nenechám ujít koncert ZUŠ BANDU pod 
vedením učitele pana Milana Nováka. 
Je to v Pečkách po dlouhé době hudební 
těleso, které má vysokou uměleckou úro-
veň a rozdává lidem radost.

 ZUŠ BAND obsazení:        
Nimburská Eliška - akordeon (student-

ka Pražské konzervatoře); Růžičková Zu-
zana - bas kytara (hraje také v Kmocho-
vě hudbě); Pečenka Vojtěch - el. kytara; 
Kůra Lukáš - trubka (Kmochova hudba, 
Věnovanka); Hrnčíř Aleš - klarinet, sax. 
(Kmochova hudba); Urbánek Lukáš - kla-
rinet, sax. (Kmochova hudba); Urbánková 
Helena - saxofon, zpěv (Kmochova hudba); 
Hollerová Kateřina - saxofon; Březinová 
Michaela - saxofon (Kmochova hudba); No-
váková Žaneta - saxofon; Tefrová Kateři-
na - příčná flétna, sax. (Kmochova hudba); 
Kaifer Martin - bicí; Šolta  Václav - bicí 

 Jan Karbus, kronikář

Jak se mluvilo
Sedíme, vzpomínáme na dětství a na-

jednou padne dávno neslyšené slovo draj-
fus. A hned lovíme v paměti další výrazy, 
dnes už zapomenuté. Nevkusně oděná 
žena – šusparáda, její opak – frajka. Ven-
ku samec, ale v kuchyni hic od rozfajro-
vaných kamen. Děda půlí brambory, solí, 
kmínuje, rozkládá na plech, pak šoupne 
do trouby drajfus, na něj plech, přitáhne 
sesli a hlídá, aby se to upeklo tak akorát. 
To si pošmáknem.

Poslední snopy se u babičky mlátily 
cepy, sláma se uklízela na hůru. Sedali 
jsme v seknici, na okně firhaňky. To my 
měli doma stóry a na podlaze tébich! 
Babička znala roztomilé slovíčko, když 
slepice znečistily zápraží, říkala, že ho 
potentočkovaly.

Čemu se říkalo cihlička, želízko, drc, 
nátepníčky? Starší generace to jistě ví. 
V době uhlí na příděl, kdy jsme spali ve 
studené místnosti, mamka ohřála cihlič-
ku, tedy žehličku, na kamnech, zabalila 
ji do šátku a šup s ní pod peřinu. Hřáli 
jsme si o ni nožky. Želízkem se kadeři-
ly vlasy a hospodyně pletly návleky na 
zápěstí – nátepníčky. Odedávna se u nás 
říká šupna, nikdy kůlna. Moc se mi líbí 
rčení nabrat vodu z outoru. Ŕíká se, když 
je vody málo.

A co je tedy drajfus? Rozkládací pod-
ložka do trouby pod pekáč nebo plech. 
Vždycky mi připomínal pavouka.

Dnes se mluví jinak. Co soudí o sou-
časném českém jazyce herec Jan Tříska, 
jehož češtinu ani v nejmenším nepozna-
menal americký pobyt? Jeho mluva je 
trochu archaická, herec o ní říká: „ Vy-
chází z padesátých a hlavně šedesátých 
let, kdy čeština ještě vůbec nebyla tak 
zpustošena různými novotvary, cizími 
jazykovými vlivy a dalšími prvky, jak 
je tomu v české společnosti nyní … Té 
zdejší ,nové češtině‘ dost dobře rozumím, 
ovšem nová rčení do sebe nevstřebám. 
Odmítám je! Zásadně si svůj způsob vy-
jadřování nechci kazit vším tím, co je zde 
nyní bohužel běžné.“ Co dodat? Zaslou-
ženě nelichotivé! -zf-

Budova ZUŠ před rekonstrukcí
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Český den proti rakovině v Pečkách
Ve středu 10. května 2017 pořádala 

Liga proti rakovině 21. ročník celonárod-
ní veřejné sbírky Český den proti rakovi-
ně. Kulturní středisko Pečky a Základní 
škola Pečky se opět zapojily do této akce. 
Letošním tématem byla prevence nádo-
rového onemocnění hlavy a krku.  Cí-
lem programu bylo informovat veřejnost 
o příznacích, při nichž je nutno navštívit 
lékaře. V ulicích našeho města dívky 

a chlapci nabízeli zájemcům kvítek mě-
síčku lékařského, tentokrát s modrou 
stužkou. Byla vybrána částka 12 374,- Kč. 
Děkuji všem, kteří přispěli a také po-
mocníkům: p. L. Švandové, J. Koděrové 
a B. Hotovcové a žákům ze ZŠ Pečky: M. 
Pončíkové, G. Dvořákové, A. Syrůčkovi, 
D. Chuchlovi, J. Kaucnerovi, Š. Crkalovi 
a V. Urbanovi.

Věra Šuková, ředitelka KS

Svět je velké divadlo
Milí čtenáři, v minulém článku jsem 

psala o tom, že každý člověk automa-
ticky a nevědomě přikládá objektivní 
realitě subjektivní významy. V praxi to 
znamená, že dva lidé mohou stejnou situ-
aci vnímat a prožívat zcela odlišně. Když 
budeme mít toto na paměti, můžeme se 
učit vzájemné empatii namísto častého 
neporozumění a rychlých soudů. 

Hlavním důvodem neporozumění 
a rychlých soudů je potřeba člověka se 
rychle zorientovat v sociální situaci a vy-
hodnotit její psychickou ne/bezpečnost. 
Pokud dojde k vyhodnocení situace jako 
nebezpečné (útok na naši sebehodnotu), 
startuje se obranný systém, a my musíme 
domnělý nebo skutečný „útok“ odrazit. 
Jsou dvě typické reakce, buď také slovně 
zaútočíme, nebo se stáhneme a „utečeme 
dovnitř.“ 

Proč ale vůbec vyhodnocujeme soci-
ální situace jako psychicky nebezpečné? 
Protože jsme se to naučili v raných vzta-
zích s významnými blízkými. Uvedu na 

příkladu - pokud chlapec ve svém dětství 
často slyšel, že nemá plakat (nebo dokon-
ce dostal označení „ufňukánek“) a musí 
být silný, tak paradoxně takový chlapec 
nevyroste v silného muže, ale bude pou-
ze nosit „masku“ silného muže.  A to je 
obrovský rozdíl. Takový muž si nemůže 
v rámci svého „vnitřního programu“ do-
volit být sám sebou (a být smutný, když 
se cítí smutně), a namísto toho musí být 
ostražitý, aby nebyl „odhalen.“ Umíte si 
asi sami představit, jaké vztahové malé-
ry to bude přinášet.      

Ráda bych proto přispěla těmito člán-
ky k tomu, aby se každý z nás učil roz-
poznávat své „masky“ a současně nabyl 
odvahy je odkládat a dovolil si být sám 
sebou. Třeba se rozbrečet před partne-
rem/partnerkou ve chvíli, když se cítí 
smutně. A pak se pořádně ocenit, protože 
opravdová psychická síla vyvěrá z toho, 
když si dovolíme být tím, kým jsme, než 
když se snažíme být tím, kým nejsme.  

Dana Kynclová, psycholožka

SlouPečky 
k zamyšlení

A máme tu další miničlánek o našich 
ztrátách. O čem dnes bude? Podle mého 
se nám z našich životů nějak vytrácí 
ohleduplnost…

 Ano - jsem čím dál častěji svědkem 
toho, že mladší nepustí staršího v tram-
vaji na sedačku, či že naopak starší se 
pustí bez skrupulí a hrubě do mladšího 
jen proto, že mu včas neuhne, nebo že 
telefonuje nahlas ve vlaku. Samostatnou 
kategorií, jsou řidiči motorových vozidel. 
Takové to vybržďování (mimochodem 
termín, který v našem slovníku vznikl 
teprve nedávno), nebo najíždění, gesti-
kulace za jízdy, či nepouštění busu při 
výjezdu ze zastávky a mnohé další.

Když se zamyslíme nad významem 
slova ohleduplnost, tak to laicky zname-
ná „ býti ohledu plný“. Zdá se, že čím dál 
více lidí je dnes ohleduprázdnými.

Jiří Lazar
Holky bojovaly

Konec dubna a začátek května byl pro 
děvčata z volejbalu náročný. O víkendu 
22. - 23. 4. se mladší žákyně účastnily 
kvalifikačního turnaje na Mistrovství 
republiky. Holky se seznámily s „rych-
lým“ volejbalem. Přestože ze šesti zápasů 
vyhrály jen dva, byla jsem s jejich hrou 
spokojená. Předvedly, co již umí a hlav-
ně se sehrály na následující víkend, kdy 
se konal poslední krajský finálový turnaj 
mladších žákyň. V kolínské hale bojovaly 
a byly to nervy do posledního zápasu. Po 
prohře s domácím Kolínem se zdálo me-
dailové umístění téměř ztracené, protože 
v posledním zápase nás čekaly jen silné 
Kralupy „A“. Holky to přesto nevzdaly 
a vybojovaly výhru 2:0. Tím si zajistily 
třetí místo z celkově 18 týmů Středočes-
kého kraje, medaile a překvapení v po-
době dortu dle vlastního výběru. Pro náš 
oddíl je toto umístění velkým úspěchem 
a příští rok budeme mířit minimálně 
stejně vysoko. 

Celkové pořadí je tedy následující: 1. 
Příbram, 2. Kralupy A, 3. Pečky, 4. Kolín, 
5. Kunice, 6. Mělník A, 7. Kladno, 8. Hořo-
vice, 9. Benátky n. J., 10. Mladá Boleslav, 
11. Kralupy B, 12. Komárov, 13. Brandýs 
n. L., 14. Kutná Hora, 15. Kostomlaty, 16. 
Roztoky, 17. Zruč n. S., 18. Mělník B

V neděli 7. 5. jsme s dvěma družstvy 
jely opět bojovat do Kolína, tentokráte na 
krajské finále modrého minivolejbalu. 
Obě družstva byla hráčsky vyrovnaná. 
Do bojů o 1-4 místo, dle vytvořeného sys-

tému soutěže, se mohla probojovat pou-
ze družstva, která dokázala vyhrát svou 
základní skupinu. Holky z „A“ týmu pro-
hrály jednou v základní skupině, to je 
odsunulo do bojů o 5. – 8. místo. Dívky 
z „B“ nenašly přemožitelky v základní 
skupině ani v bojích o celkové umístění. 
Staly se přebornicemi kraje v modrém 
minivolejbalu. Domů jsme si vezly pohár, 
zlaté medaile a 5. místo z celkově 24 fi-
nálových družstev, které vybojovaly hol-
ky z áčka.  S modrým minivolejbalem  se 
těchto šest dívek pojede rozloučit v červ-
nu na republikové finále do Českých Bu-
dějovic. Držte nám palce.

L. Šátková, trenérka

KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.
www.ktcz.eu

TELEVIZNÍ SLUŽBY 
(Digitál, Analog)

Připojení 
k INTERNETU

MOBILNÍ SLUŽBY
(Volání, Data)

Volání přes VoIP

Zákaznická linka: 848 800 858
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AFK Pečky otevřel další 
ročník fotbalové školičky
Květen 2017 vyhlásila Fotbalová asociace za měsíc nábo-

rů. Také náš klub naplánoval na čtvrtek 18. 5. již v řadě šes-
tý nábor do fotbalové školičky, tentokrát pro děti ročníků 
2011 a 2012. Pozvání do Peček znovu přijal náš odchovanec 
a bývalý prvoligový hráč Tomáš Kuchař, který svojí účastí 
zpestřil tuto akci. Pro děti a trenéry jsme nakonec měli ješ-
tě jedno milé překvapení. Nadace „Fotbalová abeceda“, za-
stoupená osobní účastí pana Martina Pulpita, známého pr-
voligového trenéra (naposledy 1. FK Příbram), darovala pro 
potřeby našich nejmenších fotbalistů tréninkové pomůcky 
a přislíbila další spolupráci s klubem. Kontakt proběhl ze 
strany nadace jako ocenění za dobrou práci s dětmi a mlá-
deží, čehož si velice vážíme. 

Do fotbalové školičky se v tento jediný den přihlásilo cel-
kem 21 dětí! Společně jsme zvládli ukázky tréninku, růz-
né závody, probíhačky přes překážky, střelbu na branku 
a závěrečný fotbálek. Na konci celé akce dostaly děti nejen 
drobné pamlsky, ale také pamětní medaile na fotbalový ná-
bor a fotbalové míče za jejich nebojácný start.

Fotbalová školička má své hlavní trenéry – Romana a Ro-
manu Dekastellovi. Společně s dalšími pomocníky by měli 
vytvořit tým, který bude děti učit všeobecnému pohybu 
a fotbalovým dovednostem formou hry a soutěže. Počet dětí 
není konečný, pokud by se našli další zájemci, kteří si chtějí 
vyzkoušet fotbalový trénink, mohou přijít kdykoliv v úterý 
a čtvrtek od 17:00 hodin. Fotbalový trénink trvá zpočátku 
jednu hodinu, aktivní zapojení rodičů je vítáno. Se základ-
ními informacemi se může každý seznámit na novém webu 
fotbalové školičky www.afkpecky2011-12.cz.

Děkujeme za váš zájem a přejeme dětem, aby je účast 
v naší fotbalové školičce bavila a trenérům radost z prvních 
fotbalových úspěchů.

Zdeněk Buřič, AFK Pečky

Minigolf Pečky
 2. liga pokračovala na našem pečeckém hřišti. Po rekon-

strukci kulturního střediska, kdy prostor sloužil stavební-
kům jako skladiště a bylo nutné tento prostor upravit. Poča-
sí nám nepřálo, a tak byla hoňka opět prostor a dráhy dát do 
stavu, aby odpovídaly předpisům. Navíc nám město Pečky 
pronajalo v bývalé restauraci kuchyň, kterou jsme museli 
vyklidit, udělat stavební úpravy, vymalovat a připravit na 
turnaj. Díky všem našim členům jsme to všechno dokáza-
li připravit k velké spokojenosti všech hráčů. Turnaje se 
zúčastnilo 45 hráčů z Tanvaldu, Hradce Králové, Prahy, 

Pelhřimova, Olomouce, 
Děčína, Radotína a Peček. 
Hráčům z Tanvaldu jsme 
zajistili ubytování v pečec-
ké ubytovně, neboť někteří 
zde trénovali již od pátku. 
Na trénink bylo krásné 
počasí, ale při turnaji se 
přihnala bouřka, a tak se 
musela hra asi na hodinu 
přerušit. Tím se odehrála 
pouze 3 kola. A byla to kola 
úspěšná. Gábinka Votáp-

ková vyhrála žákyně, Věra Šuková vyhrála svou kategorii 
a v absolutních ženách byly druhá. D. Veverková byla třetí, 
taktéž třetí byla Vlaďka Kubečková ve své kategorii. 

V sobotu 10. 6. pořádáme turnaj dvojic 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 mi-
nigolfovém hřišti za kulturním střediskem. Věra Šuková

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
MANVER CUP 2017

Fotbalový klub AFK Pečky ve spolupráci se společnos-
tí MANVER s.r.o., pořádá v sobotu 10. 6. 2017 od 9 hodin 
již pátý ročník fotbalového turnaje přípravek (dětí ročníku 
2009). V turnaji budou startovat týmy: AFK Pečky, AC Spar-
ta Praha r. 2010, FK Ústí nad Labem, FK Kolín, Mostecký 
fotbalový klub, ABC Braník – 2 mužstva, FC Sellier&Bellot 
Vlašim, FK Vyžlovka, SK Junior Teplice, Sokol Kolovraty 
a Lokomotiva Vltavín Praha. Nejlepší mužstva obdrží od 
sponzora turnaje poháry a medaile, individuálně pak bu-
dou oceněni věcnými dary nejlepší střelec, brankář a hráč. 
Zveme vás tímto na mládežnickou kopanou, kde můžete vi-
dět poctivé souboje o vítězství. Více informací na klubových 
stránkách www.afkpecky.cz.
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WWW.MANUFAKTUR.CZ
Výrobky pro dům a zahradu, zakázková kovovýroba

manufaktur.cz@gmail.com      tel.: 605 76 77 78

Gratulujeme
V červnu oslaví svá životní jubilea:
Blanka Katrnošková – 80 let
Miloslava Šmejkalová – 80 let
Božena Formánková – 80 let
Miroslav Kuchař – 85 let
Ladislav Mašín – 85 let
Alena Švarcová – 91 let
Marie Husová – 91 let

Hodně zdraví a elánu!

Vzpomínáme

Otázky
Na aukčních serverech lze naleznout 

zajímavé relikty z historie našeho měs-
ta, například fotografie a pohledy. Byť 
se jich zachoval docela velký počet a ani 
tento není neznámý, tak mě zaujal ihned 
- nejedná se o klasickou černobílou foto-
grafii, ale o malovaný obrázek. Dopisni-
ce byla odeslána po zaplacení známky 
v ceně 5 halířů, a to dne 10. 12. 1912 od 
nás, resp. z Peček na Státní dráze. Zob-
razuje Pečky od severovýchodu a byla 
vydána nákladem Václava Fikara. Ad-
resátem byla slečna Liduška Korbelová, 
žákyně II. třídy v Mezimostí. 

Při „pohledu na pohled“ nás může 

Dne 8. června 2017 
by oslavil 90. naroze-
niny pan Vít Braňka, 
bývalý mistr v Kame-
noprůmyslu v Pečkách. 
Vzpomíná manželka 
a synové.

Čas plyne a bo-
lest v srdci zůstává. 
18. června by se do-
žil 45 let pan Miloš 
Kocman a 22. června 
94 let jeho babička 
Anna Votýpková.
Stále vzpomínají 
rodiny Kocmanova 
a Šimákova.

Dne 17. června 
tomu bude rok, co 
jsme se rozloučili 
s paní Věrou Matouš-
kovou, bývalou ve-
doucí obchodu obuvi 
v Pečkách. S láskou 
vzpomíná manžel.

Dne 29. června 
tomu bude 45 let, co 
nám navždy odešel 
manžel a tatínek, pan 
Miloš Petrák z Vel-
kých Chvalovic. Stále 
vzpomínají Manželka, 
dcera, synové a souro-
zenci.

Vítání občánků

25. dubna jsme na Městském úřadu v Pečkách přivítali naše nové občánky: Jakuba 
Štegla, Lucinku Pavlátovou, Luboše Sochu a Kačenku Kosovou. (foto J. Železný)
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napadnout spousta otázek, například 
autorství - dle signatury ,,V. Vlast. Ma-
šek“ jsem bohužel nic nedohledal. Nebo 
- proč malíře zaujaly právě Pečky? Byla 
to atmosféra rozvíjejícího se města, ke 
kterému patřilo vlastenčení a kulturní 
různorodost? Byl to místní rodák či léty 
zapomenutý autor, který měl cestu ko-
lem, nebo to bylo pouze dílo na zakázku? 
A děti v popředí - reálné postavy či fikce? 
Jednalo se jen o předlohu k tisku nebo 
někde visí originální obraz? 

Věřím, že na nějakou z těchto otázek 
se dostane odpověď v příštích vydáních 
Pečeckých novin; a pokud ne - stále je co 
objevovat, poznávat a čemu se divit :) 

Hezké dny všem, Petr Zavřel



Evidenční číslo MK ČR 10632. Informační měsíčník Pečecké noviny s pověřením MěZ vydává město Pečky v ná-
kladu 600 kusů. Redakční rada: Cecilie Pajkrtová, Milan Paluska, Jana Kusá. Redakce: e-mail: info@vzcentrum.
cz, tel: 725 885 766. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele. Za obsah a původnost příspěv-
ků odpovídá autor. Redakční uzávěrka je ke 20. dni v měsíci. Grafická úprava a tisk: Jan Pošík - POSH, Cerhenice.
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 5. – 30. 6.  Výstava Imaginace dobrodružství – poklady malíře 

   Gustava Kruma (MK Pečky) 

   Městská knihovna Sv. Čecha Pečky, www.knihovnapecky.cz

 3. 6. 9:30 Pečecká stovka – sportovně turistická jízda pro silniční kola –  

   15. roč. (100, 68, 35 km)

   U Parkhaly Pečky, skcpecky.wz.cz

  14:00 Kachlíková keramika pro děti a dospělé (VCP)

   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz

  14:00 Pečecká fototoulka (VCP)

   Sraz před vzdělávacím centrem 

 4. 6. 10:15 AFK Pečky – Velký Osek (dorost)

 5. – 9. 6.  Talentové přijímací zkoušky do ZUŠ Pečky

 6. 6. 18:00 Workshop Malé velké věci  - tvoříme pro charitu (KLUBKO)

   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz

 7. 6. 17:00 Přednáška „Belgie“ – Mgr. Ladislava Babková (ČKA) 

   Malý sál kulturního domu, akademiepecky.wixsite.com/akademie

 10. 6. 9:00 5. ročník fotbalového turnaje přípravek Manver Cup 2017 

   (AFK Pečky, Manver s.r.o.) Fotbalový stadión Pečky

  14:00 Workshop Motýlí dílna pro pra/rodiče s dětmi (VCP)

   Vzdělávací centrum Pečky

  14:00 Minigolfový turnaj dvojic pro veřejnost (Minigolf Pečky)

   Hřiště za kulturním domem

  19:30 Benefiční koncert Svatoštěpánského sboru v Kouřimi

   Kostel sv. Václava v Pečkách

 11. 6. 7:00 Výlet na Lipno – Stezka korunami stromů (KS)

   Odjezd od kulturního domu, přihlášky v KS do 5. 6. 2017!

 11. 6. 10:15 AFK Pečky – Spartak Příbram (starší žáci)

  11:55 AFK Pečky – Spartak Příbram (mladší žáci)

 13. 6. 18:00 Workshop Papírování – cardmaking (KLUBKO)

    Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz

 17. 6. 17:00 AFK Pečky – Velký Osek („A“)

 18. 6. 9:00 Slavnostní posvěcení vlajky města Pečky

   Kostel sv. Václava v Pečkách

  10:15 AFK Pečky – Velim (dorost)

 21. 6. 8:00 T – Mobile Olympijský běh 2017 pro žáky ZŠ (ZŠ Pečky)

   Před zdravotním střediskem

  17:30 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Pečky

   Malý sál kulturního domu

 24. 6. 14:00 Výtvarný workshop Ateliér (VCP)

   Vzdělávací centrum Pečky 

   Festival dechových hudeb Poděbrady

   Lázeňská kolonáda

 24. - 25. 6. 10:00 26. ročník Královského stříbření Kutné Hory

   www.stribreni.cz

 27. 6. 18:00 Workshop Papírování – čajové dárkové taštičky (KLUBKO)

   Vzdělávací centrum Pečky

Základní škola Pečky, 
okres Kolín 

přijme pro školní rok 
2017/2018 

vyučující 1. stupně 
s odpovídající kvalifikací 

dle zákona.

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 „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


