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Hurá do školy!

Tyto a podobné výzvy na nás
pokřikují z reklamních plakátů
velkých obchodů již nejméně
měsíc. A teď se to stalo skutečností. Skončily prázdniny a vracíme se do školních lavic. Všichni
(tedy skoro všichni) si odpočinuli
a nabrali síly na nastávající desetiměsíční maraton.
Škola je také připravena. Podařilo se nám vyměnit podlahy
v dalších dvou učebnách, zrekonstruovat zbývající chlapecké toalety na prvním stupni, vyměnit
světla na chodbách nové školy,
vymalovat vše potřebné… Trochu čáru přes plánované akce
nám udělala drobná technická
závada na kotelně, která nám
vytopila naši novou kuchyň. No
a zase bylo co dělat… Ale už je
všechno v pořádku a můžeme to
rozjet na plno.
V průběhu prázdnin jsme ještě dávali dohromady pedagogický sbor, aby od 4. září (kdy jsme
začínali) stál před tabulí v každé třídě zodpovědný pedagog.
Vzhledem k trvalému nedostatku učitelů to nebylo jednoduché.
Dokonce jsme podávali i placenou (a nikterak levnou) inzerci
s celostátním dosahem (jediná
odezva však přišla od jedné španělské paní učitelky). Nakonec se
podařilo celou situaci zvládnout,
a to především díky nadšeným lidem, kteří se nebojí dalšího vzdělávání. Takže od nového roku se budeme setkávat s řadou nových jmen v našem učitelském sboru.
A nebudou to jen noví učitelé. Díky šablonám ministerstva školství (které se nám
také podařilo během prázdnin dotáhnout ke
schválení) jsme získali finanční prostředky
pro dvě důležité profese. První je školní psycholožka a druhou školní sociální pedagog.
Již dlouhou dobu na naší škole tito lidé chyběli. Čeká je spousta práce. Neočekáváme,
že budou dělat zázraky na počkání, ale věříme, že díky jejich každodenní práci se nám
bude dařit řešit celou řadu problémů snáze,

Z obsahu:
V základech …

2

Byli jsme úspěšní?

3

Ordinace obv. lékařů

3

Odpočinek v Krkonoších 4
Zveme vás

5

Dítě především

6

Vyberte si

7

Rekordní účast

8

Zpátky do ringu

9

Kdo byl první?

10

Pravidelné veřejné

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

než dříve. O jejich práci a očekáváních si
můžete přečíst v rozhovoru v jiné části tohoto listu.
Poděkování patří letos také městu Pečky,
které se postaralo o vybudování nové přístupové cesty a chodníku do školy z ulice K. H.
Borovského. Věříme, že toto řešení přispěje
ke zvýšení bezpečnosti pro naše žáky. Rodiče, kteří budou vozit své děti do školy touto
cestou, pak žádáme o maximální pozornost
a ohleduplnost k ostatním účastníkům dopravy, především pak k malým chodcům.
Takže snad je vše připraveno a teď: Hurá
do školy!
Luboš Zajíc, ředitel školy

Usychání stromů v místním parku
NELZE ZASTAVIT. V měsíci srpnu bylo
znovu zjištěno, že je v porostu dalších 11 ks
stromů suchých. Muselo se znovu začít s jejich nepopulárním kácením a to z důvodu
bezpečnosti osob, pohybujících se v parku.
Celkem bylo odstraněno 8 ks bříz, 3 ks smrků a u 6 ks bříz byl proveden bezpečnostní řez suchých větví. Práce provedla firma
Exppoint, Lukáš Pilc (Čáslav), která kácení
prováděla pomocí speciální horolezecké
techniky.
Celkový stav stromů v parku je velmi
špatný. Při pohledu vzhůru, což málokdo
udělá, jsou vidět, především u bříz, celé pro-
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schlé koruny. Počet suchých a napadených
stromů kůrovcem se za poslední tři roky
vyšplhal až k několika desítkám stromů.
Celkově park dost prořídl a i arboristé z firmy Exppoint, která prováděla kácení i v minulém roce říkají, že tak časté odumírání
dřevin na jednom místě nikde nezaznamenali. Město Pečky na základě schváleného
strategického plánu rozvoje města a situace
v parku zadalo vypracování konceptu revitalizace parku. Po jeho předložení rada města posoudí, v jakém rozsahu se revitalizace
bude provádět.
Hana Pokorná,
referent odboru životního prostředí

města Pečky se uskuteční
ve středu 6. září 2017 od 17:30 hodin
v Kulturním středisku města Pečky.
Na programu jednání bude mj. plnění
Strategického plánu rozvoje města
na rok 2017, informace o investičních
akcích ve městě, téma obnovy
sochy T. G. Masaryka aj.
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Zprávy z radnice

Pečecké

ÚVODNÍK
Vážení čtenáři,
vzhledem k začínajícímu novému školnímu roku 2017/2018
a vstupu do II. pololetí kalendářního roku, vám podávám informaci o právě dokončených či zahájených investičních akcích našeho
města.
Koncem měsíce června byla dokončena „Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích“, která umožní podstatně bezpečnější
spojení obyvatel Velkých Chvalovic do centra Peček. Místními obyvateli je tato investiční akce velice kladně hodnocena. Dalším pokračováním by v budoucnu mělo být vybudování cyklotrasy, která
bude napojena na stávající cyklotrasu vedoucí z Milčic do Kostelní
Lhoty a je zahrnuta do generelu cyklotras pečeckého regionu. Další
významnou akcí o letních prázdninách byla kompletní výměna světelných zdrojů ve sportovní hale, rovněž tak byla provedena výměna oken, elektroinstalace, vodoinstalace a výmalba v kabinách AFK
Pečky. V současné době se finišuje na velmi složité stavební akci
„Rekonstrukce komunikace ulice K. H. Borovského“, kde prakticky
došlo k výměně všech sítí, jako je kanalizační řad, vodovodní řad,
veřejné osvětlení, včetně městského rozhlasu. Touto investicí dojde
ke zklidnění dopravy dětí do a ze školy. Touto cestou bych chtěl poděkovat obyvatelům zmíněné ulice za trpělivost a shovívavost. Na
podzim tohoto roku se započne s rekonstrukcí dalších komunikací
a to ulice Dlouhá a Křivá ve Velkých Chvalovicích. Neméně důležitá
je rovněž příprava projektových dokumentací jako např. parkoviště
u nádraží, zateplení hospodářské budovy pavilonu „B“ v Mateřské
škole Mašinka Pečky, rekonstrukce interiéru kulturního střediska,
tělocvičny v základní škole a v neposlední řadě další místní komunikace, včetně sítí a chodníků. Pevně věřím, že dojde ke splnění slibu
Středočeského kraje a bude ve spolupráci s městem rekonstruována komunikace Jana Švermy, včetně úsekových detektorů rychlosti
vozidel. Velkou pozornost musíme věnovat i dalším akcím, které se
plánují v budoucích letech, jako je revitalizace městského parku,
odbahnění rybníku Benešák či rekonstrukci sítí veřejného osvětlení.
Jsou to nemalé úkoly, ale jsem přesvědčen o jejich postupném splnění.
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Schránka v základech
Úterý 4. srpna 2017 se zapíše jako další v řadě událostí pohnuté
historie pomníku a sochy prvního prezidenta T. G. Masaryka na náměstí v Pečkách. Pomník, na kterém stála socha, vyžaduje odbornou opravu jak povrchu žulových kvádrů, tak i obnovu jmen padlých v I. a II. svět. válce.
Pomník je sestaven z pětadvaceti žulových kvádrů. Nejtěžší
z nich váží cca 5 tun. Odborné rozebrání provedla pečecká firma
Kamenický závod Oldřich Svoboda nástupci s.r.o. Jmenovitě Ivan
Hruška, Jan Hruška, Pavel Hnátek a Michal Babyč. Jeřáb obsluhoval Pavel Vančura z fy Zeman z Vrbové Lhoty. Sledoval jsem je při
práci, jak malými páčidly rozebrali tak velký fundament.
Netrpělivě jsme čekali, zda najdeme nějakou schránku se vzkazy
z roku 1927, doby vzniku pomníku. Až pří bourání betonového základu se objevila kovová skříňka. Po jejím otevření jsme našli pouze
shnilé staré noviny a nečitelné kousky pergamenu, to vše rozmáčené vodou a hnilobou. Noviny, které se podařilo identifikovat, měly
datum září 1945, což je docela záhada. Znamenalo by to, že v minulosti byl pomník rozebrán a k znovu odhalení v říjnu 1945 postaven.
O tomto není nikde záznam. Co tomu říkají pamětníci?
Jan Karbus, kronikář města

Milan Urban, starosta města

TMCB je společnost zaměřující se na výrobu leteckých přístrojů, převodovek
Hydraulických přístrojů a filtrů a drobných dílů pro automobilový průmysl
Aktuálně nabízíme pracovní místa v oborech:
frézař, soustružník CNC, soustružník na klasické stroje,
brusič ozubení, brusič otvorů, technolog, mistr výroby.

V případě zájmu volejte na telefon 604 222 963
nebo pište na vanova@technometra.eu
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Ze srpnového jednání rady města

Víte, že …

• RM bylo odsouhlaseno zveřejnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby akce „Projektová dokumentace rekonstrukce interiéru Kulturního střediska města Pečky“.
Hodnotícím kriteriem bude nejnižší nabídková cena bez DPH.
• Souhlas byl dán i k uzavření smlouvy o dílo s firmou HALKO stavební společnost, s.r.o.
Nová Ves, na provedení investiční akce „Rekonstrukce ulic Dlouhá a Křivá ve Velkých
Chvalovicích“ za cenu 7.899.343,- Kč včetně 21 % DPH.
• Další smlouva bude uzavřena s projektantem Ing. Ondřejem Pavelkou, a to na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků ul. Sladkovského (včetně
návrhu na cyklopruh) v délce cca 500 bm za cenu 108.000,- Kč. Cena za autorský dozor
činí 400,- Kč/h, cena jízdného 5,- Kč/km.
• Bylo schváleno i zadání průzkumu sedimentu rybníku Benešák - zjištění mocnosti
a objemu sedimentu, odběry vzorků včetně analýzy z hlediska nezávadnosti sedimentu,
společnosti Ekomonitor s.r.o., Chrudim, za cenu 16.000,- Kč bez DPH.
• Radní souhlasili i s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Středočeským krajem a příspěvkovými organizacemi města na poskytnutí dotací :
z Humanitárního fondu Středočeského kraje na nákup nového vozu pro pečovatelskou službu ve výši 340.000,- Kč.
		
Celkové náklady: 400.000,- Kč
		
Poskytnutá výše dotace: 340.000,- Kč
		
Vlastní zdroje (použití investičního fondu): 60.000,- Kč
z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS Středočeského kraje na vybavení
jednotky SDH Pečky dýchacími přístroji ve výši 200.000,- Kč
		
Celkové náklady: 219.000,- Kč
		
Poskytnutá výše dotace: 200.000,- Kč
		
Vlastní zdroje: 19.000,- Kč
z Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje pro Městskou knihovnou Sv.
Čecha v Pečkách na nákup výstavních panelů ve výši 50.000,- Kč.
		
Celkové náklady: 62.250,- Kč
		
Poskytnutá výše dotace: 50.000,- Kč
		
Vlastní zdroje: 12.250,-Kč
• Schválením prošla i žádost o uvolnění finančních prostředků města Pečky na úhradu
zajištění akce Pečecké vinobraní 2017, pořádané Michalem Müllerem, a to ve výši max.
20.000,- Kč následným způsobem:
		
Produkce cimbálové kapely včetně dopravy: 12.000,- Kč
		
Mobilní toalety: cca 6.000,- Kč
Uspořádání této akce je podmíněno zajištěním dostatečné pořadatelské služby.
• Schváleno bylo i využívání místností po restauraci v pečeckém kulturním domě pro
potřeby konání akcí Kulturního střediska města Pečky - besedy, přednášky a schůze.
Odsouhlasen byl nákup dataprojektoru a stohovacích židlí.

… v měsíci srpnu nastoupili první zájemci o veřejnou službu? Podíleli se na
nátěru městského mobiliáře a údržbě městské zeleně. Věříme, že tento trend bude nadále pokračovat.
... okrskové volební komise budou
v nadcházejících parlament. volbách (20.
- 21. 10.) celkem 6 členné? V každé volební
komisi zasedne zapisovatel a 5 jejích členů.
Zde je přehled sídel volebních okrsků:
č. 1: Kulturní středisko,
Pečky, Tř. Jana Švermy 255
č. 2: Základní škola,
Pečky, Tř. Jana Švermy 342
č. 3: Základní umělecká škola,
Pečky, Barákova 700
č. 4: Sokolovna, Pečky, Sokolská 330
č. 5: Základní škola,
Pečky, Tř. Jana Švermy 342
č. 6: Knihovna Velké Chvalovice,
Pečecká 166

Jak dopadly žádosti o dotace?
Každoročně podává město žádosti o dotace z Fondů Středočeského kraje. Je to jeden
z možných způsobů, jak získat peníze nad
rámec již schváleného ročního rozpočtu.
Pro letošní rok byly Pečky úspěšné, i když
se nám nedařilo ve všech oblastech. Pro
Sbor dobrovolných hasičů je určena částka
200 tis. Kč, která poslouží na vybavení jednotky požární ochrany dýchacími přístroji. Městská knihovna Svatopluka Čecha
nakoupí z dotace výstavní panely, na které
kraj přispěje 50 tis. Kč. Také pečovatelky
mají z přidělené dotace radost. Středočeský
kraj poskytne na nákup nového osobního
auta 340 tis. Kč. Bude sloužit klientům denního stacionáře ke svozu a ostatním klientům k pokrytí jejich objednaných služeb. Ve
všech případech platí, že k přidělené dota-

ci musí organizace přidat i vlastní finanční
prostředky, obvykle ve výši 15 - 20 %.
A kde se nám nedařilo? Neúspěšná byla
žádost mateřské školy na vybudování multifunkční herní plochy s bezpečnostními
prvky a dvě žádosti města - na rekonstrukci
venkovního basketbalového areálu a na výměnu vchodových dveří kapličky sv. Jana
Nepomuckého ve Velkých Chvalovicích.
Kromě výše zmiňovaných dotací očekáváme každým dnem podpis smlouvy se
Státním fondem dopravní infrastruktury na
více než 1,26 mil. Kč. Touto finanční částkou přispěje stát na již dokončenou stezku
pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích.
Mimochodem, na kole se po ní jezdí báječně!
Cecilie Pajkrtová, tajemnice města

Registrujte si svůj

e-mail

k odběru aktualit z města Pečky

a jeho organizací na: www.pecky.cz

Ordinace
v novém kabátu
aneb paní doktorka zůstává,
možnosti se rozšiřují
Počínaje 1. červnem 2017 se ordinace
praktické lékařky pro dospělé MUDr. Jaroslavy Jandové v Pečkách zapojila do sítě
MediClinic, která poskytuje péči pacientům
prostřednictvím více než 160 ordinací různých specializací v celé ČR. Díky této změně
a novému přístrojovému vybavení nabídne
paní doktorka svým pacientům rozšíření
služeb o měření EKG, CRP (parametr typu
a stupně infekce) a INR (parametr srážlivosti krve) přímo v ordinaci. Je také naplánovaná renovace prostorů čekárny i ordinace pro
zvýšení pohodlí pacientů.
Od října 2017 se v Pečkách do sítě MediClinic připojí i druhá ordinace praktického
lékaře pro dospělé. V plných ordinačních
hodinách zde bude působit MUDr. Adéla
Pulkertová, která nabídne pacientům ve
zrekonstruovaných prostorách stejné služby jako ordinace MUDr. Jandové.
Paní doktorka Pulkertová vystudovala
lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, poté pracovala několik let v Institutu
klinické a experimentální medicíny v Praze a následně v Oblastní nemocnici Kolín.
Ve svém volném čase se věnuje především
své rodině, ráda si poslechne hudbu nejen
k tanci a zaznamenává okolí prostřednictvím fotoaparátu. Řídí se heslem, že úsměv
nestojí nic, ale udělá mnoho.
Veškeré informace o obou ordinacích
a všech poskytovaných možnostech a službách naleznete na www.mediclinic.cz.
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Nové osvětlení v hale
V rámci letních prací úspěšně proběhla
rekonstrukce osvětlení v Parkhale Pečky.
Původní osvětlení již nesplňovalo parametry svítivosti a bezpečnosti, a proto bylo původní, 20 let staré osvětlení 4 x 36 W, vyměněno za nové. Nové osvětlení je zářivkového
typu s el. dlouhověkými předřadníky a se
světly 3 x 58 W.
Firma Energofinal z Radimi, která zvítězila ve výběrovém řízení provedla práce
podle plánu a v souladu se zadávací dokumentací. Cena, za kterou se projekt realizoval včetně přípravných prací, montáží a revizí činila 371 718,05 Kč vč. DPH.
Pavel Krejčí, investiční technik

Díky!

Ráda bych touto cestou poděkovala všem
pracovníkům školní jídelny za uplynulý
školní rok 2016/2017. Od září do června vařili výborná jídla, která si mé dítě, i děti mých
známých, velmi pochvalují. Je těžké trefit
se do chutí všech dětí, ale dle mého názoru,
ze dvou jídel si je většinou možné vybrat i
mlsným strávníkem.
Předpokládám, že hovořím i za většinu
rodičů, že pokud by bylo možné do provozu
jídelny zahrnout i svačiny, mnohým z nás by
to usnadnilo ranní fofry.
Přeji všem z jídelny do nového školního
roku, aby vytrvali a vařili i nadále tak výtečně, aby je neopustily síly a hlavně optimismus a chuť.
I za nás dospělé, kteří si občas zajdeme
do jídelny na oběd, ještě jednou díky a dobrému jídlu zdar.

Pečecké
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Informace pro občany města
s úřední evidenční adresou v sídle ohlašovny

Úřední evidenční adresa na ohlašovně
Městského úřadu Pečky, Masarykovo náměstí 78 byla občanovi „úředně přidělena“
ve správním řízení, kterým byl zrušen údaj
o místu trvalého pobytu občana (zákon č.
133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění
pozdějších předpisů), jedná se o tzv. úřední
adresu.
Občan se na úřední adrese nezdržuje,
úřední adresa není určena k bydlení a občanovi z tohoto evidenčního údaje nevyplývají
žádná práva k objektu ohlašovny ani ohlašovně žádné povinnosti.
Městský úřad Pečky od 01. 01. 2016 nepřebírá poštovní zásilky občanům, kterým
byl zrušen údaj o trvalém pobytu, neboť
úřad není ze zákona oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob, ale
umožní doručovatelům písemností zanechat ve svém sídle výzvu k převzetí zásilky
a poučení. Doručování svých zásilek musí
každý tento občan řešit přímo s Českou poštou, s.p. (kontaktní telefon 321 785 400), případně s odesílateli.

Občan, který má evidenční adresu trvalého pobytu Pečky, Masarykovo náměstí 78
má možnost:
- na ohlašovně pobytu MěÚ Pečky nahlásit údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány zásilky (zřízení doručovací adresy)
- správnímu orgánu (úřadu, soudu apod.)
v každém konkrétním správním či soudním
řízení nahlásit, na jakou adresu chce v daném řízení doručovat písemnosti, může nahlásit i elektronickou adresu
- zřídit si datovou schránku a orgán veřejné moci je povinen ji pro doručení písemností používat
- zajistit si „dosílání pošty“ na adresu,
kterou pobočce České pošty, s.p., oznámí
(placená služba)
- zřídit si u České pošty, s.p., svůj P.O.BOX
(placená služba)
Informaci opakujeme kvůli častým
dotazům občanů, kterým byla přidělena
úřední evidenční adresa na sídle ohlašovny.

Promítání filmu Selský rozum
Zemědělství je stále jedním z životních
základů společnosti, přestože se mu nevěnuje větší pozornost. Kdokoli se bude zabývat českým zemědělstvím a jeho vývojem
v posledním čtvrtstoletí, nutně narazí na
Agrofert, společnost Andreje Babiše. Jeho
role vzbuzuje četné otázky i v souvislosti

s jeho politickou dráhou. Pojďme společně
zhlédnout dokument tvůrců V. Janečka a Z.
Piussi a pak o svých dojmech diskutovat.
Film promítneme 14. 9. 2017 od 19.30 hodin
v Kulturním domě města Pečky.
Alena Švejnohová, pořadatel

Jiřina Doušová

SlouPečky k zamyšlení
O jakých ztrátách to dnes bude?
Nedávno jsem objevil význam slova
„klaustrofobie“ - obava z uzavřených prostor. To máte tak: rozhodnete se, že půjdete do hospody a máte strach, jestli nebude
náhodou uzavřena! Takže klaustrofobie je
vlastně strach z uzavřených hospod (a jiných prostor).
Vzpomínám si na jistou akci, pořádanou
v nedalekém Nymburku, s názvem „Pivní maraton“. Tam bylo úkolem vypít jedno
pivo a běžet do další nasmlouvané hospody
na trati, tam vypít opět jedno pivo a běžet do
dalšího „zařízení“ atd. Celkem cca 5 km a 12
hospod - vyhrál ten, kdo doběhl tak nějak
po svých.
V Pečkách by člověk mohl pořádat leda
tak pivní sprint - běh do 5 (slovy pěti) hospod. Kdysi dávno bývalo v Pečkách až 12
fungujících hospod souběžně. Vzpomínejte
se mnou - Slavia, U Karla IV., Eden, Klub,
Donor, U Tomáška, Hasičárna a jiné, jsou již
v zapomnění. Dnes už zbývá pouze poslední
pětice. Kvůli neplacené reklamě je zde nebudu jmenovat, však vy je znáte.
A tady jsme u těch ztrát - hospůdky, ta
tradiční místa k setkávání, na vsi prakticky
nenaleznete a ve městech jich smutně ubývá .....
Jiří Lazar

Přijeďte si odpočinout
Rádi bychom vás pozvali na naši chatu
(Oddíl zimní turistiky Pečky), která se nachází v 1. chráněném pásmu Krkonošského
národního parku a to konkrétně v Horních
Lysečinách. Výhodou chaty je zejména to,
že zaručuje naprosté soukromí a je vhodná
pro pobyt velkých skupin osob (kapacita cca
40 – 42 osob). Je obklopená vlastní rozlehlou
loukou, která vybízí k různým hrám. Chata je kompletně vybavena pro pobyt skupin
osob. Součástí je i velká kuchyň, 2 prostorné společenské místnosti, 12 pokojů, sociální zařízení. Najdete zde i kulečníkový stůl,
šipky či ping-pongový stůl. Možností výletů
do okolí je spoustu a rozhodně vás nezkla-

mou. Přibližně 15 km je vzdálena Sněžka,
ale můžete navštívit i přírodní památku Albeřické lomy s komplexem jeskyní, projít
se naučnou stezku Rýchory nebo vyrazit do
některé z vesnic v okolí (Malá Úpa, Pomezní
Boudy...). Další možností je jen tak se toulat
po krásných lesích a obdivovat přírodní krásy národního parku. K tomu můžete využít
některou z mnoha turistických či cykloturistických tras.
Pokud vás naše nabídka zaujala nebo
máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat na čísle 608 435 998. Budeme velmi rádi, pokud budeme mít možnost vás na
naší chatě přivítat.
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Pečecké vinobraní 2017
Zveme vás na Svatováclavské vinobraní,
které se po roce opět vrací do našeho města.
Přijďte se pobavit s přáteli a dobrými

známými do Kremlova parku v sobotu 9. 9.
2017 od 15:00 – 22:00. Na místě pro vás bude
k zakoupení burčák, moravská a česká vína,
sýry a další nabídka občerstvení. Atraktivní
novinkou bude pro někoho určitě také možnost ochutnat rumunská vína z velmi kvalitní produkce. K zábavě je pro vás připravený
doprovodný program: hudební vystoupení
cimbálové muziky Žandár a kapely J. B.
Band.
Letošní ročník je pořádaný ve spolupráci
s Městským úřadem Pečky, který částečně
finančně podpořil hudební program. Vstup
na Pečecké vinobraní je pro veřejnost zdarma. K příjemné společenské zábavě na veřejné události v našem městě jste srdečně
zváni.
Michal Müller, hlavní pořadatel

5

Piknik a Blešák
Co takhle veřejný Piknik & Blešák v Pečkách? Příjemná tradice, kde se lidé budou
setkávat, zastaví se a popovídají.
Každý jistě máte doma přebytky věcí
(oblečení, hraček, dekorací, knih, nábytku,
sportovních potřeb …), které už nevyužíváte
a je Vám líto je vyhodit. Právě tohle je příležitost dát jim nový život prodejem nebo
výměnou. Vezměte tedy stolek, deku nebo
věšák na oblečení a nabídněte své nepotřebnosti.
Ať už jste jakkoliv řemeslně zruční, např.
dobře pečete, přineste ochutnat, ostatní si
jistě rádi koupí. Jste-li zručná pletařka a už
nemáte na koho plést ponožky, prostě je přineste a nabídněte. Plno lidem udělají radost.
Věnujete se keramice, tvorbě dekorací, práci se dřevem, kovem…. Nabídněte, pochlub-

Již 3. Garážový výprodej – Bleší trh
v sobotu 9. 9. 2017, 9 – 12 h v Pečkách
Prodej bude probíhat v areálu Havránkova mlýna (Petra Bezruče 476, Pečky) a na dalších místech ve městě, které budou postupně přidávány na mapičku na stránkách projektu
www.gvpecky.cz. Občerstvení je zajištěno.
Obvykle se prodávají věci jako oblečení, dětské
hračky, nářadí, knížky, vybavení do bytu, nádobí,
ale také nábytek.
Další informace získáte na tel. 603 700 773 nebo
na e-mailu svejnohova@mac.com.
Těšíme se na Vás! Za organizátory Alena Švejnohová

Knihovna vás zve
• na výstavu obrazů a kreseb Jaroslava
Jeřaly, která proběhne v září v podkrovní
galerii.
• každou středu od 6. září do 1. listopadu
2017 na kurz jógy vždy od 18:00 do 19:30 hodin. Kurzovné za 9 lekcí je 630,- Kč. Můžete
se těšit na hodiny plné plynulého pohybu,
někdy jemného, jindy dynamického, který
se ponese na vlnách vašeho dechu. Můžete
se těšit na hudbu, příběhy a klid mysli. Lekce jsou vhodné pro všechny úrovně cvičících. Ke cvičení potřebujete pouze podložku
a oblečení, které vás neomezuje. Přihlásit se
můžete v městské knihovně. Těší se vás Irena Mrázková 606 653 516, www.jogaradim.cz

• na pokračování výtvarných kurzů
nejen pro děti „Výtvarný šikula“ pod vedením lektorů Jaroslavy Tomanové (ruční
práce) a Františka Hály (výtvarné techniky).
Ukázková hodina je v úterý 5. 9. 2017 od
16 h v prostorách městské knihovny. Cena
kurzu je 600 Kč za 12h, pomůcky si zájemci hradí. V Šikulovi se seznámíte s různými
výtvarnými technikami (tužka, křída, uhel,
pastel, tempera i olej) nebo si zatvoříte s korálky, papírem, ruční keramikou či ubrouskovou technikou a s voskem - enkaustikou.
Na první hodinu si přineste nadšení a dobrou náladu. Informace v městské knihovně
tel. 321 785 566.

Dětské muzikálové studio Múzy
rozšiřuje v roce 2017/2018 svoji činnost
a to o výuku v našem městě Pečky.
Ve středu 6. září 2017 od 17:00 - 18:00 h
se koná nábor nových dětí a informativní
schůzka, samotná výuka bude začínat od 4.
října 2017.
Na kurzech, které vyučují lektoři s praxí
v muzikálech, mají děti možnost naučit se,
nebo zdokonalit ve zpěvu, tanci a herectví.
Linda Matoušková, lektorka zpěvu

te se a prodávejte. Myslím, že je v Pečkách
plno výjimečných lidí tím, co dělají. Jen to
o nich okolí neví. Pokud i Vy víte o někom,
kdo se svým umem nechlubí a sám k tomu
nemá odvahu, udělejte to klidně za něj.
V žádném případě nepůjde o komerční
prodej struhadel, nebo asijského textilu. Zachovejme si toto setkání ve formě příjemné
společenské akce!
Na děti čeká celodenní zábava v podobě
dílniček a her. Na dospělé pak relax posezení u čerstvé kávy, poležení na piknikových
dekách a sdílení volného času s přáteli…
Pokud byste rádi podpořili tuto myšlenku a stáli u zrodu, budu nadšena!!!
Piknik a blešák je organizovaný dobrovolnicky a neziskově. Pomoc s doprovodným programem uvítám.
Termín prvního Piknik & Blešák:
16. 9. 2017 v době od 9 do 15 hodin
Místo konání: trávník mezi kostelem
a Tesco („cirkusplac“)
Na místě nebudou nachystané žádné
stolky ani stánky, každý se o své prodejní
„místo“ musí postarat sám a zázemí si přinést (postačí i deka). Na trávník se nebude
vjíždět auty.
Děkuji všem, kteří sdílené nadšení dotáhnou do konce! Rezervace místa nutná!
Prodejní místo je bez poplatku!
Bližší info a rezervace na e-mailové adrese: sarka.karafiatova@centrum.cz nebo
na tel.: 604 807 677 (vzhledem k zaměstnání
upřednostňuji e-mailovou komunikaci – děkuji za pochopení).
Šárka Karafiátová, pořadatelka

6

Z našich škol

Pečecké

NOVINY

2017 | 9

Dítě především
Poradenské služby na pečecké základní škole? Pro koho, od koho a o čem? To je
téma rozhovoru se školní psycholožkou a sociálním pedagogem – manžely Kynclovými
(Mgr. Dana Kynclová, Bc. Mgr. David Kyncl).
Začněme od začátku. Co si máme pod
termínem odborné poradenské služby na
škole představit?
Jde o odborné poradenské služby, které
zajišťují tzv. školní specialisté a které jsou
určeny žákům, rodičům, pedagogickému
i nepedagogickému personálu školy.
S čím za Vámi mohou přijít?
Obecně jde o podporu žáků s obtížemi,
kvůli kterým se jim ve škole nedaří. Zdroje
těchto obtíží mohou být výukové problémy,
problémy s chováním, osobní a rodinné starosti. Obvykle je to více důvodů dohromady,
potíže se kumulují, a dítě vyvíjí různé zvládací (obvykle nevhodné) strategie, které
často jeho problémy ještě zhoršují. V centru
zájmu školních specialistů je proto především dítě. Odborné konzultace ale potřebují
i dospělí, kteří jsou s dítětem v kontaktu (ro-

diče, učitelé). Pro úspěšnou pomoc je totiž
nutné porozumět jak příčině problémů, tak
způsobům, jak se s těmito problémy dítě vyrovnává, a podle toho nastavit odpovídající
péči.
Potřebují zájemci o tuto školní službu
nějaké doporučení?
Veliká výhoda této školní služby je její
dostupnost. Není potřeba žádného doporučení. Současně musíme upozornit, že školní
poradenství nenahrazuje činnost pedagogicko-psychologických poraden. Roli školního psychologa si jde nejlépe představit jako
práci „pediatra.“ Je obvykle první, ke komu
rodiče, pedagog či žák přijdou s nějakým
problémem. A buď stačí odborná podpora
v rámci školy, nebo je nutná spolupráce s jinými specializovanými pracovišti, kam dítě
dochází (PPP, dětský psychiatr, OSPOD,
NNO atd.).
Jak se k vám „dostat“?
Jsou tři cesty. Buď přijde dítě samo, my
ho vyslechneme, a když posoudíme, že je
nutná další spolupráce, kontaktujeme rodiče. Stejné je to v případě, když dá podnět
ke konzultaci pedagog, vychovatel, asistent

pedagoga aj. Třetí (nejobvyklejší) cestou je,
že přijde rodič sám a pokud je to třeba, začneme spolupráci ihned.
Takže se rodiče nemusí bát, že jeho dítě
chodí k psychologovi nebo sociálnímu pedagogovi bez jeho vědomí?
Samozřejmě, že nemusí. Zákonný zástupce je vždy informován o potřebě odborné péče psychologa nebo sociálního pedagoga a musí s touto péči souhlasit. Formálně
jde o tzv. Individuální informovaný souhlas,
ve kterém je domluven plán podpory a ve
kterém se psycholog a sociální pedagog zavazují k povinné mlčenlivosti (tzv. lékařské
tajemství).
Kde má tato služba v rámci školy své
místo, kdo ji řídí a kdo je za její činnost
odpovědný?
Školní psycholog a sociální pedagog jsou
součástí života školy, ale současně musí být
nestrannými pracovníky. Pracoviště školních specialistů zřizuje ředitel školy a společně vytváří smlouvu o spolupráci. Za její
realizaci se specialisté zodpovídají vedení
školy.
Často zmiňujete sociálního pedagoga.
Ještě jsem o této pozici na škole neslyšela.
Co je jeho kompetencí?
Sociální pedagog se na školách objevuje zcela výjimečně a jeho pozice se nejvíce
podobá práci školního sociálního pracovníka a metodika prevence v jednom. V první
řadě je náplní práce sociálního pedagoga individuální péče o žáky s ohroženým prospěchem. Cílem této podpory je zajištění komplexní sociálně-poradenské služby rodině,
jejíž dítě dlouhodobě neprospívá a která má
zájem situaci řešit. Současně sociální pedagog spolupracuje se školním psychologem
na podpoře zdravého sociálního klimatu na
škole. V plánu jsou různé osvětové aktivity,
besedy pro žáky, rodiče i pedagogy.
To zní dobře. A jak se rodiče o vaší nabídce dozvědí?
V průběhu září budou veškeré informace
o školním poradenství vloženy na webové
stránky školy. Na web budeme pravidelně
vkládat všechny aktuality. Informace budou
také v budově školy na nástěnce před pracovištěm. Určitě budeme programy propagovat i v místních novinách. Věříme, že kdo
chce, k informacím se dostane.
Děkuji za rozhovor, Jana Kusá

Zaplacená neplacená změna profese při dovolené?
I to lze, jste-li učitelem a máte-li na škole
šikovnou koordinátorku, která sepíše a sežene program Erasmus +. Vy potom zapomenete na řeči o potřebném a posilujícím
duševním odpočinku, odsunete plánované
přestavby či přístavby bytu, a vyrazíte. Do
úplně neznámého místa, seznámit se s úplně neznámými lidmi, okouknout neznámé
věci.
Odejela jsem do Lotyšska, země, která se
stále srovnává se sovětskou okupací. To je
jeden z důvodů, že národní obrození Lotyšů
zcela vytěsňuje všechno ruské. Hlavní město Riga ležící skoro na břehu moře oplývá
velkým množstvím památek. Ani moře, ani
památek jsem si moc neužila, protože ze mě

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské
komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

byla studentka. Památky se zavírají v době,
kdy končí škola, moře v noci ke koupání neláká (ani denní teploty 17-19 stupňů, které
se v noci dostávají hluboko pod 10). Večery
navíc jako správný student trávím na ubytovně s knížkami a sešity před sebou, anglicky konzultuji ruskou gramatiku se spolubydlící, základy španělštiny se mnou zas
probírá spolužačka z kurzu.
V mezinárodní jazykové škole Durbe
jsem si znovu zažila, jaké to je býti zase
studentem. Dopolední jazykový kurz mi
připomenul, kolik se toho dá za pár let zapomenout. Odpolední metodika obohacená
vlastními přípravami učitelů různých států
a školských systémů přináší nové inspirace.
Natolik zajímavé, že už překládám, abych
předložila kolegům nový zdroj.
Odjela jsem do neznáma, ale vrátila se
s fotografiemi a vzpomínkami na lidi a věci
bližší. Děkuji.
Eva Zajícová, učitelka
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Novinky i stálice ve VCP

Z našich škol / Inzerce
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Společné vzdělávání
začíná už ve školce

Ať již našimi klienty jste, nebo se jimi být chystáte, pro vás
všechny jsme, se začátkem nového školního roku, připravili zase
o něco bohatší nabídku vzdělávacích a kreativních kurzů, předV současné době se hodně mluví o inkluzi
a tzv. společném vzdělávání dětí v hlavním
náškových cyklů a seminářů.
vzdělávacím proudu, tedy v tzv. „běžné škoÚspěch loňské novinky – dětského Klubíku pro předškolkole“, která není speciálně zaměřena na konvé děti nám potvrdil zájem o aktivity pro naše nejmenší. Pokrakrétní druh zdravotního postižení či jiný
čujeme tedy opět třemi dopoledními programy (po, út, čt) a přihandicap. Novela školského zákona garandáváme Angličtinu pro předškoláky, Předškoláčka (příprava
tuje právo dětí na tzv. podpůrná opatření.
k zápisu do první třídy) a Sportovní přípravku pro děti od 4 do
SI DOVOLUJE
POZVAT
Tato
opatření
pomohou překonávat jejich znevýhodnění, ať už se
6 let (pohybová všestrannost, zvyšování tělesné kondice, obrat- RODIČE DĚTÍ Z BERUŠKY A KYTIČKY
jedná
o děti a žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišNA ÚVODNÍ SCHŮZKU
nosti,… to vše na čerstvém vzduchu). I nadále můžete své děti ného
29. 8.prostředí,
V 15.30 hod. děti a žáky zdravotně postižené a znevýhodněné
přihlašovat na Logopedii (pracujeme na rozšíření péče).
nebo žáky mimořádně nadané.
SEZNAMY DĚTÍ jsou na www.msmasinkapecky.cz
Žákům 1. stupně ZŠ nabízíme již osvědčenou Angličtinu,
Takovou „běžnou školou“ je i naše mateřská škola. Od nového
OSTATNÍ TŘÍDY budou pořádat třídní schůzky
Keramiku, Přípravku na přijímačky na 8letá gymnázia a nově
školního roku 2017/2018, do něhož jsme právě vstoupili, se u nás
FORMOU INDIVIDUÁLNÍCH KONZULTACÍ koncem září.
pak výtvarné kurzy Ateliér junior, Kreativ junior (pro slečny)
vzdělávají
děti, první
které
Potřebné úvodní
informace3obdržíte
denpotřebují podpůrná opatření. Kromě podocházky
do MŠ vhodných
- v pondělí 4. 9.didaktických
2017.
řízení
pomůcek pro tyto děti je součástí
a Sportovní přípravku.
podpůrných
opatření
Provozní
doba MŠ od 4.
9. 2017 pro ně i zřízení funkce asistenta pedagoga,
= 6.30 s– 16.30
hod.
který
učitelkou
spolupracuje a pomáhá v pedagogické práci
Důvodem změny (původní otevření v 6.15) je delší
s dětmi.
překrytí služeb
2 učitelek v jedné třídě podle novely
Rámcového
vzdělávacího
programu
Pozitiva
společného
vzdělávání pro všechny zúčastněné jsou
pro předškolní vzdělávání.
patrná, a to mám na mysli jak děti, tak paní učitelky. Děti se
učí vzájemné toleranci, ohleduplnosti, pomoci, komunikaci ….
Ale i paní učitelky se učí, protože předškolní pedagogika jako
taková je o výchově a vzdělávání dětí předškolního věku obecně.
I šesťáci a jejich starší spolužáci z 2. stupně mají svůj Ateli- Speciální pedagogika je zvláštní obor, který není běžnou součástí
ér, Kreativ, Angličtinu, Keramiku, Sportovní přípravku, navíc vzdělání učitelky mateřské školy.
pak Kytaru, Fotoateliér, deváťáci Přípravku na přijímačky na
Na pedagogy jsou kladeny velké nároky, jistě si to umíme
SŠ a spolu s osmáky nově Němčinu!
všichni představit. Samotná znalost všech dětských osobností
Pro středoškoláky jsme připravili, oproti loňskému roku, a individuální přístup k nim si vyžaduje kvalitní přípravu, zevíce možností ve studiu angličtiny – kurzy pro 1. ročníky SŠ, jména teď, v září, kdy se ve třídě ještě tolik neznáme. Proto si
přípravu k maturitám, kurz s rodilým mluvčím. Výtvarno lze dnes dovolím popřát nám, učitelkám ve školce, a Vám, „našim“
rozvíjet v Ateliéru, Keramice, Klubku, Fotoateliéru, naučíme dětem, abychom se po prázdninách pěkně přivítaly a ve školce
se nám moc líbilo!
i na kytaru.
Miroslava Zumrová, ředitelka MŠ
Nabídku pro dospěláky jsme rozšířili o další kurzy AJ (začátečníci, matky na mat. dovolené a dočasně nezaměstnaní), zůstávají osvědčené rodičovské Přednášky z psychologie, Francouzština a výtvarné kurzy (Ateliér, Keramika, Fotokroužek,
Klubko).
ŠROTU, KOVŮ, PAPÍRU, POUŽITÝCH
Senioři se u nás mohou nově věnovat studiu Němčiny, otevíráme další začátečnickou Angličtinu, zveme i do výše zmiňovaAKUMULÁTORŮ A ELEKTROMOTORŮ
ných výtvarných kurzů a Přednášek z psychologie.
A k tomuto výčtu je třeba ještě připojit speciální nabídku
víkendových kurzů - možností, jak příjemně trávit volný čas
společně s přáteli a rodinou. Nechte se pozvat na keramiku, malování, rodinná tvoření, …
To, že je u nás ve VCP dobře, dokládají statistiky - a velice děkujeme za tato čísla: od roku 2015 stoupla návštěvnost ze 70 na
více než 330 kurzistů za semestr. Nabídku kurzů jsme rozšířili ze
13 na téměř 60. Doufáme, že budete spokojeni i tentokrát!

VÝKUP ŽELEZNÉHO

CERHÝNKY 131

Jana Kusá, koordinátor VCP
info@vzcentrum.cz, www.vzcentrum.cz, 724 811 636

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu

Tetra hnědá a Dominant

ve všech barvách z našeho chovu!
Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 149,- - 180,- Kč/ ks.

Prodej: 2. října 2017

Pečky - parkoviště u ZZN - 14:55 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek
- cena dle poptávky
Informace: Po - Pá 9:00 - 16:00 h
Tel.: 601 576 270, 728 605 840

PO - PÁ 9.00 - 16.00
první soboty v měsíci
9.00 - 12.00

M: 604 205 328,
T/zázn.: 321 792 214
e-mail: vopavopa2@seznam.cz
• Zajištujeme odvoz železného šrotu
nákladním vozidlem
• Vlastní nakládka hydraulickou rukou
• Drobné likvidace v místě nakládky
• Možnost dohody individuálního odběru
mimo provozní dobu

Nemáte bankovní účet?
Pošleme peníze poštou na vaši adresu.
www.kolin-kovosrot.cz
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Rekordní volejbalová účast
V Pečkách proběhl již 6. ročník smíšeného volejbalového turnaje, pořádaného pod záštitou Spartak volejbalu Pečky. Letošní ročník
byl výjimečný počtem přihlášených týmů, kterých se na dvou antukových hřištích a dvou hřištích s umělým povrchem, sešlo celkem
16. Od obnovení tradičních „smíšáků“ v roce 2012 je možné sledovat
vzrůstající oblibu a zájem volejbalistů ze širokého okolí, který se
projevuje zvyšujícím se počtem přihlášených týmů. Zahrát si přijely
týmy z Pardubic, Prahy, Čáslavi, Nymburka, Českého Brodu, Kolína, Chvaletic a blízkého okolí.
Již tradičně se turnaj konal třetí srpnovou sobotu, letos 19. 8.,
přestože předpověď počasí tomuto termínu příliš nepřála. Nakonec
vše dopadlo dobře a z nebe nespadla během celého dne ani kapka. Úroveň hry byla velmi kvalitní
a týmy byly výkonnostně dost vyrovnané, záleželo tedy na každém
uhraném bodu. Po odehrání 4 základních skupin se sehrál horní (1.
– 8. místo) a dolní pavouk (9. – 16.
místo), který jasně poukázal na výsledná pořadí letošního turnaje.
Na 1. místě se umístil tým Afro
cirkus (Čáslav), 2. Predátoři (Pardubice), 3. Blbej den (Kolín), 4.
Baung Čuien (Kolín), 5. Big Ben
(Český Brod), 6. Mušketýři (Nymburk), 7. Sorry odjezd (Chvaletice),
8. Chotusice, 9. Jistotky (Pardubice), 10. Macek Klacek (Praha),
11. Komiksáci (Kolín, Pečky), 12.
Pergoška (Křečhoř), 13. Pandy
(Kolín, Pečky), 14. Fosílie (Kutná Hora), 15. Sněženky a Machři
(Radim), 16. Jen tak (Kolín).

Minigolf Pečky
Turnajem na betonovém hřišti Tempa Praha začala 2. liga minigolfu. Dráhy se liší od těch našich povrchem a délkou (jsou delší,
povrch je hladší), musí se proto dávat malé rány. Naše hráčka Gábinka Votápková na
nich trénovala poprvé
v životě, systém hry
je poněkud jiný, ale
přesto se jí podařilo
dát několik es a po
třech kolech zvítězila
v kategorii žákyň. Za
Pečky si zahrálo sedm
hráčů, další hráčka
uhrála třetí místo.
Ve středu 6. září
2017 v 16 hodin zahajujeme na minigolfovém hřišti za kulturním domem podzimní sezónu kroužku
minigolfu pro děti od
10 let. Jste zváni!
Věra Šuková,
trenérka

Organizátoři děkují všem týmům za vydařený den, kvalitní hru
a pohodovou atmosféru, která celý turnaj provázela. Již nyní se těšíme na další ročník, díky kterému budou Pečky zaplaveny volejbalem.
V termínu od 6. 8. do 11. 8. se pečecká volejbalová mládež zúčastnila soustředění ve Vysokém nad Jizerou. Necelý týden se
děvčata připravovala na nadcházející sezónu. Posilovalo se, trénovalo se teoreticky i prakticky, vyrazilo se na výlet i noční hru, ale
hlavně se posílil přátelský duch mezi všemi věkovými kategoriemi.
Co soustředění přineslo, vyzkoušíme 9. a 10. září v kvalifikačních
bojích krajské soutěže.
L. Šátková
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Zpátky do ringu
Prázdniny utekly jako voda, je načase
vrátit se do tělocvičny, obléci doboky a zúročit výsledky individuální letní přípravy. Již
16. - 17. září 2017 totiž čeká (nejen) členy pečeckého oddílu Teakwon-do ITF výjimečná
příležitost zatrénovat si pod vedením velmistra Paula Weilera z Německa, který je
držitelem 9. Danu, tedy nejvyššího možného
technického stupně v Taekwon-do ITF a zároveň viceprezidentem ITF (International
Taekwon-do Federation). Ve zmiňovaném
termínu proběhne v prostorách Sportovní
haly na Fialce v Říčanech u Prahy Národní
seminář, který osobně povede. Účastníky
tohoto semináře tak čeká intenzivní nácvik
technik do sportovních zápasů, tulů a sparringů, který vynahradí měsíce tréninků
probíhajících „pouze“ 2x v týdnu.
V tělocvičně ZŠ Pečky trénujeme již 10
let a tak i v našem oddíle vyrůstají adepti na mistrovské stupně, tedy černé pásky.
Zkoušky na mistrovské stupně (1. - 4. Dan)
je možné skládat přímo na závěr Národního
semináře u pana velmistra Weilera. Takové
zkoušky budou jistě náročné, jejich úspěšné
složení však nepochybně prokazuje kvality
držitele černého pásku.
Ať už bude cílem pečeckých Taekwondistů zisk vyššího technického stupně nebo
úspěch v ringu při sportovních soutěžích,
přejeme všem v nové sezóně 2017/2018 jeho
dosažení.
A pro ty, kteří o svém černém pásku teprve sní, jsou dveře
pečecké tělocvičny
otevřené vždy v úterý a ve čtvrtek od
16:30 – 18:30.
A jak to s námi
všechno začalo? Škola Taekwon-do ITF
vznikla v Pečkách
vlastně
náhodou.
V roce 1999 zakládal
pan Mistr Vladimír
Machota (7. Dan) oddíl Taekwon-do ITF
v Poděbradech, kde
jsme se na základní
škole T. G. Masaryka
učili první techniky.
Doba však Taekwondu příliš nepřála, čle-

nové oddílu ubývali a postupem času došlo
k tomu, že do poděbradského oddílu jezdilo
trénovat pouze 5 Pečáků. 3 z nich však byli
členy české národní reprezentace (největším úspěchem byla bronzová medaile Pavel Kupra z Mistrovství světa v Dortmundu
v roce 2007), takže varianta jednoduše oddíl
zrušit nepřipadala pro našeho Mistra v úvahu. Padlo tak rozhodnutí přesunout oddíl do
Peček. A to jej zachránilo.
V současné době má škola Taekwon-do
ITF Pečky téměř 60 členů. V tělocvičně ZŠ
Pečky trénují pod vedením Pavla Kupra (držitel 4. Danu a certifikovaného mezinárodního instruktora) a Hany Kuprové (2. Dan) pětileté děti i jejich rodiče. Tréninky jsme rozdělili do dvou skupin a dětem jsme vytvořili
tréninkovou skupinu „na míru“ tak, aby
trénovali podle svých potřeb a možností.
Členové naší školy se účastní závodů i soustředění, každoročně vystupují na městské
akci Mašinka. V pečecké Parkhale jsme již
v minulosti pořádali národní seminář, soustředění i závody pro 150 závodníků. Další
závody jsou naplánovány na červen 2018.
Dovolte mi tedy, abych tímto poděkovala
za rozvoj školy panu Mistru Machotovi, bývalému řediteli ZŠ Pečky panu Ponocnému
a stávajícímu řediteli panu Zajícovi, zastupitelům města Pečky a hlavně vám – členům
naší školy Taekwon-do ITF Pečky.
Hana Kuprová, trenérka
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ŠKOLA TAEKWON-DO
POŘÁDÁ NÁBOR
Kdy: od 4. 9. 2017 od 16:30
Kde: tělocvična ZŠ Pečky
(vchod zezadu)
Pro všechny věkové kategorie ve věku
od 5ti let otevíráme ve školním roce
2017/2018 nábor do oddílu korejského
umění sebeobrany Taekwon-do ITF
Pečky.
Náplň tréninků:
• výuka základních technik
• nácvik sportovního zápasu a sestav
• sebeobrana
• fyzická příprava
• speciální strečink, koordinační cvičení
a výuka základní gymnastiky
Trénink 2x týdně - vždy v úterý
a ve čtvrtek - od 16:30 - 17:30
v tělocvičně ZŠ Pečky.
Tréninky vedou mezinárodního
instruktor Mgr. Pavel Kupr 4. Dan
a Ing. Hana Kuprová 2. Dan.
Chcete-li se stát členy našeho oddílu,
kontaktujte nás prosím na e-mail:
krizovahana@seznam.cz,
případně na tel. 725 927 100
nebo přijďte rovnou na trénink.

Zprávy
z basketbalového
oddílu TJ Sokol Pečky
Prázdniny skončily, nová basketbalová
sezona začíná. Basketbalový oddíl TJ Sokol
Pečky, který v roce 2018 oslaví 20. výročí
vzniku, budou reprezentovat v soutěžích
dvě družstva. Ženy, které čeká těžký úkol
obhájit prvenství v první lize a nejmladší
minižákyně, které naopak budou v krajském přeboru sbírat první hráčské zkušenosti.
Obě družstva zahájila přípravu v srpnu
krátkým soustředěním v Pečkách. Od září
pak budou v městské sportovní hale probíhat tréninky 2x týdně každé úterý a čtvrtek.
Soupiska družstva žen nedoznala výrazných změn. Hráčskou kariéru z důvodu mateřských povinností přerušila opora týmu
Eva Dujsíková, do Nuslí přestoupila Laura
Plačková. V jednání je posílení týmu o dvě
extraligové dorostenky Trutnova. Ženy zahajují soutěž 23. září na palubovce nováčka
v Jablonci. V domácím prostředí se poprvé
představí v sobotu 7. 10., kdy změří síly
s SŠMH Brno. Minižákyně odehrají první
soutěžní utkání 23. září. V Pečkách od 9.00
přivítají Sokol Kladno, se kterým odehrají
dvě utkání. Následující týden je čeká dvojzápas v Čelákovicích.

Nábor dětí do basketbalového družstva minižákyň

Družstvo mladších minižákyň TJ Sokol
Pečky stále přijímá do svých řad nové hráčky. Trenéři mají zájem především o děvčata
ročník narození 2007, 2008, 2009. Tréninky
družstva budou v městské sportovní hale
každé úterý od 18:00 do 19:00 a čtvrtek od
17:00 do 18:30 hod. Přihlásit do oddílu mohou rodiče své děti v době probíhajících tréninků družstva ve sportovní hale počínaje 5.
zářím. Více informací podá Jiří Katrnoška
tel. 728 043 792.
Jiří Katrnoška, trenér
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Jak to bylo / Společenská kronika

Gratulujeme
V měsíci září oslaví
svá životní jubilea:

Václav Vopasek – 80 let
Věra Vlčková – 80 let
Jaroslav Seiboth – 85 let
Ludmila Dřízhalová – 85 let
Drahomíra Břinčilová – 85 let
Marie Musílková – 91 let
Milada Breburdová – 91 let
Mária Tichá – 92 let
Jan Zumr – 92 let
Bohuslav Vrba – 92 let
Václav Brezmen – 94 let
Růžena Kolářová – 95 let

Hodně zdraví a elánu!

Vzpomínáme
Kdo v srdcích žije,
neumírá. Dne 23.
července tomu bylo
28 let, co od nás beze
slůvka
rozloučení
odešel náš bratr
Rudolf Hustoles.
12. srpna 2017 by se
dožil 70 let. Kdo jste
ho měli rádi, věnujte mu s námi tichou
vzpomínku.
Sestra
Hana
s manželem a rodinou, sestra Helena
s rodinou
Dne 15.8.2007
tomu bylo 6let, co
nás navždy opustil
milovaný manžel,
tatínek a dědeček pan Vlastimil
Mužík z Velkých
Chvalovic.
S bolestí v srdci
stále vzpomínají
manželka a děti
s rodinami.
Čas plyne, ale vzpomínky jsou stále
živé. Před 30 lety 18.
9. 1987 nás navždy
opustil pan Jindřich
Müller z Dobřichova.
Nikdy nezapomeneme. Dcera Jindřiška s rodinou
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Kdo byl první?
Před třemi sty
lety, v roce 1717,
se narodila Marie
Terezie, dcera posledního mužského potomka císaře Karla VI., vládnoucí větve rodu
Habsburků.
Po
jeho smrti vládla
monarchii až od
roku 1780. Byla
to žena vzdělaná,
hovořila plynně
pěti jazyky. 12. května 1743 byla korunována
českou královnou.
Porážky ve válkách s Prusy a v Itálii byly
pro tvrdohlavou panovnici signálem k uskutečnění rozsáhlých reforem v habsburské říši. Bez pronikavé změny systému již
nemohla monarchie obstát v konfrontaci
s ostatními mocnostmi v Evropě. Převratné změny nastaly v oblasti státní správy,
soudnictví, vojenství, finanční správy a také
školství. S ohledem
na potřeby státního aparátu i armády proběhlo na jaře
1754 sčítání lidu
v českých a rakouských zemích, první
svého druhu v Evropě. V roce 1770 žilo
v českých zemích
4.100.100 lidí. Bylo
zakázáno
mučení
při hrdelních soudních procesech, byla
nařízena stavba silnic s pevným povrchem.
V roce 1774 byla
v Čechách uzákoněna povinná školní
docházka pro děti od

šesti do dvanácti let. Byla zřízena nová školská soustava, která byla dílem J. I. Felbigera
a Ferdinanda Kindermanna, původně faráře
v jihočeské Kaplici. Měl-li stát prosperovat
v nastupující průmyslové době, potřeboval
vzdělané lidi.
Rok po smrti Marie Terezie její syn a nástupce císař Josef II. pokračoval v reformách. V roce 1781 zrušil nevolnictví, což byla
osobní závislost poddaných na vrchnosti.
Zajistilo to volný pohyb lidí a přísun pracovních sil do stále četnějších průmyslových
podniků. Vydal také tak zvaný „Toleranční
patent“, který zajišťoval lidem svobodu náboženského vyznání. Josef II. byl v Čechách
oblíbený, proto tak hojné pojmenování dětí
jménem Josef v té době.
Ještě poznámka k povinné školní docházce. První na světě byli asi Židé, kteří povinnou školní docházku dětí od pěti – šesti let
zavedli již v roce 63 před naším letopočtem.
Až v roce 1592 je následovalo protestanské
vévodství v Prusku.
Jan Karbus, kronikář města

Jak se hromovalo

v královském městě Kolíně nad Labem
Kolínští páni konšelé měli v době na přelomu 16. a 17. století plno starostí. Chování
zámeckých dvořanů vůči městskému lidu
bylo nešetrné a surové, neuctivé. Adam Jindřich Podmokelský z Podmokel poslal takovýto vzkaz městské radě: „Hrom-liž je mi do
nich, troupích kolínských!... Nechť oni hromobitní troupi o mně ústa svá neotírají, co
jsem já, oni býti nemohou!“
Pouličním výtržnostem nebylo konce.
V létě 1612 vycházeli dvořané takřka každou
noc opilí do města, děsili lidi, na potkání je
bezdůvodně bili, hřmotili, ničili majetek.
Až jednoho dne strhla se zlá šarvátka, kdy
se jim sousedé opřeli, byli zraněni rapíry
a zbraněmi odpověděli. „Zámečtí byli sbiti
a zraněni.“
Tehdy se věřilo, že koncem 16. století
bude konec světa. Proto konšelé dbali, aby
se lidé všelikého lání, hromování a hampejzování (necudného mluvení) pod trestem
varovali. Ve sváteční dny rychtář s dvěma
pomocníky obcházel město, aby takovému
chování zamezil a „lidi do chrámu Páně
hnal.“
V roce 1590 rada města vydala příkaz, že
„šenkýři nesmějí ani děveček, ani služebnic
jakých chovati. A v roce 1606 nařídila rada,
aby všechny rufiánky byly města prázdny

a biřicem z města vyprovodíny. Však vždy
se ta neplecha vrátila a žaloby na domácí
a pocestné kuběny a měchyně opakovaly se
zhusta.“
Hřešili žáci městské školy, tropili nepokoje, napadali občany, jistému hospodáři
„šelem a pankhartů spílali“ a napomínajícím veleli „v zadek se líbati.“ A jejich učitelé
„často žralí byli.“
Kněží někteří hráli v karty a v kostky,
v době dvojí víry ovčárecký kněz je „lhář
a pletichář“, protože jedněm pod jednou
a druhým pod obojí svátost podává. Byli
tací, co „z kazatelnice mstitelnici činili.“
Například v postní neděli roku 1606 děkan
Turriades „vynadal z kazatelny konšelům
sviní, které se v mlátě a otrubách válejí.“
Jan Hurt, sedlák ze Zibohlav, jda podnapilý
z Kolína, takto mluví k obecním dělníkům:
„Co vy to, zvyjebené šelmy a hromy tu děláte? Kdyby raději ty hromy Kolínští cesty
opravovali! Až se domů navrátíte, řekněte
jim, hromobitným šelmám, kteří jsou kam
koli v Kolíně, že se jich na hroma nic nebojím, a aby je všechny hrom zabil!“ Krásné
hromování, zdá se mi, že obsahuje něco velmi aktuálního.
(Podle dějin královského města Kolína
nad Labem)
-zf-
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VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Lonza Biotec s.r.o., se sídlem v Kouřimi, součást nadnárodní
skupiny Lonza, hledá z důvodu nových zákaznických projektů
zaměstnance na pozice:





CHEMIK OPERÁTOR
SMĚNOVÝ LABORANT
MECHANIK MĚŘENÍ A REGULACE
PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ

 a další
Nabízíme:
Možnost pracovat se špičkovými technologiemi
Motivující finanční ohodnocení
13. plat
Roční bonus
Příspěvek na dopravu
Směnový příplatek
Kvalitní a vyhlášené závodní stravování (Perfect Canteen Filipa
Sajlera, cena menu 15Kč)
 5 týdnů dovolené
 a další…








Váš životopis, prosím, zašlete na adresu zamestnani@lonza.com případně
volejte na 775 882 410.
lonza.com/cz/home

Okružní 134, Kouřim
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Zveme vás

			
Výstava obrazů a kreseb Jaroslava Jeřaly (MK Pečky)
			 Městská knihovna Sv. Čecha Pečky, www.knihovnapecky.cz
2. - 3. 9. 9-17:00 Výstava železničních modelů
			 Žerotínova 281, Pečky, www.szmp.cz
3. 9. 10:15 AFK Pečky – Lysá nad Labem (dorost)
			 Fotbalový stadion AFK Pečky
		 17:00 AFK Pečky – Kozojedy („B“)
4. 9. 16:30 Nábor nových členů Školy Taekwon-do Pečky pro všechny
			 věkové kategorie - Tělocvična ZŠ Pečky (vchod zezadu)
		 17:00 AFK Pečky – Červené Pečky (st. přípravka)
5. 9. 18:00 Nábor dívek 2007-9 do basketbalového družstva minižákyň
			 Parkhala Pečky
6. 9. 16:00 Nábor dětí od 10 let do kroužku minigolfu (KS)
			 Hřiště minigolfu za kulturním domem
		 17:00 Nábor dětí do muzikálového studia Múzy
			 Kulturní dům Pečky
		 17:30 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Pečky
			 Kulturní dům Pečky
9. 9.
9:00 3. Garážový výprodej – Bleší trh (A Švejnohová)
			 Havránkům mlýn Pečky
		 15:00 Pečecké vinobraní (M. Müller) - Kremlův park před kult. domem
		 15:00 AFK Pečky – Český Brod „B“ (ml. přípravka A)
9. 9. 17:00 AFK Pečky – Radim („A“)
10. 9. 10:15 AFK Pečky – Boh. Poděbrady (starší žáci)
		 11:55 AFK Pečky – Boh. Poděbrady (mladší žáci)
11. 9.		 Zahájení kurzů ve Vzdělávacím cent. Pečky, www.vzcentrum.cz
		 18:00 Ukázková hodina Tai Chi pro začátečníky
			 Tělocvična ZŠ (vchod zezadu), www.taoist.cz
12. 9. 19:00 Workshop Malování na textil – taška, mandala, fix (KLUBKO)
			 Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz
13. 9. 17:00 Přednáška „Zahrady jezuitské koleje v Kut. Hoře“ (arch. nálezy)
			 - Jan Frolík, Archeologický ústav AV ČR (ČKA)
			 Malý sál kulturního domu
14. 9. 19:30 Promítání filmu Selský rozum (A. Švejnohová)
			 Kulturní dům Pečky
16. 9.
9:00 Piknik a Blešák (Š. Karafiátová) - Cirkusplac za kostelem
		 10:15 AFK Pečky – Bečváry (ml. přípravka B)
		 14:00 Kachlíková keramika pro děti a dosp. - domovní znamení (VCP)
			 Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz
		 17:00 AFK Pečky – Žiželice („A“)
17. 9.		 Autobusový zájezd „Koněpruské jeskyně, zámek Kozel
			 a Nebílovy“, 370,- Kč (Vlastivědný kroužek, KS)
			 Odjezd od kulturního domu
		 10:15 AFK Pečky – Čelákovice (dorost)
18. 9. 17:00 AFK Pečky – Český Brod (st. přípravka)
19. 9. 19:00 Workshop Malování na textil – triko, komb. technika (KLUBKO)
			 Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz
23. 9.
9:00 Basketbalové utkání minižákyň TJ Sokol Pečky - Sokol Kladno,
			 dvojzápas - Parkhala Pečky
		 10:00 Pohádka pro děti - O princezně, Luciášovi a makových buchtách
			 (CziDivadlo Praha, 50,- Kč), (KS) - Kulturní dům Pečky
		 14:00 Workshop Sluníčková dílna pro pra/rodiče s dětmi (VCP)
			 Vzdělávací centrum Pečky
24. 9. 10:15 AFK Pečky – Kutná Hora (starší žáci)
		 11:55 AFK Pečky – Kutná Hora (mladší žáci)
		 16:30 AFK Pečky – Tuchoraz („B“)
26. 9. 19:00 Workshop Malování na textil – podzimní polštář, razítkování
			 (KLUBKO) - Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz
27. 9. 19:00 Beseda s MUDr. Radimem Uzlem, CSc. a písničkami
			 Pepy Štrosse, 180,-/200,- Kč (KS) - Kulturní dům Pečky
28. 9. 10:15 AFK Pečky – Vrdy (dorost)
		 19:00 Benefiční koncert pro varhany
			 Kostel sv. Václava v Pečkách
30. 9. 14:00 Výtvarný workshop Ateliér (VCP)
			 Vzdělávací centrum Pečky
			
AFK Pečky – FK Kolín „C“ (ml. přípravka A)
		 16:00 AFK Pečky – Velim („A“)
1. 10. 14:00 Posvícenské odpoledne v Kremlově parku s progr. pro děti (KS)
			 Kremlův park před kulturním domem
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pro varhany
benefiční koncert

čtvrtek 28. 9. 2017 od 19 hodin
v kostele Sv. Václava v Pečkách
Masarykovo náměstí

Nikolavarhany
Eckertová Karla
Bytnarová
mezzosoprán
Cena vstupného je 250 Kč.
Vstupenky zakoupíte v Pečkách například ve Vzdělávacím centru Pečecka,
v advokátní kanceláři Mgr. Švejnohy, v květinářství paní Špikové na náměstí nebo na faře.
Celé vstupné bude použito na rekonstrukci varhan v kostele sv. Václava v Pečkách.
Program koncertu:
Chorál Sv. Václave
Petr Eben: Fantazie na chorál Sv. Václave
Jan Dismas Zelenka: Árie anděla z oratoria Sv. Václav
Johannes Brahms: Chorálové předehry (výběr)
Georges Bizet: Agnus Dei
Johannes Brahms: Chorálové předehry (výběr)
Karel Bendl: Pěvcova prosba
Bedřich Antonín Wiedermann: Oslavuj Pána!, Nechte jít tam mne
Petr Eben: Fantazie na chorál O Bože veliký
Antonín Dvořák: Biblické písně (výběr)

Organizátoři uctivě děkují sponzorovi,
panu Geoffrey Piperovi a jeho společnosti Music Enterprise
za velkorysou podporu akce.
Pořádá: Římskokatolická farnost Pečky, IČ: 61632236
Kontaktní osoba: Alena Švejnohová,
Petra Bezruče 476, 28911 Pečky
tel.: 603700773, email: svejnohova@mac.com

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

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.)

Evidenční číslo MK ČR 10632. Informační měsíčník Pečecké noviny s pověřením MěZ vydává město Pečky v nákladu 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 příspěvků odpovídá autor. Redakční uzávěrka je ke 20. dni v měsíci. Grafická úprava a tisk: Jan Pošík - POSH, Cerhenice.

