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Vavřinecký potok 2017
V polovině října, již po devětatřicáté, oži-

je malebné  údolí  Vavřineckého  potoka  ne-
zvyklým ruchem. Ze všech koutů republiky 
i sousedních států se sem sjedou vyznavači 
jízdy na divoké vodě změřit své síly na při-
pravené šestnáctikilometrové trati. K nim se 
přidají další stovky lodí těch, kteří se chtějí 
jen tak svézt podzimní krajinou a rozloučit 
se s vodáckou sezónou.       
Dvoudenní sportovní akce si za bezmála 

čtyři desítky let získala u vodácké veřejnosti 
značný věhlas a těžko se najde vodák, který 
si ji nechá ujít. Závody každoročně přilákají 

i množství diváků. Ke značné divácké účasti 
přispívá nejen podívaná na potok plný lodí 
všech  kategorií,  ale  i  atraktivní  okolí  trati. 
Trasa závodu, začínající ve Vavřinci pod hrá-
zí rybníka a končící v Toušicích u pověstné 
kaskády,  vede  nádhernou  podzimní  příro-
dou.
Máte-li  rádi  vodní  turistiku  či  se  jen 

chcete projít nebo projet na kole podzimní 
krajinou podél Vavřineckého potoka, pozna-
menejte si termín letošního závodu: 14. a 15. 
října 2017. A hlavně se přijďte podívat.      

Václav Polák, Oddíl vodní turistiky Pečky

Slavnostně do školy
V letošním roce vykročilo poprvé do Zá-

kladní školy v Pečkách 80 nejmladších žáků.
Trochu  rozpačitě,  avšak  s  úsměvem 

a v doprovodu svých nejbližších rodinných 
příslušníků  zasedli  do  vyzdobených  tříd  I. 
A, B a C. Zde už je nadšeně očekávaly paní 
učitelky Jaroslava Holubová, Martina Plač-
ková a Blanka Zittová.
Nejmenší školáčky přišli přivítat a laska-

vými  slovy  povzbudit  také  zástupci  Měst-
ského úřadu v Pečkách v čele s panem sta-
rostou Milanem Urbanem, pan ředitel školy 
Luboš Zajíc a paní zástupkyně pro 1. stupeň 
Štěpánka Vlasáková. Nechyběly  ani  dáreč-
ky  a  milé  upomínky  na  první  školní  den. 
Všichni  prvňáčci  si  odnášeli  domů  balíček 
se školními potřebami, pamětní list a kytič-
ku. Moc děkujeme.
Věříme, že školní rok 2017/2018 bude pro 

všechny  naplněn  pocitem  radosti,  bezpečí, 
důvěry,  plodné  spolupráce  a uspokojení  ze 
zodpovědného  plnění  mnohdy  nelehkých 
výchovně-vzdělávacích povinností.
Dětem  i  jejich  rodičům přejeme mnoho 

zdraví a životních úspěchů.
Vaše paní učitelky
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ÚVOdNíK O NašeM leSOParKu
Na  místě,  kde  kdysi  bývalo  pole,  začal 

vznikat v roce 1953 park. Žáci místní školy 
pod dohledem pánů učitelů Němečka a Ko-
houta  zde  vysázeli  stromy.  Nejdříve  byla 
vysazena dnes již neexistující topolová alej 
u trati, většinou však smrky a břízy. V akci 
Z se postupně budovaly cesty. V Pečkách je 
jistě mnoho pamětníků této akce. Některým 
stromům je tedy kolem 60 let.  V posledních 
letech  nám  park  chřadne  a  řídne:  břízy 
schnou, smrky napadá kůrovec. 
Po Pečkách minulý měsíc kolovala petice 

proti  kácení  dřevin  a  budování  parkoviště 
v prostoru u Parkhaly. Petice byla předána 
na veřejném zasedání Zastupitelstva města 
Pečky. Rád bych vás ujistil, že káceny jsou 
jen napadené a suché stromy!  Mnohdy stačí 
pohled do korun stromů. A co se  týká par-
koviště? Myslím,  že není na místě  zřizovat 
parkovací místa v parku a zmenšovat tak ze-
leň. V Pečkách máme prostoru k parkování 
dostatek. 
Park ale musí projít revitalizací. Některé 

stromy prostě dožívají a cestičky jsou hlavně 
v zimních měsících prakticky neprůchodné. 
Cílem  obnovy  parku  není  jeho  kácení,  ale 
zlepšení současného stavu. Koncept jeho re-
vitalizace připravuje firma LAND 05, která 
ho zastupitelům a široké veřejnosti předsta-
ví. Jistě bude předmětem široké diskuze. 

Milan Paluska, místostarosta

Z dobových dokumentů: pomník T. G. Masaryka
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Z posledních jednání rady města 
•  RM schválila pořízení herního prvku - sestavy z lanových prvků a segmentů na dětské 

hřiště na sídlišti v Pečkách  za cenu 44.249,70 Kč, včetně DPH a pořízení lavičky Lota  
- žárově zinkované bez opěradla za cenu 4.029,30 Kč, včetně DPH od firmy AUTODO-
PLŇKY AZ v.o.s., Nymburk. Ceny zahrnují kompletaci herního prvku i zemní práce.

•  Radní  odsouhlasili  i  uzavření  smlouvy  o  dílo  a  firmou  Jiří  Paleček, Kutná Hora,  na 
odfrézování pařezů v místním parku v Pečkách za cenu 64.860,- Kč.    

•  Schváleno nebylo uzavření smlouvy o dílo s firmou ENVIOM s.r.o, Praha 7 na akci: „Pro-
jektová dokumentace interieru Kulturního střediska Pečky“ za cenu 988.570,- Kč, vč. 
DPH. Zrušeno bylo i výběrového řízení zakázky malého rozsahu na zpracování projek-
tové dokumentace. 

•  Radní dali souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 78.400,- Kč Zá-
kladní škole Pečky, p.o., Tř. Jana Švermy 342, Pečky od o.p.s. WOMEN FOR WOMEN, 
v rámci projektu obědy pro děti.

•  Schválili uzavření smluvy o dílo s firmou Stakl - stavby a střechy, s.r.o., Vrbová Lhota na 
akci:  „Výměna 8ks střešních oken Městská knihovna Svatopluka Čecha 241“  za cenu 
173.172,- Kč vč. DPH. 

•  Radní souhlasili  i  s postupem při prodeji pozemků v lokalitě mezi bývalým VÚKPS 
a Benzinou (ul. Chvalovická)  formou veřejné aukční vyhlášky následovně:

  - zveřejnění záměru na prodej jednotlivých pozemků za cenu v místě obvyklou v celko-
vé 

    hodnotě 16.041.000,- Kč 
  - náklady spojené s převodem nemovitostí u K. Ú. a F. Ú. v Kolíně uhradí kupující
  - prodávající zajistí sepsání kupní smlouvy a zaregistrování u K. Ú. v Kolíně
•  Dojde i k umístění 2 dopravních zpomalovacích prahů a svislého značení v lokalitě 

křížení komunikací ulic Na Varhánkách, Old. dobiáše a Ke Koble.  
•  Dalším kladně vyřízeným bodem jednání bylo i odsouhlasení uzavření darovací smlou-
vy mezi městem Pečky a HZS Středočeského kraje  se  sídlem v Kladně. Předmětem 
daru je osobní automobil škoda Octavia 1,9 TDI,  RZ 7S0 7521 včetně příslušenství.

•  Schváleno bylo uzavření smlouvy o dílo na základě výběrového řízení - nákup nového 
osobního automobilu typu Peugeot Parntner Tepee ACTIVE 1,6 VTi 98 MAN5 pro Pečo-
vatelskou službu města Pečky, mezi Pečovatelskou službou města Pečky, a společností 
UNIKOM, a.s., Kolín za cenu 392.412,- Kč.

Jak plníme?

Sociální pracovnice rok poté…

V polovině září roku 2016 jsem nastoupi-
la na nově  zřízenou pozici  sociální  pracov-
nice města Pečky. Po podzimních měsících 
„v záběhu“ se rozhovorem se mnou v ledno-
vém čísle Pečeckých novin této práci dostalo 
více publicity,  takže  lidé se na mě obracejí 
častěji.
Nejčastěji  společně  řešíme  bytové  zále-

žitosti  anebo  umístění  někoho  z  blízkých 
v  domově  pro  seniory  či  v  domovech  se 
zvláštním režimem. S tím souvisí také admi-
nistrativa, takže žadatelům o umístění nebo 
žadatelům o dávky  státní  sociální  podpory 
pomáhám  s  vyplněním  žádostí,  případně 
asistuji při podání žádostí na úřadu práce.
Občanům  v  složité  sociální  situaci  hle-

dám  na  internetu  možnosti  brigád  anebo 
zaměstnání,  případně  přechodného  ubyto-
vání. 

Ve  spolupráci  s  OSPOD MÚ Kolín  řeší-
me zajištění řádné péče o děti v některých 
rodinách. Rodiny potom navštěvuji v jejich 
domácím prostředí a formou rozhovoru pro-
bíráme aktuální situaci a plánujeme postup 
při zajišťování základních potřeb dětí. Mám 
radost z toho, že v souvislosti s uzákoněním 
povinné předškolní výchovy začaly ty, které 
doposud  do MŠ  nechodily, mateřské  školy 
coby  předškoláci  navštěvovat,  a  pevně  vě-
řím,  že  je  tomu  tak dobře  pro  všechny  zú-
častněné.
V náplni mé práce je i pomoc osobám bez 

domova, kterých v Pečkách sice moc není, 
ale  i  ti  nemnozí  představují  svým  posto-
jem  těžko  řešitelný  problém,  protože  obcí 
poskytnuté  přechodné  ubytování  odmítají 
hradit.
Co  vnímám  na  své  práci  jako  nejvíce 

frustrující,  je  kontakt  s  osobami  zneužíva-
jícími  omamné  a  psychotropní  látky,  kteří 
svůj  životní  styl  měnit  nehodlají  a  páchá-
ním kriminality na společnosti de facto pa-
razitují.
To,  co  mě  naopak  velmi  těší,  je  práce 

s lidmi, kteří svou nelehkou životní situaci, 
která  je buď daná zdravotním handicapem 
vlastním anebo někoho z jejich blízkých, ne-
vzdávají, ale každý den najdou svůj vlastní 
důvod pro  to,  jít dál. To  jsou  ti praví V.I.P., 
skrytí v každodennosti, ale vnitřně nesmír-
ně stateční a pevní. 
Nakonec chci poděkovat paní Šárce Ho-

rynové,  zdravotní  sestře  zesnulého  MUDr. 
A. Jandy a nyní MUDr. J. Jandové, že mi po-
skytuje kontakty na lidi, kteří jsou v nároč-
né životní situaci a nemají v rodině nikoho, 
kdo by jim poskytnul pomocnou ruku.

Šárka Velká,
sociální pracovnice města Pečky

Gratulujeme
V měsíci říjnu oslaví 
svá životní jubilea:

Jiří Plaček – 80 let
Miroslav Ziegler – 80 let
Ludmila Urbanec – 80 let
Libuša Kubíčková – 80 let
Zdeňka Říhová – 80 let
Eva Chrastná – 80 let
Josef Fleček – 80 let
Jiřina Dvořáková – 85 let
Eva Kuchařová – 85 let
Věra Milhardová – 85 let
Hedvika Hrušková – 93 let

Hodně zdraví a elánu!

Vzpomínáme
Dne  21.  září  2017 

jsme vzpomenuli ne-
dožitých  79  let  pana 
Petra Pešky z Peček.

Vzpomíná man-
želka a děti s rodina-
mi.

Dne  14.  9.  2017 
se dožil krásných 83 
let  pan  Pavel  Peška 
z Peček. 

Vše nejlepší do 
dalších let přeje sy-
novec s rodinou.

V loňském roce 2016 byl, na základě do-
tazníkového  šetření  mezi  obyvateli  Peček 
a  práce  tematických  skupin  z  řad  občanů, 
pro naše město zpracován Strategický plán 
rozvoje  pro  roky  2016  –  2026. S  tím,  jak  je 
v  jednotlivých  etapách  (letech)  plněn,  se 
můžete průběžně seznamovat na webových 
stránkách  města:  www.pecky.cz/cs/mesto/
investice-a-strategie/.  Aktuálně  se  dočtete 
o splněných, plněných, zadaných, připravo-
vaných  i  těch  odložených  úkolech  pro  rok 
2017. 
Jak jsme na tom s harmonogramem pra-

cí v oblasti dopravy (úschovna kol na nádra-
ží, parkovací místa ve městě, rekonstrukce 
ulic,  …),  životního  prostředí  (revitalizace 
parku, třídění odpadů, úklid města, …), pod-
nikání  a  cestovního  ruchu  (analýza  potřeb 
obyvatelstva  pro  potenciální  podnikatele, 
zpracování  kalendáře  místních  akcí,  …), 
sportu, kultury, školství a sociálních služeb 
(analýza  využívání  Sokoliště  jako  centra 
sportu „Pečky jih“ a jeho možného rozvoje, 
parkování u školy, projekt Pečky bezpečně, 
pozice  sociálního  pracovníka,  vybudování 
denního stacionáře,…)? 
O  jednotlivých  projektech  budeme  po-

drobněji informovat v dalších číslech Pečec-
kých novin.
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OVlIVNíMe, NeBO NeOVlIVNíMe?
Železniční jízdní řád pro období 2017/2018

Čtenáře našich novin a ostatní širokou ve-
řejnost jsme prostřednictvím internetových 
stránek a hlášením městského rozhlasu včas 
informovali  o možnosti  podávat nejpozději 
do 10. července 2017 připomínky a náměty 
k  návrhu  železničního  jízdního  řádu  Stře-
dočeského kraje pro období platnosti 10. 12. 
2017 - 8. 12. 2018 (dále „JŘ 2017/18“). I když 
jsme s ohledem na důležitost tohoto tématu 
očekávali od uživatelů drážní dopravy větší 
zájem,  připomínek  jsme  obdrželi  bohužel 
velmi málo, přesněji řečeno pouhé dvě.
Podněty,  které  byly  ve  stanovené  lhůtě 

doručeny MěÚ  Pečky,  byly  ihned  předány 
společnosti Integrovaná doprava Středočes-
kého  kraje  zřizované  právě  Středočeským 
krajem  (dále  jen  „IDSK“).  Podotýkáme,  že 
objednávku  regionální  železniční  dopravy 
a sestavu jízdního řádu doposud vykonával 
Krajský úřad Středočeského kraje, počínaje 
dubnem letošního roku však došlo k zásad-
ní změně, pravomoc byla převedena na tuto 
příspěvkovou organizaci kraje.
IDSK  odpověděla  na  výše  zmíněné  dvě 

připomínky  přímo  jejich  autorům  a  kopie 
odpovědí zaslala MěÚ Pečky. Z těchto odpo-
vědí  pro  čtenáře  uvádíme  podstatné  infor-
mace:
- Objednavatelé regionální dopravy musí 

především  respektovat  tzv.  Dopravní  řád 
drah  sestavený  dle  Vyhlášky  Ministerstva 
dopravy č. 173/1995 Sb., který upřednostňu-
je dálkové a expresní vlaky, a který ve svém 
důsledku  způsobuje,  že  kapacita  železnič-
ních tratí směřujících    do Prahy vřetně ko-
ridorových je v současnosti na hraně svých 
možností, přičemž na trati 011 Praha - Kolín 
je situace nejpalčivější. 
- Odpovědnou institucí za tuto situaci je 

státní organizace Správa železniční doprav-
ní  cesty  (dále  jen  „SŽDC“).  Poznamenává-
me, že objednavatelé regionální dopravy na 
ni mnohokrát apelovali a požadovali změnu 
Dopravního  řádu  drah,  bohužel  jim  nikdy 
nebylo vyhověno.
- Komplikace v dopravě  jsou mimo  jiné 

způsobovány neočekávanými situacemi, na-
příklad vlivem počasí (bouřky s následným 
výpadkem  zabezpečovacího  zařízení  na 
trati,  či  zastaveným  provozem  v  důsledku 
pádů stromů na trať), další mimořádné udá-
losti mohou  být  způsobené  pohybem  osob 

v  kolejišti,  tedy  v  místech,  do  nichž  platí 
zákaz vstupu nepovolaným osobám, a dále 
mohou být problémy způsobeny technickou 
závadou  na  trati,  případně  na  železničním 
vozidle.
Následkem  přetížené  trati  je  zejména 

zpoždění vlaků, které cestující pociťují tak-
řka  denně.  Dalším  rozvojem  expresní  do-
pravy  a  souvisejících  nutných  stavebních 
zásahů  do  dopravní  infrastruktury  jako  je 
plánovaná činnost v železniční stanici v Ko-
líně a  Poříčanech, rekonstrukce haly Hlav-
ního  nádraží  Praha  a  omezení  provozu  na 
Masarykově  nádraží  z  důvodu  rekonstruk-
ce Negrelliho  viaduktu,  dojde  nepochybně 
v  dalším  období  (do  r.  2019)  k  prodloužení 
jízdní doby na železniční trati 011. Tuto ob-
jektivně  způsobenou  situaci  však  bohužel 
nemůže obec, objednatel ani  SŽDC ovlivnit 
ve prospěch uživatelů, kteří vlakové spojení 
potřebují denně.  
Trať 011 je denně zatížena v jednom smě-

ru  cca  130  spoji  osobní  dopravy,  z  toho  33 
mohou využívat naši spoluobčané. Důležité 
je, že v ranní i odpolední špičce jezdí spoje 
alespoň v  půlhodinových intervalech. 
Doufáme,  že  všichni  oceníme  změnu 

v JŘ 2017/18, kterou bude mj. k zavedení ví-
kendového  nočního  vlaku  (lidově  „flamen-
dráku“), který bude z Peček odjíždět v 1.25 
hod. s příjezdem do Prahy Hlavní nádraží ve 
2.19 hod. Z Prahy Hlavní nádraží bude od-
jíždět ve 2.30 hod. s příjezdem do Peček ve 
3.23 hod. Můžeme se tedy případné zábavě 
věnovat bez stressu, že nestihneme posled-
ní spoje. 
Jedinou  a  zásadní  možností,  která  by 

situaci  výrazně  zlepšila,  by  byla  výstavba 
nových tratí, na které by byla odvedena dál-
ková doprava,  aby  již  nekolidovala  s  vlaky 
regionálními.  Zmíněný  koncept  je  již  vyu-
žíván  ve  většině  západních  evropských  ze-
mích. Trasa nově uvažované tratě je územně 
zajištěna v územně plánovací dokumentaci. 
Jelikož však zatím neexistuje konkrétní pro-
jekt, lze očekávat, že až naši pra a praprav-
nuci  se dočkají  takových změn a možností 

na trati 011, o kterých se nám dnes ještě ani 
nezdá.
Dále  uvádíme  i  několik  drobných  po-

střehů, týkajících se vedlejší železniční trati 
012  Pečky – Kouřim, která byla v období JŘ 
2015/16  opravena  po  povodních.  V  součas-
ně platném JŘ byl přidán 1 pár spojů večer 
v  pracovní  dny  a  byl  zaveden  spoj  po  22. 
hodině z Peček do Kouřimi nově i v sobotu 
(přípoj od Prahy). Návrh nového JŘ 2017/18 
je bez podstatných změn. Na  jednání s po-
skytovatelem železniční dopravy a tvůrcem 
jízdního  řádu,  které  se  konalo  dne  27.  2. 
2017,  jsme poukázali na nefunkční přejezd 
na silnici směr Tatce, kde je již od minulé-
ho  roku  instalováno  nové  zabezpečovací 
zařízením.  Slíbená  náprava  (opakovaně  po 
dalších  urgencích  učiněných  následně  bě-
hem  roku),  se  však  dodnes  neuskutečnila 
a přejezd je i nadále chráněn pouze svislou 
dopravní značkou.
Vzhledem  k  tomu,  že  tvorba  jízdního 

řádu je dlouhodobou a poměrně kompliko-
vanou záležitostí, dovolujeme si zde zjedno-
dušeně uvést harmonogram jejího postupu 
v  roce  2017  (dle  zákona  č.  266/1994,  o  dra-
hách, ve znění pozdějších předpisů): 
• Únor – březen – jednání s obcemi, vyřizo-
vání  požadavků.  Na  jednání,  které  pro-
běhlo dne 27. 2. 2017, jsme vznesli požada-
vek na celodenní základní interval 30 min 
a úpravu odjezdu spěšného vlaku.

•  Březen  –  schválení  návrhů  na  navýšení 
rozsahu dopravy ve středočeském Výboru 
pro dopravu a Radě kraje + zadání objed-
návky dopravci.

• 10. duben – dopravce musí zadat všechny 
vlaky do systémů SŽDC (objednávka ka-
pacity dopravní cesty).

• Červen – zveřejnění Návrhu jízdního řádu 
ze strany SŽDC.

•  Červenec  –  15.  srpen  –  připomínkování 
Návrhu JŘ ze strany starostů a občanů.

• 4. září – definitivní uzávěrka přípravy JŘ.
• 10. prosinec – začátek platnosti nového JŘ. 

Václav Zavřel, vedoucí odboru výstavby, ze-
mědělství, dopravy a životního prostředí

Registrujte si svůj 

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

www.pecky.cz
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den otevřených dveří 
v Pečovatelské službě města Pečky

Srdečně zveme všechny občany ve středu 11. října 2017 od 7:00 
do 15:30 na den otevřených dveří v Pečovatelské službě města Peč-
ky ve Chvalovické ulici 1042 v Pečkách.
Tento den si budete moci prohlédnout nově vybudovaný denní 

stacionář pro seniory,  středisko osobní hygieny, kde nabízíme na-
šim klientům pomoc s koupáním ve speciální vaně se zabudovaným 
zvedákem, dále pedikúry a masáže. 
Návštěvníci budou moci navštívit Klubovnu DPS, která je využí-

vána organizací pro činnost Senior klubu. Zde Vám přiblížíme čin-
nost Senior klubu a ukážeme některé výrobky našich klientů. 
Po celý den budou naše pracovnice připraveny vám poskytnout 

informace o nabízených službách a navrhnout pomoc při řešení vaší 
osobní situace nebo vašeho blízkého či známého.
Těšíme se na setkání s vámi,

Petra Čermáková, ředitelka DPS

Pečovatelská služba města Pečky 
nabízí pracovní místo na pozici

Pracovník v sociálních službách
(pečovatelka)

• Přímá obslužná péče (pečovatelská činnost) 
  v domácnostech klientů
• HPP, případně zkrácený
• brigáda na DPP, DPČ – hlavně péče v pozdějších 
  odpoledních, večerních hodinách, o víkendech a svátcích

Požadavky na uchazeče:
• trestní bezúhonnost 
• zdravotní způsobilost
• vysoké pracovní nasazení
• chuť pracovat a ochota se dále vzdělávat
• řidičský průkaz sk. „B“, aktivní řidič
• absolvování kurzu „pracovník v sociálních službách“ 
   není podmínkou (lze zajistit po nástupu)

Nabízíme:
• náročnou, ale smysluplnou práci
• příjemné pracovní prostředí ve stabilním kolektivu
• zaměstnanecké benefity u HPP 
   (příspěvek na stravování, FKSP)

Nástup: dle dohody. V případě zájmu volejte ředitelce na tel. 
606 383 866 nebo pište na e-mailovou adresu: 

pec.sluzba.pecky@centrum.cz

Na Pečecké 
Svatováclavské vinobraní 

přijel římský císař, český král Karel IV.
V našem městě se 9. září pořádal 1. ročník Pečeckého vinobraní. 

Nultý ročník  (ve zkušebním modu) byl v  loňském roce. Patronem 
vína v Čechách je kníže sv. Václav, proto mu je akce věnována.
Letošní ročník byl zahájen příjezdem císaře římského, krále čes-

kého Karla IV. s jeho manželkou královnou Annou Falckou. Králov-
ský pár přijel na koních. Císař Karel IV. má o české vinařství také zá-
sluhy. Dovezl k nám sazenice kvalitní odrůdové révy z Burgundska. 
Konkrétně Pinot Noir, které lépe znáte pod lokálním označením Ru-
lanské modré. Tím Čechům zajistil kvalitní pití a vinařům odrůdy, 
které dobře snášely naše střídavé podnebí. Ostatně v Burgundsku 
panuje podobné klima jako u nás. Císař také přikázal, aby všechny 
jižní  svahy kolem Prahy byly osázeny  révou. Dnes  z nich  zůstalo 
jen pramálo, ale minimálně si na ně vzpomeneme, když se dosta-
neme do pražské čtvrti zvané Vinohrady. Po vzoru hlavního města 
se vinice začaly objevovat i v okolí dalších měst a městeček, i když 
po nich už přežila jen vzpomínka v podobě místopisného názvu. Na 
Kouřimsku  a Českobrodsku  v minulosti  (až  do  18.  století)  nebylo 
pěstování vinné révy neobvyklé. Vinice ležely například v blízkos-
ti Úval, Škvorce a Českého Brodu, na pozemcích řádu cisterciáků 
v Klášterní Skalici. Tuto zaniklou tradici připomíná také název Vin-
ný vrch, kterým je označováno návrší mezi Bošicemi, Hradenínem 
a Pobořím.  Nyní se víno opět pěstuje v Kutné Hoře na ploše 53 hek-
tarů, což je pro nás nejbližší vinařský kraj. 
Vzácným hostem pečených slavností byl místní pan farář P. Jo-

sef Nerad. Požehnal vinné révě, burčáku a celé akci. Poděkoval za 
příspěvky do sbírky na opravu varhan (1943) v místním římskoka-
tolickém kostele. 
Doprovodný program tvořilo hudební vystoupení cimbálové mu-

ziky Žandár  s  tradičními  lidovými písněmi o  víně. Další kapelou, 
která na vinobraní zahrála, byla kapela FOBOS. O zábavu pro dět-
ské účastníky se postaraly  tvořivé dílničky a malování na obličej. 
Součástí akce byla i výstava veteránů, kterou tvořily tři historické 
automobily a jeden motocykl.
Ke  správnému  vinobraní  patří  burčák.  V  konzumaci  se  Pečáci 

ukázali jako mistři. Na vinobraní ho pro ně bylo připraveno 450 lit-
rů. Toto množství zvládli zkonzumovat beze zbytku! Letošní nabíd-
ku tvořila také rumunská vína, která k nám dováží obchodní společ-
nost Kassimex. 
Počet návštěvníků byl oproti loňskému ročníku překonán. V Kre-

mlově parku se letos sešlo okolo 300 návštěvníků. 
Velký dík za spolufinancování akce patří pečecké radnici a míst-

ním firmám, jejichž zásluhou mohl být vstup zdarma. Cíl akce, uspo-
řádat u nás další kulturní událost, přiblížit vinnou kulturu a oživit 
společenský život ve městě se, myslím, vydařil.

Michal Müller, hlavní pořadatel

Foto: archiv autora

Foto: archiv autora



Různé6 Pečecké NOVINY            2017 | 10

Týden knihoven 2017
v pečecké knihovně 2. 10. - 6. 10.

2. 10. - výstava obrazů  šárky Kňákalové – potrvá do 27.10.
2. 10. - 17 h „To nejlepší z Belgie“ - cestopisná reportáž  ladislavy 

Babkové.
3. 10. - 18 h  „Neolitická studna ve Velimi a další archeologické 

výzkumy na Pečecku v poslední době“- beseda Ústavu ar-
cheologické  památkové  péče  středních  Čech,  přednášející 
Mgr.Zdeněk Beneš a Bc. Tomáš Chlup.

4. 10. - 18 – 19,30 h  „Kurz jógy“    -  pod  vedením  lektorky  Ireny 
Mrázkové.

5. 10. - 18 h „Z nové tvorby!“ – další autorské čtení pečecké autorky 
Ilony Zikové.

6. 10. „Pasování na čtenáře“ - zábavná akce knihovny pro ZŠ a je-
jich čerstvé čtenáře (ZŠ Pečky, Tatce, Vrbová Lhota a Radim).

7. 10. - 9 h – „rodinné konstelace“ – vztahová terapie pod vedením 
lektorky Báry Hrubešové.

 „Výtvarný šikula“ - pokračování výtvarných kurzů nejen pro děti, 
ruční práce + výtvarný (viz plakát). 

 „Jak co najdu v knihovně“ - informatické besedy pro ZŠ 
Týden amnestie dlužníků  - (pouze v týdnu od 2. 10. do 6. 10. 2017!)
Přihlašování nových čtenářů zdarma - (pouze v týdnu od 2. 10. do 
6. 10. 2017!)
Jednotlivé akce budou připomenuty samostatnými plakáty.

Římskokatolická farnost Pečky pořádá 

Benefiční koncert 
na podporu sbírky na opravu varhan v kostele sv. Václava v Pečkách 

 
22. října 2017      19 hodin 

kostel sv. Václava v Pečkách 
 

vystoupí komorní smyčcový orchestr 

Vox Bohemica 
J. S. Bach – A. Schnittke – A. Dvořák 

 

Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu varhan  
v kostele sv. Václava v Pečkách 

Za krásami Čech

KS  Pečky  uskutečnilo  další 
autobusový  zájezd  tentokrát  do 
Českého Krumlova a Holašovic. 
Snažíme  se umožnit  hlavně  se-
niorům  poznávat  krásná  místa 
u nás doma. Za velice pěkného 
počasí  jsme  si  prohlédli  zámek 
a  město.  Přestože  všude  bylo 
dost turistů, dalo se v klidu po-
obědvat  na  břehu  Vltavy  a  po-
zorovat vodáky, kteří pluli v ko-
loně  jak nějaká auta po ucpané 
dálnici. Krásná vesnická stavení 
v Holašovicích jsme si prohlédli 
částečně  i  pod  deštníky.  Přesto 
byli všichni velice spokojeni.

Věra Šuková, ředitelka KS

Minigolf Pečky
• V sobotu 26. srpna se konal další minigolfový turnaj dvojic pro 

veřejnost o Dračí pohár. Zúčastnilo se ho 11 dětí a 6 dospěláků. V ka-
tegorii děti  zvítězil Marek Hovorka, druhá byla Tereza Veverková 
a třetí Viktorka Hovorková, v kategorii profi hráčů zvítězila Gabča 
Votápková před Nikem Jandečkou a Lukášem Krejčíkem.
• 2. liga pokračovala dalším kolem v Hradci Králové. Naše hráčka 

obsadila  ve  své kategorii  o  bod  2. místo. Poslední  turnaj  se  bude 
konat v říjnu na Děkance - Praha. Snad nezmrzneme.

Tréninky minigolfového kroužku jsou každý čtvrtek od 14 ho-
din. Zájemci jsou vítáni. Hole a míčky půjčujeme.

Věra Šuková, trenérka
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Výročí, která se dnes nepřipomínají
V měsících srpnu a září jsme si mohli připomenout několik vý-

ročí bitev s tureckými muslimy. Kulaté třísté výročí bitvy u Petro-
varadina (Novi Sad – Srbsko). Jedná se o jednu z nejvýznamnějších 
bitev, kterou Evropa čelila nájezdům tureckých muslimů, jejich su-
rové expanzi a snaze o islamizaci Evropy. V této bitvě dne 5. srpna 
1716 Evžen Savojský, vrchní velitel rakouského vojska, rozprášil po-
četně mnohem silnější muslimskou armádu. Turci vytáhli do boje 
s cílem pomstít se a získat zpět území ztracená po drtivé porážce 
u Vídně. Kde po dvouměsíčním obléhání tohoto města ve dnech 11. 
a 12. září 1683 byli Turci pouze několik hodin od dobytí Vídně. Hrad-
by byly již probourány. Díky spojeným křesťanským vojskům se 75 
000 muži, pod vedením polského krále Jana Sobieského se svými 
okřídlenými husary, rozprášili tureckou armádu, kterou vedl Kary 
Mustafa se 136 000 muži. Tyto bitvy jsou významné tím, že zname-
naly definitivní ukončení muslimské expanze do křesťanské Evropy 
a ovlivnily tak osud světa. Na tomto zlomovém okamžiku se podíleli 
i naši předci. Škoda, že již nezjistíme, zda se těchto bitev nezúčastnil 
někdo z Peček a okolí.
Ano, to bylo v době, kdy si ještě evropané uvědomovali smrtelné 

nebezpečí islámu a jeho neslučitelnost s evropskou kulturou.         
Jan Karbus, kronikář města

Jednotný svaz 
českých zemědělců

Dobřichovská  organizace  JSČZ  byla  založena  v  červenci  roku 
1945, vedl ji výbor o deseti členech. Zápisné činilo 10 korun, a proto-
že nebyl k dispozici telefon, při pochůzkách s oběžníkem nejspoleh-
livěji posloužily nohy za odměnu 20 korun.
Skupina žila problémy především místních zemědělců, ale samo-

zřejmě  se podílela na úkolech  země. Už v  září  je na pořadu otáz-
ka osídlení pohraničí,  dosavadní kolportér  skutečně  s  rodinou do 
pohraničí  odchází.  Na  začátku  roku  1947  jsou  pro  tíživou  situaci 
v dolech hledáni brigádníci. Zemědělci  těžko mohli na delší dobu 
opustit  svá  hospodářství,  vznikl  proto  nápad  pracovat  brigádně 
v pečeckých továrnách a na uhelnou brigádu vyslat dělníky. Jak to 
dopadlo, nevíme.
To nejdůležitější byla ovšem výživa národa, zajišťovaná předepsa-

nými dodávkami. Například pro rok 1949 zněl úkol v dodávce mléka 
95  000  l. V květnu 1948 vznikl  závazek  zvýšit  dosavadní dodávku 
obilovin o dvacet a vajec o osmnáct procent, a to přes následky su-
cha v roce předešlém.
V tomto roce poničilo úrodu také krupobití, pro postižené posky-

tl okresní národní výbor mimořádný příděl  jednadvaceti metráků 
otrub, z toho „na býka panu Sládkovi a stejným dílem na držitele 
krav a březích jalovic“ osmnáct. Všesokolskému sletu místní věno-
vali 100 kilo obilí.
JSČZ se zúčastňuje kulturního života v obci, je při založení Soko-

la, přispívá potravinami na plesy, pořádá divadelní představení Ves-
nického divadla pro dospělé a děti, v rámci akce Pardubický snop je 
vybráno 2140 Kčs pro nákup knih do obecní knihovny, v osvětové 
komisi zasedají dva členové.
Zásobování obyvatelstva je ještě několik let po válce zajišťováno 

přídělovým  systémem,  potravinovými  lístky,  šatenkami,  poukazy, 
které přiděluje i organizace. V zápisech je podrobně zapsáno komu 
jaký poukaz byl přidělen. Tak na podzim roku 1945 byly rozděleny 
poukazy  na  šest  párů 
pracovních  bot,  troje 
pánské polobotky, čty-
ři  zástěry,  jedny  kal-
hoty,  v  dalších  letech 
přibyli  např.  kabáty, 
sukně,  holínky,  šátky, 
textilní  sortiment  se 
stále rozšiřoval – o ko-
šile,  rukavice,  ponož-
ky,…    Pro  zajímavost 
– šátek stál 40, kalhoty 
400 korun.
Poslední  zápis  je 

z  roku  1950,  pak  už 
v  knize  čísi  Adélka 
předvádí  své  kreslíř-
ské umění.

-zf-

SlouPečky k zamyšlení
Tentokrát nad nadcházejícími říjnovými volbami. 
V jedno z našich dřívějším zamyšlení jsme se pozastavili nad ztrá-

tou ohleduplnosti. Připadá mi, že se v dnešní době vytrácí i jiné dva 
pojmy začínající písmenem O: Obezřetnost a Odpovědnost.
Znám spoustu lidí, kteří po již zmíněných volbách, budou prohla-

šovat: „To je zase vláda na dvě věci...“ A na mou otázku, zda dotyční 
byli u voleb a pokusili se to změnit, se mi dostane odpovědi ve stylu: 
„ Ále, jeden hlas  stejně  nic nezmění.“ Tento názor já nezastávám, 
a tak se pokusme být odpovědní a obezřetní zároveň.
Přátelé,  ruku na  srdce,  oči na  stopky,  rozum do hrsti, nohy na 

ramena a hybaj k volebním urnám! Vím, že to nedopadne ke spo-
kojenosti každého, ale ať se do vlády naší vlasti, té krásné zahrádky, 
nedostane nějaký plevel!

Jiří Lazar

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
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rosteme

Naše  škola  stále  roste. Nejen co do veli-
kosti budov. V loňském roce se podařilo vy-
budovat novou  školní kuchyň a město plá-
nuje další rozvoj. Nyní by měla být na řadě 
aula  a  tělocvična.  Obě  tato  zařízení  škole 
chybějí. 
Vybudováním auly by škola konečně zís-

kala  prostor,  kde  by mohlo  probíhat  nejen 
vzájemné setkávání žáků, ale mohla by zde 
probíhat výuka a mohly by se zde realizovat 
i další společenské a kulturní akce.
Tělocvična  je  dlouhodobě  problematic-

kým bodem pro chod školy. Jenom stěží se 
vejdeme  s  rozvrhem  do  stávajících  tělový-
chovných  zařízení.  Naše  „malá  tělocvična“ 
je vlastně jenom místem pro cvičení, které 
nesplňuje  požadované  parametry  pro  tělo-
cvičnu. Přesuny do sportovní haly zaberou 
i  s  přezouváním a převlékáním  žáků polo-
vinu dvouhodinové výuky tělocviku a vzdá-
lenost do sokolovny  je  ještě delší. Nějak  to 
musíme zvládnout, ale vlastní tělocvična by 
rozhodně  zkvalitnila  výuku  a  poskytla  by 
další možnosti pro sportování žáků.
Rosteme  i  personálně.  Před  deseti  lety 

měla škola kolem 440 žáků. V letošním roce 
je  to  již  630  a  počet  se  stále  ještě  zvyšuje. 
To klade kromě  jiného značné nároky  i na 
prostory, ve kterých vyučujeme. V letošním 
roce  máme  ve  třech  učebnách  současně 
kmenovou třídu i třídu školní družiny. A vy-
učujeme  i  v  knihovně.  Není  jednoduché 
skloubit tyto činnosti dohromady. Maximál-
ní kapacita školy je sice v rejstříku škol uve-
dena v počtu 720 žáků, ale to již neodpovídá 
současným podmínkám. Když se tyto počty 
stanovovaly, neměla škola například dvě po-
čítačové učebny a další specializované učeb-
ny. V současnosti jsme tedy naplněni až po 
střechu.
Spolu s počtem žáků roste i počet zaměst-

nanců školy. V prvé řadě jsou to samozřejmě 
pedagogové,  kteří  v  současnosti  působí  na 
škole. Je to 37 učitelů, 6 vychovatelek školní 
družiny 4 asistenti pedagoga, 1 psycholožka 
a 1 sociální pedagog. Provoz školy zajišťuje 
9 ekonomek, uklízeček, školníků… A v ku-
chyni  pracuje  7  kuchařů  a  kuchařek.  Cel-
kem je nás tedy 65 zaměstnanců.
Dohromady  je  nás kolem 700  a  to  už  je 

docela  slušný  počet.  A  to  jsem  ještě  nepo-
čítal  rodiče  a  prarodiče,  SRPŠ,  školskou 
radu… a  všechny,  kteří  se  na naší  činnosti 
nějakým způsobem podílejí.
Chceme však růst nejen do velikosti a po-

čtu, ale především do kvality. Snažíme se do 
výuky vnášet to nejlepší, co umíme a věříme 
v to, že za spolupráce nás všech budou i na-
dále  opouštět  naši  školu  vzdělaní  a  slušně 
vychovaní absolventi, kteří budou platnými 
členy společnosti.

Luboš Zajíc, ředitel školy

Studijní pobyt zaměřený na metodu C.l.I.l
Díky  Erasmu+  jsem  mohla  během  let-

ních  prázdnin  vycestovat  do  anglického 
města Cheltenham, kde jsem se ve dnech 2. 
– 16. 7. účastnila kurzu s názvem:
C. L. I. L. – CONTENT AND LANGUAGE 

INTEGRATED  LEARNING  METHODO-
LOGY AND LANGUAGE FOR TEACHERS 
WHO  TEACH  SCIENCE  OR  MATHS  BU-
LINGUALLY IN ENGLISH AT SECONDA-
RY LEVEL
Tohoto  kurzu  se  účastnili  učitelé  příro-

dovědných  předmětů  (biologie,  chemie, 
fyzika)  a matematiky,  celkem nás  bylo  ko-
lem čtyřiceti a složení národů bylo opravdu 
pestré. Společným jazykem byla angličtina 
a  v  té  také  probíhala  veškerá  výuka.  Kurz 
byl zaměřen na zavedení angličtiny do výu-
ky ostatních předmětů. 
Tři dny byly věnovány právě studiu obec-

né  angličtiny  na  úrovni C1,  další  dny  byly 
zaměřeny na metodiku metody CLIL, dále 
jsme  procvičovali  matematickou  termino-
logii v angličtině, podívali jsme se do dvou 
různých  škol,  kde  jsme  besedovali  s  ve-
dením  i  žáky  a  v  neposlední  řadě  jsme  se 
účastnili dvou exkurzí s historickým zamě-
řením. Ubytovaná jsem byla v rodině velmi 

milé  anglické dámy,  se kterou  jsem mohla 
denně  trénovat  angličtinu  i  mimo  budovu 
studijního centra.
Kurz hodnotím velmi pozitivně. Zlepšily 

se  nejen  moje  znalosti  anglického  jazyka 
a metodologie pro CLIL, poznala jsem i nové 
zahraniční kolegy, ale především jsem získa-
la spoustu materiálů a nových poznatků pro 
další výuku v naší škole, v Pečkách.

Lenka Krištoufková, učitelka

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.

C.l.I.l. v humanitních předmětech
V prvních dvou prázdninových  týdnech 

jsem se zúčastnila kurzu v lázeňském městě 
Cheltenham (Velká Británie) v rámci projek-
tu Erasmus+: C. L. I. L. – CONTENT AND 
LANGUAGE  INTEGRATED  LEARNING 
METHODOLOGY  AND  LANGUAGE  FOR 
TEACHERS  WHO  TEACH  HISTORY  OR 
GEOGRAPHY OR  OTHER HUMANITIES 
AND ARTS SUBJECTS BULINGUALLY IN 
ENGLISH AT SECONDARY LEVEL. 
Kurzu se zúčastnili učitelé historie a geo-

grafie ze Španělska, Maďarska, Itálie. Kurz 
byl veden v anglickém jazyce, rovněž mezi 
ostatními studenty jsem musela komuniko-
vat anglicky. Hlavní část hodin vedla reno-
movaná vyučující Dr. Diana Hicks a byly za-
měřeny na výuku kritického myšlení a dal-
ších metod C. L. I. L. v dějepisu, zeměpisu, 
dalších humanitních předmětech a v umění 
- na práci v hodinách konkrétních předmě-
tů, terminologii, strategie, vhodnou studijní 
literaturu, prakticky jsme si vyzkoušeli ně-
které metody a myšlenky C. L. I. L. 

Několik dalších dní jsem strávila na kur-
zech zaměřených na jazykové dovednosti na 
úrovni C1 s vyučujícím Damianem O´Dono-
vanem.  Kromě  metod  kritického  myšlení 
se  totiž  celý  kurz  zaměřoval  na  průpravu 
angličtiny  ve  vyučovacích  hodinách,  tedy 
k možnosti vést  celou výuku nebo alespoň 
část hodiny bilingvně. V doprovodném pro-
gramu jsem navštívila školu Pittville School, 
seznámila jsem se současným školstvím na 
přednášce učitelky Danielle Gay a navštívila 
další místa spojená s historií Anglie. 
Byla  jsem  ubytována  v  rodině,  u  velice 

sympatické  dámy,  téměř  v  centru  města. 
Kurz  byl  velmi  zajímavý,  i  když  náročný. 
Doufám, že se díky němu zlepšily moje pro-
fesní dovednosti. Věřím, že mnohé z metod 
využiji ve své praxi na naší základní škole.

Marika Píšová, učitelka

Kurz Modern British Culture
Díky projektu Erasmus+ jsem měla mož-

nost strávit během letních prázdnin dva týd-
ny v Londýně na metodickém kurzu. Kurz 
s názvem Modern British Culture se zamě-
řoval na život v současné Velké Británii. 
Škola,  ve které  se kurz uskutečnil, byla 

situována v klidné čtvrti Hampstead nedale-
ko centra Londýna. V naší skupině bylo cel-
kem devět studentů - učitelů, ze všech kou-
tů světa. Byli zde učitelé nejen z Rakouska, 
Maďarska nebo Itálie, ale i z tak vzdálených 
zemí jako Brazílie nebo Taiwan Všichni byli 
velmi milí a atmosféra přátelská. 
Studium bylo  i velmi dobře organizova-

né  a  škola  byla  studentům nápomocná  při 
jakýchkoli problémech. Každý den jsme vě-
novali  jednomu  tématu  z  oblasti  současné 
britské  kultury.  Zabývali  jsme  se  britskou 
politikou,  školstvím,  společenskými  třída-
mi,  hodnotou  britských  peněz,  britským 
slangem nebo Brexitem. Každé z těchto té-
mat  jsme  vždy  prodiskutovali  a  porovnali 
se situací v našich zemích. Díky tomu jsme 
měli možnost poznat nejenom kulturu Vel-

ké Británie, ale i ostatních států. Všechna té-
mata nám pak byla prezentována prostřed-
nictvím aktivit a pracovních listů, které mů-
žeme využít ve výuce žáků. Součástí kurzu 
bylo i několik exkurzí po významných lon-
dýnských  místech.  Viděli  jsme  Královské 
botanické zahrady Kew Gardens nebo mu-
zeum moderního umění Tate Modern. 
Ubytována jsem byla v rodině indického 

původu v poklidné čtvrti Edgware na kraji 
Londýna. Rodina byla velice milá a snažila 
se, abych se cítila jako doma. Strávila jsem 
s nimi hodně času a nadále jsme v kontaktu. 
Kurz  hodnotím  pozitivně.  Poznala  jsem 

mnoho nových přátel, upevnila jsem si svou 
znalost  angličtiny  a  získala  jsem  mnoho 
zkušeností  a  poznatků  o  britské  kultuře, 
kterými mohu obohatit výuku žáků na naší 
škole. 

Marie Hronová, učitelka

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.

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské 
komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.
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active Methodology Course 
(edinburgh School of  english) 24. 7. - 4. 8. 2017
Díky programu Erasmus+ jsem o letních 

prázdninách  absolvovala  svůj  pátý  vzdě-
lávací pobyt ve Velké Británii  (24. 7. – 4. 8. 
2017).  Kurz  aktivní  metodologie  v  Edin-
burghu pro učitele absolvovalo společně se 
mnou  dalších  šest  vyučujících  z Německa, 
Polska, Itálie a Španělska. 
Výuka byla  zaměřena na nejnovější me-

todologii výuky anglického jazyka v návaz-
nosti na praxi v evropských školách. Disku-
se ve věkově i národnostně smíšené skupině 
mě  vedla  k  sebereflexi  vlastního  přístupu 
k výuce žáků z hlediska principů výuky ci-
zích jazyků v XXI. století, kdy je kladen dů-
raz na rozvoj kreativity a aplikaci kritického 
myšlení v přístupu k informacím.  
Velkou  pozornost  věnovaly  lektorky 

učebním stylům žáků v souvislosti s inklu-
zí  na  evropských  školách.  Potíže  jsou  po-
dobné na polských, španělských i italských 
vzdělávacích  institucích. Německé  školství 
má systém mnohem propracovanější a tedy 
i  lépe  fungující  směrem  k  učitelům  a  žá-
kům.  Během kurzu jsem si uvědomila, jak 
důležité  i  složité  je  naučit  žáky  správnou 
výslovnost,  intonaci  a  přízvuk. Fonetice  se 
budeme věnovat s angličtináři na 2. stupni 
v rámci předmětové komise anglický jazyk.     
V prvním týdnu jsme se teoreticky i prak-

ticky zabývali dovednostmi  - jak učit mlu-
vení, poslech, čtení, psaní a gramatiku. Teo-
rie se za posledních 25 let výrazně nezměni-
la, novinky lektorky kopírovaly z odborných 
časopisů tištěných po roce 2000. Roli učitele 
změnil  nejvíce  internet,  který  ovlivňuje 
dnešní  mladé  lidi.  Digitální  gramotnost  je 
v současnosti samozřejmostí a vede k menší 
závislosti  učitelů  i  studentů  na  klasických 
interaktivních učebnicích.  Ve druhém týd-
nu jsme se zaměřili na práci s autentickými 
materiály,  dramatickou  výchovu,  projekty 
a využití webových stránek ve výuce.  
Dvoutýdenní kurz jsme zakončili vlastní 

výukou skupiny učitelů s následným hodno-
cením. To bylo pro mne osobně nejcennější 

- porovnat sebe s ostatními. Vybrala jsem si 
práci s autentickými materiály se zřetelem 
na  evropský  kontext  s  využitím mobilních 
telefonů žáků v hodině.  
Odjížděla  jsem  na metodický  kurz  s  cí-

lem  vyměnit  si  zkušenosti  s  kolegy  z  růz-
ných  evropských  škol    a  dále  zlepšovat 
výuku  jazykově  orientovaných  žáků  na  2. 
stupni pečecké školy. Užitečné novinky vy-
zkouším ve výuce anglické konverzace v os-
mých  třídách  v  příštím  školním  roce.   Ma-
teriály z metodického kurzu najdou učitelé 
na  nástěnce  proti  jazykové  pracovně  č.  23 
v prvním patře staré budovy školy. Se žáky 
se vrátím k  reáliím Velké Británie v  rámci 
přípravy na letecký zájezd do jazykové ško-
ly  blízko  univerzitního  města  Cambridge 
v březnu 2018.   Autentické materiály a pub-
likace budou v příruční knihovně k dispozi-
ci všem vyučujícím i žákům.  
Gratuluji  žákyním,  které  složily  v  červ-

nu 2017 jazykovou zkoušku PET for schools 
v Praze a odešly na střední školy s certifiká-
tem univerzity Cambridge.   
Všem  rodičům  děkuji  za  spolupráci  ve 

školním roce 2016 – 2017.        
Věra Křížová, učitelka

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.

Jazykový kurz ve Skotsku
Na přelomu července a srpna jsem spolu 

s  Věrou  Křížovou  vycestovala  na  dvoutý-
denní jazykový kurz do skotského Edinbur-
ghu v rámci projektu Erasmus +.
Edinburgh  School  of  English,  kterou 

jsem navštěvovala,  sídlí  v překrásné  staro-
bylé budově nacházející se přímo v historic-
kém centru města.
Můj  kurz  s  názvem  Refresher  Course 

for  Teachers  byl  zaměřený  především  na 

rozvoj komunikačních schopností a doved-
ností, ale i na oživení a prohloubení znalostí 
gramatiky,  slovní  zásoby, poslechu a  četby. 
Součástí  rozvrhu byla  i  část  věnovaná me-
todice  výuky  jazyka.  Děkuji  tímto  vedení 
naší školy za možnost tento kurz absolvovat 
a všem případným následovníkům bych ho 
určitě doporučila, i když je velmi intenzivní 
a náročný.
Pobyt  v  Edinburghu  mi  přinesl  nejen 

možnost  setkat  se  a  spolupracovat  se  spo-
lužáky  z  nejrůznějších  koutů  celého  světa 
(např. Argentina, Írán, Saúdská Arábie), ale 
také blíže poznat Skotsko, jeho krásnou pří-
rodu a rozmanitý kulturní život.                                                                                                  

Marcela Němcová, učitelka

Ve středu 11. října 2017 
se ve velkém sále ZUŠ v Pečkách bude konat 

uvítací koncert pro nově přijaté žáky 
Začátek koncertu je v 17:30 hodin.

Povinné vzdělávání 
předškoláků 

- co tato novinka znamená
Jak  jste  jistě mnozí  zaznamenali,  od  le-

tošního září je předškolní vzdělávání povin-
né. Netýká se všech dětí, ale jen těch, které 
dosáhnou  6  let  věku  v  aktuálním  školním 
roce (od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018). 
Tato  novinka,  kterou  nám  ukládá  škol-

ský zákon, přináší zvýšenou administrativní 
zátěž,  lidově  řečeno  „papírování“,  protože 
rodiče  předškoláků musí  své  děti  písemně 
omlouvat,  tedy  žádat  o  uvolnění  z  povin-
ného  předškolního  vzdělávání. Učitelka  na 
oplátku musí na písemnou žádost písemně 
odpovědět. 
Během  prvního  měsíce  školního  roku 

jsme  zaznamenali  hlavně negativní  reakce 
od rodičů, ale ani my, učitelky, nejsme touto 
novou povinností nadšeny. Snažíme se celý 
proces  zjednodušit  oběma  stranám  tím,  že 
pro  rodiče,  kteří  omluvenku  zapomenou, 
máme připravený předtištěný formulář, kde 
stačí vyplnit jen jméno, datum a důvod ne-
přítomnosti.  
Věřím,  že  si  všichni  na  tuto  novinku 

zvykneme, a že nám naši zákonodárci brzy 
nevymyslí další.

Miroslava Zumrová, ředitelka MŠ

Zprávy 
z naší školy

Školní  rok se  rozběhl a my bychom vás 
chtěli  krátce  informovat  o naší  škole. V  le-
tošním školním roce jsme zahájili výuku ve 
dvou třídách. V první třídě je 6 žáků, z toho 
dva žáci se vyučují za pomoci asistenta pe-
dagoga.  Ve  druhé  třídě  je  rovněž  6  žáků, 
z toho jeden žák s asistentem pedagoga. Sta-
lo se již tradicí, že vždy na začátku školního 
roku pro nás paní učitelky připravují výlet 
do „Jičína, města pohádky“, kterého jsme se 
i letos zúčastnili.
Budeme i v tomto roce pokračovat v pro-

jektech Mléko do škol, Ovoce do škol ve spo-
lupráci s Laktea. , o.p.s. a s Women for Wo-
men, obědy pro děti. Dále bude  škola úzce 
spolupracovat  s  MěÚ  Pečky,  pedagogicko 
psychologickou  poradnou,  odborem  sociál-
ně právní ochrany dětí a mnohými dalšími 
institucemi.                                                                                          

Za ZŠ Pečky, PO  H. Bubeníková

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.

Malé ohlédnutí za naší návštěvou místní 
tělocvičny TJ Sokol Pečky. Děkujeme pečec-
kým sokolům za velmi akční dopoledne!

Miroslava Zumrová, ředitelka MŠ

Jak se děti „proletěly“
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Tradiční běh pečeckým parkem
V sobotu 28. října 2017, v den 99. výročí 

vzniku  samostatného  Československa,  po-
řádají pečečtí běžci již 25. ročník podzimní-
ho běhu parkem.
Tradičně  před  startem  závodu    položí  

účastníci  závodu  kytici  květin  k  pomníku 
obětí světových válek na náměstí. 

Běh o délce 10 km se uskuteční pouze na 
okruzích v parku.  Prezentace závodníků je 
od 8:30 do 9:30 ve sportovní hale v Pečkách, 
start závodu je v 10:00. 
Přihlášky předem nejsou nutné. 

Za organizátory akce vás srdečně zve 
Jiří Katrnoška

Ze žákovského volejbalu
Začátek  nové  sezóny  se  vydařil  lépe, 

než  jsme  předpokládali.  Starší  žákyně  už 
mají  podzimní  kvalifikační  mistrovské  zá-
pasy odehrané. Ve své osmičlenné skupině 
prohrály  pouze  dvakrát,  jednou  dokonce 
až ve zkrácené sadě a to nám zajistilo dru-
hé místo v naší skupině a přímý postup do 
první  výkonnostní  skupiny  starších  žákyň 
ve Středočeském kraji. V zimní části děvča-
ta čekají zápasy třeba s Kolínem, Kladnem, 
Příbramí,  Benešovem  a  Kralupami.  První 

tři zápasy zimní části soutěže odehrají holky 
na domácí palubovce v neděli  22.  10.  2017. 
Přijďte fandit!
I mladší žákyně mají šest zápasů z deseti 

odehráno. Po loňském třetím místě ve Stře-
dočeském kraji, míří letos ještě výš a daří se 
jim! Zatím nenašly přemožitelky a jsou bez 
ztráty jediného setu na prvním místě ve své 
skupině.  Ještě  nás  čekají  čtyři  mistrovské 
zápasy, ale již teď víme, že v zimní části bu-
deme hrát v první výkonnostní skupině.
Na  závěr  bych  chtěla  poděkovat  všem, 

kdo  podpořil  volejbal  a  podepsal  petici  za 
zachování  tréninkových  jednotek  úspěš-
ných děvčat v hale. 

Ladislava Šátková

Sokol Pečky
S  novým  školním  rokem  začíná  i  nový 

cvičební rok v Sokole. Proto nabízíme všem, 
kteří mají  zájem  o  zdravý  pohyb  a  dobrou 
partu lidí, přijďte k nám do sokolovny.
Na podzim začínají mimo běžnou činnost 

oddílů  i  nácviky  hromadných  skladeb  pro 
XVI.  všesokolský  slet.  Župní  slet  se  bude 
tentokrát konat v Pečkách. V červnu příští-
ho roku se tak na fotbalovém hřišti předsta-
ví většina z 11ti hromadných skladeb.  I vy 
můžete být  jejich součástí  – v naší  jednotě 
budeme nacvičovat tyto skladby: 

Předškolní děti  –  skladba  „Noty“  –  ná-
cvik v pondělí 17-18 hod. 

Mladší žákyně – skladba „V peřině“ – ná-
cvik ve středu 16-17 hod. 

dorostenky a mladší ženy – skladba „Si-
luety“ – nácvik v úterý 18:30 – 20 hod. 

Ženy – skladba „Cesta“ – nácvik ve stře-
du 18:30 – 20 hod.
Stačí přijít v uvedených hodinách a sami 

se rozhodnete, zda se k nám přidáte.
Samozřejmě pokračuje činnost všech na-

šich oddílů. Můžete si vybrat, co by vás nej-
více zajímalo a přijít mezi nás.

Těšíme se na Vás, sokolové Pečky

Sokol – spolu v pohybu
V úterý  19.  září  jsme  se  v  naší  tělocvič-

né jednotě zapojili do celorepublikové akce: 
Sokol spolu v pohybu. Základní a mateřská 
škola v Pečkách nám vyšly vstříc, a tak jsme 
během dopoledne mohli v sokolovně přiví-
tat naše nejmenší. Postupně se zde vystřída-
lo pět tříd z mateřské školy a 10 tříd z první-
ho stupně základní školy – celkem 287 dětí.
Po  krátkém  představení  činnosti  soko-

la a seznámení s oddíly, do kterých se děti 
mohou  zapojit,  zhlédly  video  s  ukázkou 
sletových skladeb, které mohou s námi na-
cvičovat. Vždyť oblastní všesokolský slet se 
bude konat v červnu 2018 na pečeckém fot-
balovém hřišti.

Poté už na děti čekala dlouhá překážková 
dráha sestavená z cvičebního gymnastické-
ho nářadí. Vyzkoušely si trampolíny, kruhy, 
kladinu,  přeskok  přes  kozu,  různé molita-
nové překážky, bedny a lavičky…  mohly si 
zahrát florbal. 
Bylo  vidět,  že  děti  cvičení  baví,  dráhu 

překonávaly stále dokola, dokud se zase ne-
musely vrátit do školních lavic a ke hračkám 
do školky. 
Věříme, že jsme děti zaujali a uvidíme se 

s nimi v některém z našich oddílů.
Těšíme se na shledanou.

Sokolové Pečky
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T. J. Sokol Pečky - týdenní rozvrh pravidelného cvičení
Petra Bezruče 330, Pečky, tel: 722 585 927                                                 
e-mail: vlastapecky@seznam.cz 
www.sokolpecky.cz

15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Po Rodiče a děti 1,5 - 4 roky Předškoláci 4 - 6 let Badminton

Út Florbal do 7 let Florbal  8 - 10 let Florbal  11 - 13 let Cvičení dorostenky a ml. ženy Volejbal

St Všestrannost                                                  Děti Dobřichov Cvičení  ženy Badminton

Čt AFK Pečky Všestrannost - Gymnastika Volejbal

Pá Volejbal Spartak Florbal dospělí

Vzdělávací centrum Pečky - týdenní rozvrh pravidelných kurzů
Tř. Jana švermy 141, 289 11 Pečky
tel.: 724 811 636, 
e-mail: info@vzcentrum.cz 
www.vzcentrum.cz

13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

Po

12:45-13:30 
AJ předšk.                                       
S. Brožíková

13:50 - 14:35 
Aj - děti 3. r. 
S. Brožíková

14:40 -15:25 
Aj - děti 4. r.                 
S. Brožíková

15:30 - 16:15 
Aj - děti 1.r.                  
S. Brožíková

16:20-17:05 
AJ 6. - 7. r.                    
S. Brož.

 AJ - SŠ 1. r.                                                     
S. Brožíková

AJ - maturanti                                               
S. Brožíková

13:00 - 13:45 Aj 5. r.                          
T. Brožík

13:50 - 14:35 
dospělí zač.

15:30 - 16:15 Aj - 
děti 2.r. T. Brožík

16:20 - 17:05 
AJ 8. - 9. r.                   
T. Brožík

 AJ - dospělí středně pokročilí 
T. Brožík

AJ - dospělí mírně 
pokročilí T. Brožík

8:00 - 11:00                            
Klubík

Kytara -  mírně 
pokročilí J. Kusá

Kytara - začátečníci            
J. Kusá

15:15 - 17:15 Sportovní přípravka ZŠ                              
O. Šrámek

AJ konverzace 
rodilý mluvčí

AJ konverzace 
rodilý mluvčí

Út

8:00 - 11:00                            
Klubík

Ateliér junior 1. st ZŠ                                 
F. Hála

15:15 - 16:45 Kreativ 4. -9. r.  J. 
Tomanová 

FJ - středně pokročilí                                                                               
A. Gorgerin

12:45-13:30 
Předškoláček M. 

Krejčí

Aj - děti 4. - 6.ročník                  
B. Kozáková

Aj - děti 8. - 9. ročník                  
B. Kozáková

Aj - senioři m. 
pokr. B. Kozáková

Aj - dospělí zač. 
B. Kozáková

19:00 - 20:30  
Klubko-kr. kurzy 
J. Tomanová

St

Logopedie - individuální náprava řeči  - H. Maudrová

15:00 - 16:30 
Fotoateliér - Fr. Hála

NJ -děti 
a dospělí zač.                                  
P. Adamovičová

NJ -děti a dospělí 
mírně pok.                                       

P. Adamovičová

Malý kutil 1. st.  - O. Šrámek

Přípravka na přijím. 
na 8letá gym.

Přípravka na 
přijímačky na SŠ

Přípravka na 
přijímačky na SŠ Ateliér - dospělí malba, kresba - F.  Hála

Čt

8:00 - 11:00 - Klubík Respondeo - občanská poradna - p. Kyncl AJ - středošk. - J. Prevratil AJ stř. pokr.- J. Prevratil

Keramika - děti  
(2.11.-21.12.2017) P. 

Hrbková

Keramika - děti  (2.11.-
21.12.2017) P. Hrbková

Keramika - dospělí                                                                    
(2.11. - 21.12.2017)    P. Hrbková

15:15 - 16:45 Kreativ 
předš. - 3.r.  J. 
Tomanová 

Psychologie nejen pro seniory                 
(21.9. - 26.10. 2017) J. Mikšovská

Psychologie nejen pro 
rodiče (21.9. - 26.10. 
2017) J. Mikšovská

15:15-17:15 Sport. přípravka ZŠ - O. Šrámek

Pá 15:15-16:45 Sport. příp. MŠ - A. Katrnošková

Kulturní středisko - týdenní rozvrh pravidelných kurzů a cvičení 
švermova 255, Pečky, tel: 606 506 858
e-mail: kspecky@seznam.cz 
www.pecky.cz/cs/organizace-a-sluzby/
kulturni-stredisko

15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

Po
DC GLOW - M. Koděrová Cvič. - L. Březinová

Taneční kroužek - děti - P. Svěcený Kurz tan. - dosp. P. Svěcený

Út 10:00 - 10:30 Cvičení 
na míčích senioři DC GLOW - M. Koděrová Cvičení s míči

V. Kyselová
Zumba 
s Majklem

St Přednášky ČKA Cvičení - N. Tomsová

Čt
14:00 - 15:00 - Kroužek minig. Autoškola - V. Noháček Cvič. s míči - V. Kyselová

DC GLOW - M. Jindřichová

Pá DC GLOW - M. Jindřichová Studio Anet - A. Šebest.

So Taneční  P. Svěcený

Ne DC GLOW - M. Koděrová Kurz t. - dospělí - P. Svěcený

Městská konihovna Sv. Čecha - týdenní rozvrh prav. kurzů
Tř. 5. května 241, Pečky, tel: 321 785 566                                              
e-mail: knihovna@pececko.cz
www.pecky.cz/cs/organizace-a-sluzby/
knihovna

13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
ST Rukod. Šikula pro děti - J. Tom. Jóga - I. Mrázková

ČT Výtv. Šikula pro děti F. Hála

Zš Pečky - týdenní rozvrh pravidelného cvičení
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

Po Tai chi - J. Fiala

Út Taekwon-do  - P. Kupr Stolní tenis - Spartak Pečky

St Zumba a taneční hodiny - A. Solilová Jóga - H. Černá

Čt Taekwon-do - P. Kupr Stolní tenis - Spartak Pečky

Pá Zumba a taneční hodiny - A. Solilová

So 9:00 - 12:00 - Karate J. Tomek
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 1. 10.  10:15  aFK Pečky – Kosmonosy (starší žáci)
    11:55  aFK Pečky – Kosmonosy (mladší žáci)
    14:00  Posvícenské odpoledne - program pro děti - hry, soutěže, 
      malování na obličej (KS) - Kremlův park Pečky/hala KS 
 2.-27. 10.   Výstava obrazů šárky Kňákalové (MK Pečky) 
      Městská knihovna Sv. Čecha Pečky, www.knihovnapecky.cz
 2. 10.  17:00  Cestopisná reportáž „To nejlepší z Belgie“ – Ladislava Babková  
      (MK Pečky) - Městská knihovna Sv. Čecha Pečky
    17:00  aFK Pečky – Velim (st. přípravka)
 3. 10.  18:00  Beseda „Neolitická studna ve Velimi a další arch. výzkumy 
   na Pečecku v poslední   době“ (MK Pečky)
      Městská knihovna Sv. Čecha Pečky
 3. 10.  19:00  Workshop drátované šperkování – přívěsek (KLUBKO)
      Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz
 4. 10.  17:00  Přednáška „Vzájemné obohacování jazyků“– Karel Oliva, 
      UJEP (ČKA) - Malý sál kulturního domu
 5. 10.  18:00  autorské čtení pečecké autorky Ilony Zikové „Z nové tvorby“  
      (MK Pečky) - Městská knihovna Sv. Čecha Pečky 
 7. 10.  9:00  „rodinné konstelace“ – vztahová terapie s lektorkou 
   Bárou Hrubešovou (MK Pečky) - Měst. knih. Sv. Čecha Pečky
    10:15  aFK Pečky – štítarský SK (ml. přípravka B)
    14:00  Podzimní drátované dekorace (VCP)
      Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz
 7.-8. 10.  9-17  Výstava železničních modelů
      Žerotínova 281, Pečky, www.szmp.cz
 8. 10.  10:15  aFK Pečky – Jestřábí lhota (dorost)
 10. 10.  19:00  Workshop drátované šperkování – náušnice (KLUBKO)
      Vzdělávací centrum Pečky 
 11. 10.  7:00  den otevřených dveří dPS města Pečky
      Dům s pečovatelskou službou Pečky
    17:30  uvítací koncert pro nové žáky Zuš Pečky (ZUŠ Pečky)
      Velký sál ZUŠ Pečky, www. mujweb.cz/zus.pecky
 14. 10.  13:30  aFK Pečky – Velim (ml. přípravka A)
    14:00  Workshop – lampičková keramika (VCP)
      Vzdělávací centrum Pečky 
    15:30  aFK Pečky – Tuklaty („A“)
    18:00  Prodloužená v tanečních (KS)
      Kulturní dům Pečky
 14.-15. 10.  39. ročník sjezdu Vavřineckého potoka (OVT Pečky)
      Vavřinec, Hryzely
    10:15  aFK Pečky – radim „B“ (ml. přípravka B)
 15. 10.  10:15  aFK Pečky – un. Čelákovice (starší žáci)
    11:55  aFK Pečky – un. Čelákovice (mladší žáci)
 16. 10.  17:00  aFK Pečky – FK Kolín „B“ (st. přípravka)
 17. 10.  19:00  Workshop drátované šperkování – náramek (KLUBKO)
      Vzdělávací centrum Pečky 
 18. 10.  17:00  Přednáška „Bl. Karel I. poslední Habsburk na českém trůně“ 
      - L. Krátký (ČKA) - Malý sál kulturního domu
 20. 10.  Zájezd Kudowa Zdroj (KS)
 21. 10.  14:00  Workshop Strašidýlková dílna pro pra/rodiče s dětmi (VCP)
      Vzdělávací centrum Pečky
 22. 10.  10:00  Volejbalový turnaj – TJ Spartak Pečky mladší žákyně 
      (4 družstva, 6 zápasů) - Parkhala Pečky
    10:15  aFK Pečky – Čáslav „B“ (dorost)
    19:00  Benefiční koncert Vox Bohemica (J. S. Bach, A. Schnittke, 
      A. Dvořák) - Kostel sv. Václava v Pečkách
 24. 10.  19:00  Workshop drátované šperkování – náhrdelník (KLUBKO)
      Vzdělávací centrum Pečky 
 25. 10.  17:00  Přednáška „Transsibiřská magistrála“ – Václav Turek, 
      cestovatel, spisovatel (ČKA) - Malý sál kulturního domu
 28. 10.  10:00  Podzimní běh parkem – 25. ročník pečeckého kondičního závodu  
      (Pečečtí běžci) - Městský park Pečky
    10:15  aFK Pečky – Zásmuky (ml. přípravka B)
 28. 10.  12:30  aFK Pečky – FK Kolín „B“ (ml. přípravka A)
    14:00  Výtvarný workshop ateliér (VCP) - Vzdělávací centrum Pečky
    14:30  aFK Pečky – dobré Pole („A“)
 30. 10.  10:15  aFK Pečky – dobré Pole (st. přípravka)
 31. 10.  19:00  Workshop drátované šperkování – dle přání (KLUBKO)
      Vzdělávací centrum Pečky

Stálá prodejní místa PN
Trafika pí. Trojanové (Tř. 5. května)

Relay - nádraží ČD Pečky
Potraviny „Jitro“ (Masarykovo nám.)

COOP Jednota (Švermova)
Městská knihovna Sv. Čecha Pečky

Vzdělávací centrum Pečky (Masarykovo nám.)
Květiny pí. Špikové (Masarykovo nám.)

TELEVIZNÍ SLUŽBY 
(Digitál, Analog)

Připojení 
k INTERNETU

MOBILNÍ SLUŽBY 
(Volání, Data)

Volání přes VoIP
Zákaznická linka: 848 800 858

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

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

Vaše příspěvky do PN 
přijímáme: 


