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S dotačními penězi
Město Pečky v minulých dnech podalo 

tři žádosti o dotace. Díky nim by mohly být 
v našem městě realizovány tolik potřebné 
investiční akce: výstavba parkovací plochy 
u vlakového nádraží pro 77 osobních aut, 
(včetně příjezdové komunikace, veřejného 
osvětlení, kamerového systému, vysazení 
zeleně, přeložky zabezpečovacích kabelů 
a odvodnění). Dále pak dokončení zateple-
ní budov Mateřské školy MAŠINKA Pečky 
- hospodářský pavilon (včetně dokončení 
výměny oken a dveří, zazdění skleněného 
portálu plynové kotelny, výměny střešního 

pláště a osazení termického solárního sys-
tému pro ohřev teplé užitkové vody). Třetí 
žádost o přidělení finančních prostředků 
se týká stavebních úprav v základní ško-
le. Osazen by měl být výtah se skleněnou 
kabinou uvnitř volného prostoru centrál-
ního trojramenného schodiště v historické 
budově II. stupně. Dále pak rekonstrukce 
cvičné kuchyňky (s návazností na doplnění 
zahrady školy o ovocné stromy, ovocné keře 
a bylinky) a vytvoření kanceláře pro pora-
denské centrum.

Věra Růžičková, 
vedoucí odboru správy majetku města

Svoz bioodpadu přes zimní období roku 2017-2018
Svoz bioodpadu z hnědých nádob označených nápisem BIO bude vyvážen v Pečkách 

do pondělí 4. 12. 2017, ve Velkých Chvalovicích do 7. 12. 2017.
Od 19. 3. 2018 bude znovu nastaven pravidelný týdenní svoz bioodpadu. 

V Pečkách od pondělí 19. 3. 2018, ve Velkých Chvalovicích od čtvrtka 22. 3. 2018.

Vánoční strom
Město Pečky žádá, kdo by mohl darovat 

vzrostlý smrk výšky cca 7 - 8 m pro vánoč-
ní výzdobu náměstí. Strom by město Pečky 
na vlastní náklady pokácelo, podmínkou je 
pouze přístup techniky k danému stromu. 
Nabídky volejte na 321 785 051.

Děkujeme

V současné době probíhají jednání o prodloužení nádražního podchodu do ulice P. Be-
zruče. Předána byla studie (zpracovaná MgA. Janem Držkou a Ing. Romanem Charvátem), 
která slouží jako podklad pro vyjádření SŽDC.

Podzimní veřejné 
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA  
města Pečky se uskuteční 

ve středu 
8. listopadu 2017 

od 17.30 hodin 
v Kulturním domě

v Pečkách
Na programu jednání bude 

mj. informace o záměru prodeje 
pozemků mezi bývalým VÚKPS 
a čerpací stanicí, o připravované 

projektové dokumentaci 
na rekonstrukci průtahu městem 
ul. Tř. Jana Švermy - Masarykovo 

nám. - ul. Komenského, 
o přípravě návrhu rozpočtu města 

na rok 2018.
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ÚVoDNÍK
Vážení spoluobčané, dovolte mi seznámit 

vás se záměrem prodeje městských pozem-
ků u čerpací stanice v Pečkách.

Na základě zákona o obcích č. 128/2000 
Sb., dle § 39 rozhodla Rada města Pečky 
dne 25. září 2017 zveřejnit záměr na prodej 
pozemků č. parc. 499, 500, 501, 502/1, 502/2, 
503/2, 2265/4, 2265/10 a 2265/153 v k.ú. a obci 
Pečky. Jedná se o pozemky v majetku města 
v lokalitě mezi VÚKPS a čerpací stanicí B. 
R. G., o které dlouhodobě projevuje zájem 
společnost „RIOCATH MEDICAL SERVI-
CES“ za účelem vybudování komplexního 
zázemí pro výrobu, vývojové centrum, ne-
mocnici a zázemí pro zaměstnance v rámci 
projektu „RIOCATH FARM“. Případný pro-
dej pozemků se uskutečnění formou aukční 
vyhlášky, jejíž plný text naleznete na webo-
vých stránkách města/úřední deska. 

Milan Urban, starosta

Na čem 
pracujeme?

V současné době probíhají 
jednání ve věci:
• zadání hmotové studie na dokončení do-

stavby základní školy  o tělocvičnu, aulu 
a propojení s budovou I. stupně

• stanovení požadavků  na celkovou rekon-
strukci vozovky Tř. Jana Švermy a J. A. 
Komenského

• pasportizace komunikací
• výběru zhotovitele na rekonstrukci veřej-

ného osvětlení u MŠ, ZŠ a kostela
• zpracování PD na rekonstrukci komuni-

kací Sportovní, část J. z Poděbrad a chod-
níku ul. Hálkova

V nejbližší době dojde k předání:
• projektové dokumentace rekonstrukce 

přízemních prostor Domu služeb
•  bezpečnostního opatření u východu z pod-

chodu směrem ke spořitelně
• projektové dokumentace dešťové kanali-

zace ul. Klicperova.
Čekáme na rozbor sedimentu a geodetické 
zaměření rybníku Benešák.
Těšme se :-).

Věra Růžičková, 
vedoucí odboru správy majetku města

Volby
v pečeckých číslech

Počet oprávněných voličů: 3.640
Počet platných hlasů: 2.253
Volební účast v %: 62,25
Pořadí stran a hnutí v %:  
ANO 28,27
KSČM 11,27 
ODS 10,96 
STAN 10,74
SPD 10,38  
ČSSD 7,27
TOP 09 3,90 
KDU-ČSL 2,44 

Z mého stolu
• Dne 26. 10. 2017 byla provedena kolaudač-

ní prohlídka VaK v ulici K. H. Borovského 
(za školou), kterou by se mělo dovršit dílo 
přestavby pod vozovkou, která zde také 
vznikla a v brzké době bude zahájeno 
i zde kolaudační řízení. 

• Koncem října došlo k plánované výměně 
oken ve střešní části Městské knihovny 
Sv. Čecha v Pečkách. 8 ks oken vyměnila 
firma STAKL z Vrbové Lhoty. 

• Během listopadu dojde k opravě čelní fa-
sády knihovny a taktéž soklu, součástí 
akce bude odkopání základů a odizolová-
ní domu pomocí nopové fólie. 

• Pečeckými službami byla provedena opra-
va věžičky nad smuteční síní městského 
hřbitova, plánuje se i renovace zadní části 
vstupu a předsálí smuteční síně. 

• Průběžně shromažďujeme požadavky na 
opravy v majetku města tak, abychom 
tyto investice mohli zanést do rozpočtu 
pro rok 2018.

Pavel Krejčí, investiční technik

Když se řekne „volby“
Volby do Poslanecké sněmovny Parla-

mentu ČR jsou minulostí. Málokterý z voli-
čů si však uvědomuje, že konání parlament-
ních či jiných voleb předchází celá řada úko-
nů, které vyplývají z harmonogramu úkolů 
a lhůt, jenž je vydáván vždy před každým 
typem voleb. Za plnění úkolů a lhůt je v obci 
či městě zodpovědný starosta. Především 
musí stanovit minimální počet členů okrs-
kové volební komise a zveřejnit informaci 
o počtu a sídle volebních okrsků. V Pečkách 
jich je celkem šest. Poté jmenuje zapisovate-
le, a pokud nejsou zájemci o práci ve volební 
komisi, dojmenuje členy okrskových komi-
sí na neobsazená místa. Nejpozději 21 dnů 
před konáním voleb zasednou komise ke 
svému jednání poprvé. Všichni členové vo-
lební komise složí povinně slib. Bez tohoto 
aktu by nemohli ve volební komisi pracovat. 
Předsedové, místopředsedové a zapisovate-
lé volebních komisí jedou na školení k prů-
běhu voleb. Starosta také vyhradí plochy 
pro vylepení volebních plakátů. V těchto 
volbách to bylo nejpozději 4. října.  Násled-
ně se zveřejní oznámení o době a místě ko-
nání voleb. 

Ale voliči ještě k urnám nemohou. Ne-
mají totiž hlasovací lístky. Ty jsou na úřad 
přivezeny hromadně v mnoha balících. Nej-

ozelenění pásu 
ve Velkých Chvalovicích
V letošním roce byla dokončena cyklo-

stezka ve Velkých Chvalovicích, která nava-
zuje na cyklostezku z Peček. Výsadba zeleně 
nebyla součástí této akce. V měsíci říjnu od-
bor životního prostředí MěÚ v Pečkách na 
základě výběrového řízení zadal ozelenění 
pásů, které vznikly mezi domy a cyklostez-
kou od začátku Velkých Chvalovic směrem 
k obecnímu úřadu.  Výsadbu keřů se zamul-
čováním provedla firma Arboreus z Čeláko-
vic.   

Hana Pokorná, 
referent odboru životního prostředí

prve je nutné zajistit vložení hlasovacích 
lístků do obálek a zabezpečit jejich dodání 
do poštovních schránek v místě trvalého 
bydliště každého voliče. V Pečkách je téměř 
3700 stálých voličů. Jejich jmenný seznam 
se uzavírá kvůli co největší přesnosti pou-
hé 2 dny před vlastními volbami. Do vo-
lebních místností je nutné zavést či zajistit 
telefonní spojení. Úkolem Městského úřadu 
v Pečkách je sestavit přehled o telefonním 
spojení do každé volební místnosti v celém 
správním obvodu a zaslat krajskému úřadu.  
V pohotovosti je také Český statistický úřad, 
který uskutečňuje před volbami v týdenním 
odstupu dvě zkoušky pro odeslání volebních 
výsledků. Trvají často do pozdních nočních 
hodin, protože vše musí být během zkušeb-
ního provozu na 100%. I příprava volebních 
místností zabere nějaký čas. Úklid voleb-
ních prostor, narovnání stolů a židlí, pří-
prava volebních uren, dovezení plenty pro 
úpravu hlasovacích lístků. Před zahájením 
prvního dne hlasování se ještě připraví ná-
stěnka se vzory hlasovacích lístků. Také se 
zveřejní jména kandidátů, kteří z jakýchko-
li příčin z kandidátek odstoupili. Hlasování 
může začít.

Po ukončení voleb druhý den hlasování 
se hlasy voličů sčítají. Výsledky z jednot-
livých volebních okrsků jsou obvykle po 2 
hodinách od uzavření volebních místností 
předány pracovníkům Českého statistické-
ho úřadu k dalšímu zpracování. Teprve po 
jejich předání a formální kontrole mohou 
jít členové volebních komisí domů ke svým 
rodinám.

Informace o volebních výsledcích do 
Poslanecké sněmovny naleznete na www.
volby.cz.

Cecilie Pajkrtová, tajemnice města

Krajská soutěž 
„My třídíme nejlépe“

Město Pečky je zařazeno do soutěže již 
13. ročníku Středočeského kraje „My třídí-
me nejlépe“.  Jedná se o soutěž, ve které 
je hodnotícím kritériem množství využi-
telných složek vytříděných z komunálního 
odpadu jako je např. papír, plasty, sklo. Do 
soutěže jsou automaticky zapojeny všechny 
obce ze systému EKO-KOM ve Středočes-
kém kraji – celkem to je 1.137 obcí.  Z vy-
hotovených výkazů o množství vytříděného 
papíru, plastů, skla ...., které čtvrtletně buď 
obec nebo svozová firma zasílá této spo-
lečnosti, jsou data průběžně zpracovávána 
a podle podmínek soutěže jsou vyhodnoco-
vána. Všechny obce jsou rozděleny do čtyř 
kategorií podle počtu obyvatel: 

1. kategorie: do 499 obyvatel
2. kategorie:   500 - 1999 obyvatel 
3. kategorie:  2000 - 10000 obyvatel
4. kategorie: nad 10000 obyvatel
Počet obyvatel je stanoven dle údaje uve-

deného ČSÚ a to ke dni 31. 12. 2016 a město 
Pečky je zařazeno se svým počtem obyvatel 
do kategorie číslo tři. Z hodnoceného čtvr-
tého čtvrtletí roku 2016, prvního a druhého 
čtvrtletí roku 2017 se město Pečky umístilo 
na 39. místě z 93. měst a obcí. Soutěž je sou-
částí projektu na podporu dosažení specific-
kých cílů Plánu odpadového hospodářství 
Středočeského kraje a průběžné výsledky 
budou zveřejňovány na webových strán-
kách www.mytridimenejlepe.cz.  

Hana Pokorná, 
referent odboru životního prostředí
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Z říjnových jednání rady města 
• Rada města schválila složení výběrové komise pro hodnocení nabídek na zpracování 

projektové dokumentace na akci „Revitalizace rybníku Benešák v Pečkách“ a datum 
konání posouzení podaných nabídek  9. 10. 2017 ve 13:00 hod v kanceláři stavebního 
úřadu. Hodnotícím kritériem je nejnižší cena.

• Radní doporučují zastupitelům schválení uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zří-
zení VBř-čj.: 58105/2017-O25“ do pozemku v majetku Českých drah č. parc. 554/36 - pro 
budoucí stavbu „Pečky – kolostav + úprava zeleně - VB před odkupem“ mezi měs-
tem Pečky a společností České dráhy, a.s. Praha. VBř-služebnost se zřizuje bezúplatně 
s ohledem na budoucí odkoupení pozemku. 

• Radní odsouhlasili zveřejnění záměru na pronájem části pozemku pod plechovými ga-
rážemi v lokalitě U Rejnoka za cenu 100,-Kč/garáž/měsíc na dobu určitou 1 rok.

• Radní schválil platové výměry ředitelů příspěvkových organizací města Pečky s účin-
ností od 1. 11. 2017 dle Nařízení vlády č. 340/2017.  

• Po schválení RM dojde k uzavření SOD na zhotovení PD rekonstrukce interiéru Kul-
turního střediska Pečky mezi městem Pečky a firmou Bianco Architects, Praha 1 za 
cenu 1.064.800,- Kč, včetně 21 % DPH. 

• Odsouhlasen byl i návrh požadavku rekonstrukce Tř. Jana Švermy a část ulice Ko-
menského, Pečky:

  1/ v celém úseku směrem od Poděbrad až po autobusové nádraží nahradit 
   žulové kostky asfaltovým povrchem
  2/ přídlažby v celém úseku komunikace po obou stranách předláždit 
   žulovými kostkami
    3/  v oblasti Masarykova náměstí obě nevyhovující křižovatky upravit 
   dle předloženého návrhu studie
  4/ odvodnění povrchu komunikace doplnit dešťovými vpusťmi
  5/ počet přechodů pro chodce bude posouzen v návrhu projekční kanceláře
    6/ na přechodu před základní školou u autobusové zastávky zřídit 
   tzv. tlačítkový bezpečnostní přechod 
• Radní schválil i poslední bod jednání - využití prostor v kulturním domě /bývalá re-

staurace/ pro potřeby jeho činnosti na základě žádosti ředitelky Věry Šukové s tím, že 
bude připraven provozní řád a doplněna zřizovací listina.

Návštěva ČIŽP na úřadu
Dne 18. října  se na Městský úřad v Peč-

kách dostavily pracovnice České inspekce 
životního prostředí (ČIŽP). Účelem návště-
vy bylo provedení inspekčního šetření a sta-
novení dalšího postupu ve věci kácení stro-
mů v místním lesoparku.  

Po předložení všech vydaných rozhodnu-
tí v této věci dospěly inspektorky k závěru, 
že jsou správně odstraňovány pouze suché 
dřeviny nebo dřeviny ve špatném zdravot-
ním stavu. Jak už jsme v předchozích čís-
lech Pečeckých novin uváděli, stromy v le-
soparku jsou napadeny lýkožroutem a ma-

sově usychají. V minulosti byly totiž vysáze-
ny velmi blízko u sebe a jsou často vytáhlé, 
bez dostatečně vytvořených korun. Také 
spolupráce města s arboristou a zahradní-
kem byla inspekcí shledána jako vhodná. 

Z výše uvedených důvodů nebude ČIŽP 
zahajovat žádnou kontrolu ve věci poruše-
ní zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny. 

O tom, zda inspektorky navštívily Pečky 
náhodně, nebo na základě předchozího upo-
zornění některého z občanů, lze jen speku-
lovat.

Cecilie Pajkrtová, tajemnice

Víte, že . . .
… dne 18. října 2017 byla dokončena 

montáž nově opraveného pomníku pod bý-
valou sochou T. G. Masaryka na náměstí 
v Pečkách? Oprava byla provedena pečec-
kou firmou Kámen Pečky s.r.o. pod vedením 
Ivana a Jana Hruškových. Změnu od původ-
ního pomníku doznala pouze deska se jmé-
ny obětí II. světové války.

Jan Karbus, kronikář města

… došlo ke změně umístění nádoby 
na sběr rostlinných olejů z domácností?  
V rámci projektu STOP LHOSTEJNOSTI 
bylo po městě Pečky a obci Velké Chvalovice 
v měsíci dubnu 2017 rozmístěno pět 240 l po-
pelnic na sběr použitého kuchyňského rost-
linného oleje z domácností. Jedna z nádob 
byla umístěna i k prodejně TESCO v Peč-
kách. Do této nádoby byl však stále místo 
rostlinného oleje odkládán komunální od-
pad a nesloužila k určenému účelu.  Z to-
hoto důvodu byla přemístěna na roh ulice 
Grégrova a ulice Dobřichovská v Pečkách.

Další stanoviště nádob:
• v ulici Barákova (proluka u lékárny)
• v ulici Svobody (sídliště)
• v ulici Žerotínova 
 (u bývalého Kovopodniku)
• v ulici Ke Hřišti Velké Chvalovice 
 (u bývalé prodejny potravin)

… pokud sháníte netradiční dárek s foto-
grafií vás či vašich blízkých, obrázkem, tex-
tem apod. - puzzle, hrneček, tričko a další.., 
potisk veškerých dárkových a reklamních 
předmětů, tisk do velikosti A3 vč. laminace, 
vizitky, ořezy dokumentů a další, můžete se 
obrátit na Lukáše Hanzelína - Pečky?

Tel.: 721 876 575

….. v  měsíci září začali pro město praco-
vat další uchazeči o zaměstnání? Celkový 
počet pracovníků veřejné služby je nyní 
5 osob.  Starají se o pletí záhonků, čistotu 
chodníků nebo nátěr laviček na místním 
hřbitově.

Protipovodňová opatření

V úterý 10. října 2017 předseda DSO Pe-
čecký region, pan Milan Urban, podepsal se 
zástupci firmy Telmo, a.s. Smlouvu o dílo 
na dodávku Lokálního varovného systému 
(LVS - sběr dat o výšce hladin toku Výrovka 
a srážkách v území) a Výstražného varov-
ného systému (VIS – rozhlasy). Dodávka se 
týká 17 obcí, které jsou z území DSO Pečec-
ký region, a dalších obcí poblíž povodí Vý-
rovky a jiných toků.

Ten samý den byla podepsána Smlouva 
o dílo se sdružením společností VRV + Hyd-
rosoft, která bude zpracovávat Digitální po-
vodňové plány (dPP) pro 25 obcí, které jsou 
zapojeny do projektu.

Co se bude nyní dál odehrávat? Veřej-
nou zakázku a její průběh musí zkontrolo-
vat Státní fond životního prostředí, který 
je poskytovatelem dotace. Po jeho kontrole 
bude následovat další dodání dokumentů 
a příprava podkladů pro podpis Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace.

Ve stejném čase začneme s technickou 
přípravou realizace. V listopadu pozveme 
všechny obce zapojené do projektu ke spo-
lečnému jednání s dodavateli. Při setkání 
nastíníme harmonogram realizace, doda-
vatelé vysvětlí jednotlivé kroky potřebné 
k realizaci projektu v obou částech dodávek 
a následně zapracujeme do harmonogramu 
požadavky obcí.

Kateřina Hejduková,
realizační manažerka projektu
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Trocha dočasného nepohodlí
Stavební úřad Pečky, na základě žádos-

ti investora - ČEZ Distribuce, a.s., oznámil 
veřejnou vyhláškou ze dne 2. října 2017 za-
hájení územního řízení na stavbu „Pečky, 
Fügnerova, obnova - kVN, kNN, dem. kVN 
a NN, výstavba kabelového vedení VN, 
NN“. Jedná se o novou stavbu podzemní-
ho vedení distribuční soustavy elektřiny. 
Investor předpokládá zahájení stavby již 
v příštím roce.  

Pozorný čtenář nalezne úplný text veřej-
né vyhlášky, doplněný grafickou přílohou 
plošného rozsahu stavby na úřední desce 
Městského úřadu a samozřejmě i na elektro-
nické úřední desce na webových stránkách 
města. Ve veřejné vyhlášce je účastníkům 
územního řízení stanovena lhůta do 6. 11. 
2017, ve které mohou uplatnit své připo-
mínky a námitky ke stavbě. Účastníci řízení 
jsou v textu veřejné vyhlášky identifikováni 
prostřednictvím parcelního čísla nemovitos-
ti, která bude zasažena stavební činností.

Pod výše uvedeným pracovním názvem 
se skrývá stavba poměrně velkého rozsahu. 
Stavební činností budou nejvíce zasaženy 
ulice Fügnerova, Tyršova,  Sokolská,  Mo-
ravská, Husovo náměstí  a v menším rozsa-
hu ulice Žerotínova, Chelčického, 5. května 
a Palackého. 

Účelem stavby je vybudování kabelové-
ho vedení nízkého napětí (NN) zasmyčko-
vaného v nových kabelových rozpojovacích 
a přípojkových skříních stávající zástavby 
rodinných domů. Dále bude provedena vý-
měna stávajícího kabelového vedení vyso-
kého napětí 22 kV  (VN). Kabelové vedení 
bude vedeno chodníky a zelenými pásy.

Trasa kabelového vedení NN je navržena 
v délce 3100 m. Plocha (půdorys) jednotli-
vých přípojkových skříní umístěných v sa-
mostatných zděných a plastových pilířích 
je v průměru 0,24 m2, rozpojovacích skříní  
0,65 m2. Výška jednotlivých skříní nad teré-
nem je 1,2 m. Trasa kabelového vedení VN 
je navržena v délce zhruba 830 m.

V každém případě si tato rozsáhlá stavba 
vyžádá účast a tudíž i finanční prostředky 
z rozpočtu města, protože bude zapotřebí 
provést výměnu vedení, rozvodů a zařízení 
městského rozhlasu a veřejného osvětlení. 
Za tímto účelem se již dopracovává přísluš-
ná projektová dokumentace s předpokláda-
ným rozpočtem.

Po přepojení nemovitostí na nové elek-
trické vedení bude provedena demontáž 
stávajícího venkovního vedení NN, které je 
již za hranicí své životnosti. 

Hovořit o významném přínosu stavby 
k zajištění bezproblémové a dlouhodobě sta-
bilní dodávky elektrické energie není jistě 
nutno. Samozřejmě si však stavba, která 
spočívá zejména v uložení nových kabelů, 
vyžádá dočasné drobné nepohodlí v podo-
bě zemních prací, s nimiž je samozřejmě 
spojena mírně zvýšená prašnost a podobně, 
kterým nelze z pochopitelných důvodů za-
bránit.  Doufáme však, že občané dotčených 
lokalit případné nepohodlí snadno překo-
nají a budou aktivně spolupracovat s od-
povědnými pracovníky ze strany hlavního 
i vedlejšího investora – ČEZ, Distribuce, a.s. 
a města Pečky.

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

Návštěva 
Bad Ischlu, loňského vítěze 

Entente Florale Europe

Starostové z Dobrovolného svazku obcí 
Pečecký region koncem září navštívili 
v rámci exkurze v Rakousku městečko Bad 
Ischl, které v loňském roce vyhrálo soutěž 
Entente Florale Europe s rekordně nejvyš-
ším počtem bodů v soutěži. Naši výpravu 
přivítal starosta Hannes Heide v zasedací 
místnosti, kde se setkává městská rada. Po 
představení a několika základních informa-
cích se starosta Bad Ischlu rozhovořil o zku-
šenostech dobrých i těžších se soutěží. Upo-
zornil, jak je nutné mít nadšené dobrovolní-
ky, ale také pevného a jistého koordinátora 
celé akce a velmi dobře připravený časový 
rozvrh celé akce. Časový plán zdůraznil i ve 
vztahu k návštěvě komise, která hodnotí 
v soutěži jednotlivá místa a klade spousty 
všetečných dotazů.

Starosta Tomáš Drobný z Pečeckého re-
gionu jeho slova potvrdil, díky své letošní 
účasti v této soutěži, kdy Kostelní Lhota 
byla oceněna stříbrnou plaketou.

Dobrou duší celé soutěže, přípravy pro-
jektu a provedení byl v místě velmi sympa-
tický manažer pan Johanes Adrian, který 
nás následně část odpoledne provázel po 
Bad Ischlu a ukazoval jednotlivá místa, kde 
došlo v poslední době k úpravám veřejného 
prostranství, zeleně a parků. Bylo na co se 
dívat. Od zajímavé dlažby, květinové výz-
doby, přes lehce upravené barevné záhony, 
po dětská hřiště, odpočinkové zóny a krásně 
meandrující potok se zajímavou výsadbou 
travin. Velmi nápaditá byla i komunitní za-
hrada, kam si místní obyvatelé mohou přijít 
zahradničit. Záhony jsou uzpůsobené i pro 
lidi na vozíčku. Parky doplňovala netradiční 
výsadba stromů, která dokreslovala celkový 
vzhled městečka.

Pro všechny starosty byla tato návštěva 
velmi inspirativní a věříme, že přinese i do 
našeho území chuť a nápad na zajímavé ře-
šení zeleně v obcích. Exkurze se mohla rea-
lizovat díky podpoře MMR z programu Pod-
pora obnovy a rozvoje venkova.

Milan Urban

Bezpečné přecházení
Než jsme se nadáli, jsou první dva mě-

síce nového školního roku pryč.  Děti si už 
opětovně zvykly na režim ranního vstávání, 
školní docházky a odpoledních sportovních 
či jiných aktivit.

Nejdůležitější je bezpečná cesta do školy. 
Mnozí rodiče jsou v době, kdy se jejich děti 
teprve do školy vypravují, v zaměstnání. 
Velký počet dětí do naší školy dojíždí, ráno 
přicházejí od autobusového a vlakového 

nádraží a zákonitě musejí přejít po někte-
rém ze čtyř přechodů pro chodce. Do toho 
u školy zastavují auta a z nich také vystupu-
jí školáci. Naši asistenti je bezpečně převá-
dějí. Sami přiznávají, že nejtěžší je to hned 
po skončení prázdnin, kdy jsou děti trochu 
neukázněné a více než na školu myslí na 
prázdninová dobrodružství.  Někdy se na-
jdou i takoví školáci (zejména z vyšších roč-
níků), kteří dokážou pracovníka na přecho-

du pro chodce provokovat svým neukázně-
ným chováním.  Poslání asistentů prevence 
kriminality je jasné: zodpovídají za bezpeč-
nost dětí na přechodech. Odpoledne již ta-
kový problém nebývá, protože konec vyučo-
vání je na prvním a druhém stupni odlišný. 
Mladší děti většinou zůstávají v družině, kde 
si je vyzvedávají rodiče nebo prarodiče.  

Pokud se v ranní špičce objevíte někde 
v blízkosti přechodu, asistenti se postarají 
i o vaši bezpečnost.

Cecilie Pajkrtová, tajemnice města
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Rádi bychom poděkovali všem voličům za důvěru 
a odevzdané hlasy ve prospěch Občanské demokratické 
strany v Pečkách ve volbách do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR konaných ve dnech 20. – 21. října 2017.

V Pečkách získala ODS 10,96 %, což je 247 hlasů a skonči-
li jsme v našem městě na 3. místě při účasti 62,25 % voličů. 

Velmi si vážíme vyjádřené podpory a uděláme vše pro to, 
abychom nezklamali Vaši důvěru i v komunálních volbách 
v roce 2018.

Děkujeme!
Martin Homan, MS ODS Pečky

Rádi bychom poděkovali

Dvě události listopadu 2017
Dne 7. listopadu si veškerý pokrokový lid 

na celém světě připomene 100. výročí Vel-
ké říjnové socialistické revoluce (zkráceně 
VŘSR). VŘSR  byla druhá fáze ruské revo-
luce roku 1917, následující po únorové re-
voluci. Svrhla středově liberální Prozatímní 
vládu, v níž byla zastoupena jen umírněná 
levice, zejména socialisté-revolucionáři 
(„eseři“) a sociální demokraté („menševici“), 
a vynesla k moci bolševiky v čele s Leni-
nem, který byl v ilegalitě ve Finsku a do Pet-
rohradu přijel těsně před zasedáním II. vše-
ruského sovětu (ne jak uvádějí někteří v PN 
ilegálně v zapečetěném voze). Bolševici, v té 
době oficiálně nazývaní Sociálně demokra-
tická dělnická strana Ruska (bolševiků), byli 
přímými předchůdci pozdější Komunistické 
strany Sovětského svazu. Datum 25. října 
1917 odpovídá juliánskému kalendáři plat-
nému v Rusku, později zrušenému novou 
bolševickou vládou. Ve zbytku světa začaly 
události 7. listopadu 1917 podle gregorián-
ského kalendáře. Snaha o politické změny 
zasáhla Rusko již roku 1905, ale tehdy se 
ještě carský režim bez větší újmy a za vel-
kých obětí na životech prostých lidí udržel 
u moci. Rok 1917 byl však jiný. Neschopnost 
státních představitelů reagovat na události 
I. světové války si nejprve vyžádala carovu 
abdikaci, kterou v listopadu následoval pád 

dosavadní vlády. K moci se dostali bolševici 
se svým čelním představitelem Vladimírem 
Iljičem Leninem. 7. listopad 1917 přepsal 
dějiny Ruska a na dlouhá léta určil jeho 
další vývoj, který se odrazil v celosvětovém 
měřítku. Díky VŘSR a následnému vniku 
Sovětského svazu a jeho Rudé armádě moh-
la Evropa, ale i naše republika posledních 70 
let žít v míru. Po rozpadu Sovětského svazu 
si „světový četník“ USA začal dělat nárok 
na celý svět. Začal rozbitím Jugoslávie a po-
kračoval Irákem, přes Afgánistán a Arabské 
jaro až po euromajdan na Ukrajině a stále se 
blíží k hranicím Ruska.  Dnes vidíme jeho 
následky, miliony lidí utíkají do Evropy.

O minimálně 50 let zpět nás vrátilo druhé 
výročí listopadu a to 17. listopad 1989, kdy 
se k moci dostali neschopní, ale hlavně vše-
ho schopní lidé vedení Václavem Havlem. 
Z Havla se stal za ta léta kult osobnosti. 
Jsou po něm pojmenovány školy, knihovny, 
ulice, náměstí a dokonce i letiště. Přitom 
pojmenování letiště po našem prvním avi-
atiku Ing. Janu Kašparovi by bylo rozum-
nější. My starší vzpomínáme na slova Havla 
o tom, jak bude prezidentem jen do prvních 
svobodných voleb a pak se tam držel 13 let. 
Na jeho přísahu a věrnost Československé 
socialistické republice si starší ročníky jistě 
vzpomenou a pamatují, ale i na humanitární 

bombardování Bělehradu, na to, jak bude po 
rozpuštění Varšavské smlouvy rozpuštěno 
i NATO, jak už nikdy nevstoupíme do žád-
ného vojenského bloku a další „perly“ z jeho 
úst (nechci je vyjmenovávat, byl by to dlou-
hý seznam slibů a lží). Navrhoval bych pře-
jmenovat letiště tak, aby vyhovovalo oběma 
LETIŠTĚ KAŠPARA-HAVLA. Před jejich 
nástupem byla naše republika soběstačná 
ve výrobě potravin (dnes dovážíme kolem 
60 %), bylo bezplatné školství a zdravotnic-
tví. Žijeme ve zvláštní době, z vrahů jsou hr-
dinové, kteří dostávají státní vyznamenání 
a čestná občanství, na hroby jejich obětí se 
„plive“ a jsou vydávány za vlastizrádce. 

Stačí se jen podívat v Pečkách, co se za 
posledních 28 let změnilo. Pečky byly prů-
myslovým centrem, kdy bylo cca 3.500 pra-
covních míst (ZPA s 1.500 - 1.600 zaměstnan-
ci, již neexistující TONA s 900, Výzkumný 
ústav, Kovopodnik, ZNZ, a další služby). 
Dnes je v Pečkách sotva 1.000 pracovních 
míst. Jen se podívejme na městský úřad, 
kde je proti roku 1989 minimálně 5x více ad-
ministrativních pracovníků, kteří si žijí svůj 
život a občan je nesmí obtěžovat.  Mají úřed-
ní hodiny, které hlavně pracujícím a dojíž-
dějícím obyvatelům nevyhovují. 

Luděk Vinohradník

Tento příspěvek nevyjadřuje stanovisko redakce PN.

občanská poradna Respondeo v Pečkách
V Pečkách je pro vás již několik let ote-

vřena občanská poradna, a to každý čtvrtek 
od 13 do 17 hodin. Bezplatné sociální služby 
mohou zájemci využít v 1. patře Vzdělávací-
ho centra Pečecka. V případě zájmu je vždy 
lepší se objednat předem. Více informa-
cí a objednání na číslech 325 511 148 nebo 
emailu poradna@respondeo.cz.

Jaké situace lze v občanské poradně ře-
šit, ilustruje následující příběh: S Petrem se 
Lenka seznámila na narozeninové oslavě 
svých kamarádů; zamilovali se do sebe a po 
třech měsících jí Petr nabídl, aby se k němu 
přestěhovala. „Naše soužití bylo moc hezké, 
cítila jsem se s ním v bezpečí, věřila jsem 
mu. Když přišel s tím, že má nějaké problé-
my a potřeboval by pomoc, neváhala jsem,“ 
říká Lenka. Petr ji požádal o ručení na půjč-
ku ve výši 250 000 Kč. 

Postupně se však začaly ve vztahu obje-
vovat trhliny, partneři se sobě odcizovali, 
až se vztah rozpadl docela a Lenka se mu-
sela odstěhovat. „S Petrem jsme přestali 
po rozchodu úplně komunikovat,“ vypráví, 
„takže mě naprosto zaskočilo, když jsem 
najednou dostala dopis od banky s tím, že 
dlužník přestal platit splátky a já mám coby 
ručitel zaplatit 400 000 Kč, na které narostla 

SlouPečky 
k zamyšlení

O čem bude dnešní zamyšlení se nad 
našimi ztrátami? Dnes na téma Ztráta 
motivace.

 Motivací se samo sebou rozumí činnost 
směřující k lepší osobnosti, k lepšímu cho-
vání, vzdělání, vědění a vůbec k našemu lep-
šímu jsoucnu. Motivací k něčemu se našinec 
udržuje v permanentní svěžesti a bdělosti 
ducha.

 Pokud se motivace ztratí, má člověk ten-
denci upadat do osidel letargie, trudomysl-
nosti a beznaděje. No jo, ale jak si v dnešní 
době motivaci udržet? Vždyť všude kolem 
sebe vidíme korupci, zneužité dotace, lži, 
neuklizené psí exkrementy na veřejných 
prostranstvích, faleš, podplacené sportovní 
zápasy, netříděný odpad a podobné demoti-
vující věci. To člověku zrovna moc nepřidá 
a řekne si, proč bych se já snažil, když všich-
ni ostatní kašlou na všechno.

Takže přátelé, pojďme vytvořit vlastní 
promo team a motivujme se, byť jen malič-
kostmi, k lepším zítřkům.      

 Jiří Lazar

Petrova půjčka.“ Lenka se pokoušela býva-
lému příteli volat a domluvit se s ním, ale 
neuspěla. „Byla jsem zoufalá, z půjčky jsem 
neměla ani korunu a z mého dělnického 
platu jsem si nikdy nemohla dovolit celou 
částku uhradit.“ 

V této situaci dostala klientka kontakt na 
Občanskou poradnu Respondeo. „Společně 
jsme její situaci podrobně a v klidu probraly 
a postupně jsme se začaly bavit o možnos-
tech řešení,“ líčí pracovnice poradny Hed-
vika Stuchlíková. Klientka se nakonec roz-
hodla jít cestou oddlužení a zároveň zvažuje 
možnost bývalého přítele žalovat. „Je přede 
mnou ještě dlouhá cesta, ale díky občanské 
poradně mám naději, že jsou moje problémy 
řešitelné. Už tím se mi nesmírně ulevilo.“ 

Občanská poradna může nabídnout po-
moc ještě před podpisem a vysvětlit klien-
tovi důsledky jeho kroku. Většina klientů 
však hledá pomoc až ve chvíli, kdy je něco 
trápí. I tehdy jim poradna nabídne pomoc-
nou ruku, poskytne potřebné informace 
a podpoří je. 

 „Do problémů se může dostat každý 
z nás a není ostudou požádat o pomoc,“ 
uzavírá Hedvika Stuchlíková.

PLACENá INZERCE
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Škola hrou – první přečtené slovo

Uvědomujeme si, že motivace žáků pro učení je na počátku jejich 
školních let tou nejdůležitějších součástí výchovně vzdělávacího 
procesu ve škole i doma.

Z prvního společně přečteného slova – máma – jsme měli všich-
ni ve třídě I. A velkou radost. Proto jsme si uspořádali malou osla-
vu, zpívali jsme a tančili, abychom si tento vzácný okamžik dobře 
zapamatovali. Těšíme se na další slova, ale víme, že s přibývajícím 
počtem písmen to nebude vždy tak jednoduché. Věříme však, že 
společnými silami zvládneme i těžké úkoly a čtení se pro nás stane 
příjemnou krásnou moudrostí.

Děkujeme všem rodičům za důslednou každodenní přípravu na-
šich dětí.  Je totiž odrazovým můstkem pro tolik očekávané jedničky 
a naplnění hesla „Škola hrou“.

Jaroslava Holubová, učitelka

Cvičení v přírodě
1. ročníky aneb i v Pečkách máme džungli

Na první cvičení v přírodě se spřáteleně vypravily třídy I. A, B, 
C za slunného dne 29. 9. 2017. Naším cílem bylo zvládnutí tří obtíž-
ných etap. Všechny splnili žáci na výbornou.

První - turistickou vycházku v délce přes 3 km s pozorováním 
podzimní přírody - jako přírodovědci. Druhou - soutěživé hry na So-
kolišti -  jako praví sportovci. Třetí – bezpečné a správné chování 
v silničním provozu i při dobrodružné cestě přírodou kolem Výrov-
ky - jako hrdinové.  Užili jsme si nejen příjemné, ale také poučné 
dopoledne.

Jaroslava Holubová, učitelka

Cvičení v přírodě 2. ročníku
Na konci září jsme vyrazili na naše obvyklé cvičení v přírodě. Šli 

jsme známou cestou přes Velké Chvalovice do Peček. Cestou jsme 
se seznamovali s dopravními značkami, sledovali provoz na silni-
cích, snažili se jít ve dvojicích a neztratit se. Po krátké svačině jsme 
za chůze hráli oblíbenou hru - kterým směrem pojede vlak? Všichni 
jsme měli velké štěstí - vždy jely dva naráz a opačným směrem. Do-
hodli jsme s majiteli stájí malou obhlídku místních koní. Poté jsme 
navštívili pečecký hřbitov, který jsme potichu prošli a hledali známá 
i neobvyklá příjmení. Měli jsme ještě nějaký čas na venkovní hraní, 
který jsme využili na skotačení na Sokolišti. Každý si našel svou 
zábavu i kamarády. 

V závěru jsme došli do sokolovny, kde na nás čekali místní čle-
nové s připraveným programem. Celých 40 minut jsme zdolávali 
překážky, skákali na trampolínách a běhali v opičí dráze. Nechtělo 
se nám ani domů.

Třídní učitelky a žáci 2. ročníku

Ukázková cvičení pro žáky naší 
školy - Sokol Pečky

Děkujeme sokolkám a sokolům za skvělou přípravu velmi vyda-
řené akce pro naše děti.

Věříme, že krátká, avšak účinná a radostná cvičení v prostorách 
sokolovny v Pečkách povede naše děti k pravidelnému sportování 
a aktivnímu trávení volného času.

Posilování nejen fyzické kondice s heslem „Ve zdravém těle, zdra-
vý duch“ plně podporujeme.

Jaroslava Holubová, učitelka

Pasování na čtenáře
Pracovnice městské knihovny v Pečkách si pro naše děti při-

pravily „Pasování na čtenáře„ V úvodu si děti připomněly pomocí 
kresleného  plakátu Josefa Lady, jak se mají starat o knihy a jaké 
zásady při jejich používání mají dodržovat. Následně předvedly 
svou čtenářskou zdatnost. Každý přečetl jednu stránku a k jejich 
překvapení se jim podařilo společně zvládnout celou knihu. Při kví-
zových otázkách si vyzkoušeli znalosti z pohádek, písniček i filmů.  
Za odměnu všichni obdrželi diplom s knížkou Lapálie v Lampálii, 
kterou si odnesli domů. 

Moc děkují žáci 2. ročníku a paní učitelky
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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

Erasmus+ ve Vídni
Dvoutýdenní kurz pro vyučující německého jazyka začal ve Víd-

ni v budově jazykové školy ActiLingua Academy 3. července 2017.  
Naše osmičlenná skupina byla složena z učitelů z Finska, Polska 
a České republiky.

Cílem kurzu bylo osvěžení jazykových znalostí a schopností, se-
známení s různými didaktickými postupy výuky pomocí nových 
vyučovacích materiálů a obohacení poznatků o Rakousku i Vídni 
z hlediska kulturního, historického i geografického.

V průběhu kurzu jsme se procvičili v jazykových schopnostech, 
získali metodické materiály pro výuku německého jazyka, které 
obohatí vyučování a motivují žáky. Osvojili jsme si postup při pří-
pravě jednoduchého videa a jeho 
prezentace před ostatními. Praco-
vali jsme ve dvojicích, skupinách 
i v mezinárodním týmu. 

ActiLingua Academy připravi-
la pro účastníky i bohatý kultur-
ní program - například komen-
tované procházky s průvodci po 
Vídni, půldenní výlet do kláštera 
Klosterneuburg nebo ochutnáv-
ku rakouských specialit.

Kurz byl pro mne velmi obo-
hacující. Věřím, že nové metody 
a postupy práce využiji při výuce 
německého jazyka na naší škole.

Ludmila Podlešáková  

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.

Základní škola Pečky, okres Kolín, tř. Jana Švermy 342, 
přijme do pracovního poměru kvalifikovanou účetní 

pro kompletní vedení podvojného účetnictví 
v příspěvkové organizaci s nástupem ihned.
Nabídky s životopisem zasílejte na e-mail: 

admin@zspecky.cz.

Zprávy z naší školy
Letošní školní rok zahájila ZŠ PO s počtem 14 žáků, kteří jsou 

rozděleni do dvou tříd. Žáci naší školy jsou již třetím rokem vyučo-
váni podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělává-
ní. Pro snadnější zvládnutí obtížného přechodu ve výukovém pro-
gramu, pracuje v každé třídě jeden asistent pedagoga, který dětem 
ve výuce pomáhá. Vzájemná spolupráce mezi pedagogy, žáky a ro-
diči je na dobré úrovni a škole se tak daří plnit preventivní program 
a vést žáky k minimalizaci sociálně patologických projevů chování, 
problémům s plněním a řádným omlouváním školní docházky apod.

Škola se v měsíci září a říjen zúčastnila akcí, které děti většinou 
znají z předešlých let, jako např. „Ekokosteláda“, Jičín, město po-
hádky, Dopravní soutěž na DDH Kolín. Ve spolupráci s KD Pečky 
jsme využili nabídky programu „Krejčík Honza“, kterým byli žáci 
velmi nadšeni. Nyní se ve škole věnujeme podzimnímu tvoření a po-
malu začínáme pokukovat po nápadech na adventní tvoření. Vzhle-
dem k tomu, že žáci letos rádi tvoří a vyrábějí, chtěli bychom se se 
svými výrobky pochlubit veřejnosti.

Hana Bubeníková

Pestrobarevný podzim 
ve školce

Podzim nám na školní zahradu přinesl nejen spoustu barevného 
listí, ale také zajímavé akce. Již tradiční je pro nás týden zaměřený 
na bezpečnost. Letos jsme měli na zahradě návštěvu, která přichá-
zí často v nepříjemných životních situacích, ale my ve školce jsme 
tyto hosty přivítali s úsměvem. Kdo nás navštívil? Byli to policisté 
z Obvodního oddělení Policie ČR v Pečkách pod vedením npor. Bc. 
Jaroslava Raka, a to u příležitosti Dne bez aut v rámci Evropského 
týdne mobility. Děti si prohlédly policejní vozy, mohly je prozkou-
mat zevnitř, dozvěděly se mnoho zajímavých informací, dostaly dár-
ky, viděly a osahaly si některé policejní pomůcky. Policisté vlídně 
a trpělivě odpovídali na všechny dotazy, za což jim velice děkujeme 
a těšíme se na další společné setkání.

Také říjnová návštěva, a opět na zahradě, byla netypická. Uspo-
řádali jsme výchovně vzdělávací program s názvem „Koza domácí“. 
Není to náhoda, protože 4. říjen je Mezinárodním dnem zvířat. Vy-
užili jsme tohoto svátku a skutečné kozí slečny jsme k nám na za-
hradu pozvali. Děti poznaly, jak kozy žijí a čím se živí, ve druhé části 
programu zvířata předvedla různé kousky a tanečky, následně si 
děti mohly zvířata pohladit nebo se projít po zahradě, pokud chtěly. 

Přikládáme fotografie z obou akcí a těšíme se na další.
Miroslava Zumrová, ředitelka MŠ
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Jak to začalo a skončilo
Je tomu již 77 let, kdy se v Pečkách za-

čal hrát organizovaný lední hokej. Již před 
tím v letech 1933 až 1938 vznikla v Pečkách 
parta hokejových nadšenců (viz foto), pod 
názvem ,,HOS“. Toto mužstvo ale nehrálo 
žádnou soutěž. To až od roku 1940 pod ná-
zvem AFK Pečky. 

U začátku hokeje v Pečkách byl také 
František Šifta, budoucí významný operní 
zpěvák moravských operních scén. Narodil 
se v roce 1922 v Pečkách a zemřel v roce 
2002 v Olomouci. František v dopise z roku 
1988 panu Jakoubkovi vzpomíná na začátky 
tohoto sportu v Pečkách. Nechme jej vyprá-
vět: „Je tomu již 43 let, co jsme se nechali 
u pana Marka vyfotografovat na společné 
tablo, které opatruji v náležité úctě. Bylo 
to ve velmi úspěšné sezoně 1944 – 1945. Ale 
naše parta se zrodila mnohem dříve, to jsme 
neměli žádné vybavení, o řádné výstroji 
se nám jenom snilo. Vše jsme si vyráběli 
sami podomácku. První přišel Jirka Dršata 
se svépomocí vyrobenými chrániči holení 
a kolen. I já jsem se za pomocí maminky 
snažil si něco podobného vyrobit do branky. 

Byli jsme zapáleni pro tuto věc. Ze sokolov-
ny jsem si půjčil šermířkou helmu, ale z ní 
bylo špatně vidět. Obrátil jsem se na pana 
Nováka, klempíře naproti AFK a ten vyrobil 
helmu drátěnou, která se od dnešních moc 
neliší. Honili jsme puk tam, kde se dalo: 
na ,,Benešáku“ a na mlynářovic louce. Ne-
organizovaná parta hlavně nás „ Bačováků“ 
vznikla na obrovských loužích po roztátém 
sněhu na polích za jatkama  (V. Čečák, J. 
Nový, Vl. Plecháč, V. Kuchař, a také „světští“ 
bratři Hamplové - tomu staršímu se říkalo 
,,Bundáš“, ten mezi nás ale moc nezapadl). 
Nepamatuji se přesně, jak to pokračovalo, 
ale vím zcela přesně, že to byla zásluha pana 
Jardy Jakoubka, který nás trochu zcivilizo-
val a přivedl další kluky: Jirku Vaníčka, Na-
vrátila, bratry Vokálovy, Lojzu Müllera, Ci-
vína, Jakuba Svobodu, Cabrnocha a hlavně 
Jindru Dršatu. To byla jednička, s ním byla 
radost hrát, za ním jsem měl polovic práce 
a dával parádní goly. V dalším období se 
přidal Zd. Kozák ze Žabonos. Přišly posily 
z Prahy (za války nasazeni na práci u Jouzů 
na výr. letadel) Franta Suchý a Jirka Antoš 

HOS PEČKY - prvé kockeyové družstvo v Pečkách.
7. ledna 1934 v Dymokurech.

Stojící: Hosa Jar. - Melichar - Hodinář V. - Jouza Sv. - Vlach J. - Vindyš R. - Švarc Vl. - Kulveit 
B. - Jouza Jar. -

Návraty
Mohou být šťastné, nečekané, nepovede-

né, zapomenuté … Vyjely jsme s kamarád-
kou Marií posázavským pacifikem, jinak 
zvaným posázavská vlečka, někam k Sáza-
vě. Prozkoumaly jsme kousek posázavské 
země a jedeme domů. Jenže smůla, bouřka 
a dešťový příval podemlel koleje, a tak spolu 
s dalšími otrávenými cestujícími trčíme na 
trati. A to je ten zapomenutý návrat, protože 
na mou duši nevím, jak a kdy jsme se do-
staly domů. Na jeden si vzpomínám přes-
ně. S Marií se rozhodujeme zajet na Slapy. 
Vyrážíme z Bystřice autobusem za nádher-
ného jarního dne, všude mladá zeleň, nebe 
bez mráčku, zem a voda voní. Prožíváme tu 
pár hezkých hodin, až je čas vrátit se, od-
kud jsme přijely. Marie nachází jízdní řád, 
koukáme do něj, pak po sobě a dáváme se 
do takového smíchu, až nám tečou slzy. Ne-
vím, proč nás tak rozjařilo, když byla sobota 
a nic nejelo. Po chvíli mudrování je jasné, 
že musíme po svých. Bereme to jako zají-
mavé dobrodružstvíčko, rázně vykračujeme 
a vtipkujeme na vlastní adresu. Míjíme Ne-
veklov, kde můj bráška jako voják nějakou 
dobu pobýval, to mi ještě zlepšuje náladu.

Jenže postupně tempo povoluje, vtipy 
už nehýříme, spíš doufáme, že nás někdo 
sveze. Marně, tahle silnice byla tak pustá, 
že nás nepředjelo snad jediné auto. Pak už 
mlčíme, sotva táhnem nohy a nakonec se 
prodíráme lesem, prý zkratkou, a bez slávy 
přicházíme domů. Fyzicky sice hodně blízko 
dnu, zato s hrdinským sebevědomím, zvlášť 
když posloucháme kázání o lehkomyslnos-
ti, málem zabedněnosti. Ale co se vlastně 
stalo? Aspoň je na co vzpomínat! Je pravda, 
že jsem si dlouho léčila obrovský puchýř na 
chodidle. My se totiž na „vejšlap“ nevydaly 
v pořádných botkách, ale jako slečinky na 
odpolední korzo ve střevíčkách! -zf-

a nesmím zapomenout na mladého Grila, 
pozdějšího šéfa ,,U Rotů“ v Praze. To smutné 
nechávám na konec. Vzpomínku na Karla 
Alinu, i ten byl u našich začátků, velký nad-
šenec, ale proto, že nebyl arijec, jednu neděli 
před zápasem se nedostavil, pak nosil něja-
ký čas potupnou žlutou hvězdu a skončil 
špatně. Vzpomínám, že jsme jezdili na hřiště 
soupeřů všelijak. Někdy v mraze na kolech, 
někdy vlakem a také do Poděbrad na valní-
ku taženém koňmi. Byly to krásné pionýr-
ské doby. Při pohledu zpět patřila tato doba 
mezi nejmilejší údobí mého života.“  

Nyní něco málo ze současnosti. V posled-
ních letech hrálo mužstvo Sp. Pečky „Polab-
ský pohár“ organizovaný činovníky ,,Stadio-
nu Nymburk“. Po znovuotevření zimního 
stadionu v Poděbradech se soutěž přejme-
novala na Poděbradský pohár. Mužstvo Pe-
ček sehrálo i několik přátelských zápasů 
se zahraničními výběry z Ruska, Turecka 
a Kuvajtu. Asi největším zážitkem pro hrá-
če bylo utkání s výběrem amatérů z Toron-
ta. Jak léta ubíhala, kádr mužstva stárnul. 
O mužstvo se vzorně staral a hrál Milan Pa-
luska, za podpory MěÚ v Pečkách a výboru 
Spartaku Pečky. Hráči si hradili téměř vše 
ze svého, což nebylo málo, hokej je drahý 
sport. Chyběla výchova dětí k tomuto spor-
tu. Stadion již dávno není, Země se otepluje, 
v zimě nemrzne a děti mají dnes jiné zájmy. 
V minulých dobách jsme měli svůj autobus 
a dostatek finančních prostředků pro mlá-
dež. A tak to zkrátím. Hokej v Pečkách na-
psal po 77 letech v sezoně 2016 - 2017 svoji 
poslední kapitolu. Tedy konec hokeje v Peč-
kách. I když na rozloučenou obsadil Spar-
tak Pečky krásné 3. místo v Poděbradském 
poháru.

Jan Karbus, Milan Paluska

HC Spartak Pečky v sezóně 2016/2017
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ohlédnutí
Kulturní středisko Pečky uskutečnilo 

další autokarový zájezd do Frýdlantu. Pro-
hlédli jsme si rozsáhlý zámek s hradem, po-
hyblivý betlém, náměstí s krásnou radnicí. 
Dalším zastavením byly Lázně Libverda. 
Jsou to malé lázně a krásným parkem a za-
jímavou restaurací v obřím sudu. Poslední 
prohlídkou byl obrovský chrám Navštívení 
Panny Marie v Hejnici.

Sobotní pohádka pro děti

Pro děti jsme připravili opožděné posví-
censké odpoledne plné her a soutěží. Za 
krásného počasí si děti prošly dvaceti stano-
višti na trase okolo školy, kde plnily různé 
úkoly jako střelbu z luku, dělaly kotrmelce, 
chodily na chůdách, hledaly poklad, malo-
valy obrázky a za to obdržely sladký košíček 
s posvícenským koláčkem. Nechybělo ma-
lování na obličej, skákací hrad a prohlídka 
krásného veterána značky Škoda. Na závěr 
předvedl svá kouzla kouzelník Grino.

Vlastivědný kroužek se vydal tentokrá-
te do Českého středohoří na horu Lovoš 
nacházející se u Lovosic. Na jeho vrchol 
jsme se vydali z vesničky Oparno a poma-
lým stoupáním jsme dosáhli vrcholu, který 
leží v nadmořské výšce 570 m. Na vrcholu 
je vybudovaná vyhlídková terasa s infota-
bulemi, takže jsme se dobře orientovali po 
okolí. Zpět jsme šli prudčeji přímo do Lo-
vosic. Druhý den většina z nás pocítila bo-
lesti všech svalů na nohách, ale byl to opět 
krásný zážitek.

Věra Šuková, ředitelka KS

Srdečně vás zvu

Všechny mé vystavené práce jsou zapůjčeny ze soukro-
mých sbírek majitelů.

Začínal jsem v roce 1967 jako samouk poté, co jsem vi-
děl vystavenou řezbářskou práci v galerii v Praze. Dílo mě 
tak nadchlo, že jsem se sám začal učit dle zakoupené knihy 
o řezbářství a zanedlouho se stala řezbařina mým celoživot-
ním koníčkem. V počátcích mě ovlivnili akademičtí malíři, 
kteří se pohybovali v mém okolí, zejména Václav František 
Ulšmíd, který mi nejen radil a  odborně vedl, ale i vytvořil 
řadu námětů pro mou práci. Nyní čerpám náměty ze života, 
přírody či vesnické architektury. Nejvíce si vážím svých ře-
zeb v podobě ženských aktů. Od roku 1985 jsem byl členem 
amatérských výtvarníků pro Prahu východ,  se kterými jsem 
každý rok vystavoval svá díla ve Staré Boleslavi. 

František Frühauf

na mou výstavu dřevořezeb v Městské knihovně Sv. Čecha v Pečkách 
od 4. do 16. 11. 2017, která bude zahájena vernisáží 4. 11. 2017 od 17:00.

Další realizované výstavy:
2007-2017 - každý rok vánoční výstava 
v Betlémské kapli Praha 1
2009 - výstava v galerii u Zlatého 
kohouta, Praha 1
2016 - výstava v MDDM Úvaly

Přijměte pozvání
na výstavku ke stoletému výročí uve-

dení do provozu Havránkova mlýna v Peč-
kách, v ul. P. Bezruče čp. 476 u hřbitova. 

Výstavba mlýna, realizovaná stavitelem 
ing. Karlem Pokorným, byla zahájena v roce 
1915 a v roce 1917 byl již v plném provozu 
včetně obytné vily a pekárny. Zprvu byl 
automatický válcový mlýn poháněn parou 
(sentinelem), pak elektřinou. Byl dimenzo-
ván na kapacitu dvou vagonů denně. 

Výstava, která se bude konat v prosto-
rách mlýna, bude zahájena vernisáží dne 
10. 11. 2017 od 19,00 hod. Následně bude 
otevřena veřejnosti každý den od neděle 12. 
11. 2017 symbolicky až do státního svátku 
boje za svobodu a demokracii do pátku 17. 
11. 2017. 

 otevírací doba výstavy: 
12. 11 - 16. 11. 2017  15:00 – 17:00
17. 11. 2017     9:00 – 11:00 
Expozice se bude věnovat nejen historii 

mlýna od jeho založení po současnost, ale 
i zakladateli Františku Havránkovi, jeho ro-

dině a blízkým spolupracovníkům. Uvidíte 
dobové filmové záběry, fotografie, listiny 
i jiné předměty z archivu pamětníků a ro-
diny. 

Přijďte se dozvědět více o historii našeho 
města nebo si zavzpomínat s pamětníky. Po-
kud máte jakékoliv fotografie, listiny a jiné 
předměty připomínající Havránkův mlýn 
a jeho historii, budu vám vděčný za laskavé 
zapůjčení pro tuto výstavu.

Těším se na přátelské setkání ve mlýně.
Jiří Švejnoha, 

svejnoha@aksvejnoha.cz, 603 193 231

Adventní setkání
Není to tak dávno, co dě-

tem skončily letní prázdniny 
a nám zasloužená dovolená 
a už chystáme další ročník 
Adventu, letos již popáté. 
Spolek rodičů a přátel pe-
čecké školy spolu se vzdě-
lávacím centrem pro 
vás a vaše blízké 
připravili tra-
diční Adventní 
setkání.

Opět jste sr-
dečně zváni na pečec-
ké náměstí k rozsvíce-
ní vánočního stromku v 17 
hodin, kterému bude od 14 
hodin předcházet bohatý 
adventní program. Opět se 
můžete těšit na tvořivé dílny 
pro malé i velké v přízemí 

MěÚ a budově ZŠ, na vystou-
pení dětí z našich škol před 
radnicí, na stánky s nabídkou 
svátečního zboží, na tradič-
ní soutěž o nejlepší vánoční 
cukroví, na koncert malých 

i velkých muzikantů ze 
ZUŠ a svatotomášské-

ho sboru v kostele 
sv. Václava, na 
vánoční punč 
a výborný sva-

řák, na zvířátka 
k pohlazení, živý bet-

lém,…… a anděly :-).
Přivítejme společně nej-

krásnější svátky roku!

za realizační tým Iveta Minaří-
ková a Jana Kusá
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Stará garda

25. září 2017 se držela, jako každoročně, tradiční zlatá. Na městském fotbalovém stadionu se konal velice zajímavý zápas. Rozdala si to 
mezi sebou stará garda místního AFK rozdělená na ŽLUTÉ a ORANŽOVÉ. O výsledek tentokrát nešlo, důležitý byl jen sportovní zážitek. 

Mirek Schnurpfeil

Říjen na palubovce
Naše PŘÍPRAVKA má ze sebou svůj 

první turnaj. V sobotu 14. 10. nám hrálo 6 
družstev první kolo Supermini v Mnicho-
vě Hradišti. V chytaném mini jsme měly 2 
družstva. Tady se všichni zápas od zápasu 
zlepšovali, po náročných bojích jsme obsa-
dily 5. a 8. místo z 15 družstev. V částečně 
chytaném (obtížnějším) jsme měly jedno 
družstvo. První zápas pro ně byl velmi těž-
ký, ale v dalších zápasech se pět zdokonalo-
valy a získaly 11. místo z 15 družstev. 

V odpoledním modrém minivolejbale 
nám hrála tři družstva. Svůj první zápas 
zde měla Eliška s Vali, které doplnila áďa, 
ty zde sbíraly své první zkušenosti a odpo-
vídalo tomu také 21. místo z 24 týmů. Další 
družstvo s minimem zkušeností získalo přes 
všechnu snahu 11. místo, i u nich bylo vidět, 
jak se neustále zlepšují. A nakonec naše třetí 
družstvo, to bylo třetí doslova, cinkla nám 
bronzová medaile. Všechny hráčky mohu  
pochválit za jejich bojovnost a za to, že se 
nevzdávají ani při zdánlivě prohraném zá-
pase. 

MLADŠÍ ŽáKYNĚ odehrály podzimní 
skupinu krajského přeboru Středočeského 
kraje v podstatě hladce a bez prohry. Tím 
si zajistily postup z prvního místa do 1. vý-
konnostní skupiny. První kolo se odehrálo 
15. 10.  Tam se hrál první zápas s Mělní-
kem, který jsme vyhrály 2:0, kdy na hřiště 
nastoupila Katrin i Verča, které nejsou ještě 
moc zkušené, ale i přesto, odvedly výborný 
výkon. Druhý zápas jsme vyhrály nad Kra-
lupami 2:1, zde nastoupila opět nezkušená 
Viky, která tým výborně podpořila.  Třetí zá-
pas proti Nymburku skončil opět vítězstvím 
2:1.  Ve druhém setu, který jsme prohrály, 
nás opustil dobrý příjem, nahrávačky nedo-
táhly nahrávky a míč jsme dávaly soupeři 
bez útoku a umístění. Třetí set už vypadal 
mnohem lépe, a proto jsme ho dotáhly do 
vítězného konce. Všechny tři začátečnice, 
Viky, Verča a Katrin si zaslouží pochvalu. 

Tu si zaslouží i Terka Hrabáková, která nám 
byla velkou oporou na síti. 

STARŠÍ ŽáKYNĚ v první části soutě-
že krajského přeboru Středočeského kraje 
skončily na krásném druhém místě, a tím 
si vybojovaly přímý postup do první výkon-
nostní skupiny zimní části soutěže. První 
turnaj této skupiny se odehrál v neděli 22. 
10. Hrály jsme s Kolínem „A“. Při hře bylo 
vidět, že Kolín má starší a zkušenější hráčky 
než my, naše děvčata sice bojovala stateč-
ně, ale podlehla Kolínu 0:2. V dalším zápase 

nám byl soupeřem Mělník. První set jsme 
hrály pomalejší hru a Mělník nás porazil, 
ve druhém setu jsme se zázračně probra-
ly a děvčata vybojovala vítězství 20:25. Ve 
třetím rozhodujícím zkráceném setu jsme 
měly opět výpadek a zápas skončil 2:1 ve 
prospěch Mělníka.

12. 11. se můžete přijít podívat na naše 
mladší žákyně do pečené Parkhaly od 10 
hodin a podpořit je v dalším boji v první vý-
konnostní skupině. Budeme se na vás těšit. 

Ladislava Šátková, trenérka
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Vítání občánků

Gratulujeme
V měsíci listopadu oslaví svá životní 
jubilea:

Jiří Soukup – 80 let
Josefa Pospíšilová – 80 let
Jindřich Kubíček – 80 let
Věra Vinohradníková – 90 let
Květa Sochová – 92 let
Josef Pánek – 95 let

Hodně zdraví a elánu!

Dne 22. listopadu 
se dožívá pan Josef 
Pánek krásných 95 
let. 

Tatínku, přejeme 
Ti k Tvým narozeni-
nám nejvzácnější dar 
„HODNĚ ZDRAVÍ“. 

Jarka s rodinou 
a Milan s rodinou

Dobrá věc se podařila...
Dovolil jsem si použít do názvu slova ze 

Smetanovy Prodané nevěsty. Myslím si, že 
ten název odpovídá skutečnosti.

Před léty jsem stál před podobným pro-
blémem - opravou varhan - v Uhlířských Ja-
novicích. Byl tam rozdíl: tam hodnota díla 
byla téměř 2 miliony a začínal jsem s pří-
spěvkem od města Uhlířské Janovice ve výši 
250 tisíc korun. Při svěcení varhan o něko-
lik let později mně světitel varhan v jakémsi 
bratrském napomenutí označil za blázna. 
Nemyslel to zle, ale v kontextu začít a reali-
zovat takový záměr s tak malým základním 
kapitálem to na moc rozumu neukazovalo. 
Tam jsem se rozhodoval trochu pod tlakem 
daného příspěvku. 

 Co mě nutilo v Pečkách pustit se do 
opravy varhan, byť cenově mnohem méně 
náročné, nedovedu ani po téměř dvou letech 
odpovědět. Nevím, kde jsem vzal tu odvahu 
a sílu, ale s kladným stanoviskem diecézní-
ho organologa a především několika farní-
ků, se kterými jsem záměr probíral, jsem se 
nakonec rozhodl, že se do opravy pustíme. 
Nebral jsem to jako záležitost jen svoji, ale 
celé farnosti - vždyť kostel není faráře, ale 
celé farní osady (počítaje v to i ty jiného vy-
znání a také ty bez vyznání, protože kostel 
patří k místu, kde stojí a já osobně do farní 
rodiny zahrnuji všechny, kteří ve farnosti 
žijí). 

Proběhla všechna potřebná jednání o roz-
sahu prací, ceně a ostatním podmínkách, 
z nichž jedna podstatná byl termín dokon-
čení do svátku sv. Václava, patrona kostela, 
města i farnosti. Práce začaly a pokračovaly 
způsobem, který zaručoval dodržení termí-
nu. V určitém období jsem měl pochybnosti, 
zda se opravdu podaří termín dodržet, ale 
ukázalo se, že moje obavy byly zbytečné. 

Nastal den sváteční - 28. září 2017 - svá-

tek sv. Václava. Podvečerní mše svatá a po ní 
benefiční koncert. Účastníci mohou potvr-
dit, že to byl neobyčejný zážitek.

Nyní trochu méně prozaického, tedy o pe-
nězích. Začátek sbírky na opravu varhan 
nevypadal příliš povzbudivě. V začátcích po-
máhala Maruška Samková prvními benefič-
ními koncerty v našich kostelích, k nimž při-
byl i evangelický kostel v Pečkách a kostel 
v Poříčanech. Ty byly začátky, které se jako 
slabý potůček mění v potok a později řeku.  
Po menších částkách se objevil jeden a poz-
ději druhý příspěvek po 50.000,- Kč. Schá-
zely se příspěvky se čtyřmi nulami, ale i se 
dvěma, ale byl to takový, občas přerušovaný 
tok. Podstatné pro zvýšení prostředků na 
opravu byla příprava již zmíněného benefič-
ního koncertu  o svátku sv. Václava s před-
prodejem vstupenek. Výsledek odpovídal 
vynaloženému úsilí a byl jedním z podstat-
ných přínosů do sbírky. A hlavně - zážitek 
pro interpretky i posluchače, jak dosvědčo-
vala atmosféra  souznění z obou stran.

Zatím poslední akcí k podpoře opravy 
varhan byl benefiční koncert komorního 
smyčcového orchestru Vox Bohemica, který 
se uskutečnil v neděli 22. října. Radost byla 
na obou stranách - jak u účinkujících, tak 
i posluchačů. Dobrá věc se tedy podařila. 
Bude jistě třeba občasného doladění, jak si 
bude nástroj „sedat“, ale určitě bude něko-
lik desetiletí sloužit k radosti a spokojenosti 
těch, kdo sedí u varhan i posluchačů.

Před závěrem: cena dle nabídky 314.300,- 
Kč; navýšení - hrací stůl a výměna píšťal 
37.000,- Kč; celkem (bez DPH) 351.300,- Kč; 
uhrazeno 244.790,- Kč.

Na úplný závěr poděkování všem, kteří 
jakýmkoliv způsobem přispěli k realizaci 
nápadu opravit varhany v pečeckém kos-
tele. Poděkování za finanční příspěvky, za 

V říjnu jsme na Městském úřadu v Pečkách přivítali další občánky našeho města: Zdeň-
ka Frýdu, Daniela Hájka, Milana Holého, Honzíka Charouse, Elišku Kyhosovou, Barborku 
Skalovou, Marka Suchého a Vojtěcha Zubíka. (foto J. Železný)

zorganizování benefičních koncertů a další 
formu pomoci, bez které by se nepodařilo 
dílo dokončit a bez níž by se ani nepodařilo 
dotáhnout i do konce úhradu za opravu.

 S vděčností a s modlitbou vzpomínám 
na všechny, kteří toto dílo podpořili, připo-
mínám si i na tak trochu iniciátora opravy, 
zesnulého P. Jiřího Kusého. A všechny při-
pomínám v každé mši svaté, která je jednou 
za měsíc obětována za všechny dobrodince.

P. Josef Nerad, farář v Pečkách

 17. listopad 

DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 
 

Zveme Vás v pátek 17. 11. 2017 v 17:00 k pietnímu místu u budovy 
Městského úřadu v Pečkách, kde v duchu demokratických tradic 

rozsvítíme Havlovo srdce. 

 

Věra Křížová 

Martin Homan 

Pavel Kupr 

Spolek rodičů a přátel ZŠ a Vzdělávací centrum města Pečky Vás zvou dne 

27. 11. 2016 od 14:00 hodin na náměstí v Pečkách na  
 

ADVENTNÍ SETKÁNÍ 
 

* VÁNOČNÍ JARMARK  

* Soutěž o nejlepší vánoční cukroví 

*Koncerty malých i velkých zpěváků a muzikantů 

* TVOŘIVÉ DÍLNY * VÝSTAVA BETLÉMŮ 

* Živý betlém  * Andělé 

* ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU * 
KOLEDY* 

3. 12. 2017 od 14:00 hodin na náměstí v Pečkách na
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ků odpovídá autor. Redakční uzávěrka je ke 20. dni v měsíci. Grafická úprava a tisk: Jan Pošík - POSH, Cerhenice.
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4. - 16. 11.  Výstava dřevořezeb Františka Frühaufa (MK Pečky) 
   Městská knihovna Sv. Čecha Pečky, www.knihovnapecky.cz
 4. 11. 10:15 AFK Pečky – Kostomlaty (dorost)
  14:00 Workshop - Venkovní dekorace (VCP)
   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz
  16:00 Basketbalové utkání 1. ligy žen TJ Sokol Pečky - BK Havířov
   Parkhala Pečky 
  18:00 Prodloužená v tanečních (KS)
   Kulturní dům Pečky
 4. - 5. 11. 9-17 Výstava železničních modelů
   Žerotínova 281, Pečky, www.szmp.cz
 5. 11. 10:00 Basketbalové utkání 1. ligy žen TJ Sokol Pečky – UP Olomouc
   Parkhala Pečky 
  10:15 AFK Pečky – FC Mělník (starší žáci)
  11:55 AFK Pečky – FC Mělník (mladší žáci)
  14:00 Rej strašidel (KS)
   Velký sál kulturního domu
   Workshop Lístečková dílna pro pra/rodiče s dětmi (VCP)
   Vzdělávací centrum Pečky
 7. 11. 17:30 Žákovský koncert ZUŠ Pečky (ZUŠ Pečky)
   Velký sál ZUŠ Pečky, www. mujweb.cz/zus.pecky
  19:00 Workshop Předadventní zdobení – papírový věnec (KLUBKO)
   Vzdělávací centrum Pečky 
 8. 11. 17:30 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Pečky
   Kulturní dům Pečky
 10. 11. 19:00 Vernisáž výstavy ke 100. výročí Havránkova mlýna v Pečkách  
   (12. – 17. 11.) Havránkův mlýn, P. Bezruče 476, Pečky
 11. 11. 9, 11 Basketbalový krajský přebor minižákyň 
   TJ Sokol Pečky - Stud. Pardubice - Parkhala Pečky
  14:00 AFK Pečky – Býchory („A“)
   Workshop – Andělská keramika (VCP)
   Vzdělávací centrum Pečky 
 12. 11. 10:00 Žákovský přebor ve volejbalu – mladší žákyně
   Parkhala Pečky
 13. 11. 17:00 Přednáška „Teče voda, teče - historie a současnost vodovodu 
   v Pečkách“ – Miroslav Hartman (ČKA)
   Malý sál kulturního domu
 14. 11. 19:00 Workshop Předadventní zdobení - dekorace na dveře (KLUBKO)
   Vzdělávací centrum Pečky 
 15. 10. 17:00 Přednáška „Poklady ze sbírek Reg. muzea v Kolíně“ 
   - Vladimír Rišlink (ČKA) - Malý sál kulturního domu
 17. 11. 17:00 Rozsvícení Havlova srdce - Den boje za svobodu a demokracii
   Pietní místo u budovy MěÚ Pečky
 18. 11. 10:15 AFK Pečky – Loučeň (dorost)
 19. 11. 10:15 AFK Pečky – Říčany (starší žáci)
  11:55 AFK Pečky – Říčany (mladší žáci)
 21. 11. 19:00 Workshop Předadventní zdobení – stromeček (KLUBKO)
   Vzdělávací centrum Pečky 
 22. 11. 17:00 Přednáška „Městský architekt a jeho role při rozvoji města“
   - Jan Drška (ČKA)
   Malý sál kulturního domu
 25. 11. 14:00 Výtvarný workshop Ateliér (VCP)
   Vzdělávací centrum Pečky
 28. 11. 19:00 Workshop Předadventní zdobení – svícen na stůl (KLUBKO)
   Vzdělávací centrum Pečky 
 29. 11. 17:00 Přednáška „Zlaté časy v Čechách - o nalezištích 
   na našem území“ – Václav Ziegler (ČKA)
   Malý sál kulturního domu
  17:30 Žákovský koncert ZUŠ Pečky (ZUŠ Pečky)
   Velký sál  ZUŠ Pečky, www. mujweb.cz/zus.pecky
 2. 12. 14:00 Workshop – Ručně šité vánoční ozdoby (VCP)
   Vzdělávací centrum Pečky
 3. 12. 14:00 Slavnosti Advent je tu! 2017 (SRPDŠ)
   Masarykovo náměstí Pečky, kostel sv. Václava, ZŠ 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: 


