
12 PROSINEC
2017

Vítání občánků

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.

Poslední letošní veřejné 
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA  
města Pečky se koná 

ve středu 
13. prosince 2017 

od 17.30 hodin 
v malém sále kulturního 

domu v Pečkách
Na programu jednání bude mj. 

návrh rozpočtu města na rok 2018, 
odměny neuvolněným zastupite-
lům města, Obecně závazná vy-

hláška č.2/2017 o místním poplat-
ku za svoz komunálního odpadu, 

nová pravidla čerpání půjček 
z Fondu rozvoje bydlení. 

Jste zváni.

Uzávěrka 
lednového čísla

Pečeckých novin 

již 14. prosince 2017

Vedení mě sta 
spolu se zamě stnanci 
mě stského úřadu 
a redakcí P N
přejí v š em svým 
spoluobčanům 
spokojené Vánoce 
a hodně š t ě stí 
v novém roce 2 018 .

16. listopadu jsme na Městském úřadu 
v Pečkách přivítali další občánky našeho 
města: Alici Kovářovou, Adélku Havlíko-
vou, Lauru Bortlíkovou, Sifii Mužíkovou, 
Honzíka Horáčka, Sebastiána Svobodu, Lu-
káše Zachara, Lilianu Šafrovou, Aleše Orta, 
Anežku Pivoňkovou a Vojtu Drbala. 

V letošním roce 2017 se slavnostního ví-

tání zúčastnilo celkem 26 dětí se svými rodi-
či a příbuznými.  O zachování této více než 
40leté tradice se v současné době stará ma-
trikářka Zuzana Vaněčková a členky Sboru 
pro občanské záležitosti Svatava Jindřicho-
vá a Věra Šuková. Velký dík patří i malým 
recitátorům z MŠ Mašinka Pečky a fotogra-
fu Jaroslavu Železnému.

KONCEPT 
REVITALIZACE 

PARKU V PEČKÁCH
Město Pečky zve občany na prezentaci 

pracovního konceptu revitalizace městské-
ho parku v Pečkách, která se bude konat 
dne 11. 12. 2017 v 17.00 v Kulturním domě 
v Pečkách.

Koncept parku je předlohou pro tvorbu 
studie a je k nahlédnutí na stránkách města 
pod položkou investice a strategie.
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ÚVODNÍK Knihovna v novém

Vážení spoluobčané, přátelé, sousedi. 
Rád bych se Vám omluvil za to, co bylo otiš-
těno v listopadových Pečeckých novinách. 
Pan Vinohradník požádal o zveřejnění pří-
spěvku Dvě události listopadu 2017. Obsah 
tohoto příspěvku nebudu komentovat. Ne-
chci se otírat ani o osobu autora. Redakční 
rada váhala, zda takový příspěvek na strán-
ky novin, které mají informovat o dění ve 
městě patří. Nyní, podle reakcí občanů ří-
kám, že určitě ne.

 Rád bych tohle všechno na stránkách 
Pečeckých novin uzavřel. Tyto noviny mají 
přinášet informace o společenském a kul-
turním dění ve městě. V žádném případě 
neslouží pro propagaci politických stran 
ani šíření rasistických a xenofobních ná-
zorů. Takové příspěvky nebudou zveřejňo-
vány. Inzerce před komunálními volbami 
bude politickým stranám a sdružením kan-
didátů umožněna v září 2018. 

Závěrem mi dovolte popřát všem lidem 
dobré vůle klidný čas adventní a krásné 
Vánoce.

Milan Paluska, místostarosta

Prosincové 
zamyšlení

Hledáme zájemce 
o úklid 

na místním oddělení 
Policie ČR 
v Pečkách. 

Pracovní úvazek: 
4 hodiny denně

Bližší informace na tel.: 
p. Trnka 724 862 194.

Oznámení 
o uzavírce silnice 
Pečky – Ratenice
V termínu od 7. 12. do 22. 12. 2017 bude 

probíhat oprava povrchu vozovky v celé 
šíři ul. Sladkovského v Pečkách až k mostu 
přes Výrovku. Jedná se o opravu vozovky č. 
III/32914. Objízdná trasa je vedena po silnici 
II/329 a III/32915, tedy přes Vrbovou Lho-
tu. Zadavatelem opravy je Krajská správa 
a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., 
dodavatelem je Silnice Čáslav - Holding, a.s.

Městský výbor Komunistické strany Čech a Moravy děkuje všem 
občanům města za podporu při volbách do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky. Děkuje všem svým členům 
a příznivcům, kteří odevzdali hlasy pro naše kandidáty.

Víte že, . . .
… v měsíci listopadu rozšířila svoji pů-

sobnost Místní skupina ČKA v Pečkách 
v budově Obecního úřadu ve Velkých Chva-
lovicích přednáškou pana Miroslava Hart-
mana, „Teče voda, teče ... historie a součas-
nost vodovodu v Pečkách a Velkých Chva-
lovicích“? Přednáška přiblížila autora vodá-
renské věže Dr. Ing. Františka Uhra, stavbu 
samotnou s jejími technickými parametry. 
Posluchači měli možnost nahlédnout do vý-
kresové dokumentace, historických map pe-
čeckého katastru a prameniště, ze kterého 
je napájen pečecký vodovod a další odběrná 
místa, včetně Velkých Chvalovic. Zároveň 
byla doplněna o nové poznatky v souvislos-
ti s kvalitou spodních vod. Další přednáška 
Mgr. Vladimíra Rišlinka, historika, ředitele 
Regionálního muzea v Kolíně „Čas adventní 
a vánoční v lidových tradicích“ se uskuteční  
v pondělí 11. prosince od 17:00.

Věříme, že přednáškou posluchačům 
přiblížíme a zpříjemníme nadcházející vá-
noční svátky. 

Přijďte, těšíme se na setkání. 
Za MS ČKA Ludmila Švandová

V první polovině měsíce listopadu pro-
běhla rekonstrukce fasády Městské knihov-
ny Svatopluka Čecha v Pečkách. Jednalo se 
o obnažení základů až na základní izolační 
vrstvu (spolu s překvapením v podobě ka-
beláží, které zde nikdo nečekal). Položila 
se zde nopová fólie, zboural se nefunkční 
sokl a vystavěl nový odvětrávaný, který je 

zavěšen na rastrech, a zeď pod ním je proto 
provzdušňována. Opravena byla i popras-
kaná fasáda budovy a provedlo se vysekání 
a vyspravení spár. Barva fasády byla zvole-
na opět bílá, sokl je šedý. Opravu provedla 
firma Daniel Šperk – stavitel – Budiměřice 
za cenu 235.414,- Kč vč. DPH.  

Knihovna se dočkala i tolik potřebné vý-
měny části střešních oken (jedněch z prv-
ních na trhu) v podkrovní galerii. Na přelo-
mu měsíce října a listopadu zde firma Stakl 
do čela budovy namontovala 8 kusů dře-
věných oken s plastovým bílým vnitřním 
provedením, což prostor podkroví výrazně 
prosvětlilo. Okna byla doplněna o zatemňo-
vací rolety a sítě proti hmyzu, okolo rámů 
byla doplněna izolace pro lepší tepelně izo-
lační vlastnosti oken. Rekonstrukce je vel-
mi povedená, posuďte sami při své návštěvě 
adventních prodejních výstav, které pro vás 
pracovnice knihovny připravily. Cena této 
realizace činila 175.591,- Kč vč. DPH.

Pavel Krejčí, investiční technik

placená inzerce

Rada města Pečky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice 

Ředitel/ředitelka příspěvkové organizace 
Kulturní středisko města Pečky 

Předpokládaný termín nástupu do pracovního poměru: od 1. března 2018. 
Bližší informace najdete na webu města www.pecky.cz.
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Z listopadových jednání rady města 
• Rada města na svém jednání rozhodla o uzavření smlouvy (objednávky) mezi městem 

Pečky a MgA. Janem Drškou, Pečky na zpracování architektonické studie rekonstruk-
ce Masarykova náměstí Pečky, proluky u lékárny, včetně přilehlé ulice V. B. Třebíz-
ského ve výši 40.000,- Kč. 

• Radní doporučují ZM Pečky ke schválení návrh rozpočtu na rok 2018 
  Příjmy 80.780.000,- Kč
  Výdaje 95.000.000,- Kč 
  Splátky úvěrů 3.600.000,- Kč
  Použití prostř. předch. let 17.820.000,- Kč
 Schodek bude kryt  použitím prostředků předchozích let.
• Odsouhlaseno bylo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  mezi městem Pečky a  fir-

mou PROGRES SERVIS SIBŘINA spol. s. r. o., Český Brod. Jedná se o doplnění výbavy 
velitelského automobilu JSDH Pečky JPO-II. VEA-L1Z, Dacia Daster. Cena automobilu 
se navyšuje o částku 18.150,- Kč s DPH. Cena celkem za automobil včetně DPH činí 
773.215,40 Kč. 

• Na základě doporučení bytové komise ze dne 1. 11. 2017 dojde k přidělení dalších obec-
ních bytů: 

   Pečky čp. 218/26 - H. S., Pečky 
    Pečky čp. 218/8  - I. V., Pečky
     Náhradníci : D. M., Pečky, K. K., Pečky, H. J. Ratenice 
        Pečky č.p. 161 - F. E., Pečky
• Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Pečky a firmou František 

Dvořáček, Pečky, na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce veřejné-
ho osvětlení u MŠ, ZŠ a u kostela v Pečkách“ za cenu 361.968,- Kč včetně DPH. 

• Rada města vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice ředitel/ředitelka 
příspěvkové organizace „Kulturní středisko města Pečky“ s možným nástupem 1. 3. 
2018.

• Projednáním prošla změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Městskou knihovnu 
Svatopluka Čecha, Pečky - objem prostředků na platy max. 610.000,- Kč a pro Kultruní 
středisko města Pečky max. 690.000,- Kč.

• Schváleno bylo uzavření nájemní smlouvy na pronájem budovy čp. 700 v Pečkách, ul. 
Barákova mezi městem Pečky a Základní uměleckou školou Pečky zastoupenou ředi-
telkou Petrou Vorlíčkovou. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 1. 2018 za 
celkovou cenu 119.632,- Kč/rok tzn. 9.970,- Kč/měsíc s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

• Radní souhlasí i s uzavřením dodatku č. 5 k nájemní smlouvě mezi městem Pečky 
a AFK Pečky s platností od 1. 1. 2018. Předmětem dodatku bude snížení nájemného za 
nebytové prostory sloužící k podnikání - restaurace  na hřišti  ze 13.000,- Kč/měsíc na 
10.000,- Kč/měsíc.

• Uzavřena bude smlouva o hudební produkci na zajištění plesu města Pečky, konaného 
dne 3. 2. 2018. Smlouva bude uzavřena se skupinou „ECHO 91“ za cenu 16.000,- Kč. 

• Rada města doporučuje zastupitelstvu schválení měsíční odměny neuvolněným čle-
nům ZM s účinností od 1. 1. 2018.

• Schváleno bylo přijetí finančního daru ve výši 1.000,- Kč od pana Jaroslava Kurky, 
Pečky (firma Krby Kurka) Pečovatelskou službou města Pečky pro klienty PS na zajiš-
tění kulturní akce Junioři seniorům konané dne 17. 10. 2017 v ZUŠ Pečky.

Ráda bych vám na těchto řádcích připo-
mněla naši již tradiční akci „Junioři seni-
orům“, jejíž již 17. ročník se konal v úterý 
17. 10. 2017 v hudebním sále ZUŠ Pečky. 
Na tomto ročníku se sešlo na 50 návštěvní-
ků z řad klientů Pečovatelské služby města 
Pečky a dále hostů ze zpřátelených organi-
zací z Pečovatelské služby Chotutice a Pečo-
vatelské služby Cerhenice. 

Na programu bylo tradiční hudební vy-
stoupení dětí ze ZUŠ, vystoupení decho-
vé kapely Polabská Blaťanka, při které si 
mnozí rádi zazpívali i zatančili a dále tolik 
očekávané průběžné vyhlášení tomboly. Od 
místních firem, živnostníků i jednotlivců se 
nám podařilo nashromáždit přes 100 cen, 
a tak mnozí účastníci odcházeli a odjížděli 
obtěžkáni četnými hodnotnými dary. Výtě-
žek z prodeje lístků do tomboly bude opět 
použit na činnost našeho Senior klubu.

Velký dík patří Základní umělecké škole 
v Pečkách, která nám zapůjčila sál, všem 
ochotným sponzorům, kteří věnovali ceny 
do tomboly a občerstvení pro účastníky 
akce, všem dětem, které přišly našim seni-
orům zahrát a zazpívat, kapele Polabská 
Blaťanka, která odpoledne doplnila svým 
hudebním vystoupením a v neposlední řadě 
všem pracovnicím Pečovatelské služby měs-
ta Pečky, které pomohly celou akci zorgani-
zovat. 

Junioři 
seniorům 2017

Tradiční akce Pečovatelské 
služby města Pečky

Z veřejného zasedání ZM Pečky
• V úvodním bloku jednání byli zastupitelé seznámeni s plněním rozpočtu města ke dni 

30. 9. 2017, se žádostí o změnu investic pro ZŠ Pečky a sportovní oddíly, s investičními 
akcemi  ve městě, se zveřejněním záměru na prodej pozemků u čerpací stanice, s připra-
vovanou projektovou dokumentací na rekonstrukci průtahu městem. 

• Zastupitelé města schválili uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VBř-čj.: 
58105/2017-O25“ do pozemku v majetku Českých drah, a.s., pro budoucí stavbu „Peč-
ky-kolostav + úprava zeleně“ se společností České dráhy, a.s. Praha.  VBř-služebnost se 
zřizuje bezúplatně s ohledem na budoucí odkoupení pozemku. Záměrem města je tento 
pozemek odkoupit a zbudovat zde stojany na kola pro neúnosnou situaci, která v součas-
né době s parkováním kol na nádraží panuje. Jedná se cca o plochu 90m2 před hlavní 
budovou nádraží. 

• Zastupitelstvo města uložilo radě města předkládat zastupitelstvu města architektonic-
ké studie před vlastním provedením stavebních investičních akcí, jejichž náročnost to 
vyžaduje. Zpracování odsouhlasené architektonické studie předchází zadání projektové 
dokumentace. 

Vážení občané, pečecké služby sdělují, že dojde ke 
změně svozu komunálního odpadu o vánočních a novoročních svátcích. 
Svozový den bude posunut na první pracovní den po svátcích.
Pečky sever středa 27. 12. 2017
Pečky jih, Velké Chvalovice čtvrtek 28. 12. 2017
Pečky sever úterý 2. 1. 2018

(8. 11. 2017, 17:30, KD Pečky)

Malé ohlédnutí na rokem 2017 
v Pečovatelské službě

S blížícím se koncem roku i u nás v Pe-
čovatelské službě města Pečky bilancujeme 
tento, pro naši organizaci, významný rok. 
V tomto roce Pečovatelská služba města 
Pečky oslavila 20 let své působnosti. Již 2 
desetiletí poskytujeme pečovatelskou služ-
bu potřebným seniorům a osobám se zdra-
votním postižením v Pečkách a blízkém 
okolí, z toho již 4 rokem i v rozšířených služ-
bách o večerech a víkendech. V letošním 
roce navíc díky velké podpoře města Pečky 
mohla organizace rozšířit své služby o služ-
bu „Denní stacionář pro seniory“, která je 
další ze služeb, které pomáhají našim senio-
rům dožít ve svém domově. Naším posláním 
je poskytovat takové služby, aby naši senio-
ři mohli co nejdéle zůstat doma a nemuseli 
odcházet kvůli potřebě péče do ústavních 
zařízení. Věřím, že se nám to společně daří. 

Blíží se vánoční svátky, pro mnohé obdo-
bí radosti, ale pro mnohé starší spoluobčany 
okolo nás i čas, kdy víc než kdy předtím na 
ně doléhá samota. Vzpomeňte prosím na své 
blízké a potěšte je svojí návštěvou, v tomto 
období na ni čekají víc, než kdy jindy.

Děkuji a přeji všem poklidný předvánoč-
ní čas, krásné Vánoce a jen vše dobré v roce 
příštím.

Petra Čermáková,
ředitelka Pečovatelské služby města Pečky

Děkujeme za shovívavost,
 PS s.r.o.
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Široké ohlédnutí za výstavou 100 let Havránkova mlýna
Ještě jednou všem návštěvníkům výstavy 

děkujeme za projevený zájem. Celkem se 
přišlo podívat asi 150 spoluobčanů a snad 
nebyli zklamaní. Návštěvníci kromě vzpo-
mínek nosili i fotografie a hodně se vzpo-
mínalo. Obdrželi jsme i celou řadu podnětů, 
jak mlýn do budoucna využít, a i za to děku-
jeme. Ještě jednou také srdečně děkujeme 
za pomoc s přípravou výstavy panu Karbu-
sovi, přátelům, rodině Kozákových a Sutt-
nerových.

Výstavou jsme chtěli uctít památku 
Františka Havránka a jeho manželky Marie 
a také vyjádřit poděkování mamince Ale-
ně Švejnohové a tetě Jitce Havránkové, že 
mlýn vybojovaly zpět a pomohly zachovat 
pro další generace. 

Nám osobně ale výstava přinesla ještě 
mnohem víc. Poznali jsme blíže řadu lidí, 
které jsme znali jen od vidění anebo vůbec, 
a dozvěděli jsme se mnoho nových informa-
cí o mlýně, ale hlavně o osudech lidí s mlý-
nem spjatých. 

Jsem ta, co neřekne, že za komunistů bylo líp
Vzpomínám na prarodiče, kterým „díky“ 

KSČ byla odebrána řeznická živnost a kte-
rým zůstal jen dluh. Vzpomínám na druhé 
prarodiče, kteří museli odevzdat ze statku 
vše „díky“ kolektivizaci. 

Dětství jsem prožila v sedmdesátých 
letech. Období normalizace – zastavení de-
mokratizace v Československé socialistické 
republice. A to všemi prostředky. Počínaje 
vstupem vojsk Varšavské smlouvy na naše 
území v roce 1968.

Normalizačně normální bylo propouště-
ní ze zaměstnání, vyhazov z KSČ pravico-
vě smýšlejících lidí, cenzura, rušení spolků 
a sdružení, které se komunistům nezdály 
dostatečně prosovětské. Normální byly 
hrozby a poškozování osob a celých rodin, co 
měli jiný názor. Normální bylo za jiný názor 
zavírat do vězení. Normální bylo mít lidi pod 
tlakem tak, aby se permanentně čehosi bál. 
Pravda byla lží a lež pravdou. Absence svo-
body slova, perzekuce, pronásledování osob 
a celých rodin, co měli na „západě“ příbuz-
né. Korupce, mizející morálka. Často lidé 
vstupovali do komunistické strany ne z pře-
svědčení, ale s vidinou lepšího uplatnění ve 
společnosti. Vstoupíš, budeš mít nějakou vý-
hodu. Nevstoupíš, výhodu nejenže nemáš, 
ale tvoje dítě se nedostane na školu, jakou 
by si přálo.Vstoupíš, získáš vedoucí posta-
vení, nevstoupíš, můžeš na to zapomenout. 
Každý podnik měl svého kádrováka a každý 
pracovník svůj kádrový posudek, kde měl 
napsáno, jakým (ne)soudruhem opravdu 

je. Takový negativní posudek člověku mohl 
zničit pracovní karieru, a tím i postavení 
ve společnosti. Normální bylo držet „hubu, 
zpátky ni krok“. Normální byl beztrestný 
udavačský systém. Normální bylo z lidí dě-
lat stádo, které nemusí myslet.

Listopadové události roku 1989 odkryly 
pravdu a nezodpovězené otázky mých proži-
tých dvaceti let v totalitě. Ano, patřila jsem 
k šedému stádu, které pro obnovení demo-
kracie neudělalo téměř nic. A dnes toho litu-
ji. Děkuji však za procitnutí a odvahu těch, 
kterým omezování základních práv nebylo 
lhostejné. Jen tak můžu říct, že větší část 
svého života žiju ve svobodné zemi a velice 
ráda. A neřeknu, že za komunistů bylo líp. 

Děkuji za hranice obehnané ostnatým 
drátem a výjezdní doložky.

Děkuji za údiv nad spolužačkou, které ro-
diče zakázali chodit do „pionýra“!

Děkuji za sborové zpívání sovětským vo-
jákům v Kostelci nad Černými lesy a další 
divení nad tím, proč ti lidé bydlí za vysokou 
zdí a hlídá je voják se samopalem!

Děkuji za povinné vyvěšování vlaječek 
do oken, průvody, oslavy VŘSR a recitování 
politických veršů!

Děkuji za poloprázdné obchody a fronty 
tam, kde jednou za čas přišlo zboží!

Děkuji za strach z jaderné války hrozí-
cí od imperialistů a o které jsme věděli ze 
školy úplně všechno, i to, jak se chovat při 
výbuchu!

Díky za nejistotu, zda něco smím, či ne-

Déjà vu
V minulém vydání Pečeckých novin 

jsem objevil článek p. Vinohradníka, ve kte-
rém autor připomíná listopadové historické 
události. Nejprve jsem se domníval, že tr-
pím déjà vu, neboť šlo o text, jak vystřižený 
z úvodníku Rudého práva před třiceti lety. 
Kdeže, nešlo o chybu v Matrixu, opravdu 
se píše rok 2017. Po prvotním údivu, že je 
možné ještě dnes něco podobného číst v no-
vinách, je vlastně chvályhodné, že redakce 
tento článek nechala otisknout. Je to důkaz, 
že stále existují lidé, kteří oslavují něco, co 
je spíše důvodem k hlubokému zármutku 
a svým myšlením vězí v hluboké minulosti.

Tím myslím 7. listopad. Co se vlastně 
onoho dne v Rusku událo? Došlo k bolše-
vickému puči za německé peníze s cílem 

vyřadit Rusko z první světové války. To se 
sice podařilo, ale současně vznikla vláda 
masových vrahů, která svou krutostí a bez-
ohledností nemá v lidské historii obdoby. 
Komunismus způsobil nesčetná bezpráví 
a vedl ke smrti miliónů nevinných lidí na 
celém světě. Obdivovatel něčeho takového 
postrádá jakýkoli náznak lidskosti.

O to víc vyniká osobní statečnost lidí, 
kteří se nebáli v podmínkách komunistic-
kého režimu vyjádřit svůj názor a nesouhlas 
s existujícími praktikami, i když věděli, že 
budou tvrdě postiženi, či jim dokonce půjde 
o život. Věru mnoho takových nebylo. S tou-
to statečností si spojuji 17. listopad a rád 
jsem si jej letos opět připomenul, když jsem 
společně se svými blízkými zapaloval v ten-

Měli jsme tak možnost lépe pochopit 
i pohnutky a jednání lidí v době před rokem 
1989, o které se málo mluví. Na výstavě za 
námi přišli i ti, jejichž předkové stáli jako 
komunisté „na druhé straně barikády“, jak 
to sami nazvali. Dozvěděli jsme se napří-
klad, že i lidé, kteří se ke komunistům při-
dali a zastávali po válce např. v národních 
výborech významné funkce, měli strach. 

Máme všichni vlastně ohromné štěstí, že 
si můžeme v těchto dnech svobodně, beze 
strachu, v klidu a míru spolu promluvit. Vý-
stava k tomu byla skvělou příležitostí a my 
doufáme, že se zase podobná příležitost na-
jde. 

Svoboda slova je vzácná věc a to, že ji nyní 
máme, je zásluhou studentů, Václava Havla 
a všech těch, kteří nesklonili hlavu, odmítli 
lhát a udávat, i když je to stálo postavení, 
roky ve vězení, nebo dokonce život. Jak již 
velmi trefně napsal spisovatel George Orwe-
ll: „Jestliže svoboda slova vůbec něco zna-
mená, potom je to právo říkat lidem to, co 

nechtějí slyšet.“ A tak my, co tuto svobodu 
respektujeme, musíme strpět každého, kdo 
právě třeba do těchto novin napíše sebevětší 
nepravdu nebo nesmysl, například že jsme 
se za komunismu měli lépe a všichni moh-
li studovat… A to i když všichni víme, od-
kud kam lidé před rokem 1989 utíkali, jak 
to bylo opravdu s nabídkou pracovních míst 
nebo jak fungovala socialistická centrálně 
plánovaná ekonomika.

Opečovávejme tedy naši svobodu slova 
a projevu, na které stojí další svobody, třeba 
i ta shromažďovací a sdružovací. Pokusme 
se respektovat ty, s kterými nesouhlasíme. 
A pokud je to v našich silách, ozvěme se 
nahlas proti bezpráví. Například proti po-
šlapávání lidských práv a svobod v zemích, 
jako je Rusko nebo Čína. A doufejme, že my 
budeme mít to štěstí, že se již nikdy nevrátí 
časy, kdy se pro názor, víru či přesvědčení 
lidé zbavovali nejen majetku, ale i svobody. 

Manželé Jiří a Alena Švejnohovi, 
Pečky, Havránkův mlýn

smím říct! Co slyšíš doma, ven nevynášej!
Děkuji za mámino poslouchání zakáza-

ného rádia Svobodná Evropa a neúčast v po-
vinných prvomájových průvodech. Parado-
xem však byla přijatá komunistická knížka, 
bez které by nesměla vykonávat vedoucí 
funkci v zaměstnání!

Děkuji za obavy o tátu, který přišel o prá-
ci po vyslýchání státní bezpečností a za ne-
návist a pohrdání komunismem mu hrozilo 
vězení! 

Děkuji za slabost tátových kamarádů 
udavačů!

Děkuji za ukrývané časopisy a noviny 
z roku 1968, o kterých se nesmělo mluvit, 
natož je někde ukazovat!

A hlavně děkuji, že jsem se nemusela 
rozhodovat, zda neudávat a žít s vědomím, 
že jsem tím ublížila nejbližším nebo udávat 
a žít ve stádu se sklopenou hlavou!

Děkuji za prokomunistický příspěvek 
v listopadových Pečeckých novinách, který 
snad otevřel oči i těm, kteří by komunisty 
nikdy nevolili, ale volit z jakýchkoliv důvo-
dů nešli.

Nechtěla bych komunistické praktiky 
vrátit a nepřála bych to ani svým dětem 
a vnoučatům. Můžu říct, že žiju ráda v zemi, 
kde přes totalitní režim a hrozbu vězení bo-
jovali lidé za svobodu a demokracii. 

Děkuji jim za to. www.pametnaroda.cz
Zdenka Kuprová

Přeji Všem krásný advent a pozitivní 
naladění při přípravách na Vánoce.

to den svíčky před pečeckou radnicí.
Jsem šťastný, že žiji v roce 2017 v České 

republice, kde sice stále žijí a píší do novin 
lidé pějící ódy na komunistickou éru, ale 
současně mohu do redakce novin zaslat pří-
spěvek i já s přesvědčením, že doba vlády 
soudruhů před rokem 1989 byla hanebná. 
Věřím, že naše země je svobodná a je mi 
současně jasné, že tento stav neexistuje sám 
od sebe. Je jen na nás, jaký si ho udržíme. 
Nejde jen o to, koho volíme do parlamentu, 
ale jak jako rodiče vedeme svoje děti k úctě 
k ostatním, k toleranci a vyprávíme jim po-
hnutý příběh naší vlasti, ze kterého se mů-
žeme tolik poučit.

Přeji všem čtenářům krásný adventní čas 
a panu Vinohradníkovi práci čest!

Jan Korouš
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K osobě Luďka Vinohradníka
Nevěděl jsem, kdo je Luděk Vinohradník, autor článku osla-

vujícího bolševickou revoluci v Rusku v listopadových Pečeckých 
novinách. Přesněji, okrajově jsem nějak tušil, že se jedná o vyhlá-
šeného místního komunistu s extrémními názory, který se za svoji 
stranu dostal do zastupitelstva. Zkusil jsem si ho tedy „vygůglit“. 
Zjistil jsem, že dotyčný se velmi dobře orientuje v dnešních tržních 
(či slovy jeho strany: kapitalistických) poměrech. Figuruje jako člen 
dozorčí rady jedné obecně prospěšné společnosti a zároveň jako 
jeden z majitelů místní bezpečnostní agentury. Tedy žádný sociál-
ně vyšinutý stařík typu Milouše Jakeše! Po rozhovorech s několika 
místními pamětníky jsem ještě nahlédl do vyhledávače Archivu 
bezpečnostních složek. Ejhle! Osoba se shodným jménem a da-
tem narození se zde vyskytuje jako příslušník nebo zaměstnanec 
bývalých bezpečnostních složek komunistického režimu (rozuměj: 
komunistický policista nebo estébák, přičemž zprávy od místních 
rodáků naznačují spíše druhou variantu). Archivní číslo tohoto per-
sonálního spisu je velmi snadno dohledatelné. Volně k nahlédnutí! 

Resumé: Dvacet osm let po Sametové revoluci sedí v místním 
zastupitelstvu člověk, kterého prostý lid svého času tituloval výstiž-
ným pojmem „fízl“. Jeho článek opěvující zločinecký převrat, který 
způsobil smrt a utrpení milionů lidí v mnoha zemích, tisknou před 
výročím 17. listopadu Pečecké noviny.... Také se ptáte, kam jsme se 
to vlastně dostali? 

Václav Lebduška

SlouPečky k zamyšlení
Třídíme a třídíme rádi! Je fakt, že Česká republika je, co se týče 

třídění odpadů, na tom velice dobře a řekl bych, že patříme do svě-
tové špičky v tomto oboru lidské činnosti. Před pár lety byly kon-
tejnery na tříděný odpad na jednom místě ve městě, ale postupem 
času přibývaly další a další stanoviště a dnes tu máme rozsáhlou síť 
barevných kontejnerů. Každý tak má možnost najít si ten ,,svůj“. 
Dokonce před časem byly v Pečkách i kontejnery na nápojové kar-
tony. A zde jsme u těch našich ztrát - kampak se nám poděly tyto 
nádoby oranžové barvy? Já mám totiž problém, neboť nevím, kam 
takový prázdný nápojový karton vytřídit. Patří do plastů, nebo do 
papíru, ačkoli moment - vždyť je tam i trocha toho hliníku. Kam 
vlastně takový nápojový karton putuje na druhotné zpracování?

 Podle mého soukromého pátraní a získaných indicií se prý oran-
žové kontejnery nacházejí na dvoře školy a možná prý u Semil ještě 
jeden kontejner zbyl. Jak říkám - třídíme a třídíme rádi!                                                    

Jiří Lazar

Vážená redakční rado
V minulém čísle Pečeckých novin vyšel článek pana Vinohradní-

ka o dvou událostech listopadu... Původně jsem nijak reagovat ne-
chtěl. Došlo mi ale, že Pečecké noviny čtou i děti a lidé, kteří neznají 
pozadí obou událostí...  Proto si přeci jen dovolím krátkou reakci. 

Prosím redakci o zachování obsahu Pečeckých novin v regionál-
ním duchu a světová výročí a výklad historie ponechte prosím od-
borníkům.

K nakousnutému tématu panem Vinohradníkem si dovolím při-
spět do rubriky Kultura. V současné době je v kinech promítán film 
Milada, který je s jeho článkem úzce spjat. Pokud se čtenářům ne-
chce trmácet do kina a preferují sledování filmů v pohodlí domo-
va, vřele doporučuji ke shlédnutí film Životy těch druhých (získal 
Oskara v roce 2007).  Tento film přiblíží čtenářům pohled pana Vi-
nohradníka více, než veškeré články a reakce, které se v Pečeckých 
novinách objeví...

Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší redakční práci.
Tomáš Vodička

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

K článku Lebdušky, kterému je 51 let se chci vyjádřit jen krátce. 
Svým vulgárním vyjádřením (fízl) pouze dokládá, že v naší repub-
lice se úspěch neodpouští. To ostatně i Lebduška dokládá výčtem 
toho, kde jsem angažován. Asi není tak úspěšným stavitelem, jak 
by chtěl. Může argumentovat, že před listopadem 89 stál fronty na 
banány nebo toaletní papír, to je pravda, ale dnes chybí život zachra-
ňující léky pro nemocné občany a další stojí ponižující fronty před 
krajským úřadem na kotlíkové dotace.  Ať se Lebduška podívá, co se 
ději v supermarketu, když se zlevní máslo z 60,- Kč na 45,- Kč, jak se 
o něj lidé perou. Jeho vyjádření je jen dokladem toho, jaká morálka 
v naší zemi je a jak si někteří představují demokracii. Nechci s Leb-
duškou diskutovat, jen je mi moc líto těch 144 000 příslušníků Rudé 
armády, kteří položili život, aby se Lebduška a podobně smýšlející 
mohli narodit.

Luděk Vinohradník

Vzpomínáme

Dne 23. prosince 
vzpomínáme nedo-
žitých 80. narozenin 
mého manžela, na-
šeho tatínka a dědy 
pana Jaroslava 
Mráze z Peček. 
S láskou vzpomíná 
manželka a děti Ja-
roslav a Jana s rodi-
nami.

Dne 10. 12. 
2017 tomu bude 
již deset let, co 
nás opustil pan 
Josef Pobuda. 
Vz p o mín ám e 
s láskou man-
želka Natálie 
a dcera Ivana 
s rodinou

Nezemřel, spí a zdá se 
mu o těch, které měl rád. 
V neděli 26. listopadu 2017 
uplynulo 15 let, co nás neče-
kaně opustil milující man-
žel a náš hodný táta, ale 
i dědeček a pradědeček pan 
Josef Procházka z Peček. 
Kdo jste ho znali, věnujte 
mu tichou vzpomínku spo-
lu s námi. S láskou manžel-
ka, dcery Alena a Jaroslava 
a syn Petr s rodinou.

Vánoční dárek jinak
Pro ty z vás, kteří hledají změnu a originalitu ve vánočním ob-

darovávání jsme ve Vzdělávacím centru Pečky připravili dárkové 
poukazy na veškerý program II. (letního) semestru 2017/18. Nadělte 
svým blízkým zábavu, příležitost ke vzdělávání a prožitek být v ko-
lektivu. Jsme tu pro děti, mládež, dospělé i seniory. Kompletní na-
bídku všech akcí naleznete na www.vzcentrum.cz.

S přáním příjemných Vánoc a spokojenosti v novém roce 2018, 
Jana Kusá, koordinátor VCP

Upřesnění informací k článku Legionář ze Zborova PN 2017/8
Lenin se vrátil z dlouholeté emigrace do Petrohradu 16. dubna 

1917, vlakem z Curychu. Ne v zapečetěném vagoně přes nepřátelské 
Německo, to si vymysleli bolševici, aby nebyl Lenin v podezření, že 
je německým agentem. Jel ve vagoně s diplomatickou imunitou, což 
zařídila německá strana. V ilegalitě ve Finsku byl až po nepovede-
ném červencovém převratu 1917 a odtud se vrátil těsně před sjez-
dem všeruského sovětu v říjnu 1917. Jan Karbus, kronikář
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Jak ten čas letí
Před 110 lety hlouček mladých nadšenců 

položil základ fotbalového klubu, který vy-
víjí svoji sportovní činnost až do dnešních 
dnů, ovšem s přestávkou, kterou způsobila 
I. světová válka. Bez prostředků, beze vší 
pomoci začínali a na fotbalová utkání mu-
seli sahat do svých nebo tatínkových kapes. 

Jednání o založení klubu se ujal známý 
neúnavný činovník za-
kázaného spolku Barák 
Láďa Kusý. Stanovy 
zpracoval a předložil 
c.k. hejtmanovi v Podě-
bradech Ing. Josef Capl, 
technik z  Rafinerie. 
Fotbalovému spolku byl 
vybrán hrdý název Me-
teor. To bylo tedy v roce 
1908. Z počátku neměli 
žádné hřiště, a tak kopa-
li, kde se dalo - v dolíku 
za továrnou pana Schul-
ze (bývalý Kovopod-
nik), na místě nynějšího 
hřbitova, na mlynářově 
louce a nakonec za ra-
finerií cukru, kde bylo 
hřiště s opravdovými 
brankami. Ještě před 
založením klubu byl 
v Pečkách sehrán první zápas mezi Slavií 
Praha a Úřednickým kroužkem úředníků 
rafinerie cukru. Úředníci zvítězili 10:6 a tak 
kapela pana Růžičky měla proč vyhrávat. To 
bylo slávy. Uvedu některé hráče: bratří Na-
pravilové, Kubeš, Žert, Vavřín, Slabý, Holub, 
Blažek, Růžička, Čech a jiní. Oporou muž-
stva byl Jarka Žert, který hrával za Čechii 
Karlín a také za českou reprezentaci. Za Me-
teor nastupovali tito hráči: Kusý Lad.,Piffl 
Otto, Skolil Josef a Láďa, Maršíček Václav, 
Capl Jos. a Jaroslav,Vít Karel, Tůma Jaro-
slav a Rudolf, Šťastný Láďa, bratří Wein-
steinové, Schaferhons Karel, Holub Václav, 
Holub Bož., Schmoranz František, Chalupa 
Václav, Holeček Josef, Svoboda Josef, Šna-
jdr Jar., Vosátko Jar., Zubík Fr., Macháček 
Lad., Čáslava Václav, Horner Václav, Skolil 
Fr. A tak začal opravdový sportovní život 
a zápolení s kluby z Prahy, Českým Brodem, 
Kolínem, Poděbrady, Kouřimí, Maloticemi, 
Kutnou Horou, Třemi Dvory a Čáslaví. 

Nadšení to bylo veliké až do začátku I. 
světové války. Po čtyřech letech, kdy naši 
junáci vydobyli svobodu a vraceli se z bo-
jišť Ruska, Francie, Itálie a z různých kon-
čin světa.  Opět byl obnoven sportovní život 
a starý klub dne 26. dubna 1919 po názvem 

SK Meteor Pečky. Hlavními činovníky byli 
Mařáček Jos.,Holub Boh., a Capl Jos. Tento 
klub existoval až do roku 1924, kdy zanikl 
z důvodů finančních a organizačních chyb. 

21. září 1924 byla v Kolínské restauraci, 
kterou měl pronajatou V. Javůrek ( dnes 
masna vedle fy Jouza) ustavující valná hro-
mada klubu s novým názvem AFK Pečky 

v čele s osvědčeným 
org. pracovníkem 
Josefem Mařáčkem ( 
drogista v Pečkách), 
m í s t o p ř e d s e d o u 
Rudolfem Kolářem 
(adj.čsl. drah) a se-
kretářem Aloisem 
Bažantem ( zámeč-
ník). AFK neměla 
své vlastní hřiště. 
Platila ročně 2.000 
Kč z pozemku v mís-
tech za chemickou 
továrnou ( dnes ZPA 
hala rozvaděče) panu 
Klingerovi, nájemci 
velkostatku v Peč-
kách. V té době byly 
v Pečkách dva fotba-
lové kluby AFK Peč-
ky a SK Rudá Hvěz-
da, která měla hřiště 
v místech dnešního fotbalového stadionu 
AFK. Oba kluby spolu dobře vycházely. I. 
A mužstvo AFK reprezentovali tito hráči: 
Landa, Vlček, Mařáček, Vendler, Vít, Havli-
na, Růžička, Holman, Novák, Burda, Lizner, 

Šifler. Kapitánem byl nejstarší, dosud aktiv-
ní hráč Venda Vít. AFK získala po parcelaci 
radimského velkostatku, po složitých jedná-
ních, dosud pronajaté hřiště do svého vlast-
nictví. Zde se hrálo až do roku 1956, kdy byl 
vybudován stadion v dnešním sportovním 
areálu. 

V roce 1933 slavil fotbalový klub 25 let 
trvání. Klub překonal útrapy II. svět. války, 
mnozí byli nasazeni na nucené práce v Ně-
mecku. Po válce se klub zdárně rozvíjel. 
V roce 1950 byl přejmenován na Spartak 
Pečky. V průběhu let hraje I. A mužstvo 
v různých výkonnostních třídách. Po válce 
v II. B  třídě. V letech 1953-56 hraje I. B tří-
du od roku 1956 do 1965 I. A třídu. Potom 
následuje nebývalý vzestup pečeckého 
fotbalu, 1965-1966 se hraje krajský přebor 
a v letech 1967 až 1970 dokonce středočeská 
divize. Byla to zásluha trenérů, pana Kreč-
mera a  Bedřicha Kuchaře, funkcionářů 
a především party výborných hráčů: Vrba 
Boh., Hladík Luboš, Rumlena Jiří, Procház-
ka Fr., Buřič Jar., Chrastný Míla, Bruner To-
máš, Šafařík Milda, Hanzelín Karel, Hovor-
ka Jos., Moravec Česta, Peška Petr, Kuchař 
Otto, Růžička Láďa, Šamša Jar., Železný 
Jíří, Obajdin Jos., Veverka Jos., Volše Pavel, 
Vodvářka Jiří, Svoboda Václav. Po výměně 

generací v dalším období nastal pokles vý-
konnosti. 

Dnes pochvalme záslužnou práci AFK 
s mládeží, která by měla do budoucnosti při-
nést ovoce.

Jan Karbus, kronikář

Z města Nymburka
V objemné knize Jana Řehounka Nym-

burk královské město v červených hradbách 
se dozvíte vše od pravěkého osídlení, po-
věstí, příběhů, architektury k uměleckým 
památkám, osobnostem zde narozených či 
působících, kultuře i Nymburku v lidové 
slovesnosti.

Téměř dva roky tu žila Božena Němcová 
s dětmi a mužem stále překládaným, který 
„vysloužil si nálepku stále nebezpečného 
agitátora.“ Spisovatelka se tu svým chová-
ním na tehdejší dobu nezvyklým stala brzy 
známou a pomlouvanou. Místní maloměš-
ťáci jí vytýkali mnohé, místo onikání kaž-
dému vyká, a to i služebné, mluví zásadně 
česky, místo „obvyklé kávy strojí prý čaj, 
jehož se člověk ‚nic nenají‘, kouří, .... dovo-
luje si každému do očí říci, že by měl správ-
ně česky mluvit“, atd. Němcová byla místní 

společností zklamána a vše vyvrcholilo při 
veřejné zkoušce žáků, také dětí Němcových, 
když „vikář začal žáčky..... zkoušet němec-
ky.“ Němcovi „ostentativně odešli“, nato 
vyšel v Národních novinách „ostře kritický 
článek proti nymburskému duchovenstvu.“ 
Následoval trest, Němec byl opět přeložen, 
do Liberce.

V roce 1861 tu píše Jan Neruda úsměv-
né Drobné klepy od Labe, začínající slovy: 
„Parno je v Nymburku jako ve vídeňské 
sněmovně poslanců, parno až k usnutí, 
právě jako tam. Ještě štěstí, že máme Fišer-
ku....“ (hospodu). Samozřejmě k Nymburku 
patří Bohumil Hrabal.  V knize je uvedena 
mj. jeho překrásná vzpomínka na dětství 
v místním pivovaru Můj pivovárek. 

Osobností tak či onak spojených s Nym-
burkem je dlouhá řada. Zajímavá je postava 

místního rodáka Jana Bechyni, autora zlido-
vělé písně Horo, horo, vysoká jsi. Bechyňa 
skončil špatně, pro vraždu dívky, která ho 
odmítla, byl v Hradci Králové roku 1834 po-
praven. Píseň o pětadvaceti slokách složil ve 
vězení.

Nymburk se v lidové poezii vyskytuje 
často. Pro příklad Až se bude suchá lípa 
u Nymburka zelenat, Já jsem tkadlec od 
Nymburka, Polabské rozpočítadlo a další ří-
kanky a písničky. 

V roce 1985 vznikl při základní škole 
v Semicích folklórní soubor Šáteček. Má 
část taneční a muzikantskou a mimo ČR 
vystupoval např. v Litvě, Rusku, Spojených 
státech. Na závěr svých vystoupení se lou-
čí písní Okolo Nymburka roste praskavec, 
není nad nymburský holky na tanec...

-zf-



Z kultury 712 | 2017         Pečecké NOVINY            

Advent a svátky v evangelickém kostele v Pečkách
Srdečně vás zveme na první adventní 

neděli 3. 12. na bohoslužby v 10 hodin a ná-
slednou přednášku o díle Mistra Jana Husa 
pastora a lingvisty Angela Shaun Franklina 
z USA. 

Druhou adventní neděli 10. 12. od 17 ho-
din vychutnáme v atmosféře kubistického 
kostela adventní koncert „Vánoce po fran-
couzsku“. Soubor Duae Tastae Cantantes 
s uměleckou vedoucí Kristýnou Konečnou 
přednese varhanní a vokální skladby  fran-
couzských autorů. Zazní Antoin de Févine, 

Claude Balbastre, Jean - Francois Dandrieu 
a Louis - Claude Daquin. Vstupné je dobro-
volné. 

Na Štědrý den v 10 hodin si bude možné 
v Jeronýmově síni ev. kostela zazpívat vá-
noční písně a vyslechnout vánoční příběh 
z Lukášova evangelia. Na Boží hod vánoční 
25. 12. se sváteční bohoslužby budou konat 
v obvyklých 10 hodin.

Přejeme radostný advent a příjemné 
svátky!

Zdenka Hájková

Kulturní středisko pro vás již tradičně připravilo:

Zveme vás do městské knihovny na:
• prodejní výstavu adventních věnců a vánočních aranžmá z dílny Ivy Vondráčkové  
 27. 11. - 21. 12. 2017
• prodejní výstavu „Drátované Vánoce“ Zdeny Eichlerové
 12. - 22. 12. 2017
• prodejní výstavu obrazů Aleny Veselé a Jiřího Čapka
 1. - 22. 12. 2017
• „Vánoce z Přelouče“ – prodej šitých výrobků z chráněné dílny PINS Přelouč 
   tentokrát pro děti.

Otevírací doba:
 Po     12:00 - 16:00
 Út  08:00 - 12:00  13:00 - 18:00
 St     12:00 - 16:00
 Čt   08:00 -  12:00 13:00 - 18:00
 Pá   12:00 - 16:00

Takhle se u nás v KD rejdilo

Věra Šuková, ředitelka KS

 8. 12. od 17:00 - pro děti - Odpoledne s Mikulášem - hry, soutěže, tanec, 
   vstup: 30,- Kč
 9. 12. od 18:00 - Věneček – závěr tanečního kurzu
 13. 12. od 14:00 - Vánoční posezení vlastivědného kroužku 
  od 18:00 - Česko zpívá koledy, přijďte si do Kremlova parku zazpívat 
   s celým národem několik koled, zpěvníky vyjdou 
   v Kolínském deníku a budou rozdávány na místě                                                                     
 31. 12. od 18:00 - Silvestrovské soutěže
  od 19:00 - Jako každý rok i v tom letošním se bude na náměstí konat 
   silvestrovský ohňostroj
 1. 2018 od 13:30 - Novoroční špacír okolo města, přijďte se projí po silvestrovské noci 
                                     po okolí Peček. Akce se koná již po deváté, cestou jsou pro děti 
   připraveny soutěže     

Věra Šuková, ředitelka KS

Gratulujeme
V měsíci prosinci oslaví 
svá životní jubilea:

Stanislav Braňka – 80 let
Jan Rozsypal – 80 let
Eva Musilová – 85 let
Anežka Šenberková – 85 let
Ludmila Zachovalová – 91 let
Helena Fridrichová – 92 let
Růžena Fuchsová – 94 let
Zdeňka Nováková – 95 let

Hodně zdraví a elánu!

Dne 15. prosince 2017 
oslaví své krásné 75. na-
rozeniny paní Hana Chá-
berová. Za všechnu lásku 
a dobrotu vše nejlepší do 
dalších let přeje manžel 
Fanda s rodinou a sestra 
Helena s rodinou.

Rok za rokem nám tu běží, 
zastavit je lze jen stěží.
Vrátit snad nejde nikdy nic,
tak přejeme si let ještě víc.
Každý den je těžké vstát,
když Tě nemá nikdo rád.
Život nám letí jako voda,
žes nestihla vše, tvoje škoda.
Čas se nám vždy jenom krátí,
tak si hleď jen užívati.
Nedělej si z toho nic,
že je Ti snad trochu víc.
Hodně štěstí, hodně zdraví,
když je co, tak ať se slaví.
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A už je tu opět konec roku. Konec zname-
ná loučení a bilancování. Loučení s dobrým 
i horším, co nás v předchozích dvanácti mě-
sících potkalo. A že toho nebylo málo. Ať už 
se to týká celého světa, naší republiky, naše-
ho zaměstnání, naší rodiny i nás samotných. 

Když si chvilku v klidu sedneme, může-
me si před očima nechat proběhnout všech-
no to, co nás potkalo. Někdy máme pocit, 
že to nebylo nic moc. Ale všechno špatné 
je k něčemu dobré, jak říkají moudří lidé. 
A toho dobrého byla také určitě spousta. 
A měli bychom si z prožitého vybírat právě 
to dobré, protože to je to, co nás dokáže za-
hřát, i když nám někdy není úplně nejlépe.

Každý konec, a tedy i konec roku, zna-
mená však také nový začátek. Je před námi 
nový rok 2018. Jaký bude? Především tako-
vý, jaký si jej uděláme. Nepodléhejme pesi-
mistickým předpovědím, které se na nás hr-
nou ze všech stran. Začněme od sebe. Řek-
něme si, že bude dobře a ono bude. Musíme 
pro to však sami dělat vše, co je v našich 
silách. Sami u sebe, v rodině, v zaměstnání, 
v naší republice, ve světě…

Přeji tedy všem hodně sil a optimismu, 
aby ten následující rok 2018 byl pro nás 
všechny co nejlepší. PF 2018

Luboš Zajíc, ředitel školy

Profesní orientace žáků anglicky
Dne 8. 11. představila bývalá žákyně ZŠ 

Pečky Adéla Müllerová svoje povolání (The 
Head of Channel Crossings) současným žá-
kům školy

Co obnáší práce “a study abroad consul-
tant“ jsme se dozvěděli v rámci přípravy  
leteckého zájezdu do jazykové školy BLS 
Bury St Edmuns v Anglii, kam se společně 
chystáme 19.3. - 23. 3. 2018. 

Chceme poděkovat za: - pečlivě připrave-
nou hodinu v plynulé angličtině a profesio-
nální prezentaci profese; - sdělená fakta dů-
ležitá pro studium angličtiny na základních 
a středních školách v ČR - organizaci letec-
kého zájezdu s respektem k cílům skupiny 
pečeckých žáků

Přítomné děti možná překvapilo, že se 
prezentující učila angličtinu na základní 
škole v Pečkách od 2. třídy úplně stejným 
způsobem: hrála anglická divadla pro ro-

diče, zpívala anglické písničky při kytaře, 
účastnila se evropských projektů spoluprá-
ce (Comenius), byla součástí hostitelské ro-
diny pro žáka zahraniční školy a vycestova-
la s  první skupinou žáků do jazykové školy 
v Tenby ve Walesu. Práci v cestovní kance-
láři si našla sama přes internet a dnes má 
desetileté zkušenosti v oboru. Procestovala 
čtyřicet zemí světa a pět kontinentů. 

    Doporučila nám pro pobyt na ja-
zykové škole menší město s tradičním an-
glickým způsobem života, dlouhou historií 
a klidným zázemím v hostitelských rodi-
nách.  Program přizpůsobila našim požadav-
kům na bezpečnost.

    Večer se konalo setkání s rodiči 
se základními informacemi o ceně zájezdu, 
cestovních dokladech, pojištění, ubytování 
a jazykové škole. 

Věra Křížová se žáky osmých a devátých tříd
Environmentální 

Erasmus+
Outdoor activies and Environmental studies

Ve dnech 8. – 21. 10. jsem navštívila ang-
lické město Chelmsford. V rámci programu 
Erasmus+ jsem se 14 dní věnovala outdoo-
rové a environmentální výuce. 

Spolu s rakouskou učitelkou angličtiny 
a hudební výchovy a lotyšskou učitelkou 
z mateřské školky jsem šplhala po horole-

zecké stěně, 
z a p a l o v a l a 
oheň něko-
lika způso-
by a učila se 
v lesní škole.

Druhý tý-
den byl vě-
nován spíše 
hospi tac ím 
v hodinách 
chemie a bio-

logie na anglických školách. Celý kurz jsem 
si užila a byl mi přínosný, ráda jsem načer-
pala nové nápady a inspirovala jsem se.

Kateřina Čiháková, 
učitelka přírodopisu a chemie

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.

Rozsvícení Havlova srdce před budovou 
MěÚ žáky základní školy

Děkuji žákům osmých ročníků za vzpo-
mínky nejbližších příbuzných na listopad 
1989, Sametovou revoluci a roli Václava Ha-
vla v novodobých dějinách. Vím, že není pro 
mladé lidi snadné vyznat se v historii XX. 
století. 

Jsem vděčná mamince Terezy Sychrov-
ské za autentické vyprávě-
ní, které dcera tak pěkně 
převyprávěla přímo na pi-
etním místě. Opravdu ne-
tuším, kolika dalším lidem 
Sametová revoluce zachrá-
nila život. 

Setkali jsme se s archi-
tektem města, který pomá-
há s revitalizací náměstí. 
Věřím, že se na něj vrátí 
socha prvního prezidenta 
T. G. Masaryka. Právě na 
něj úspěšně navázal Václav 
Havel, kterému jsme dnes 
věnovali minutu ticha.

Snad vám moje vlast-
ní zážitky na téma Charta 
77, Pavel Tigrid, samizdat, 

předlistopadové protestní akce v Praze, se-
tkání s Václavem Havlem, zásah proti stu-
dentům na Národní třídě, OF v Pečkách 
dobu před rokem 1989 přiblížilo. 

   Děkuji pracovníkům MěÚ Pečky a panu 
učiteli Kuprovi za spolupráci.

Věra Křížová
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Podzim v I. A  - Projektové vyučování - mezipředmětové vztahy
Ani sychravé počasí nás neodradilo a v souladu s osnovami učiva 

jsme dlouhodobě pracovali na téma „podzim.“  Cílem našeho snaže-
ní bylo propojení praktických zkušeností žáků s novými poznatky 
a jejich upevňování v mnoha předmětech. Při prezentaci výstupu 
projektu jsme uplatnili vědomosti v mnoha soutěžích (v obrázko-
vých rébusech, v pamětném osvojení říkadel i básniček, dramatiza-
ci pohádky „O veliké řepě“, poznávání přírodnin v parku…) a uspo-
řádali si výstavku výtvarných prací. 

Děkujeme rodičům za sponzorské dary (řepa, ovoce, zelenina), 
které obohatily naši výuku.

Za své žáky, Jaroslava Holubová

Projektový den - Podzim a jeho podoby ve II. A
Hlásíme se se slíbeným shrnutím našeho dne 1. listopadu. Hned 

ráno jsme si přizpůsobili lavice ke společné práci a vytvořili si sku-
pinky. Většinou jsme pracovali ve dvojicích, některé úkoly jsme si 
společně prošli a jejich realizaci si rozdělili. Vše jsme vlepovali na 
velký arch papíru. Skvělou odměnou nám byla vzniklá závěrečná 
koláž, se kterou jsme se hrdě fotili.

Teď k jednotlivým úkolům: • skládání slov o zvířatech do vět • 
báseň Běhali zajíci • vyhledávání správných informací o lese • řeše-
ní slovních úloh o počtu ryb a slepic • hledání negativu • informace 
o houbách • sbírání přírodnin do správného košíku • čtení o veverce 
• výroba podzimních listů a vydlabaného dýňáka.

Stihli jsme toho opravdu hodně a navíc nás to dost bavilo.
Vaši druháci s paní učitelkou Alenou Pechovou

Keramický kroužek
V říjnu se na naší škole otevřel nový keramický kroužek. Je ur-

čen pro žáky 1. stupně. Děti jej navštěvují 1 x za 14 dní, po dobu 70 
minut. 

Náplní keramické kroužku je naučit děti pracovat s různými typy 
keramické hlíny, s pomůckami a doplňkovými materiály (přírodni-
ny, mašle, provázky, sklo, drátky,… Těšit se můžeme např. na ruč-

ně modelovanou keramiku, válenou 
(zdobenou vyrýváním, otiskováním, 
zdobená sklem, oxidy, glazurou…), ke-
ramiku z hadů ( nádobky, květináče,…) 
a plno dalších témat. 

Naším cílem je přispět k rozvíje-
ní jejich talentu a kreativity, nebát se 
experimentovat, dát užitečnou náplň 
jejich volnému času. 

Michaela Krejčí, Dana Kosová, 
Michaela Šolarová, Marta Ptáčníková 

Šeráková

„Noční stezka odvahy“
V období Dušiček a halloweenského  svátku jsme se 2. listopadu 

v podvečer sešli ve škole, kde byla připravena stezka plná úkolů, 
rozsvícených dýní, lucerniček a schovaného kostlivce, kterého jsme 
všichni s nadšením hledali. Za velkou odvahu a statečnost na nás 
čekal na konci cesty poklad, dostali jsme na památku perníčkové 
medaile a diplom.   

Žáci 2. C a třídní učitelka Michaela Krejčí

Velká gratulace
Soutěžní hudební festival „Mezi-

národní akordeonové dny v Praze“ 
proběhl 

od 2. do 5. listopadu 2017 v sálech 
hlavního města. Pořadatelem této 
největší akordeonové hudební pře-
hlídky u nás byla koncertní agentu-
ra Club Tours a Společnost českých 
akordeonistů ve spolupráci s akor-
deonovým oddělením Pražské kon-
zervatoře. Publiku se v pátek 3. 11. 
představíili nejprve němečtí akor-
deonisté v sále Libeňského zámeč-
ku, na které navázal v Koncertním 
sále konzervatoře GALA koncert 
s naším předním interpretem Ladi-
slavem Horákem, smyčcovým kvar-
tetem Apollon a velkým akordeono-
vým orchestrem Baltica Tremolo.  

V sobotu 4. 11. se uskutečnila 
hlavní událost festivalu – soutěžní 
vystoupení bezmála 200 akordeoni-
stů ze čtrnácti zemí světa v sálech 
Pražské konzervatoře -  v Pálffyov-

ském paláci a v Koncertním sále Pražské konzervatoře. Festival se 
uskutečnil za podpory SFK, HMP, MČ Prahy 1 a 8, Nadace Život 
umělce a Nadace ČHF.  Více na www.accordion.cz 

Této soutěžní přehlídky se zúčastnila i žákyně ze Základní 
umělecké školy v Pečkách Anna Svrčinová, která soutěžila ve III. 
kategorii, ve které získala stříbrné pásmo. GRATULUJEME
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Mistrovství ČR 
v táhlovém stolním hokeji Chemoplast v Pečkách

Dne 9. prosince se v pečecké školní jídelně od 10 hodin odehraje Mistrov-
ství České republiky v táhlovém hokeji Chemoplast. O táhlohokejový trůn 
se hráči utkají ve třech kategoriích: 8 mužů, 8 žen a 8 juniorů, kteří si po 
celou sezónu vedli nejlépe v jednotlivých turnajích seriálu Českého poháru.

Letos navíc není v sázce pouze titul mistra České republiky, ale i účast na 
evropském šampionátu, který bude za rok hostit slovenská Senica.

Systémem dvakrát každý s každým společně zjistíme, kdo z Čechů ovlá-
dá chemoplastová táhla nejlépe. Poté si to rozdají o mistrovský titul týmy. 
V týmové soutěži, do které se může přihlásit družstvo o minimálně třech 
hráčích, očekáváme účast těch nejlepších týmů ze všech koutů republiky. 
I zde, hrát se bude systémem základní část + Play-off, poznáme mistra Čes-
ké republiky v týmové kategorii pro rok 2017.

Tento turnaj družstev je otevřený pro širokou veřejnost a odehrát ho mo-
hou i začínající a nepříliš zkušení hráči. Přihlášky na MČR týmů musí být 
zaslány do 12., případně po domluvě lze družstvo přihlásit i na místě. Zá-
jemci, volejte 603 259 282, nebo pište na foltyn69@centrum.cz.

Proto Vás zveme, abyste přišli fandit nejen pečeckým borcům, ale také si 
zkusit získat se svým týmem pohár pro mistry ČR.

Syrůček Adam, žák deváté třídy ZŠ Pečky

Již po pětadvacáté
Na počest 99. výročí vzniku samostat-

ného Československa uspořádali pečečtí 
atleti 28. října Podzimní běh parkem. Ještě 
před startem položili účastníci závodu spo-
lečně s vedením města kytici květin k nově 
zrekonstruovanému pomníku na náměstí 
a minutou ticha uctili památku obětí první 
a druhé světové války. 

Na start desetikilometrového běhu, kte-
rý se konal již po pětadvacáté, se následně 
postavilo 39 běžců. Podmínky pro dosažení 
kvalitních časů nebyly letos ideální. Větr-
né počasí a místy hodně rozbahněné cesty 
v parku ubíraly běžcům drahocenné vteřiny. 
Z vítězství se nakonec radoval mezi muži 
Luboš Herel, mezi ženami zaznamenala po-
dobný úspěch Iva Kroužilová. Nejstarším 
účastníkem byl devětasedmdesátiletý Sta-
nislav Plešinger z Kolína, který tento závod 
absolvoval již po čtyřiadvacáté.

Výsledky - Muži: 1. Luboš Herel - Lesk 
Kolín 36:02; 2. Milan Římal - Sokol Kolín     
37:24; 3. Jan Němec - Kolín 38:43. Ženy: 1. 
Iva Kroužilová - GP Kolín 44:01; 2. Petra 
Šmerhová - Radim 48:56; 3. Monika Va-
vrochová - GP Kolín 50:22

Jiří Katrnoška

Během zhávodu - v čele skupiny pečecký běžec 
Milan Staněk

Ze startu - s číslem 28 pozdější vítěz 
Luboš Herel

Dívčí listopadový 
volejbal

V sobotu 4. 11. se hrálo druhé kolo Praž-
ského přeboru minivolejbalu. Od začátku 
sezóny si držíme druhou ligu. Tento turnaj 
jsme vyhrály dva zápasy, dva prohrály a je-
den remizovaly, proto nám i nadále druhá 
liga patří. Celkově obsazujeme deváté místo 
ze 48 družstev.

V neděli 12. 11. proběhlo další kolo zim-
ní části krajského přeboru mladších žákyň. 
Turnaj se odehrál v pečecké Parkhale. První 
západ od desíti hodin jsme sehrály s druž-
stvem Kolína a zápas skončil vcelku jedno-
značně vítězstvím 2:0 pro nás. Po dlouhé 
pauze na nás čekal Nymburk, se kterým 
se nám bohužel moc nedařilo. Bylo znát, že 
Nymburk trénuje častěji než my, takže vy-
hrál 2:1 ve třetím zkráceném setu. Holky se 
ale nenechaly rozhodit a v posledním zápase 
dne opět zvítězily - porazily Kralupy B 2:0. 
Po tomto kole se stále držíme s náskokem 
na první příčce tabulky. Můžeme jen doufat, 
že holkám se bude dařit i nadále a své umís-
tění si udrží do konce sezony.

V pátek 17. 11. jsme se sešli v Kolíně na 
Krajském přeboru minivolejbalu. Ve žluté 
(nejmladší) kategorii nás reprezentovala 
Lucka V. a Deniska D. a podařilo se jim vybo-
jovat krásné 5. místo. Od nás mají pochvalu 
a věříme, že příště to bude ještě lepší umístě-
ní. V červeném minivolejbale jsme měly dvě 
družstva, v Áčku hrály Matylda s Lindou, 
u nich se projevila nezkušenost, trénují te-
prve od září a červený mini hrály prvně. Za 
Béčko nastoupila Pája, Eliška a Nelča, které 
hrály také poprvé červený volejbal. Hru si 
vyzkoušely, pro příště už vědí, do čeho jdou 
a také vědí, na čem zapracovat při tréninku. 
Během turnaje bylo u všech družstev vidět 
zlepšení hry s každým zápasem, proto příští 
turnaj dopadne určitě zase o něco lépe.

Lenka Šátková

Reportáž z mistrovství ČR
Dne 4. listopadu 2017 se v říčanské hale 

Na Fialce utkali bojovníci Taekwon-do ITF 
o titul Mistra České republiky. Soutěž byla 
otevřená i zahraničním sportovcům, kteří 
zde sbírali body do mezinárodní ligy Ta-
ekwon-do, takže o zahraniční konkurenci 
nebyla nouze. Mezi závodníky z České re-
publiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska 
a Slovinska se členové pečeckého oddílu ne-
ztratili. Eliška Bortlíková, Adam Spáčil, Petr 

a Vladimír Šimonovi, Zafar Paikar a Šimon 
Strniště vybojovali ve svých kategoriích 
cenné kovy. Šimon Strniště získal v katego-
rii žáků dokonce titul nejvyšší a stal se Mi-
strem České republiky. Předvedené výkony 
jsou navíc velkým příslibem do budoucna 
a tak nezbývá, než se těšit na prosincové zá-
vody ve Stránčicích.

Přehled medailových umístění: 
Eliška Bortlíková - 3. místo sestavy, 2. 

místo sportovní zápas, 3. místo sportovní zá-
pas (ve vyšší kategorii), 2. místo týmové se-
stavy; Petr Šimon - 3. místo sestavy, 2. místo 
sportovní zápas, 2. místo týmové sestavy; 
Vladimír Šimon - 3. místo sestavy, 2. místo 
sportovní zápas; Zafar Paikar - 3. místo se-
stavy, 3. místo sportovní zápas, 2. místo tý-
mové sestavy; Adam Spáčil - 2. místo sesta-
vy, 2. místo sportovní zápas, 2. místo týmové 
sestavy; Šimon Strniště - 1. místo sestavy, 
1. místo sportovní  zápas, 2. místo týmové 
sestavy.

Gratulujeme! 
Trenérka Hana Kuprová, III. Dan
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WWW.KKCOMP.CZ

Těšíme se na vaši návštěvu.
Prodejna je otevřena každý všední den 8-12 a 13-17 hodin.

Chvalovická 1076, Pečky (nad Siňoritou)
   602 854 342

Ke každému nákupu nebo servisní 
zakázce nad 500,-Kč skládací 
nákupní taška zdarma

NÁPLNĚ
TONERY MYŠI

KLÁVESNICE

USB DISKY
FLASH PAMĚTI

OPRAVY PC
OPRAVY NOTEBOOKŮ

SLUCHÁTKA REPRO
SERVIS U ZÁKAZNÍKA

SSD UPGRADE
A ZRYCHLENÍ

PC

Při nákupu náplní do tiskárny 
nad 1.000,-Kč balík papíru

500 listů zdarma
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 27. 11. - 21. 12.   Prodejní výstava adventních věnců a vánočních aranžmá 
   z dílny Ivany Vondráčkové (MK Pečky) 
   Městská knihovna Sv. Čecha Pečky, www.knihovnapecky.cz
 1. – 22. 12.  Prodejní výstava obrazů Aleny Veselé a Jiřího Čapka (MK Pečky)
   Městská knihovna Sv. Čecha Pečky
 2. 12. 14:00 Workshop – Ručně šité vánoční ozdoby (VCP)
   Vzdělávací centrum Pečky
  20:00 Basketbalové utkání 1. ligy žen TJ Sokol Pečky – Sokol Nusle
   Parkhala Pečky 
 2. - 3. 12. 9-17 Výstava železničních modelů
   Žerotínova 281, Pečky, www.szmp.cz
 3. 12. 10:00 Basketbalové utkání 1. ligy žen TJ Sokol Pečky – BK Jablonec
   Parkhala Pečky 
 5. 12. 19:00 Workshop Kreativní balení dárků - sáčky (KLUBKO)
   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz 
 8. 12. 17:00 Odpoledne s Mikulášem pro děti (KS)
   Kulturní dům Pečky
 9. 12. 10:00 Mistrovství ČR v táhlovém stolním hokeji Chemoplast
   Jídelna ZŠ Pečky
  14:00 Workshop – Vánoční přání a visačky na dárky (VCP)
   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz
  18:00 Věneček v tanečních (KS)
   Kulturní dům Pečky
 10. 12. 17:00 Adventní koncert „Vánoce po francouzsku“ (varh. a vokální skl.) 
   Evangelický kostel v Pečkách
 11. 12. 17:00 Prezentace pracovního konceptu revitalizace městského parku  
   v Pečkách - KD Pečky
  17:00 Přednáška „Čas adventní a vánoční v lidových tradicích“ 
   - Vladimír Rišlink (ČKA) - Budova býv. OÚ ve Velk. Chvalovicích
 11. - 15. 12.  Výstava výtvarného oboru ZUŠ Pečky
   ZUŠ Pečky, uč. č. 10, 1. Patro
12. - 22. 12.  Prodejní výstava „Drátované Vánoce“ Zdeny Eichlerové 
   Městská knihovna Sv. Čecha Pečky, www.knihovnapecky.cz
 12. 12. 17:30 Vánoční žákovský koncert ZUŠ Pečky (ZUŠ Pečky)
   Velký sál ZUŠ Pečky, www. mujweb.cz/zus.pecky
  19:00 Workshop Kreativní balení dárků – Krabičky na drobnosti  
   (KLUBKO)
   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz 
 13. 12. 14:00 Vánoční posezení Vlastivědného kroužku (KS)
   KD Pečky
  17:30 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Pečky
   KD Pečky
  18:00 Česko zpívá koledy (KS)
   Kremlův park před KD Pečky
 16. 12. 10:00 Basketbalové utkání 1. ligy žen TJ Sokol Pečky – BK Studánka  
   Pardubice - Parkhala Pečky
  12:30, 14:30 Basketbalový KP nejmladších minižákyň TJ Sokol Pečky 
   - Mladá Boleslav - Parkhala Pečky 
  14:00 Workshop Šišková dílna pro pra/rodiče s dětmi (VCP)
   Vzdělávací centrum Pečky
 17. 12. 14:00 Předvánoční koncert vážné hudby (ČKA)
   Velký sál KD Pečky
 19. 12. 18:00 Vystoupení ZUŠ Bandu (ZUŠ Pečky)
   Velký sál ZUŠ Pečky, www. mujweb.cz/zus.pecky
  19:00 Workshop Dárek na poslední chvíli – magnetické záložky   
   (KLUBKO) - Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz 
 22. 12. 17:00 Vystoupení Small Bandu (ZUŠ Pečky)
   Velký sál ZUŠ Pečky, www. mujweb.cz/zus.pecky
 30. 12. 15:30 Výroční setkání u pomníku J. Cimrmana s odhalením motta 
   na rok 2018 (J. Lazar) - Městský park Pečky
 31. 12. 18:00 Silvestrovské soutěže pro děti (KS) - Masarykovo nám. Pečky
  19:00 Slavnostní silvestrovský ohňostroj (KS) - Masar. nám. Pečky
 1. 1. 13:30 Novoroční špacír okolo města se soutěžemi pro děti (KS)
   Sraz před KD Pečky

Řádková inzerce

Žena 62 let hledá po přestěhování z ne-
dostatku příležitostí, osaměleho nekuřá-
ka 61 - 68 let z Peček. Tel.: 723 071 952

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: 


