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Vážení spoluobčané,
opět uplynul rok od chvíle, kdy jsem se 

na Vás obrátil v novoročním proslovu. Ani 
se mi nechce věřit, že čas plyne tak rychle. 
Zdá se mi, jako by to bylo včera, ale bohužel 
čas je neúprosný. Přemýšlel jsem o tom, jaký 
vlastně byl uplynulý rok z pohledu vedení 
města. Byl to určitě rok náročný, rychlý, 
plný práce, rozhodování a změn. Myslím si, 
že to byl pro naše město rok velmi úspěšný. 

Milí spoluobčané, chci Vám poděkovat 
za všechny Vaše připomínky a názory, které 

nám pomáhají v naší práci. Stejně tak Vám 
chci poděkovat za dobře odvedenou práci 
na Vašich pracovištích a ve Vašich rodinách. 
Pevně věřím, že nový rok pro nás bude rov-
něž úspěšný a v některých oblastech i lepší. 
Drazí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám 
upřímně z celého srdce do nového roku po-
přál hodně zdraví, štěstí, lásky, porozumě-
ní a jak osobních, tak i pracovních úspě-
chů. Upřímně Vám ještě jednou z celého 
srdce přeji, aby byl nový rok opět o něco 
lepší než ten minulý.

Milan Urban, starosta města

Předvánoční šipkový turnaj v DPS
Ve úterý 12. 12. 2017 nabídla Pečovatelská 

služba města Pečky pro své klienty a obyva-
tele DPS zpestření předvánočního shonu 
při společném setkání spojeném s šipkovým 
turnajem. Přestože se nás v klubovně nese-
šlo mnoho, strávili jsme zde příjemné odpo-
ledne provázené popíjením kávy, přikusová-
ním vánočního cukroví a hraním šipek. Při 
vyhlašování výsledků jsme také mohli po-
gratulovat naší nejstarší klientce, která osla-
vila významné jubileum. Kéž by nám všem 
bylo dopřáno se v takové svěžesti dožít tak 
vysokého věku a ještě dokázat s mladistvým 
švihem házet na terč.

Petra Čermáková, 
ředitelka Pečovatelské služby města Pečky
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Jak se dovědět, co potřebuji 
aneb Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Včasné a kvalitní informace jsou v dnešní 
uspěchané době požadovány vždy a všude. 
Lidé je nejčastěji vyhledávají v elektronické 
podobě. Je to rychlé, pohodlné a žádoucí.  

Samotné právo na informace je zakotve-
no v Listině základních práv a svobod. Ome-
zeno může být jen v případech nezbytných 
pro ochranu práv a svobod, bezpečnost stá-
tu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného 
zdraví a mravnosti. Dle informačního záko-
na může o poskytnutí informace požádat ka-
ždá fyzická i právnická osoba podle předem  
stanovených  pravidel. Státní orgány, obce, 
kraje a veřejné instituce mají povinnost po-
žadované informace poskytnout.

Co má tedy udělat občan, který požaduje 
informaci od Městského úřadu v Pečkách? 
Požádá ústně nebo písemně o informaci, 
která ho zajímá. Ústně lze vyřídit jedno-
duché žádosti přímo na úřadu. Častěji se 
žádosti o informace podávají písemně v po-
datelně městského úřadu na adrese Masary-
kovo nám. 78, Pečky  nebo elektronicky na 
adrese e-podatelna@pecky.cz. Fyzická oso-
ba (nejčastěji občan obce) uvede v žádosti 
své jméno, příjmení, datum narození a adre-
su trvalého pobytu nebo adresu pro doručo-
vání. Právnická osoba (nejčastěji firma nebo 
zapsaný spolek) uvede svůj název, IČO, ad-
resu sídla, případně adresu pro doručování, 
lze také uvést adresu datové schránky nebo 
e-mail. Žádost musí ze zákona obsahovat 
všechny uvedené náležitosti, jinak se ne-
považuje za žádost o informace ve smyslu 
informačního zákona. Žádost však nemůže  
mít  charakter šikany ze strany žadatele.  

Jsou známy případy, kdy žadatel „zahltí“ 
úřad množstvím podávaných žádostí a za-
braňuje pracovníkům úřadu vyřizovat běž-
nou agendu.

Pokud je žádost podána se všemi nále-
žitostmi, je srozumitelná a je doručena na 
správnou adresu k úředníkovi, který má 
příslušnou agendu na starosti, tazatel obdrží 
požadované informace nejpozději do 15 dnů 
od přijetí žádosti.  Ze závažných důvodů lze 
lhůtu prodloužit, maximálně však o 10 dní. 
To je v případě, že tazatel požaduje poskyt-
nutí informací z několika oblastí činnosti 
úřadu. Pokud bude požadována informace, 
kterou úřad k dispozici nemá (nezpracovává 
požadovanou agendu), žádost se odloží a ža-
datel se o tom vyrozumí do 7 dnů. Žádost 
lze také odmítnout z předem stanovených 
zákonných důvodů. 

Za činnost spojenou s vyhledáním infor-
mace je možné požadovat úhradu.  Je to ze-
jména v případech, kdy se informace dohle-
dávají ve spisovně, protože se týkají uply-
nulých kalendářních období nebo se jedná 
o statistické údaje. Je třeba si uvědomit, že 
po dobu vyhledávání archivních informací 
se úředník nemůže věnovat své běžné čin-
nosti.  Pak se za každou započatou hodinu 
práce úředníka účtuje sazba 200,- Kč. Pokud 
chce žadatel pořídit kopie nebo zaslat odpo-
věď poštou, lze započítat také výdaje na ko-
pírování a poštovné.  

Podrobnější informace naleznete na 
webu města www.pecky.cz v sekci Městský 
úřad/Povinně zveřejňované informace.

Cecilie Pajkrtová, tajemnice města

Revitalizace parku v Pečkách

Za velkého zájmu občanů se 11. prosince uskutečnilo veřejné projednávání konceptu re-
vitalizace parku v Pečkách. Přítomní měli možnost vyjádřit své názory k plánovaným změ-
nám. O nové podobě pečeného parku občané diskutovali ještě dlouho po ukončení setkání.

Cecilie Pajkrtová, tajemnice

Volba prezidenta se koná na území 
České republiky:

• v pátek 12. ledna 2018 
od 14:00 do 22:00 

• v sobotu 13. ledna 2018 
od 8:00 do 14:00

 
Případné II. kolo volby prezidenta 

se bude konat na území 
České republiky: 

• v pátek 26. ledna 2018 
od 14:00 do 22:00 

• v sobotu 27. ledna 2018 
od 8:00 do 14:00 

 
Sídlo volebního okrsku č. 1:    

Kulturní středisko, Pečky, 
Tř. Jana Švermy 255 

Sídlo volebního okrsku č. 2:
Základní škola, Pečky, 
Tř. Jana Švermy 342 

Sídlo volebního okrsku  č. 3:
Základní umělecká škola, Pečky, 

Barákova 700 
Sídlo volebního okrsku č. 4:
Sokolovna, Pečky, Sokolská 330
Sídlo volebního okrsku č. 5:

Základní škola, Pečky, 
Tř. Jana Švermy 342

Sídlo volebního okrsku č. 6:
knihovna Velké Chvalovice,  

Pečecká 166

Volba
prezidenta republiky

2018

Víte, že …
. . . v současné době jednáme s pracovní-

ky Úřadu práce v Kolíně o možnosti pokra-
čování  Programu prevence kriminality 
i v roce 2018? Chtěli bychom opět nabíd-
nout pracovní příležitost alespoň 3 uchaze-
čům o zaměstnání.  Věříme, že naše jednání 
budou úspěšná.

. . . všechny volební okrskové komise 
v Pečkách a Velkých Chvalovicích praco-
valy v době voleb do Parlamentu České re-
publiky bezchybně? Potvrdilo to kontrolní 
přepočítávání hlasů u Nejvyššího správního 
soudu v Brně.

. . . je u podchodu nově otevřena provo-
zovna Zdravá výživa a Fitstudio FITPEC-
KY?! Zdravá výživa (vitamínový bar, pose-
zení, bezlepkový sortiment, bio, ...), fitstu-
dio (jóga, cvičení pro seniory, kruháče i pro 
děti, TABATA, břišní pekáč, TRX, BOSU, 
energetická cvičení, zdravá záda, posilovací 
náčiní, workout, dětská horolezecká stěna). 
Dále nabízíme infrasaunu, tejpování, služ-
by nutričního poradce a osobního trenéra, 
v brzké době také výživového poradce, baň-
kování, …. Přijímáme MULTISPORT karty.
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Nezaměstnanost 
v Pečkách

Česká ekonomika roste. Současně s hos-
podářským růstem klesá nezaměstnanost 
a ubývá uchazečů o zaměstnání, kteří se 
obrátili na Úřad práce v Kolíně se žádostí 
o zprostředkování zaměstnání. Ze statistic-
kých údajů vyplývá, že k 11. 12. 2017 bylo 
evidováno celkem 123 uchazečů o zaměst-
nání z Peček – z toho 66 mužů a 57 žen. Pou-
ze 4 uchazeče z celkového počtu je možné 
zařadit do kategorie absolvent. V předcho-
zím roce bylo ke stejnému datu v evidenci 
Úřadu práce Kolín 187 občanů, z toho 9 ab-
solventů. Možnost rekvalifikace využil od 
počátku roku 2017 pouze 1 občan z Peček, 
který si udělal řidičský průkaz skupiny D 
(autobus) a také profesní průkaz. Pracovní 
místa pro veřejně prospěšné práce využilo 
celkem 10 občanů.

Cecilie Pajkrtová, tajemnice města

Z prosincového jednání rady města
• Rada města doporučuje zastupitelstvu rozšíření pravomoci RM Pečky k provádění  

rozpočtových opatření, kterými dojde k rozpočtovému zapojení účelově přidělených fi-
nančních prostředků (dotací) z jiných rozpočtů, objem příjmů a výdajů se zvýší o stejnou 
částku.

• Schváleny byly rozpočty na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtu na roky 2019 
a 2020 přípěvkovým organizacím města: Základní škola Pečky, Mateřská škola MAŠIN-
KA Pečky,  Pečovatelská služba města Pečky, Městská knihovna Sv. Čecha a Kulturní 
středisko města Pečky.

• Odsouhlaseno bylo uzavření nájemní smlouvy mezi městem Pečky a vlastníky ple-
chových garáží na pronájem částí pozemků č. parc. 1467/1 a 1467/3.  Pronájem se týká 
pozemků pod jednotlivými garážemi (do cca 20 m2). Nájem činí 100,- Kč/garáž/měsíc 
(tzn. 1.200,- Kč/rok). Smlouvy budou uzavřeny od 1. 1. 2018 na dobu určitou - 1 rok s vý-
povědní lhůtou 3 měsíce. 

• Radní souhlasí i s uzavřením smlouvy mezi městem Pečky a firmou Jiří Kapr, zahrad-
nické služby, Vrbová Lhota, na odborný prořez a tvarování stromů ve městě Pečky a obci 
Velké Chvalovice v zimním období roku 2017-2018 za cenu 159.660,- Kč včetně DPH 
a v zimním období roku 2018-2019 za cenu 159.660,- Kč včetně DPH.

• Dalším schváleným bodem jednání byl prodej dřeva z místního parku poničeného při 
vichřici dne 29. 10. 2017 za cenu 750,- Kč/m3.

• RM  jmenovala členy výběrové komise na obsazení pracovní pozice 
 Ředitel/ředitelka Kulturního střediska Pečky
  Předseda: Milan Urban - starosta
  Členové: Milan Paluska - místostarosta 
   Cecilie Pajkrtová – tajemnice
                   Petr Zedník – člen rady města
   Lucie Kurková – ředitelka Městského kulturního centra Poděbrady
• Odhlasováno bylo doporučení  ZM ke schválení návrhu nového znění Pravidel pro hos-

podaření s účelovým peněžním fondem „Fond rozvoje bydlení“ na území města Pečky.  
• Radní souhlasili s obsahem  zápisu z jednání  ze dne 28. 11. 2017 se zástupci KSÚS Stř. 

kraje a projekční kanceláře Mot MaCDonald CZ, spol.s.r.o. ve věci rekonstrukce Tř. 
Jana Švermy s tím, že na příštím zasedání RM bude předložena cenová nabídka na do-
projektování částí, které bude finančně hradit město.

Z veřejného zasedání ZM Pečky
(13. 12. 2017, 17:30 KD Pečky) 

• V úvodním bloku byli zastupitelé seznámeni s plněním rozpočtu města ke dni 31. 10. 
2017, s plánem hospodářské činnosti města na rok 2018, se stanovením ceny vodného 
a stočného v roce 2018: Vodné 35,48 Kč/m3 bez DPH s 15% DPH 40,80 Kč/m3

  Stočné 33,60 Kč/m3 bez DPH s 15% DPH 38,64 Kč/m3

  Celkem 69,08 Kč/m3 bez DPH s 15% DPH 79,44 Kč/m3

  Celkový nárůst 2.16,- Kč/m3.    
 Starosta města informoval přítomné o připravované PD na rekonstrukci průtahu měs-

tem ul. Tř. Jana Švermy, Masarykovo nám., J. A. Komenského, Pečky, o průběhu výbě-
rového řízení na ředitele/ku Kulturního střediska Pečky a o probíhajících investičních 
akcích ve městě (parkoviště u nádraží P + R u žst. Pečky, zateplení pavilonu “B” MŠ 
Mašinka Pečky, socha T. G. Masaryka, rekonstrukce interiéru kulturního střediska, 
bezbariérové úpravy základní školy, rekonstrukce kuchyňky a poradenské místnosti).

• Zastupitelé města schválili rozpočet města na rok 2018 jako schodkový, schodek bude 
kryt použitím prostředků předchozích období. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední 
desce MěÚ, elektronické úřední desce města v souladu se zákonem o rozpočtových pra-
vidlech územních celků č. 250/2000 Sb., od 23. 11. 2017 – 13. 12. 2017 

  Celkové příjmy: 80.780.000,- Kč 
  Celkové výdaje: 94.200.000,- Kč
  Rozdíl příjmů a výdajů: -13.420.000,- Kč
  Financování: Splátky úvěru: -3.600.000,- Kč
  Použití prostředků předchozích let: -17.020.000,- Kč
 Dále byl odhlasován střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2022, nové znění 

Pravidel pro hospodaření s účelovým peněžním „Fondem rozvoje bydlení” na území 
města Pečky s účinností od 1. 1. 2018, úprava Zřizovací listiny příspěvkové organizace 
“Kulturní středisko města Pečky”, rozšíření pravomoci RM Pečky k provádění rozpočto-
vých opatření, kterými dojde k rozpočtovému zapojení účelově přidělených finančních 
prostředků z jiných rozpočtů (dotací poskytnutých pro příspěvkové organizace města, 
dotace na činnost JPO II., dotace poskytnuté ÚP, dotace na volby). Pravomoci RM schvá-
lené dne 15. 12. 2016 jinak zůstávají v platnosti.

• Zastupitelstvo města neschválilo navýšení měsíční odměny neuvolněným členům za-
stupitelstva města Pečky s účinností od 1. 1. 2018. Výše měsíčních odměn neuvolněným 
členům ZM zůstává ve stejné výši jako v roce 2017. Nesouhlasilo také se zvýšením po-
platku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálního odpadu.  V platnosti zůstává OZV č. 2/2015 schválená ZM na svém 
zasedání dne 16. 12. 2015.

Změny pravidel FRB
Pro rok 2018 bylo připraveno hned ně-

kolik změn v pravidlech pro udělování půj-
ček z fondu rozvoje bydlení. Došlo ke třem 
změnám: Příjemci půjčky mohou být také 
členové bytového družstva, pokud doloží 
písemný souhlas bytového družstva jako 
majitele bytu.

Půjčky se úročí roční úrokovou sazbou 
ve výši 2T repo sazby ČNB vyhlášené 1. 1. 
kalendářního roku navýšené o 2 procentní 
body. Tato sazba je platná pro všechny půjč-
ky uzavřené v daném kalendářním roce 
a je fixována po celou dobu splácení půjčky.

Z fondu se poskytují půjčky v maximál-
ní celkové výši 200 000,- Kč.

Podrobnější informace naleznete na 
webových stránkách města, případně 
u paní Janouškové na MěÚ Pečky.   Naším 
záměrem je rozšířit okruh možných žadate-
lů i o ty, kteří doposud na zvýhodněné půjč-
ky od města nedosáhli. 

Milan Paluska, místostarosta

Poplatek za psa
Upozorňujeme občany, že poplatek za 

psa pro rok 2018 je splatný do 15. 2. 2018. 
Poplatek je možné uhradit hotově na MěÚ 
v přízemí - kancelář č. 13, nebo převodním 
příkazem. Pro platbu převodem je nutné si 
vyžádat platební údaje na 

blanka.polackova@pecky.cz  
Sazba poplatku:

• za psa chovaného v rodinném domku,  
        zahradě:

200,- Kč/první pes
300,- Kč/druhý a každý další

• za psa chovaného v domě s dvěma a     
   více byty:
500,- Kč/první pes
500,- Kč/druhý a každý další

• za psa, jehož držitelem je poživatel 
invalidního, starobního, vdovského nebo 
vdoveckého důchodu, který je jeho jedi-
ným zdrojem příjmů, anebo poživatel si-
rotčího důchodu:

200,- Kč/první pes
200,- Kč/druhý a každý další.
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Památné stromy
Vážený pane starosto, vážení členové 

městské rady, občané města Peček se na 
Vás obrací s  žádostí o vyhlášení památ-
ných stromů v našem městě. Jelikož si váží-
me historie našeho města a v Pečkách zatím 
žádný památný strom není, bylo by záslužné 
níže uvedené lípy vyhlásit za památné stro-
my, například příští rok u příležitosti výročí 
našeho města.

Lípa u pomníku padlého vojáka, před 
nádražím ČD Pečky, číslo pozemku 1011/2. 
Lípa stojí u pomníku vojáka Rudé armády 
A. M. Malaščenka, který byl na tomto místě 
zastřelen ze zálohy Vlasovcem 16. 9. 1945. 
Na připomínku této smutné události zde 
stojí pomníček a lípa. To je důvod, proč pro-
síme o označení této lípy za památný strom.

Lipové stromořadí, J. A. Komenského, 
Pečky, č. pozemku 1992/19, 1011/3 (směr od 
ČD nádraží do centra města). Tyto lípy jsou 
různě staré, protože nemocné stromy byly 
nahrazeny mladými. Nejstarším stromům 
může být odhadem 45 – 50 let. Lipové stro-
mořadí lemuje chodník od nádraží ČD té-
měř před náměstí T. G. M.

Lípa paní Žertové, Jeronýmova ulice, 
Bačov, Pečky, č. parcely 1731. Tato lípa byla 
vysazena před cca 38 lety paní Žertovou, 

Odpověď:
Podle zákona č,114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny lze vyhlásit mimořádně 
významné stromy jako památné. Tomu-
to vyhlášení předchází posouzení stromu 
z dendrologického hlediska (aby strom 
příští rok nezašel). Sleduje se také  místní 
význam stromu, vztahuje-li se např. k vý-
znamné události v životě obce. Projednání 
záměru na vyhlášení památného stromu je 
v kompetenci pověřeného obecního úřadu, 
tedy v naší. Věc je postoupena dalšímu jed-
nání.

Cecilie Pajkrtová, tajemnice města

majitelkou zemědělské usedlosti hned ve-
dle. Paní Žertová byla velmi oblíbená mezi 
obyvateli Bačova. Pod tímto stromem po 
práci odpočívala a klábosila se sousedy. Vel-
mi nás mrzelo, když zemřela. Smutek nad 
ztrátou své manželky těžko nesl hlavně pan 
Žert a brzo po odchodu své ženy si vzal ži-
vot. Manželé Žertovi byli moc milí lidé, rádi 
na ně vzpomínáme a díky této lípě jsou stále 
ve vzpomínkách s námi.

Za občany města Peček Lenka Třísková, 
Jaroslava Vosecká, Jana Nejedlá, Petr Kysela

Žádost o vybudování výtahů v ŽS Pečky
Ráda bych poděkovala paní Jaroslavě 

Vosecké, která zaslala jménem našich ob-
čanů písemnou žádost společnosti Správa 
železniční dopravní cesty, státní organizace 
o zřízení výtahů nebo jiného bezbariérového 
přístupu k nástupištím ve stanici Pečky. 

Vybudování výtahů nebo jiných bezbari-
érových přístupů k nástupištím je u nás ne-
zbytné hlavně pro osoby se sníženou nebo 
omezenou pohyblivostí, kterých přibývá, 
cestující s kočárky, seniory, vozíčkáře, atd.

Cestující s pohybovým omezením jsou 
při každodenním cestování do zaměstná-
ní nebo specializovanými lékaři odkázáni 
pouze na strmé schody v podchodu nebo na 
přechod přes koleje. Přechod přes koleje je 
zakázaný a nebezpečný. Výtahy by tak byly 
velkým usnadněním přístupu k nástupištím 
pro mnoho cestujících.

Štafeta vyjednávání se SŽDC, s.o. byla 
předána stavebnímu odboru MÚ Pečky. Vy-
budování výtahů ze strany SŹDC, s.o. není 
snadná a krátkodobá záležitost. Věříme 
však, že se usnadnění přístupu k nástupiš-
tím brzy dočkáme. Lenka Třísková

Odpověď:
Vážení, Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace, (dále jen SŽDC) obdrže-
la Vaši žádost o vybudování nových výtahů 
v souvislosti s bezbariérovým přístupem. 
Výstavba nové infrastruktury spadá do pro-
blematiky investiční výstavby, která není 
v kompetenci OŘ Praha. V této souvislosti 
postupujeme Vaši žádost k řešení a příslušné 
administraci odpovědným složkám SŽDC, 
následně budete na vyžádání informováni 
o vývoji a průběhu uvedené akce.

V souvislosti s bezbariérovým přístupem, 
správce obratem prověřil momentální stav 
plošin. Všechny plošiny ve správě OŘ Praha 
jsou plně funkční. Ve dnech 1. 11., 2. 11. a 27. 
11. 2017 bylo z obsluhy plošiny proškoleno 
celkem 9 osob. Případné další informace tý-
kající se této problematiky Vám sdělí p. Ma-
rek tel. č. 602 289 050, 972 253 501.

Ing. Jiří Kočárek, 
náměstek ředitele pro provoz infrastruktur, 

Oblastní ředitelství Praha

Posezení s hudbou
Místní organizace svazu tělesně postiže-

ných uspořádala dne 11. 11. 2017 v Kultur-
ním středisku v Pečkách posezení s hudbou 
pro své členy i pro ostatní obyvatele města 
Peček. Tohoto posezení se zúčastnili hosté 
z místních organizací STP okresu Kolín a to 
z Radimi a z Týnce n/l .

K tanci a poslechu zahráli pánové Su-
chánek a Zadina, kteří nám hrají každý rok, 
všem se jejich písničky líbí, a tak se zába-
va velice vydařila. O pohoštění se ochotně 
a pečlivě stará pan Machka (za pomoci ro-
diny), které je vždy velice dobře připravené. 
Všichni zúčastnění se již těší zase na příští 
rok, kdy se zase opět sejdou, jsou veselí, tan-
čí a dobře se baví.

V roce 2018 v měsíci březnu proběhnou 
volby do krajských, okresních a místních 
organizací. Výroční členská schůze naší or-
ganizace proběhne v březnu 2018. Pokud by 

měl někdo zájem pracovat ve výboru naší 
organizace, nechť se přihlásí u současné 
předsedkyně Místní organizace STP Marie 
Vlkové do 15. 2. 2018. Jedná se o některé 
současné členky, které chtějí ukončit práci 
ve výboru z důvodu vyššího věku, zdravot-
ních a rodinných důvodů a z dlouhodobého 
působení ve výboru. Pokud by nebyl zájem 
o práci v organizaci z řad členů i nečle-
nů, tak bychom byli nuceni podat návrh o  
ukončení  činnosti Místní organizace STP 
na výroční členské schůzi při volbách v r. 
2018 ke schválení. Myslíme si, že by to byla 
velká škoda, když máme jednu z největších 
organizací na okrese Kolín. Věřte, že orga-
nizace potřebuje novou posilu, která bude 
mladší a plná síly.

Přejeme všem našim členům a čtená-
řům Pečeckých novin pevné zdraví a poho-
du v roce 2018.

Výbor MO STP Pečky

Město Pečky

NABÍZÍ
PRONÁJEM

na adrese:
V. B. Třebízského 292, Pečky

 Zdravotní středisko

ORDINACE 
ZUBNÍHO 
LÉKAŘE

Pronájem se týká ordinace 
v 1. patře o celkové 

výměře 55,5  m2

Podmínky pronájmu: 
Nájemné 900,- Kč/m2/rok

Zálohy na služby 5.000,- Kč/měsíc
Provozování zubní ordinace

Doba nájmu: 
na dobu neurčitou 

s výpovědní dobou 3 měsíce

Nabídky zasílejte na adresu:
Městský úřad Pečky,

 Masarykovo nám. 78, 
289 11 Pečky

Sběrný dvůr 
od  1. 1. 2018 nebude odebírat 

použité pneumatiky
Občané  mají  možnost odevzdání použi-

tých pneumatik na místa zpětného odběru 
umístěná v obci či její blízkosti  (typicky 
v místních provozovnách prodejců pneuma-
tik a automobilů či pneuservisů). 

Tato místa zpětného odběru musí být ko-
nečnému uživateli veřejně dostupná v pro-
vozní době dané provozovny a musí být 
umožněno odevzdat pneumatiky bez náro-
ku na úplatu (zdarma), bez ohledu na výrob-
ní značku a bez vázání odebrání použitých 
pneumatik na nákup nového zboží či služeb. 
Pokud poslední prodejce není místem zpět-
ného odběru, má za povinnost informovat 
konečné uživatele o možnostech zpětného 
odběru.
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Kulturní středisko Pečky otevírá
nově zrekonstruované místnosti po restauraci, které budou sloužit jako společenský 

klub pro celou širokou veřejnost. Cílem je vytvořit místo setkávání, kde si v příjemném pro-
středí můžete popovídat, předávat zkušenosti, získávat informace i se něco naučit. Prostor 
nabízí možnost i drobných přátelských posezení spolužáků. 

Je zde možnost uvařit si kávu nebo čaj, pustit film na plátno, kouknout se na televizi 
a internet. Především zveme seniory a rádi využijeme jejich nápadů, jak aktivněji ještě žít. 

Do klubu se vchází přes halu kult. střediska.

Městská knihovna Sv. Čecha a Vzdělávací centrum v Pečkách Vás srdečně zvou na 

výstavu účastníků svých výtvarných kurzů „Tvoříme si pro radost“
Slavnostní vernisáž bude 4. 1. 2018 v 17h v podkrovní galerii knihovny.

Přijďte se podívat, co je pravdy na tvrzení, že malovat, kreslit a tvořit umíme všichni. 
Výstava bude ukončena 31. 1. 2018

Čtení pomáhá
Projekt „Čtení pomáhá“ má děti povzbu-

zovat ke čtení i k pomoci druhým. Čtení je 
úžasná zábava. Teď může být ještě něčím 
víc pro vás i pro ty, kterým pomůžete.

Čtení pomáhá je projekt, který podpo-
ruje rozvoj čtenářství a umožňuje dětem 
a mládeži přímo se podílet na charitativní 
činnosti. Každý rok je rozděleno 10 milionů 
korun na dobročinné účely. O tom, kdo po-
moc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Kaž-
dý školák, který se zapojí do projektu, získá 
po úspěšném vyplnění testu kredit padesát 
korun, který věnuje na jeden z nominova-
ných projektů.

První aktivitou projektu Čtení pomáhá 

Zveme vás k prohlídce a informacím 
o programu a možnostech využití 

- otevřeno je zatím: 
Pondělí  13 – 17 hod

Od 13 do 15 hodin – NA POBAVENÍ - bude 
možnost (ale nemusíte se zapojovat) si za-
hrát různé společenské hry – dáma, šachy, 

domino, kanasta, žolíky, stolní fotbálek 
a naučit se i nové hry.

Středa 13- 17 hod. Od 13 do 15 hod. - NA 
KAFÍČKO – zážitky z cest, amatérské se-
známení s počítačem, info. o kulturních 

akcích (ale nemusíte se zapojovat).
     Od 17 hod. - besedy, přednášky

Čtvrtek 13 – 17 hod. Od 13 do 15 hod. - NA 
POKEC - rady a zkušenosti ze života, ruční 

práce, recepty, knihy, filmy, události (ale 
nemusíte se zapojovat).

Zprávy z naší školy
Konec roku a vánoční prázdniny jsou za 

námi a je tu čas zastavit se, zamyslet a zhod-
notit, co všechno se nám podařilo, co jsme 
všichni společně zažili, jaké nové poznatky 
a zkušenosti jsme si odnesli. O podzimních 
společných akcích a výletech jsme vám již 
psali a těch zimních bylo také hodně. Nej-
důležitější pro nás byla účast na vánočních 
trzích v Pečkách, kde jsme mohli prezento-
vat a prodávat své vánoční výrobky a za vy-

Prosinec v KS

I tentokrát přišel dětem rozdat dárečky 
Mikuláš s čertem. Čert rozdával polínka 
a i o ně byl velký zájem.

Již tradičně jsme se připojili k celonárod-
ní akci Česko zpívá koledy a vytvořili pěvec-
ký sbor, který si u betléma zazpíval koledy.

Kulturní středisko Pečky přeje všem 
hodně štěstí a zdraví v novém roce 2018.

Věra Šuková, ředitelka KS

je veřejné hlasování o nejlepší knihu pro 
děti a mládež. Ze seznamu knih na adrese 
www.ctenipomaha.cz si mladí čtenáři bu-
dou moci vybrat tu, která se jim nejvíce líbí. 
Když knihu přečtou a zodpoví správně kon-
trolní otázky, získají finanční odměnu – ne 
však pro sebe. Každý čtenář dostane mož-
nost rozhodnout, kterému z dobročinných 
projektů nominovaných renomovanými 
nadacemi částku věnuje. Celkem tak mla-
dí čtenáři každoročně dostanou možnost 
„umístit“ 10 milionů korun poskytnutých 
donátorem projektu.

Více na www.ctenipomaha.cz nebo 
v městské knihovně.

dělané peníze zhlédneme v Zámeckém kině 
v Poděbradech vánoční pohádku „Anděl 
Páně 2“, na kterou se moc těšíme. Děkujeme 
za spolupráci při organizování trhů, přípra-
vu stánku pro naši školu MAP Podlipansko, 
jmenovitě paní Minaříkové za výbornou 
spolupráci. Ani letos jsme nezapomněli na 
babičky a dědečky z Domova seniorů a při-
pravili jsme si pro ně pásmo koled a dárky 
pro radost. Také návštěva kolínského muzea 

a zajímavé vyprávění o středověku pro nás 
bylo zážitkem. Již tradičně jsme si udělali 
předvánoční vycházku na zámek v Radimi, 
zhlédli jsme krásnou výstavu obrazů a vá-
nočního tvoření v MK Pečky. 

Rádi bychom popřáli mnoho štěstí 
a zdraví do nového roku 2018.

Za kolektiv žáků a pedagogů ZŠ Pečky, PO 
Hana Bubeníková
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Laskavci z V. C
Naše třída se zapojila do celostátního 

projektu Jsem laskavec. Projekt pořádal 
Nadační fond Karla Janečka u příležitosti 
světového Dne laskavosti. Cílem bylo vyko-
nat nezištně nějaký dobrý skutek. Do akce 
se zapojilo více než 400 škol nebo zájmových 
skupin z celé České republiky. 

Dobrý skutek bylo možné vykonat libo-
volným způsobem. Děti v naší třídě se spo-
lečně dohodly, že potěší babičky a dědečky 
v Pečovatelském domě v Pečkách. Při hodi-
nách výtvarné výchovy a světa práce jsme 
vytvořili spoustu nádherných výkresů, kte-
rými jsme pak společně vyzdobili chodby 
v domě seniorů.

Jako generační odkaz jsme vytvořili koláž 
na téma Proč mám rád místo, kde žiji. Děti 
měly myšlenku o svém městě zformulovat 
pouze do jedné věty. A to vůbec nebyl snad-
ný úkol! Nakonec se ale práce povedla všem. 
Snad se odpovědi dětí budou líbit.

Na fotografii je jen část dětí. Jsou to ty, 
které měly čas pomoci s výzdobou. Ostatní 
měli odpolední kroužky nebo jiné aktivity. 
Poděkování ale patří všem. Opravdu všech-
ny děti se s chutí do projektu zapojily. Za po-
moc děkuji i paní asistentce Daně Kosové.

I tentokrát mě děti přesvědčily, že jsou 
prima parta s dobrým srdcem. Jsem na ně 
pyšná.

Blanka Kozáková, třídní učitelka

Polabské národopisné muzeum 
v přírodě – Přerov nad Labem

Lidové říkanky, básničky, písničky a po-
hádky mají naše děti velmi rády. Provázejí 
je totiž od útlého dětství. Proto nesmí chy-
bět ani ve školním vyučování a jsou krásnou 
motivací pro čtení, pamětné procvičování 
i správné chování. Představa života lidí před 
staletími je však pro naše žáky velmi obtíž-
ná. Proto jsme se vypravili do Přerova nad 
Labem. Malé dřevěné chaloupky s doplně-
nými dobovými interiéry a figurínami se žá-
kům moc líbily. Staly se tak dobrou ilustrací 
pro pochopení období, ve kterém lidová slo-
vesnost vznikala.

Jaroslava Holubová, učitelka

Putování po Asii  
- projektový den V.C

Dne 31. 10. odcestovala V. C na velké pu-
tování po Asii. Měli jsme projektový den, 
který byl první částí celoroční třídní hry, 
Putujeme po světě. Děti se během roku se-
známí se všemi světadíly.

V průběhu celého dne se prolínala sku-
pinová práce s individuálními aktivitami: 
do správné cestovatelské nálady nás dosta-
la pohádka Bob a Bobek na cestách. A pak 
už honem do práce. Hned první úkol nebyl 
vůbec snadný. V hodině matematiky žáci po-
rovnávali asijské země podle rozlohy a pro-
cvičovali zaokrouhlování vysokých čísel.

Dalším úkolem skupin bylo představit 
v průběhu jedné minuty tento světadíl. Po-
moci jim měly knihy, které měly děti k dis-
pozici. Nejdelší část projektového dne zabra-
lo hledání tajemného místa. Žáci odpovídali 
na otázky. Za správné odpovědi získávali 
indicie, které je měly dovést k neznámému 
místu. Protože se všem práce podařila, nako-
nec jsme se všichni sešli v Jordánsku upro-
střed skal. Hledaným místem bylo skalní 
město Petra.

Po namáhavém hledání jsme všichni za-
sedli a při rýžovém obřadu pojedli trochu 
rýže. Samozřejmě hůlkami. Tak máme na 
našich mapách světa zaslouženě vybarvený 
první světadíl.

Za všechny cestovatelky a cestovatele z V. C 
Blanka Kozáková

Rodiče o svém povolání

Každý rok přichází před žáky 9. ročníku 
ze ZŠ Pečky několik rodičů, aby jim prezen-
tovali svá povolání.

Ne jinak tomu bylo 16. 11. 2017 odpole-
dne, kdy paní Irena Chaloupková a páno-
vé Jan Korouš a Tomáš Vodička poutavě 
přiblížili žákům svoji cestu k současnému 
zaměstnání, svěřili se se svými dětskými 
představami o povolání, popsali svá studia, 
první zaměstnání ... Neostýchali se žákům 
svěřit svá rozčarování, hledání nebo neúspě-
chy. Přes to všechno převládl pozitivní duch 
celé besedy.

Došlo i na „rady“, např. jak je důležitá 
znalost cizího jazyka, dobré vztahy na pra-
covišti, radost z dosažených výsledků a za-
jímavé práce. 

Děkuji za spolupráci SRPŠ při ZŠ Pečky 
a jsem ráda, že rodiče nechali žáky nahléd-
nout do problematiky svých povolání.

Věra Břízová, výchovná poradkyně ZŠ

Andělé mezi námi
Stalo se již krásnou tradicí, že na zaháje-

ní Adventních slavností potkáváme anděly 
rozdávající radost, úsměv, přáníčka. Stejně 
jako v minulých letech i loni podpořili akci 
UNICEF. Dříve jsme dávali do pokladničky 
příspěvky na Školu v krabici, letos jsme za-
chraňovali životy. Za výtěžek celé akce se 
budou kupovat očkovací látky.

Do této akce se zapojila celá naše škola. 
Děti, jejich rodiny, paní učitelky, všichni 
vyráběli. A tak na konci listopadu se u nás 
objevily desítky, možná stovky nových do-
časných školáků. Krásné panenky, každá 
velmi originální. Ti, co navštívili školu, měli 
možnost se s nimi seznámit, při slavnos-
tech navíc si i panenku adoptovat a zařídit 
jí nový domov.

Kdo jsou Andělé? Nejen ony krásné by-
tosti vznášející se kolem nás, povlávající na 
pečeckém náměstí první adventní neděli či 
při Mikulášských obchůzkách, ale i ti všich-
ni, kteří otevřeli svá srdce (a peněženky) 
kvůli dobré věci.

Vám všem děkujeme.   
Za Žákovský parlament Motor školy 

Eva Zajícová, koordinátorka
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Cesta za světýlkem s MAŠINKOU
Na Vánoce jsme se ve školce tradičně 

těšili a čekání na Ježíška jsme si pěkně 
užili. Advent jsme přivítali už 30. 11. 2017 
akcí pro rodiče s dětmi s názvem „Cesta za 
světýlkem“. Po čarovném průvodu světýlek 
městským parkem jsme pozvali účastníky 
na ochutnávku z naší školní kuchyně pod 
vedením hlavní kuchařky Lenky Červinko-
vé. Ochutnávka byla laděna spíše podzimně 
a v nabídce byl malý vzorek toho, co dětem 
běžně připravujeme ke svačinkám, např. 
dýňová bageta nebo bramborový chléb, z po-
mazánek jsme nabízeli hráškovou a Tutti 
Frutti, v nabídce byly i sladké moučníky, vše 
vlastní výroby. Pozitivní ohlasy rodičů i dětí 
nás utvrdily v odhodlání uspořádat další 
„okénko do kuchyně“, např. u příležitosti 

Velikonoc. Recepty vybraných pokrmů jsou 
k dispozici na www.msmasinkapecky.cz, po-
stupně budou přibývat další. 

Miroslava Zumrová, ředitelka MŠ

Společné hodiny
Společné hodiny anglické konverzace 

žáků osmých ročníků, učitelů okolních škol 
a rodičů. 

Šíření dobré praxe směrem k veřejnosti 
(Erasmus+  diseminace projektu)

Na 28. 11. 2017 přijali pozvání do jazyko-
vé pracovny školy zástupci rodičů a učite-
lů základních škol okresu Kolín. Společně 
jsme se věnovali tématu Storytelling.        

Příběhy jsme poslouchali, četli, zpívali, 
psali, překládali, hráli i vyprávěli. V praxi 
tak naši posluchači viděli využití moderních 
technologií a internetu ve výuce cizího jazy-
ka i jazykovou úroveň žáků pečecké školy. 

V následné diskusi jsme probrali školní 
vzdělávací programy na základních školách 
v Kolíně a v Českém Brodě, hodinové do-
tace, organizaci výuky anglického jazyka, 
učebnice, četbu v upravených jazykových 
úrovních, testování žáků, jazykové zkouš-
ky, zahraniční studijní pobyty učitelů i dětí, 
mezinárodní projekty škol a využití šablon 
(grantových peněz).

Děkuji všem, kdo na náslech dorazili, za 
zájem o výuku cizího jazyka. Vystupujícím 
žákům děkuji za odvahu a předvedené vý-
kony.  

Fotografie naleznete na webových strán-
kách školy ve Fotogalerii (Anglický jazyk). 
Kolegyně Soukupová mi velmi pomohla 
s organizací.

Věra Křížová

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.

Velká cesta do království čtenářů
Slavnostní den Slabikáře

Již na začátku školního roku přivítal naše 
prvňáčky poutavý pohádkový příběh. Do-
zvěděli se o daleké zemi, ve které se všem 
lidem dobře žije. Hodně si spolu povídají, 
umí se domluvit a rádi čtou. Králem je mou-
drý Ota První a právě tento panovník pozval 
všechny žáky do své říše. První část cesty 
nás čekala v Živé abecedě. Museli jsme pře-
konat přípravný potok, po kterém jsme se 
dostali do Země slabik. Tam jsme poznali 
Písmenkové hory a Slovní řeky, které nás 
dovedly až k Větnému moři. Šťastně jsme 
přepluli a ocitli se ve vysněném království. 
Za odměnu jsme získali Slabikář a pamětní 
list. Ať nám vždy připomíná naší píli a šťast-
nou cestu do cíle. Svůj velký den si děti osla-
vily také návštěvou krásného výchovného 
koncertu v ZUŠ – Pečky. Chválím všechny 
své žáky za vzorné a kulturní chování.

Jaroslava Holubová, třídní učitelka

Večerní škola – téma Dětský zvěřinec
Čtvrteční podvečer 30. 11. patřil ve ško-

le knižním zvířecím hrdinům. Sešli jsme se 
v půl páté, to už byla venku pořádná tma. 
Museli jsme si vzít na cestu i baterku. 

Nejprve jsme v knihovně školy řešili ta-
jenku a mezitím se první skupina vydala 
na cestu. Na trase nás čekalo 10 stanovišť, 
na kterých jsme hledali odpovědi na otáz-
ky a pak už hurá zpátky do knihovny. Tady 
jsme sestavovali obrázek. 

Po příchodu všech skupin jsme se ještě 
vydali za svitu baterek do třídy, kde nám 
dráček hlídal ukrytý poklad. Ten jsme zís-
kali za statečnost společně s diplomem. Ce-
lou zvířátkovou školu jsme si skvěle užili 
a už se těšíme na příští rok.

Vaši druháci s paní učitelkou 
Alenou Pechovou

Projekt „Škola v pohybu“
V polovině prosince jsme se v průběhu 

první vyučovací hodiny zúčastnili projektu 
„Škola v pohybu“. Cílem tohoto projektu je 
podpořit u nás lásku dětí k pohybu a násled-
ně sportu, což zajišťuje do budoucna osvoje-
ní si správného životního stylu. 

Zacvičili jsme si s profesionálním trené-
rem mládeže a škole zbylo základní materi-
ální vybavení (míče, lana, branky, rozlišova-
cí vesty). Nejednalo se o fotbalový trénink, 
ale o všeobecnou pohybovou průpravu. In-
spirovali jsme se novými pohybovými hra-
mi a aktivitami při práci s míčem, které jistě 
využijeme. Akce se nám moc líbila.

Vaši druháci s paní učitelkou 
Alenou Pechovou
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Ve Stránčicích 
trochu jinak

Jako tradičně, vyrazili jsme i loni dne 9. 
12. 2017 na Vánoční pohár školy  Taekwon-
do ITF Stránčice. Tentokrát ve složení Ví-
tek a Martin Bezouškovi, David Formánek, 
Adam Spáčil, Martin Bíško a Ondřej Váňa. 
Poslední dva jmenovaní se závodů účastni-
li poprvé. Těžko říci, kdo byl více nervózní, 
zda samotní závodníci, či jejich rodiče. Jak 
jsem však ujišťovala již na trénincích je prá-
vě Vánoční pohár ideální příležitostí k tomu 
zapojit se do „závodního světa“ Taekwon-
do a to hned z několika důvodů. Za prvé již 
svou podstatou, která umožňuje účast na 
závodech pouze omezenému počtu závod-
níků s technickým stupněm nepřevyšujícím 
modro-červený pásek.  Za druhé přístupem 
rozhodčích, kteří s vědomím toho, že u ně-
kterých závodníků jde o první závody, vše 
trpělivě vysvětlují a umožní napoprvé ne-
zdařený výkon zopakovat. A v neposlední 
řadě díky soutěžnímu systému „každý s ka-
ždým“, který zaručuje, že i v případě první-
ho prohraného zápasu nastupuje závodník 
do dalšího kola a utká se se všemi soupeři 
ve své kategorii. Všichni účastníci si tedy 
důkladně zazávodili, což intenzivně pocítili 
zejména při sportovních zápasech.

Je zřejmé, že tento přístup je netypický 
a na „velkých“ závodech není z časových ani 
organizačních důvodů možný. Právě proto 
je však Vánoční pohár nejen pro nejmenší 
závodníky tak přínosný. Ne každý se stane 
světovým šampionem. Každý si však může 
užít nezapomenutelnou sobotu plnou spor-
tu, kamarádů a zábavy. Těšíme se na příští 
ročník!

Medailová umístění pečeckých závodní-
ků: Vít Bezouška (3. místo sestavy, 3. místo 
zápas), Martin Bezouška (3. místo sestavy, 2. 
místo zápas), David Formánek (2. místo se-
stavy), Adam Spáčil (3. místo sestavy, 2. mís-
to zápas), Martin Bíško (1. místo sestavy, 2. 
místo zápas) Ondřej Váňa (2. místo sestavy, 
2. místo zápas)

Gratuluji a přeji šťastný nový rok 2018.
Hana Kuprová, 

trenérka školy Taekwon-do Pečky

1908 - 2018 Fotbalový klub 
v Pečkách slaví 110. výročí

S nostalgií, ale hlavně s velkou 
úctou, listuji ve starých kronikách 
AFK Pečky. Je to zvláštní pocit číst 
jména lidí, kteří již dávno nejsou 
mezi námi. Číst o událostech, které 
se staly tak dávno, že si je už nikdo 
z nás nemůže pamatovat.

Ten zvláštní pocit však najednou 
začíná nabírat úplně jiné a jasné 
obrysy. Náhle si uvědomuji, že za 
jmény poznávám konkrétní osoby, že 
radosti a smutky staré mnoho desítek 
let znám vlastně i dnes a prožívám je 
v téměř nezměněné podobě.

Před 110 lety stálo u zrodu AFK 
Pečky pár nadšenců. A o těchto „pár 
nadšencích“ je to vlastně až do dneš-
ních dnů. Vždy se jednalo o lidi, kteří 
svými nápady, svým zápalem a hlav-
ně svou prací, byli schopní a přede-
vším ochotní posouvat a vést AFK 
Pečky celou jeho bohatou a dlouhou 
historií. Jsem velmi rád, že stejní 
nadšenci přežili až do dnešních dnů. 
Buďme za ně vděční, vždyť oni jsou 
zárukou toho, že AFK Pečky funguje 
i dnes a bude i v budoucnosti. 

V sobotu 27. 1. 2018 od 17:00 hodin se 
v budově ZUŠ v Pečkách bude konat Výroč-
ní schůze AFK Pečky. Program valné hro-
mady kromě dalšího obsahuje hodnocení 
činnosti AFK a hospodaření, zprávy trenérů 
k fotbalovému roku 2017, předání cen nej-
úspěšnějším hráčům za uplynulou sezónu 
2016/2017 a slavnostní ocenění k výročí 110 
let vzniku fotbalového klubu v Pečkách. 
Všichni jsou srdečně zváni.
Program:
1.   Zahájení 
2.   Schválení jedn. řádu a předsednictva VH
3.   Volba komisí
4.   Slavnostní předání ocenění k výročí 
      AFK Pečky

Pozvánka

Poslední letošní úspěch
V sobotu 9. 12. 2017 se zúčastnila naše nej-

menší děvčata (žlutý minivolejbal – Deniska 
s Luckou a oranžový minivolejbal – Matylda 
s Nelčou) Vánočního turnaje na pražském 
ČZU. V obou kategoriích bylo 18 družstev. 
Obě naše družstva hrála dost shodně v zá-
kladních skupinách, kde hrála čtyři zápasy. 
Děvčata tři vyhrála a jeden s minimálním 
rozdílem bodů prohrála a to je odsunulo na 
druhé místo ve skupině a výsledné boje o 5. 
- 8. místo. V této finálové skupině už nikdo 
holky nezaskočil, proto jim zaslouženě pa-
tří celkové 5. místo v obou kategoriích. Na 
jejich hře byla vidět velká obětavost, holky 
už nad výměnami dost přemýšlí a snaží se 
co nejvíce ztížit balóny soupeřům. Za to jim 
patří velká pochvala!

Na závěr bych chtěla za celý Volejbalový 
oddíl v Pečkách popřát všem našim příz-
nivcům hodně štěstí do nového roku.

L. Šátková, trenérka

5.   Vyhodnocení nejúspěšnějších sportovců 
      v sezóně 2016/2017
6.   Zpráva o činnosti organizace za rok 2017 
7.   Zpráva o hospodaření za rok 2017
8.   Zpráva revizní komise 
9.   Zprávy mužstev za rok 2017
10. Diskuze
11. Zpráva návrhové komise, 
      schválení usnesení.
AFK Pečky k příležitosti výročí 110 let vzni-
ku fotbalového klubu vydalo pro naše příz-
nivce a sběratele suvenýry, které si můžete 
už nyní zakoupit v hospodě na hřišti u ob-
služného personálu nebo pak v den výroční 
schůze klubu na místě konání VH. 

Více informací na webových stránkách 
www.afkpecky.cz

Od svého založení prošel náš klub 
mnoha významnými událostmi. Od 
konce mocnářství, přes všechny mož-
né –ismy minulého století, přes obě 
světové války, až do dnešních dnů. 
Každá událost z minulosti se na čin-
nosti klubu více či méně odrazila. 
Každá, byť nedobrá zkušenost AFK 
Pečky, svým způsobem posílila a zo-
celila. Za všech okolností se projevilo, 
že AFK Pečky je smysluplný a života 
schopný klub, který může být opráv-
něně hrdý na svou minulost a který 
může do budoucna hledět bez obav.

Cítím pokoru před odkazem na-
šich zakladatelů. Zároveň však cítím 
i hrdost. Hrdost na to, že jsme schopní 
v započaté činnosti pokračovat a že 
jsme schopní se stále rozvíjet.

Na závěr chci AFK Pečky popřát 
do jeho dalšího života co nejvíce 
úspěchů, co nejvíce nových nadšen-
ců, co nejvíce klidu a aby vždy a za 
všech okolností přinášel svým členům 
a příznivcům co nejvíce radosti.

Jaroslav Lukáš, předseda AFK Pečky
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AFK Pečky - výchova mladých fotbalistů

V měsíci květnu 2017 proběhl nábor malých fotbalistů ročník 
2011 a 2012. Celkem se přihlásilo přes 25 dětí. Náboru byl přítomný 
i pečecký rodák Tomáš Kuchař, bývalý hráč pražských Bohemians, 
Slavie nebo Teplic.

Po letních prázdninách jsme od září opět začali s tréninky 
a účastníme se celoroční soutěže MINISTAR  Běchovice, která 
se skládá z několika turnajů na podzim a stejného počtu na jaře. 
Turnaje jsou postupně pořádány jednotlivými účastníky soutěže.  
Celá soutěž bude uzavřena závěrečným letním turnajem v Běcho-
vicích. V podzimní části jsme se zúčastnili 4 turnajů této soutěže, 
na kterých sbíráme zkušenosti a seznamujeme se s fotbalovým 
prostředím. Při pořádání turnaje v Pečkách jsme nenašli přemoži-
tele a jasně zvítězili. 

V zimním období se účastníme halových turnajů převážně 
v hale v Milovicích na umělé trávě. Dále sehráváme přátelská utká-
ní s fotbalovými mužstvy TJ Viktoria RADIM a AFK Nehvizdy 
a v tomto roce bychom ještě chtěli sehrát přátelská utkání s AFK 
Sadská a FK Kolín. 

Tréninky máme rozdělené do tří částí, kdy se věnujeme jak vše-
obecné fyzické přípravě, tak dovedností s balónem a stále udržu-
jeme týmového ducha. Děti jsou fotbalem nadšené a vždy se těší 
na turnaje, ve kterých je vidět jejich snaha dát do toho maximum.  

Informace o fotbalové školičce najdete na internetových strán-
kách www.afkpecky2011-12.cz.

Trenéři: Roman a Romana Dekastellovi

Fotbalová školička 
AFK Pečky (U7 – aktuálně 6leté děti a mladší)

AFK Pečky neznamená pouze dospělý fotbal, ale především je to klub, pod kterým je organizováno 7 mládežnických týmů – od 4 letých 
dětí ve fotbalové školičce po 19 leté dorostence. Dohromady v těchto 7 týmech trénuje 120 dětí! Z toho těch nejmenších ve všech fotbalo-
vých  přípravkách celkem 70. Děti ve všech věkových kategoriích vedou ve svém volném čase trenéři z řad rodičů s dosaženou kvalifikací 
trenérské licence C a B.

Mladší přípravka 
AFK Pečky „A“ (U9 - aktuálně 8 leté děti a mladší)

Mladší přípravka „B“ vstoupila v září do své první soutěžní sezó-
ny, ve které hraje Okresní soutěž s dalšími 5 týmy a nevede si vůbec 
špatně. Po prvních polovině sezóny pouze 3 prohry z 10 odehraných 
zápasů a přes 100 vstřelených gólů. 

Přestože jde o první polovinu sezóny v soutěži pod hlavičkou 
FAČR, prošel tento ročník náborem v květnu 2015 a máme tak už 
dvě kompletní nesoutěžní sezóny za sebou (v 7 letech!!!). V  těch 
jsme sbírali zkušenosti v řadě přátelských utkání a turnajů.

Od náboru kluci a holky prošli ohromným pokrokem a pro nás 
trenéry a pro rodiče je radost pozorovat, jak jsou do tohoto sportu 
zapálení a jak se s každým týdnem a každým odehraným zápasem 
zlepšují. Co je ale v dnešní době nejdůležitější – děti sportují a navíc 
venku, nesedí jen doma u televize, počítače nebo tabletu, ale pohy-
bují se mezi dalšími dětmi.

Ani přes zimu nepřestáváme trénovat a nabíráme stále nové 
hráče. Přijďte se s dětmi podívat na trénink, nebo rovnou vezměte 
děti nějaký trénink vyzkoušet. Více informací najdete na stránkách 
www.afkpecky2009-10.cz. 

Trenéři: Michal Šíma a Tomáš Salerno

V podzimní části letošní sezóny jsme odehráli první polovinu 
soutěže s názvem Okresní přebor, což je soutěž o stupínek vyšší, než 
hraje naše mladší přípravka „B“. Pro nás to byla po minulém roce 
už druhá soutěžní sezóna. Některé zápasy se nám povedly více jiné 
méně. Tak jsme soutěž skončili se čtyřmi výhrami a pěti porážkami. 
Dvě z těchto proher byly o gól, což kluky i nás hodně mrzelo. Utkání 
ale byla hlavně možností přenést na hřiště dovednosti, které trénu-
jeme. To se nám, myslím si, daří. Také jsme hráli turnaj v Českém 
Brodě, kde jsme skončili třetí v konkurenci osmi týmů. Je vidět, že 
se kluci zlepšují a to nás trenéry těší. 

Stále ale chceme konkurovat vyspělejším týmům a vidíme tak 
hodně práce, která je ještě před námi. Nejdůležitější ze všeho ale stá-
le zůstává, že kluci mají dobrou partu a na trénincích se fotbal učí 
a současně je to i baví. Také o našem týmu se dozvíte více na webu 
www.afkpecky2009-10.cz.

Trenéři: Michal Rumlena, Petr Jícha

Starší přípravka 
AFK Pečky  (U10 -11 – aktuálně 10 a 9 let)

Starší přípravka má v současné době rozehrané dvě fotbalové 
soutěže – Středočeský krajský přebor přípravek U11 a Kolínský 
okresní přebor. Hráči se stále ještě učí fotbalovým dovednostem, 
které chceme, aby přenesli do zápasů. V této kategorii záleží hod-
ně na přístupu jednotlivců především v tréninku a zdravém sebe-
vědomí. Pokroky jsou určitě viditelné, ale u každého individuální. 
V soutěžním období trénujeme pravidelně třikrát týdně. Dále v let-
ní přestávce se děti účastní také týdenního soustředění v areálu 
AFK. Pozitivní je skutečnost, že naši hráči dokáží sehrát fotbalově 
vyrovnaná utkání i s kluby větších měst a s lepšími tréninkovými 
podmínkami. Během zimního období trénujeme dvakrát týdně 
v pečecké Parkhale. Toto období máme zpestřené halovými turnaji, 
abychom udrželi herní praxi a stále se ve hře zlepšovali. Naše kate-
gorie v příští sezóně přejde do mladších žáků, z malé formy fotbalu 
(5+1) již na půlku hřiště (7+1). Děti již v novém rozestavení sehrály 
přátelský zápas v Poděbradech na umělé trávě a vůbec si neved-
ly špatně. Ve své hře dokázaly uplatnit své individuální schopnosti 
a týmovou kombinaci. 

Rádi bychom mužstvo pro budoucí období doplnili o ročníky 
2007 a 2008, kde především těch mladších máme v týmu málo. Se 
svým dítětem si může rodič přijít vyzkoušet trénink nebo zápas. 
Také dětem, které již fotbal v blízkém okolí hrají, můžeme nabíd-
nout konfrontaci jejich individuálních schopností v krajské soutěži 
a třeba i dalšího posunu v začínající kariéře. Více se k organizaci 
našeho týmu dozvíte na stránkách www.afkpecky2007-08.cz.

Trenéři: Jiří Krupka a Jaroslav Pošík

AFK Pečky „B“ (U8 – aktuálně 7 leté děti)
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Pokrok nezastavíš!
Loni v prosinci jsem sledoval, jak mizejí 

z polí poslední hromady cukrové řepy na se-
verním okraji Peček.  Na poli se pohybovalo 
obrovské monstrum, které sklízelo posled-
ní řádky. Je to dokonalý stroj. Řepu vytahá, 
očistí, ořeže chrást a naloží na přistavený 
vůz. To vše obsluhuje jeden člověk. 

Skláním se nad umem lidí, kteří moderní 
stroje umí vyrobit. Před nedávnem jsem četl 
v souvislosti s výročím snad sto osmdesáté 
šesté nepřetržité řepné kampaně v cukrova-
ru v Dobrovicích, že ve Francii vyvinuli řepný 
kombajn, který navíc řepu ještě nastrouhá, 
vylisuje a do cukrovaru veze cisterna pouze 
šťávu. Díky značně škodlivým pesticidům 
je po zasetí řepy pole bez plevelů. Semena 
jsou dnes broušená a jednoklíčková. Chytrá 
technika zaseje řepná semínka v požadova-
ných roztečích. Vzpomínám, jak namáhavé 
bylo vypěstovat a sklidit řepu v době mého 
mládí, čehož jsem se sám zúčastňoval. Jak 
chodily ženy na pole s motyčkami, po vze-
jití musely řádky řepy zbavit plevele. Když 
řepa povyrostla, musela se vyjednotit na 
požadovanou vzdálenost a následně znovu 
okopat. To vše se dělo na jaře. Na podzim 
se řepa pluhem trochu uvolnila a ručně se 
shazovala na hromady. Řepa se musela ot-
loukáním o sebe zbavit zeminy. Když bylo 
deštivo, byla to těžká práce. Ženy zaklekly 
k hromadám a osekávaly chrást. Potom už 
jenom naložit a odvézt do cukrovaru. 

Těch bylo v Čechách cca 140. Vozilo se 
koňmi nebo traktorem tak, aby to nebylo da-
leko. Poblíž Peček byly cukrovary v Plaňa-
nech, Českém Brodě a v Cerhenicích. Dnes 
zbylo v celých Čechách snad jen deset cuk-
rovarů, ten nejbližší právě v Dobrovicích.

Jan Karbus, kronikář

Síla slova
Není to tak dávno, v televizi potěšeně 

konstatovali, že roste zájem občanů o exkur-
ze do továren. Prostřednictvím poznávacích 
základen jsem zažila řadu exkurzí do závo-
dů, počínaje těžkým průmyslem a konče 
třeba pěstírnou žampionů. O tom jsem kdy-
si v PN napsala, dodám jen, že páni učitelé 
nikdy nezapomínají na své žáčky, a tak jsme 
domů vozili „ pomůcky“, byť by to byly jen 
pytlíky na sůl ze solivaru, tuby z hliníkárny 
nebo kousky ručního papíru z Velkých Lo-
sin! Velké popularitě se mezi námi těšil ko-
lega vláčející kus leštěného kamene z Jese-
níků. To byly krásné časy, všude nás vlídně 
přijali, sem tam postrašili hrozícím nebez-
pečím, jindy pro zasmání nastražili nějakou 
lest. A ještě tu byly propagační materiály, 
pohlednice a fotografie z hradů, zámků, rod-
ných domků a pod.

Zažili jsme mnohé, jedna hezká přího-
da se stala před zámkem Hluboká. Stojíme 
před vchodem v hustém davu, bavíme se, 
smějeme – a čekáme. Čas se vleče, začíná 
být nepříjemné vedro, hlasy postupně uti-
chají, uvědomujeme si, že čekáme už hod-
ně dlouho. Začíná se brblat, panebože, proč 
to tak dlouho trvá, kdy už budeme na řadě! 
A najednou do toho rozladění zazní silným 
hlasem: „ Vydržať!“ Vypukne bouře smíchu, 
vzpomínáme na slovenský televizní seriál, 
na filmové hlášky a už se to čekání nezdá 
tak k nevydržení. Konečně, brána se otevírá 
a my zase v dobré náladě vstupujeme potě-
šit se krásou vytvořenou lidským duchem 
a umem. Ještě koupit něco na památku a po-
dívat se do Alšovy galerie. Odcházíme s poci-
tem báječně prožitého času. A to přispěním 
jediného slova vysloveného v pravou chvíli.

-zf-

Gratulujeme
V měsíci lednu oslaví 
svá životní jubilea:

Květoslava Šifferová – 80 let

Lidmila Zedníková – 85 let

Milan Burian – 85 let

Květuše Tamchynová – 93 let

Vlasta Špičáková – 94 let

Hodně zdraví a elánu!

Vzpomínáme

…a léta běží - jen těžko uvěřit...
V této době vzpomínáme s bolestí 

v srdci, kterou ani čas nezahojí na syna, 
taťku a bratra Ladislava Orgoně – 35 
let, na manžela, taťku a dědu Ladisla-
va Orgoně – 10 let, na druhého syna, 
taťku a dědu Miroslava Orgoně – 5 let, 
a vnuka, synovce, manžela, taťku malé-
ho Míši a Simonky Michala Orgoně – 1 
rok.

Čest jejich památce
Eva Orgoňová, Eva Hanušová 

a Andrejka Orgoňová
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Základní kurz společenského tance byl již tradičně zakončen slavnostním Věnečkem. Mladíci poděkovali 
svým tanečním partnerkám kytičkami, dívky jim na klopy připnuly malované kapesníčky. K tanci hrála 
POHODA a byla to velká pohoda.

Věra Šuková, ředitelka KS

Jeden svět v Pečkách 2018

18. 1. 2018 JUST EAT IT 
- 33 min, anglické znění s titulky
Celosvětově se odhaduje, že až třetina 

veškeré potravinové produkce se vyhodí. 
Obrovské ztráty energie a zdrojů, plýtvání 
zemědělskou půdou nebo uvolňování skle-
níkových plynů ze skládek komentuje v do-
kumentu řada odborníků, kteří mimo jiné 
připomínají nesmyslnost „kosmetických“ 
standardů, jež se aplikují na vzhled průmys-
lových potravin mířících na pulty supermar-
ketů. O tom a i dalších souvislostech bude-
me po projekci debatovat. 

25. 1. 2018 6. polní - 26 min, české znění
Film o českých lékařích a vojácích z 6. 

polní nemocnice v Afghánistánu, kde pobý-
vali na misi v roce 2002 přes šest měsíců. Je 
to také film o vztahu mezi středoevropanem 
ovlivněným hrůzostrašnými historkami 
o afghánských mudžahedinech, teroristech 
a minových polích a normální afghánskou 
populací, ve filmu ztělesněnou holčičkou 
Soňou a dalšími pacienty. Film je také 
o tom, jak se dají překročit hranice mezi 
námi a jimi, když se při tomto překračová-
ní chováme citlivě a ohleduplně, tolerantně 
a občas i s nadhledem.

Dva lednové a dva únorové čtvrtky Vás všechny zveme na první ročník fil-
mového festivalu Jeden svět v Pečkách. Představíme 4 zajímavé dokumenty 
a debaty k nim.  Promítání proběhne vždy ve čtvrtek 18. 1., 25. 1, 1. 2 a 8. 2. 2018 
od  19 hodin v Kulturním středisku v Pečkách. Vstupné je zdarma. Aktuální in-
formace budeme přidávat na Facebook akce „JEDEN SVĚT v Pečkách“. Věří-
me, že se nám podaří nastavit zajímavou tradici a těšíme se na setkání s Vámi.

Za organizátory akce: Tomáš Vodička, 
Petra Procházková, Alena a Jiří Švejnohovi, Jan Tax

1. 2. 2018 Odvrácená strana světa 
- 24min, české titulky
Dokumentární film, který vznikl při po-

bytu českých novinářů v obléhaném Groz-
ném v roce 1999. Dokument zachycuje roz-
hovory s místními obyvateli i domobranou. 
Záběry z dokumentu jsou jedinečné okol-
nostmi, za nichž vznikaly. Ruské velení totiž 
důsledně bránilo novinářům ve vstupu do 
obklíčeného města. Novináři tam ale proži-
li s kamerou v ruce deset dnů. Promítáním 
filmu a následnou diskusí nás provede spo-
luautorka filmu Petra Procházková.

8. 2. 2018 Šitkredit 
- 32 min, české znění
Film Šitkredit přibližuje příběhy lidí 

s dluhy. Příběhy těch, kteří se do této situa-
ce dostali díky špatnému odhadnutí vlastní 
situace, ale i těch, kteří se topí v dluzích jako 
kořist šmejdů. Po filmu následuje debata 
s Mgr. Jiřím Švejnohou, advokátem v Peč-
kách. Budeme mluvit např. o spotřebitel-
ských úvěrech a rizicích s nimi spojenými, 
o tom,  jak se vyhnout dluhové pasti nebo 
jak z ní ven.

85 stromů pro 
Olgu Havlovou

V příštím roce 
si budeme připo-
mínat nedožité 
85. narozeniny 
paní Olgy Havlo-
vé. Výbor dobré 
vůle – Nadace 
Olgy Havlové 
bude pořádat 
řadu akcí připo-
mínajících odkaz 
někdejší první 
dámy. 

V roce 1993 za-
sadila paní Olga 

lípu dobré vůle v Olomouci – Topolanech. 
Dnes je z malé sazenice velký košatý strom, 
který tady pevně zapustil své kořeny. Po 
vzoru této první lípy má být v rámci  projek-
tu 85 stromů pro Olgu Havlovou zasazeno 
dalších 85 stromků po celé republice, aby 
trvale připomínaly odkaz paní Olgy, která 
se vždy zastávala práv ohrožených občanů.

Byli bychom rádi, pokud by se  nám po-
dařilo umístit jeden ze stromů právě do Pe-
ček. S autory projektu o tom vyjednáváme. 
Prosíme, přispějte také libovolnou částkou 
na projekt a nezapomeňte do poznámky 
uvést, že máte zájem o strom v Pečkách. 
Více o projektu a možnost přispět najdete 
na www.vdv.cz.

Budeme rádi, když nám o tom dáte vědět 
emailem (svejnohova@mac.com) a my Vás 
budeme informovat, jak projekt postupuje.

Děkujeme a přejeme vše dobré v novém 
roce 2018.

Švejnohovi
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 4. - 31. 1.   Výstava výtvarných kurzů MK a VCP „Tvoříme si pro radost“  

   (MK Pečky) 

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

 4. 1. 17 h Vernisáž výstavy „Tvoříme si pro radost“

   Městská knihovna Sv. Čecha Pečky 

 12. 1.  14-22 h Volby prezidenta ČR

 13. 1. 8-14 h Volby prezidenta ČR

 13. 1. 14 h Workshop Ledová lednová dílna pro pra/rodiče s dětmi (VCP)

   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz

  17 h Promítání filmu – Já padouch 3 (KS)

   KD Pečky

 16. 1.  19 h Workshop Mandaly – Malování na kámen (KLUBKO)

   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz 

 18. 1. 19 h Filmový festival „Jeden svět v Pečkách“ – Just Eat It

   KD Pečky

 20. 1. 9, 11 h Basketbalový KP minižákyň TJ Sokol Pečky – BK Čelákovice

   Parkhala Pečky

  14 h Workshop Kachlíková keramika (VCP)

   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz 

 21. 1. 14 h Pohádka pro děti (KS)

   KD Pečky

 23. 1.  19 h Workshop Mandaly – Malování na plátno (KLUBKO)

   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz 

 25. 1. 19 h Filmový festival „Jeden svět v Pečkách“ – 6. polní

   KD Pečky

 27. 1. 10 h Workshop Ateliér (VCP)

   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz

  11 h Basketbalové utkání 1. ligy žen TJ Sokol Pečky – Sparta Praha

   Parkhala Pečky

  17 h Výroční schůze AFK Pečky

   Velký sál ZUŠ Pečky

 28. 1. 10 h Basketbalové utkání 1. ligy žen TJ Sokol Pečky – USK Praha

   Parkhala Pečky

 29. 1.  19 h Workshop Mandaly – Lapače snů (KLUBKO)

   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz 

 31. 1. 17 h Přednáška „Fenomén Baťa – tovární města Baťova koncernu“

   – Ondřej Ševeček, historik a ředitel FÚ AV ČR (ČKA)

   Přednáškový sál KD Pečky

 1. 2. 19 h Filmový festival „Jeden svět v Pečkách“ 

   – Odvrácená strana světa

   KD Pečky

 3. 2. 14 h Workshop - Valentýnská keramika (CVP)

   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz

  20 h Ples města

   KD Pečky

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: 

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

Relay - nádraží ČD Pečky
Potraviny „Sídliště“ (Tř. Jana Švermy)
Potraviny „Jitro“ (Masarykovo nám.)

COOP Jednota (Tř. 5. května / Švermova)
Městská knihovna Sv. Čecha Pečky

Vzdělávací centrum Pečky (Masarykovo nám.)
Květiny pí. Špikové (Masarykovo nám.)
Potraviny u přejezdu (ul. Petra Bezruče)

!ŘÁDKOVÁ INZERCE ZDARMA!

CENÍK PLOŠNÉ INZERCE
S účinností od 1. 2. 2016 byly ceny inzerce 

v Pečeckých novinách stanoveny takto:

 celá novin. strana ČB 2.000,- Kč 
   BAREVNĚ 3.000,- Kč
 1/2 novin. strany ČB 1.000,- Kč 
   BAREVNĚ 1.500,- Kč
 1/4 novin. strany  ČB 500,- Kč 
   BAREVNĚ 750,- Kč
 1/8 novin. strany ČB 250,- Kč 
   BAREVNĚ 375,- Kč

K výše uvedeným cenám bude připočteno DPH 
v platné výši (nyní 21 %). 

Inzeráty posílejte na e-mail: info@vzcentrum.cz

Slevy u opakovaných inzercí:
předplacená inzerce na 1/2 roku 

= 1 inzerce zdarma
předplacená inzerce na 1 rok 

= 2 inzerce zdarma

PF2018


