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Z obsahu:Jak jsme v Pečkách vítali jaro
Sobotní odpoledne týden před Velikono-

cemi – to je termín již tradiční pečecké akce 
Vítání jara. 

Letos jsme se sešli již počtvrté a bylo nás 
opravdu hodně. Odhadem přes čtyři stov-
ky. Tyto velikonoční slavnosti, určené jak 
pro rodiny s dětmi, tak i pro všechny, kteří 
se chtějí pobavit, vyjít si mezi lidi, nebo na-
čerpat inspiraci pro nadcházející svátky, se 
již staly  součástí pravidelného pečeckého 
kalendáře. 

Počasí nám tentokrát přálo, tvořivých 
dílniček pro malé i velké bylo opět více než 
v minulých letech, jarmareční stánky s ve-
likonočními drobnostmi se před KD skoro 
nevešly, velký sál se na vystoupení dětí z 
místních škol a nymburského Petrpaslíkova 
divadla pěkně zaplnil, …

Děkujeme všem, kteří jste přijali pozvání 
jak ku pomoci s přípravou odpoledne, tak i 
vám, co jste si to s námi přišli užít. 

Příští jaro na shledanou
Jana Kusá

Jarní kulturní sezóna v KD
Vítáním jara jsme v Kulturním středisku 

Pečky zahájili jarní část našeho programu. 
V dubnu vás co nejsrdečněji zvu na oslavy 
„Měsíce města“, jejichž součástí bude i na-
bídka kulturního vyžití v KD. Již od druhé 
neděle 8. 4. 2018 se můžete těšit na pravidel-
ná dětská divadelní představení, tentokrát 
divadelního spolku Vojan Libice nad Cid-
linou, který přijede s Pohádkami do hajan 
(14:00). Na 22. dubna od 15:00 jsme pro naše 
nejmenší připravili promítání animované 
pohádky Sněhová královna: tajemství ohně 
a ledu, se kterou přijede Kino na kolečkách.  

Dospělí návštěvníci si přijdou na své 25. 
dubna ve 19:30 při divadelním představení 
s neobvyklým názvem „Hrobka s vyhlíd-

kou“ divadelního spolku Klicpera Sadská.
Tradiční přednášky ve spolupráci s 

ČKA jsou samozřejmostí. Ve středu 4. dubna 
to bude povídání s bylinkářkou Evou Ko-
peckou o bylinkách v naší zahrádce a jejich 
použití a 18. dubna k nám zavítá historik 
Libor Gottfried se svou přednáškou „Karel 
IV. a ikony“. Vždy od 17:00 v přednáškovém 
sále KD. 

Součástí oslav „Měsíce města“ bude ve 
foyer kulturního domu probíhat výstava „Z 
historie Peček“.  

Těším se na viděnou na některé z našich 
akcí. 

Lukáš Hanzelín,
ředitel Kulturního střediska Pečky
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   sobota 
7. dubna 

2018 
Pojďme společně 
uklidit Pečky a okolí  
 

Požadavek na pytle,    
rukavice a Vámi  
vybrané místo     

 nahlašte kontaktní osobě: 

Věra Růžičková, 606 635 682 
vera.ruzickova@pecky.cz 
 

Ukliďme „svět“
Město Pečky se tradičně, již posedmé, za-

pojí do jarní celorepublikové akce Ukliďme 
svět, Ukliďme Česko!, kterou organizuje 
Český svaz ochránců přírody.  

V Pečkách byla pro společný úklid vybrá-
na sobota 7. 4. 2018, ale je možné využít i 
další dva víkendy  v měsíci dubnu, kdy bude 
odpad mimo obec odvážet Krajská správa 
a údržba silnic Stř. kraje i Povodí Labe, v 
našich ulicích pak Pečecké služby. Všichni 
dobrovolníci i organizace mi musí pouze 
minimálně  3 dny předem nahlásit místo 
úklidu a požadavek rukavic vč. velikostí, 
počet pytlů a termín. Po úklidu je potřeba 
opět oznámit místo uskladněného odpadu 
vč. odhadu jeho množství a počet dobrovol-
níků s  doložením nejlépe fotografií. 

Přidejte se k nám letos i vy a pomoz-
te probudit naše město k jaru. Účastnit se 
můžete jako jednotlivci, skupiny (třeba 
sousedů dané lokality), nebo organizace. Po 
ukončení akce zpracuji vyhodnocení a zašlu 
jej koordinátorce MAS Podlipansko Kateři-
ně Hejdukové, která má organizaci úklidu 
v našem regionu na starosti. V loňském roce 
MASka zaštítila „úklid“ 21 obcím, ve kte-
rých přiložilo ruku k dílu 626 dobrovolníků, 
kteří vysbírali 19 869 kg odpadu. 

Překonejme spolu loňská čísla: 170 bri-
gádníků a 600 kg odpadu. 

Věra Růžičková, vedoucí odboru sprá-
vy majetku města, koordinátor akce,                
606 635 682, vera.ruzickova@pecky.cz

Mateřská škola 
MAŠINKA

Dne 13. 3. 2018 jsme prostřednictvím pro-
jektového manažera Státního fondu životní-
ho prostředí obdrželi skvělou zprávu a to, že 
projekt s názvem „ Snížení energetické ná-
ročnosti budovy Mateřské školy MAŠINKA, 
pavilon B“ byl vybrán k financování. 

Konečná výše dotace bude známa až po 
výběru zhotovitele. Dle projektantem oce-
něného položkového výkazu výměr a ostat-
ních nákladů je v současné době celková 
cena stavby cca 3,7 mil. Kč, z toho dotace 
820 tis. Kč.  

Jedná se o hospodářský pavilon s kuchy-
ní, prádelnou, plynovou kotelnou a bytem. 
Ostatní tři budovy jsou již zatepleny. Bonu-
sem této stavby je instalace termického so-
lárního systému pro přípravu teplé užitkové 
vody. Realizací projektu dojde k významné-
mu snížení ekologické zátěže díky snížení 
emisí CO2 o 22,6 % oproti původnímu stavu 
a k úspoře celkové energie o 40,39 %. Spo-
třeba energie před realizací projektu je 1010 
GJ/rok a emise skleníkových plynů před 
realizací projektu 70,9 tun/rok. Z tohoto po-
rovnání měřených hodnot si teprve každý 
uvědomíme, jaký ohromný význam má za-
teplení budov. 

V současné době připravujeme podklady 
pro výběr zhotovitele tak, aby práce mohly 
probíhat opět o prázdninách. 

Věra Růžičková, 
vedoucí odboru správy majetku města

Zajímá vás, co je v Pečkách nového? Rádi byste se dovídali, 
kam u nás za kulturou a sportem? Zaregistrujte svůj e-mail na 

w w w.pecky.cz
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Z březnových jednání rady města
• Rada města schválila výsadbu dřevin na pozemcích města dle návrhu Tomáše Vodičky, Peč-

ky a zavazuje se k následné péči o vysazené stromy.
• Radními bylo též odsouhlaseno zveřejnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební prá-

ce akce „Rekonstrukce bývalého obecního úřadu Velké Chvalovice“. Hodnotícím kritériem 
bude nejnižší nabídková cena bez DPH. Seznam uchazečů:

  1. Stavby Poděbrady, Choťánky 
  2. V. Procházka s.r.o., Nebovidy 
  3. PORKY stavební, s.r.o., Babice
  4. Daniel Šperk,  Budiměřice 
  5. ThermoInvest Praha, s.r.o., Praha 7
 Předpokládaná hodnota VZ je 1,824 mil. Kč bez DPH, jedná se o celk. rekonstrukci dle PD.
• Hlasováním prošel i bod o uzavření smlouvy o dílo s firmou AVE Kolín s.r.o., na realizaci ve-

řejné zakázky malého rozsahu akce „Pečky - veřejné osvětlení a městský rozhlas – lokalita 
ul. Fügnerova“ za cenu 1.983.257,- Kč, včetně 21 % DPH. 

• RM jmenovala členy a náhradníky výběrové komise na obsazení pracovní pozice Referent/ 
referentka odboru ekonomicko – správního MěÚ v Pečkách.

 Předseda: Milan Urban - starosta
 Členové: Milan Paluska - místostarosta
      PaedDr. Cecilie Pajkrtová – tajemnice
      Marcela Bahníková – vedoucí E-S odboru
       Ing. Josef Beránek – předseda základní odborové organizace 
• Rada města souhlasí i s uzavřením smlouvy se společností Gepard services s.r.o., Praha 4 na 

zpracování vstupní analýzy rizik, datového auditu a služeb pověřence DPO v  souladu s na-
řízením Rady EU č.2016/679 za celkovou cenu 141.600,- Kč/24měsíců, včetně DPH. Smlouva 
se uzavírá na dobu určitou do 26. 5. 2020. 

• Souhlas byl rovněž dán realizaci projektu „Strom pro Olgu Havlovou“ a zároveň se město 
Pečky zavazuje k následné péči o strom.

Město Pečky

NABÍZÍ PRONÁJEM
na adrese:

V. B. Třebízského 292, Pečky
 Zdravotní středisko

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

Informace na tel.: 602 604 904

ORDINACE 
ZUBNÍHO LÉKAŘE

Na úřad 
s platební kartou

Městský úřad Pečky oznamuje, že zahájil 
přijímání platebních karet. Platbu kartou je 
možné využít pro úhradu poplatku za svoz 
komunálního odpadu, případně k úhradě 
dalších poplatků v rámci Městského úřadu 
Pečky.

Z výroční zprávy 
k zákonu č. 106/1999 Sb,  

- o svobodném přístupu k informacím

V loňském roce obdržel Městský úřad v 
Pečkách celkem 8 žádostí o poskytnutí in-
formací. Z tohoto počtu bylo 5 žádostí vy-
řízeno v plném rozsahu. Celkem 3 žádosti 
úředníci odložili, protože žadatelé  nezapla-
tili úhradu za vyhledání a zpracování větší-
ho množství informací.

Odvolacímu orgánu nebylo postoupeno 
žádné rozhodnutí. Nejvíce se žadatelé obra-
celi s dotazy na pracovníky odboru výstavby, 
zemědělství, životního prostředí a dopravy a 
na tajemnici městského úřadu.

Ochrana 
osobních údajů v praxi 

městského úřadu
Přísnější pravidla na ochranu osobních 

údajů, která stanovuje Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady pod číslem 2016/679, ře-
šila v těchto dnech rada města. Pod hrozbou 
vysokých sankcí ukládá mimo jiné obcím 
zpracovat  vstupní analýzu osobních dat, 
se kterými úřad pracuje. Díky analýze rizik 
budou známa slabá místa, kde by mohlo k 
úniku osobních údajů  dojít. Nemalým vý-
dajem pro každou obec, Pečky nevyjímaje, 
je platba za činnost externího Pověřence, 
který by měl dbát na racionalizaci a bezpeč-
nost procesů v organizaci.

Cenová nabídky společnosti Gepard 
services s.r.o.  z Prahy ve výši 141 600 Kč 
byla nejvýhodnější z 5 vyžádaných nabídek. 
Město bude s touto firmou spolupracovat 
následujících 24 měsíců. Smlouva počítá s 
možností předčasného ukončení, pokud by 
došlo ke změně legislativy.

Víte, že…
… houbaři mají své zkoušky? Všichni 

zájemci, kteří chtějí obchodovat nebo po-
užívat k výrobě volně rostoucí houby nebo 
provozovatelé restaurací, kteří chtějí z těch-
to hub připravovat pokrmy, se musí podro-
bit zkouškám znalosti hub.  Ty nejbližší se 
konají 17. května a 12. června  v zasedací 
místnosti Krajské hygienické stanice Stře-
dočeského kraje v Praze. Bližší informace 
naleznete na www. pecky.cz.

Cecilie Pajkrtová, tajemnice města

Příprava plnosortimentní prodejny 
v Pečkách (PENNY)

Investor připravuje na soukromých po-
zemcích ZZN Polabí, a.s. ve městě Pečky 
výstavbu plnosortimentní prodejny. Prodej-
na by se měla nacházet v centru města u au-
tobusového a vlakového nádraží za dnešní 
prodejnou masných výrobků Rabbit Trhový 
Štěpánov, a.s.

Součástí návrhu stavby jsou i navazující 
zpevněné plochy s areálovými komunikace-
mi, parkovištěm, chodníky a úprava okolní 
zeleně v rámci sadovnických úprav. 

Stavba bude plynule navazovat na rekon-
struované autobusové nádraží a tudíž bude 
esteticky zakomponována do tohoto území.

Po několika jednáních s městem Peč-
ky a provedených úpravách v projektové 
dokumentaci byl společností  ZZN Polabí, 
a.s. Městský úřad Pečky, odbor výstavby, 
zemědělství, životního prostředí a dopravy 
požádán o vydání rozhodnutí dle stavebního 

zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Na základě dalších jednání, předložené 

dokumentace a znaleckého posudku na dře-
viny bylo vydáno rozhodnutí o kácení dře-
vin se zachováním vzrostlého buku lesního 
v  prostoru plánovaného parkoviště. V roz-
hodnutí  byla společnosti ZZN Polabí, a.s. 
uložena náhradní výsadba a to nejen v nově 
budovaném areálu, ale i další výsadba dře-
vin na pozemcích města Pečky. 

Hana Pokorná, 
referentka odboru životního prostředí 

Změna svozu bioodpadu 
z Velkých Chvalovic

Svoz bioodpadu bude v roce 2018 
probíhat v pravidelných týdenní inter-
valech od 19. 03. 2018 v pondělí a to v 
Pečkách i ve Velkých Chvalovicích. 

Změna nastává u svozu z Velkých 
Chvalovic, kdy se svoz mění ze čtvrtka 

na pondělí.    
   Město Pečky
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Dotazník k „možné“ podobě náměstí v Pečkách
Už „legendární“ major Terazky řešil kaš-

nu bez vody pokynem „zbúrať“. Na to jsem 
si vzpomněl při čtení Dotazníku k „revitali-
zaci náměstí.

Pečky jsou mladé město, s mladou histo-
rií. Vždyť jsou jen o málo starší než někteří 
senioři i pamětníci. Místo aby byla snaha za-
chovat co nejvíce původního, dá se říci pro 
Pečky historických objektů, někoho lehko-
myslně napadne tradiční podobu náměstí 
devastovat.

KAŠNA, dá se říci, je jedna z mála pa-
mětihodností města, kterou v roce 1898 
nechal ze svého platu zřídit starosta Karel 
Kříž, neodmyslitelně k náměstí paří. Úvaha 
o její případné likvidaci je drsná ukázka ne-
úcty k historii města a jeho osobnostem. Je 
zde dále radnice, sokl od sochy TGM (auto-
rem byl Ladislav Šaloun, mj. autor Husova 
sousoší na Staroměstském nám. v Praze), 

dnes (snad zatím) památník obětem válek, 
katolický kostel i škola. Bývala zde i socha 
MJH (autor Stanislav Sucharda), která byla 
naštěstí od likvidace Masarykovy, jen pře-
místěna před Jubilejní chrám MJH.

Další úvahy o povrchu náměstí raději ne-
budu komentovat, jen konstatuji, že kamen-
ná dlažba, která dosud v Pečkách slouží, by 
po odstranění mohla jako výborný obchodní 
artikl být použita na obnovu historických 
center měst v civilizovaném světě.

Využití náměstí pro kulturní akce - bu-
diž. Ale za kulturní akci se nedá považovat 
pořádání pravidelných (“komediantských”) 
trhů, s mnohdy pochybným zbožím. Ně-
jaký kulturní přínos to rozhodně není, ani 
dějinná událost. Přeci je zatím v Pečkách 
dost prostor, kde by se tyto okrajové akce 
mohly konat, zájemci by si je našli. Prostor 
náměstí si zaslouží důstojnější využití při 

akcích města, jako „Mašinka“, nebo v době 
Adventu. Stánky zde omezit většinově pro 
prezentaci a prodej výrobků spíše regionál-
ního, příležitostného charakteru, občerstve-
ní a pod. 

Jiří Kučera

Jaké si přejete náměstí?
Dotazníkové šetření mezi občany Peček 

k chystané rekonstrukci Masarykova ná-
městí a přilehlých veřejných prostor, kte-
rému předcházelo setkání s občany dne 22. 
listopadu 2017 na téma: Městský architekt 
a jeho role při rozvoji města, je uzavřeno, 
zpracováno a zde jsou jeho výsledky. Ty mají 
sloužit jako podklad pro zpracování studie 
a posléze projektové dokumentace. Dotazní-
ky byly přílohou únorového čísla Pečeckých 
novin a v elektronické podobě byl dotazník 
k dispozici na stránkách města www pecky.
cz, v sekci Investice a strategie. 

Děkujeme všem 415 spoluobčanům (rov-
nou měrou mužům a ženám), kterým není 
podoba našeho náměstí lhostejná a využili 
tak příležitosti se k jeho rekonstrukci a bu-
doucnosti vyjádřit. Nejvíce se zapojilo 31 – 

50letých (188), další skupinou byli  51 - 65letí 
(83), 18 – 30letých odevzdalo své dotazníky 
69, seniorů nad 65 let 58 a mladých do 18 let 
17.

A zde jsou dotazníková témata a vaše nej-
častější odpověď na ně:  
Úprava náměstí: Preferuji stávající parko-
vou úpravu náměstí – plocha náměstí pojed-
nána jako parčík v celé ploše - 200 . . . 48 % 
Povrch náměstí: Preferuji tradiční struktu-
rované povrchy – žulová dlažba, žulová mo-
zaika - 345 . . . 83 % 
Parkování: Preferuji parkování pouze po 
vnějším obvodě náměstí - obchody, zásobo-
vání - 301 . . . 72 % 
Kašna: Souhlasím s opravou a zprovozně-
ním stávající kašny - 339 . . . 82 % 
Nová propojení: Souhlasím s propojením 
komunikací Masarykova náměstí a ulicí Ba-
rákova - 294 . . . 76 % 
Nová propojení: Souhlasím s vybudováním 
parkoviště v proluce vedle lékárny - 349 . . 
. 87 % 
Využití náměstí pro kulturní akce: Líbila 
by se mi možnost pořádání trhů na náměs-
tí vč. možnosti pořádání jiných kulturních 
akcí - 392 . . . 94 % 

Ještě jednou děkujeme a těšíme se na 
další spolupráci.

MěÚ Pečky
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Výsadba 100 stromů k příležitosti výročí republiky

Vzhledem k tomu, že se blíží sté výročí 
vzniku republiky, přemýšleli jsme, jak ho 
aktivně oslavit. Chceme navázat na činnos-
ti, které občané v roce 1918 organizovali. 
Naše aktivita má současně zapojit co nejvíce 
místních obyvatel a výsledek projektu by 
měl toto výročí delší dobu připomínat. 

Proto přicházíme s projektem výsadby 
sta stromů na území Peček. Kromě oslavy 
výročí tak současně chceme pomoci s ob-
novou zeleně v Pečkách a Velkých Chvalo-
vicích. Ve spolupráci s městským úřadem 
jsme vytipovali lokality, kam je možné vysá-
zet stromy. Současně jsme vytipovali druhy, 
které se do daných lokalit hodí, a snažíme 
se je zajistit. 

Celý projekt ale závisí na tom, zda se na-
jde v Pečkách dostatek lidí, kteří se budou 
chtít do tohoto projektu zapojit. Bez lidí 
ochotných přispět finančně a hlavně pomoci 
osobně při výsadbě stromů žádné stromořa-
dí nevznikne. 

Zde jsou odpovědi na vaše nejčastější do-
tazy, které nám kladete:

Máte v plánu vysadit aleje?
Někde alej, někde stromořadí. Lokalit 

máme více. Jedna je podél silnice od ben-
zinky až do Velkých Chvalovic. Zde chceme 
vysadit třešně a hrušně. Další lokalitou je 
cesta od Chvalovic ke hřbitovu kde chceme 
obnovit řadu ořešáků. Podél polní cesty od 
hřbitova k tatecké silnici je lipová alej, která 
má několik mezer a končí daleko před silni-
cí. Tu plánujeme dokončit. Podél silnice na 
Tatce chceme nově vysázet švestkovou alej. 
Posledním úsekem je mlýnský náhon okolo 
Diany. Tam je zeleně sice dost, ale staré stro-
my postupně dožívají a je třeba je nahradit. 
Tam plánujeme vysadit 7 dubů. Pro všechny 
tyto lokality máme povolenou výsadbu od 
vlastníků pozemků i smlouvu o převzetí do 
následné péče.

Naším původním záměrem bylo vysadit 
stromy přímo ve městě, ale najít vhodné 
lokality, kam by se vešlo 100 stromů a bylo 
stihnutelné vyřídit veškeré papíry, není v 

našich silách. Proto jsme zvolili cesty a silni-
ce v okolí Peček a Chvalovic, abychom tro-
chu zazelenili naše nejbližší okolí.

Jak velké stromy se budou sázet?
To záleží na tom, kolik peněz se sejde. 

V tuto chvíli počítáme s minimalistickou 
variantou, to znamená u ovocných stromů 
většinou špičáky. Lípy a duby budou s ba-
lem a obvodem kmene cca 12 cm. Bohužel 
náklady netvoří jen vlastní cena stromku, 
ale i kůly, úvazy, doprava, vypískání kabe-
lů… To vše jsou bohužel nutné náklady, bez 
kterých to nepůjde. Pokud se podaří vybrat 
více peněz ať už od občanů nebo sponzorů, 
nebo uspějeme v žádostech o granty, pak 
tyto prostředky navíc samozřejmě půjdou 
na nákup starších stromků, případně na ná-
slednou péči (zálivku).

Bude se i město na projektu nějak spo-
lupodílet?

Bez spolupráce s městem by to nešlo. 
Rádi bychom poděkovali především paní 
Pokorné z odboru životního prostředí. Sa-
motné město nám pomůže s propagací, ale 
zásadní je, že se zavázalo k následné péči o 
stromy. Stejně tak máme přislíbenou i po-
moc s následnou péči o stromy od Správy a 
údržby silnic Středočeského kraje. 

Co mám udělat, když se chci do projek-
tu zapojit?

Stačí si otevřít stránky projektu, kde je 
podrobný návod. 

Na webu: http://pecky.jan.tax/alej najdete 
lokality a druhy stromů, kde bude možné 
výsadbu v říjnu realizovat. Stačí si vybrat 
strom z nabídky a ten si adoptovat. Po vy-
plnění kontaktních údajů vám bude strom 
zarezervován a po uhrazení částky 500,- Kč 
se u stromu objeví Vámi zvolené jméno 
stromu. I bez adopce stromu můžete po-
slat vámi zvolenou částku na transparentní 
účet, který je na stránkách uveden. Pokud 
si s tím nebudete vědět rady, nebo nás chce-
te podpořit jinou formou, než nabízíme na 
webu, můžete se na nás obrátit přímo. Jsme 
rádi za každou podporu a určitě najdeme 
společně řešení.

Kdy se budou stromy vysazovat?
Vlastní výsadba bude probíhat na konci 

října. Předpokládáme převážně víkendovou 
výsadbu v termínu 15. -28. 10. Přesné ter-
míny budou záležet na termínech dodání 
stromů ze zahradnictví (to bude ovlivněno 
počasím a venkovními teplotami). Na 28. 10. 
chceme pozvat všechny účastníky a podpo-
rovatele projektu k první třešni u benzinky 
a tu zasadit a tento projekt tak symbolicky 
uzavřít. Přesný čas upřesníme poté, co bude 
znám další program oslav výročí republiky 
ve městě.

Věříme, že si všech sto stromů mezi 
námi najde své adoptivní rodiče a podaří 
se nám tak společně udělat něco pěkného 
pro místo, kde se bude zase o trochu lépe 
žít.

Tomáš Vodička a Jan Tax, organizátoři

Zde naleznete bližší informace o projek-
tu: http://pecky.jan.tax/alej, na FB: Výsadba 
100stromů v Pečkách, nebo nás můžete kon-
taktovat na e-mailu: 
tomas.vodicka@seznam.cz; jan.tax@mo-je.cz

Evangelický Jubilejní chrám MJH
Informaci k němu najdeme na oficiálních 

webových stránkách města. Zde bohužel do-
šlo k popletení pojmů autorem podkladů a 
tak ke zmatené informaci.

U popisku k jednomu z obrázků je uvede-
no, že se jedná o Detail stropu s původními 
SECESNÍMI lustry. Navozuje tak mylný do-
jem, že chrám včetně interiéru, je v SECES-
NÍM stylu. V tomto stylu je však postavená 
pouze budova chrámu.

Úmyslem bylo chrám vybudovat k 500. 
výročí upálení MJH v roce 1915 a významně 
k jeho výstavbě přispěli finančně krajané z 
USA. Kvůli I. světové válce byl dokončen až 
v roce 1916 a vysvěcen až 16. 5. 1918. Budovu 
v secesním stylu postavil architekt Oldřich 
Liska se stavitelem Fňoukem. Hodiny ve 

věži vyrobil pečecký zámečnický mistr Jind-
řich Grubský. Kostel stojí na místě bývalého 
evangelického kostela.

Vybavení INTERIÉRU je pak v KUBIS-
TICKÉM stylu. Díky tomu je chrám nejen 
nejcennější z pečeckých památek, ale dá se 
říci celosvětově ojedinělou ukázkou tohoto 
stylu.

Budovu postavenou v kubistickém stylu 
najdeme v nedalekých Libodřicích, jako mu-
zeum kubismu Bauerova vila. Z původního 
interiéru má však zachovanou pouze malou 
část, jinak je expozice doplněna získanými 
stylovými předměty a obrazy. Nejznámější 
budovou je pak pražský Dům u Černé Mat-
ky Boží v Celetné ulici. 

Jiří Kučera
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Příběhy našich sousedů
Víte, jaký příběh je skryt za dveřmi va-

šich sousedů? Co zajímavého prožili? Co je 
ovlivnilo? Proč jsou takoví, jací jsou? Jaké 
to bylo, žít tady před 40, 50 lety?

Naši žáci již poněkolikáté zpracovávali 
téma historie kolem nás. Letos soutěžně, za 
metodické podpory společnosti Post Bellum 
a České televize.

12 skupin žáků a studentů z Kolínska a 
Kutnohorska se vyptávalo a zpracovávalo 
vzpomínky pamětníků. Náš tým ze VII.B - 
Anička Plíšková, Vanessa Vendlová, Miki 
Korouš, Vojta Kozák a František Rulík pra-
covali s příběhem paní Evy Zedníkové z 
Chotutic. Její dětství (jako dcera zpravo-
dajského důstojníka prožila válku v Anglii) 
a její původ výrazně „polepilo“ velkou část 
jejího života. 

3 hodiny zvukových materiálů, 70 minut 
filmu, stovky fotografií... Kterou dějovou lin-

ku vybrat do filmu, který má mít soutěžních 
5 -7 minut? Jak jednotlivé obrázky pospojo-
vat, aby příběh oslovil i naše spolužáky? Jak 
vymyslet závěrečnou prezentaci? Hodiny a 
hodiny diskusí, odborný workshop s Matě-
jem (technik ČT), procházky dějinami 20. 
století... a potom předstoupit před odbornou 
porotu.

Prezentace projektů se konala ve slav-
nostním prostředí Městského společenské-
ho domu v Kolíně za účasti zpovídaných 
pamětníků. Náš tým vyhrál. Pro mě nejen 
filmem a prezentací (slova, která byla há-
dankou a pozvánkou k filmu), ale hlavně 
tím, jak všichni zvládli spolupráci, domluvit 
se ... a pečovat o naši pamětnici. 

Děkuji.      
Eva Zajícová, třídní učitelka 

P.S.: Výstava k projektu bude do konce 
června k vidění v Kolíně

Zahrada

Nevede do ní žádná stará železná re-
zavá branka, není obehnána vysokou zdí 
z kamenů, nemusíte ji zkoušet odemykat 
klíčkem od pokladničky, provázkem, hře-
bíky, foukací harmonikou, knoflíky a dal-
šími poklady z kapes. Ten správný klíč od 
ní má paní učitelka z místní základní školy 
Kateřina Čiháková (a spoustu informací a 
důvod k rozhovoru).

O kterých vratech a zahradě si budeme 
povídat? 

Jedná se o plechová vrata za budovou 
Policie ČR naproti naší škole. Tento poze-
mek byl několik let prázdný a nevyužívaný 
– dříve se na tuto zahradu vyvážel beton a 
cement. Patří městu Pečky a naše škola ho 
má v pronájmu.

chtěli vybudovat a k čemu ji využívat. Nej-
dříve jsme se na pozemek šli podívat, zjistili 
jsme, že je velký, což nás potěšilo, ale na dru-
hou stranu neupravený a neudržovaný. Sa-
motné určení světových stran – kam posta-
vit učebnu, kam umístit záhonky a jezírko 
– žáci pracovali s katastrem a plány města. 
Navázali jsme kontakty s Pečeckými služba-
mi, museli jsme zjistit, jestli je zde zavedená 
voda, jestli bude možné ji využívat. 

Na zahradě nám na třech brigádách po-
máhali rodiče žáků a učitelé. První brigáda 
byla na podzim – vybírání kamínků, srov-
nání pozemku, vyndání betonových ploch 
– neměli jsme tušení, že skoro polovina 
pozemku byla doslova „podlitá“ betonem 
– tyto panely Pečecké služby vyndaly Bob-
catem. Další dvě brigády byly na jaře, kdy 
jsme vykopali jámu pro jezírko, zasadili 
stromy a keře.

Samotné budování venkovní učebny pro-
vedla firma z Kostelní Lhoty – vyrobení per-
goly, vytvoření podlahy. 

Jak je to s financováním podobných 
projektů?

Cesta k získání a splnění grantu nebyla 
vůbec jednoduchá. Tento grant jsme získali 
z programu Škola pro udržitelný rozvoj. Byl 
v hodnotě 60 tisíc korun a použili jsme jej 
na zhotovení pergoly. Vše je o dobrém roz-
plánování a splnění. To, co do projektu na-
píšete, že na zahradě bude, to tam být musí, 
jinak by získání peněz vůbec neklaplo. Je-
zírko, rovnání plochy, zasetí trávy a skleník 
financovala škola.

A co budoucnost? 
Tento rok plánujeme rozšíření zahrady o 

pozemek vedle Policie – zasazení ovocných 
stromů a keřů. Vytvoření levandulového po-
líčka. 

Pokud se nám naskytne podobný grant 
a možnost získání peněz, rádi bychom na 
zahradu zavedli elektřinu, nebo vybudovali 
solární panely. Rádi bychom s panem učite-
lem Zedníkem měli na zahradě meteorolo-
gickou stanici, která by mohla informovat o 
počasí v Pečkách všechny občany – na strán-
kách školy a města.

Na školní zahradě pěstujeme bylinky a 
zeleninu do školní jídelny, s tím chceme a 
budeme pokračovat a dále zde chceme pořá-
dat setkání žáků a rodičů, prezentovat práci 
našich žáků a jejich výrobky.

Děkuji za rozhovor, Jana Kusá
A pokud vám úvod našeho rozhovoru 

něco připomíná … ano pan Jiří Trnka a 
jeho klasika z roku 1962 Zahrada. :-)

Kde se vzal nápad na využití tohoto 
prostoru? 

Škola mnoho let postrádala prostor pro 
venkovní výuku přírodovědných předmětů 
a pěstitelských prací. Výuka na čerstvém 
vzduchu a uvádění teorie do praxe je učiteli 
i žáky na naší škole vítáno. Město škole tento 
prostor nabídlo k využití před dvěma lety. A 
jelikož jsem v tuto dobu měla možnost po-
dat žádost o grant na vybudování venkovní 
učebny pro žáky, nápad byl na světě. 

To není jen tak založit školní zahradu. 
Našli se pomocníci? 

Samozřejmě, bez nich by to nebylo mož-
né. Na začátku projektu bylo potřeba zapo-
jení žáků přírodovědného semináře a Eko-
týmu. To oni navrhli, co by na této zahradě 
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Ochutnávka po druhé 
…. aneb „Co to ptáčci štěbetají? Že nám zas ochutnat dají!“
A co že to bude za ochutnávku? Ta pod-

zimní se nám vydařila. Pod názvem „Cesta 
za světýlkem“ jsme v Mateřské škole MA-
ŠINKA Pečky pořádali průvod se světýlky 
pro děti a jejich rodiče, kdy cíl krátkého 
průvodu městem byl na školní zahradě. Zde 
jsme přichystali malou ukázku pomazánek 
a vlastních moučníků, které vyrábí a peče 
naše paní kuchařka. 

Jdeme cestou zdravého stravování, va-
říme méně tradiční přílohy, kvalitní maso 
s pestrou paletou ryb, zeleninové pokrmy, 
luštěniny na různé způsoby. Např. čočkové 
„burgry“ jsou opravdu skvělé a čočku bys-
te v nich podle chuti nepoznali! Používá-
me k dochucení bylinky čerstvé i sušené. 
I „obyčejné“ knedlíky se snažíme obohatit 
o nějakou netypickou přísadu – ať se jedná 
o špaldovou nebo  cizrnovou mouku nebo 
o příměs v podobě pohanky, bulguru nebo 
slunečnicových či chia semínek. Poslední 
dobou nám paní kuchařky pečou rohlíky, 
bagetky a jiné svačinové pečivo a rozhodně 
to není žádné rozpékání zmražených po-
lotovarů, jak by si možná mohl někdo my-

slet. Dostatek ovoce a zeleniny je pro nás 
samozřejmostí, navíc ještě před dopolední 
svačinou dostávají děti „ovocný talíř“, což je 
směs domácího i cizokrajného ovoce. Obo-
hacujeme i pitný režim dětí, které si mohou 
vybrat čistou vodu nebo slazený nápoj, což 
však není vždy jen čaj. Z ovoce vyrábíme li-
monády nebo džusy. 

Veškeré zásady zdravého stravování a 
vůbec všeho, co patří do zdravého životního 
stylu, zahrnujeme do školního vzdělávacího 
programu. Krásným příkladem je dubnový 
Den Země, kdy se s dětmi věnujeme envi-
ronmentální výchově teoreticky a hlavně 
prakticky. Zasadíme spoustu užitečných 
rostlinek, které mohou naše paní kuchařky 
později využít a také tak činí. 

Přijďte k nám zase ochutnat! V období 
Velikonoc vám zase něco dobrého připra-
víme a akci spojíme s doprovodným mini-
programem. Podrobnosti budou zveřejněny 
také na www.msmasinkapecky.cz. Držte 
nám palce, ať se akce opět vydaří!

Miroslava Zumrová, ředitelka MŠ Mašinka

Okresní kola 
malých umělců

• Ve čtvrtek 22. 2. 2018 se v kině v Českém 
Brodě konalo okresní kolo tanečního 
oboru. Naši tanečníci získali zlaté pásmo 
s choreografiií Pekla vdolky.

• V úterý 13. 2. 2018 proběhlo v ZUŠ Český 
Brod okresní kolo v sólovém a komorním 
zpěvu, kterého se účastnilo 34 žáků. Naši 
malí zpěváčci také soutěžili a získali krás-
ná ocenění:
Sólový zpěv: Michal Olešňan – 1. místo
Sára Šmejkalová – 3. místo
Jana Plzáková – 1. místo s postupem
Tereza Schurzová – 2. místo
Dominika Nováková – 3. místo
Jiřina Plzáková – 2. místo
David Martinec – 2. místo
Komorní zpěv: Duo: 
Kamila a Klára Krištoufkovy – 1. místo

• Ve středu 21. 2. 2018 pořádala ZUŠ Pečky 
okresní kolo ve hře na dechové nástroje. 
Soutěžilo 55 hráčů. 

    Z naší školy soutěžili:
Kateřina Tefrová (příčná flétna) - 2. místo
Matouš Martinek (klarinet) 
   - 1. místo s postupem
Michal Radoňský (klarinet) 
   - 1. místo s postupem
Šimon Svrčina (klarinet) - 1. místo
Dominika Nováková (klarinet) 
   - 1. místo s postupem
Marek Nykodým (klarinet) - 1. místo
Ondřej Crkal (saxofon) 
   - 1. místo s postupem
Eliška Senohrábková (saxofon) - 1. místo
Alžběta Předotová (saxofon) 
   - 1. místo s postupem
Kateřina Tefrová (saxofon) 
   - 1. místo s postupem
Lukáš Urbánek (saxofon) 
   - 1. místo s postupem, absolutní vítěz
Václav Brčák (trubka) 
   - 1. místo s postupem

Odpoledne s poezií
Recitační soutěž žáků prvního stupně 

naší základní školy se konala 8. 3. 2018. Zú-
častnilo se jí 37 recitátorů ve dvou kategori-
ích. V první přednášeli žáci druhých a tře-
tích ročníků, ve druhé žáci čtvrtých a pátých 
ročníků. Přehlídka se konala v příjemné a 
slavnostní atmosféře s účastí milého publi-
ka z řad rodičů, zástupkyně ředitele Štěpán-
ky Vlasákové a paní učitelek v porotě.

Všem soutěžícím děkujeme za velmi hez-
ké básničky i jejich přednes, který z obyčej-
ného jazyka jakoby vykouzlil krásnější umě-
lecká vyjádření. S radostí děti podporujeme 
v jejich snažení a přejeme jim, aby svůj ta-
lent rozvíjely i nadále.

Vítězové:
1. Kategorie: Natálie Nováková III. A, 

Kristiána Salerno II. B, Oliver Nedoma II. A
2. Kategorie: Pavel Hübner V. A, Zuzana 

Doležalová V. B, Nela Hübnerová V. C, Anna 
Marie Dědková IV. A

Nejúspěšnější recitátoři získali nejen di-
plom a malou sladkou odměnu, ale také po-
stup do vyšší soutěže Dětská scéna – Kolín. 
Držíme pěsti.

Jaroslava Holubová, učitelka

Ovoce do škol 
Projekt EU a ČR na ochranu zdraví

Realizace projektu probíhá na naší ško-
le velmi úspěšně. Cíl organizátorů, zvýšení 
konzumace ovoce a zeleniny, je plněn. Pro-
dukty dostávají žáci pravidelně ve čtrnácti-
denních intervalech.

Děkujeme firmě Gira – Jiří Bartoš také za 
pěknou výchovně – vzdělávací akci pro žáky 

prvních ročníků. Děti ochutnávaly čerstvé 
nápoje a vyrobily si ovocně – zeleninové jež-
ky i špízy, na kterých si báječně pochutnaly. 
Všichni si vědomě posilovali svůj imunitní 
systém nepostradatelnými vitamíny a vy-
učovací hodinu hodnotili výtečně. 

     Za své žáky Jaroslava Holubová
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„Spolkla mě knihovna“
V měsíci únoru byla v prostorách pe-

čecké knihovny k vidění putovní výstava 
Mgr. Kláry Smolíkové a Mgr. Jana Smolí-
ka s názvem „Spolkla mě knihovna“ podle 
stejnojmenné knihy, ve které se oba autoři 
zaměřili na historii písemnictví, jeho rozvoj 
v dávných kulturách a civilizacích, na typy 
a druhy písma, či výzdobu dobových ruko-
pisů. 

Spolu s 12 závěsnými panely formátu A2 
s komiksy a ilustracemi Vojty Šedy nabíd-
la Klára Smolíková i zábavné pracovní lis-
ty pro děti. Odtud už byl jen krůček oživit 
výstavu a přeměnit studovnu v knihovně v 
historickou písárnu. Na stolech tak vznikla 
dílna středověká, římská, japonská a sta-
rověká mezopotámská. Už při příchodu si 
jich děti všimly, ale pořád ještě netušily, co 
všechno je čeká. Po kvizech, hádankách a lo-
gických odpovědích na pracovních listech si 
mohli všichni konečně vyzkoušet jednotlivé 
techniky psaní.  Překvapení jsme byli všich-
ni, děti časovou náročností jednotlivých 
technik a my v knihovně jejich zručností a 
všestranností. 

Kromě svých výtvorů si všichni odnes-
li domů i Ocenění mistra písaře a knihu. 
Vzdělávací komiks Den v životě neolitické 
ženy autorů Veroniky Mikešové a Michala 
Pluhače nedostaly děti náhodou: příběh se 
odehrává ve vesnici z mladší doby kamenné 
u Velimi na Kolínsku a je založen na reál-
ných archeologických nálezech v této oblas-
ti v posledních 5 letech. Komiks tak využívá 
didaktické principy a převádí je do podoby 
živého světa plného zajímavých příběhů v 
našem regionu.

Během týdne se v naší „písařské dílně“ 
vystřídalo celkem 162 děti ze tří základních 
škol (Pečky, Tatce, Vrbová Lhota), rozdalo se 

více jak 100 ks komiksů, spotřebovalo se 5 
kg vosku, 15 kg sochařské hlíny, 12 husích 
brků a spousty různých druhů papíru. Pod-
le ohlasu dětí i pedagogů se akce na oslavu 
písma velmi líbila. 

A tak mi na závěr nezbývá nic jiného, než 
poděkovat všem zúčastněným: 

- Krajskému úřadu Středočeského kra-
je za dotaci výstavních panelů v galerii 
knihovny,

- Ústavu archeologické památkové péče 
středních Čech a autorům komiksu Veroni-
ce Mikešové a Michalovi Pluhačovi za doda-
né knihy,

- autorce této výstavy Mgr. K. Smolíkové 
za perfektní organizaci výstavy a přípravu 
dokonalých metodických pokynů i pracov-
ních listů,

- lektorovi výtvarného kurzu Šikula 
Františkovi Hálovi za stvoření Ocenění mi-
stra písaře a praktickou pomoc „v dílnách“,

a nakonec mým kolegyním, Andulce Ču-
dové a Vlaďce Kratochvílové za to, že nikdy 
neutečou, když si „zase něco“ vymyslím.

Vladimíra Krulišová, ředitelka MK

Jóga v knihovně
Jógou v knihovně jsme navázali na 

úspěšné a dlouholeté kurzy břišních tanců. 
Zájem o ně opadal a my se rozhodli nabíd-
nout našim návštěvníkům jinou pohybovou 
aktivitu. 

Jóga je úžasné cvičení, pro zachování 
nebo obnovení zdraví a protahuje a posilu-
je celé tělo. Používá tělesné, dechové a re-
laxační techniky. Cílem je harmonizace těla 
a mysli. A tak jsme ji zkusili.   Začali jsme 
v roce 2013 se cvičitelkou Šárkou Valverde 
a dvaceti cvičenkami. Bohužel se nám lek-
torka odstěhovala, a tak jsme se obrátili na 
Hanu Vrbskou a Irenu Mrázkovou, které 
kurzy vedou dodnes.

Od 4. dubna do 6. června 2018 cvičíme 
pod vedením Ireny Mrázkové ve středu od 
18:00 do 19:30 hodin. Proběhne 9 lekcí za 
630,- Kč. Přijďte.

Vladislava Kratochvílová

Felinoterapie v MK
Přestože bylo v neděli 11.3. odpoledne 

krásné jarní počasí, přátelé a milovníci ko-
ček se nenechali zlákat do přírody a v hojné 
účasti přišli do pečecké knihovny na zajíma-
vou besedu s majitelkou Zvířecí poradny 
Lindou Ilievovou a jejími kočičími terapeu-
ty. Během besedy se dozvěděli mnoho zají-
mavých informací o chování či chovu koček. 

Vladislava Kratochvílová

SlouPečky 
k zamyšlení

Dnes se pěkně usadíme v teploučku u 
psacího stolu a zamyslíme se s tužkou v 
ruce nad naší další ztrátou.

Usedám tedy a začínám psát dopis. Ruč-
ně psaný dopis. A hle - jaké je mé zjištění 
- vždyť já už vlastně nevím, jak se co píše 
„psace“. Na klávesnici a na dotykovém tele-
fonu je každý hrdina, ale při písemném pro-
jevu to jde velmi  ztuha! A kromě toho, že 
jsem ohnul hrot propisky a bere mě křeč do 
ukazováčku, tak to co vytvářím na papíru, 
vůbec nepřipomíná písmo, ale škrabopis.

Kam se nám ztratily ty ručně psané 
dopisy rodině z dovolených, zamilovaná 
psaníčka, zprávy kamarádům z vojny, ško-
ly, tábora atd.? A kam se poděly pohledy a 
koresponďáky? Nahradily je už jen otravné 
složenky, upomínky, výpisy a různé letáky! 
Tak co, nechybí Vám též?

Jiří Lazar

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu 

Tetra hnědá,  Dominant ve všech barvách  
a  slepičky Green Shell-typu Arakauna. 
Stáří 15 - 20 týdnů. Cena 159,- - 195,- Kč/ ks. 
Prodej: 4. května a 15. června 2018 
Pečky - parkoviště u ZZN - 14:55                                                                                                         
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky 

Informace: Po - Pá  9:00 - 16:00 
Tel.: 601 576 270, 728 605 840
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ZK – závodní klub, kde se nezávodilo

Po rozsáhlé rekonstrukci bývalého hos-
tince U krále Jiřího, nebo jak se říkalo U 

dohrála a nám rozjaře-
ným se nechtělo domů, 
ale paní Bláža začala 
nekompromisně dávat 
židle na stoly a zametat. 
Doslova nás smetákem 
vymetla. Nedávno jsem ji 
potkal a svěřila se mi, že 
letos po 54 letech s prací 
v KS končí. Děkujeme i 

za to koště paní Hotovcová. Spolu s manže-
lem zde pracovali pod několika vedoucími. 
Pamatuji si Miluši Jelínkovou, Václava Zie-
glera, Janu Břečkovou, Marii Štěpánkovou 
a Věru Šukovou.

Jan Karbus, kronikář

Je jaro,
pojďme na pouť. A rovnou do Prahy. Na 

Matějskou, Slamník neboli Štrozok krej-
čích, ševcovskou Fidlovačku nebo prastaré 
slavnosti řezníků.

Jestliže jste měli našetřeno na Matěj-
skou, mohli jste ji dětem dopřát ještě dnes. 
Ale ty ostatní? Štrozok se slavil v Bubenči 
na velikonoční úterý. Mladí ušili slamník, 
ověnčili ho a nesli v průvodu za městskou 
bránu do Ovence. Podél cesty byl každý 
dům ověšen znamením slamníku. Tlampač 
vyvolával: Nelezte nikdy přes zeď, abys žád-
ný pannu nesved, choďte dveřma do domu, 
budete mít pochvalu, buďte čistí a nevinní 
jako tento štrozok bílý.

Po Velikonocích se šlo na Fidlovačku. 
Té jsem už jednou věnovala své povídání v 
Pečeckých novinách, proto jen na doplnění 
píseň:

Od dávných let ten den slavívám,
ať řekne žena,

když tam s harfou chodívala
stará Mařena.
Chromej Franta s bukálem,
Klucký kantor s cymbálem.
Pro toho, kdo neví, co je bukál, bukáč, 

brumajzl: džbán svrchu potažený měchuři-
nou, kterou protahovali strunu. Bručel.

Nejpodivněji, krvavě, slavili řezníci. 25. 
července byl svrháván z věže kostela svaté-
ho Jakuba opentlený kozel. Krev chudáka 
kozla tak nabyla léčivých vlastností. Poté ho 
upekli a snědli. Až do roku 1831 se takhle 
popravovalo, kdy tento pohanský zvyk za-
kázal místní farář.

Ovšem také kohout byl „ bohulibě“ při-
praven o život. Nazdobený byl připoután ke 
kolíku a bijec se zavázanýma očima ho ubí-
jel cepem.

Na dostihové dráze ve Velké Chuchli se 
panstvo bavilo závody ve střelbě na živé ho-
luby. V roce 1930 protestovalo Sdružení přá-

tel zvířat: „ Závodní střílení na živé holuby 
je nedůstojné kulturního člověka. S holuby 
se zachází surově už před závodem … Střel-
bou zranění v bolestech hynou … Je na úřa-
dech, aby nevydávali povolení k zábavám, 
které vzbuzují oprávněné rozhořčení všech 
lidí, kteří neztratili cit pro zvířata.“ Přitom 
v té době už pražské lovecké kluby pořádaly 
závody ve střelbě na holuby hliněné!

-zf-

Minigolf Pečky
Na našich drahách leží ještě sníh, ale hrá-

či minigolfu se již připravují na turnaje na 
krytých hřištích. Jedno se nachází v obchod-
ním centru Butovice a konal se zde první 
turnaj letošního roku. A byl pro náš oddíl ve-
lice úspěšný. V kategorii seniorů naši hráči 
obsadili první tři místa, v seniorkách jsme 
vybojovaly druhé a třetí místo a v žákyních 
byla Gábinka Votápková na druhém místě. 
I ostatní naši žáci si vedli dobře. Pro ně to 
byla příprava na Junior Trophy 2018, které 
se zde koná za týden. Je to třídenní turnaj, a 
tak odjíždíme v pátek, kdy se trénuje, a v so-
botu odpoledne se začíná. Hrají se dvě kola 
a v neděli se turnaj dohrává. Je to turnaj pro 
děti a juniory z celé republiky, loni ho Gabča 
vyhrála, tak doufáme v nějakou medaili i v 
tomto roce.

Věra Šuková, trenérka

Kde vlastně stojí vodárna a kde je Kremlův park?
Vodárna byla vyprojektována Dr. Ing. 

Františkem Uhrem, čestným občanem měs-
ta, mj. autorem městského znaku. Dokon-
čena a dána do provozu byla 1. 7. 1932. Dle 
dobového záznamu z Kroniky města Peček 
cituji: „Vodojem postaven v obecním parku 
(sad V. Kremla) v Komenského ulici a tvoří 
se základy 6m hlubokými hmotu pojímající 
3.200 m3 vody. S vrchu vodojemu upravené-
ho jako rozhledna, jest krásný výhled“.

Mnohé překvapí, že v parku byl ještě na 
začátku padesátých let parket a posezení 
pro návštěvníky tanečních, zábav, estrád, ale 
i zápasy v boxu, nebo mezinárodní utkání 
žen v košíkové. Bylo to vyhledávané místo 
zábavy v Pečkách.

Dle mého názoru park proti KS, obklo-
pený ulicí Za sadem, není Kremlův park. Je 
to mýtus, daný neznalostí historie Peček.

Zde si dovolím přidat ještě jednu zají-
mavost ke kultuře v Pečkách. Také v pade-
sátých létech, pečečtí divadelní ochotníci 
hráli Jiráskovu známou hru LUCERNA 
- na přírodním jevišti na Sokolišti. Jelikož 
děj se odehrával prakticky po celém areálu, 
kněžna přijela i kočárem taženým živými 
koňmi. Aby diváci mohli sledovat dobře děj, 
jednoduše bylo vyřešeno i “otáčivé hlediš-
tě”. Jelikož se děj odehrával a kulisy byly 
rozmístěny po obvodu, židle diváků byly 
uprostřed plochy. Ti si je podle směru děje 
otáčeli ...  

Jiří Kučera

foto archiv M. Hartman

foto Archiv autora

Libánských, byl 26. dubna 1964 slavnostně 
otevřen Klub ROH pracujících Pečky. Nej-
prve šlo o sdružení závodních výborů ROH 
podniků Tona, ZPA a ČVK. Později se přida-
ly další pečecké podniky. 

Velkou zásluhu na zdařilé adaptaci měli 
pánové Josef Šamša a Jan Mašín. ROH Tona 
se stalo řídícím článkem tohoto sdružení. 
V té době pracovali v Toně i manželé Josef 
a Božena Hotovcovi. Bylo jim nabídnuto 
správcovství v tomto kulturním stánku. Byli 
to přísní správci a řádně se o tento objekt 
starali. Vzpomínám na éru plesů. Hudba 
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Vrabcová vylepšila znovu traťový rekord, 
finiš na čáře vyhrál Janů

Další posunutí traťového maxima skvělé 
Evy Vrabcové, k tomu dva další – veteránské 
– Petry Kamínkové (dámy nad 45) Róberta 
Štefka (ano, dokonce už padesátníci…). A 
úplně nejdřív strhující souboj v cílové ro-
vince o absolutní vítězství mezi Janem Janů 
a Pavlem Kubričanem. Běžecké jaro se pro-
bouzí a Pečecká desítka, memoriál Jardy 
Kvačka, jeden z jeho monumentů, nabídla v 
hřejivých paprscích parádní okamžiky.

Ráno provázalo děti ještě lezavé sychra-
vo, i pár kapek spadlo. Ale před poledním 
startem vyšlo slunce a rozehřálo vzduch 
na víc než deset stupňů. Startovní výstřel 
tentokrát odpálila legendární Jarmila Kra-
tochvílová, už 35 let držitelka nejstaršího 
světového rekordu v běhu na 800 metrů.

Až k obrátce za Cerhenicemi se držela na 
špici velmi silná devítičlenná skupina, pré-
mii za protnutí polovičního mezičasu bral 
její nejzkušenější člen, maratonský mistr 
Petr Pechek. Na zpáteční cestě proti mírné-
mu větru začali favorité stupňovat tempo.

„Neohlížel jsem se a šel si svoje, protože 
na sprint jsem se tolik necítil,“ říkal 27letý 
pardubický vrchař Janů. „Držel jsem se a 
věřil si do finiše,“ přiznal o deset let starší 
Kubričan z Olympu. Tempař Pechek z Ker-
teamu a Úpice hůř reagoval na cukaturu a 
v závěru mírně zaostal. Tak se rozhodlo o 
stupních vítězů. V cílové rovince už zabo-
jovali jen Janů s Kubričanem v dramatic-
kém souboji, o prsa, možná půlkrok, vyhrál 
mladší z nich.

Janů se stále upírá k vrchům, míří k za-
dovské kvalifikaci na evropský šampionát v 
Makedonii. To Kubričan si pochvaluje ne-
dávnou přípravu v teplé Austrálii, kde strá-
vil měsíc jako trenér kanoistů z divoké vody. 
„Vstal jsem si v šest a šel běhat, jednou týdně 
třicítku, k tomu intervaly na travnaté dráze. 
Za měsíc mám 650 km, jen ta rychlost ještě 
schází, chci dát desítku pod jedenatřicet.“

Čerstvý padesátník Štefko, před časem 
ve 43 letech, historicky nejstarší absolutní 
vítěz, běžel za 33:07 na 12. místě. Za pozor-
nost stojí i 39:15 už 66letého Jána Korytára. 
A to ještě chyběl Miloš Smrčka, který by 
býval získal cenu zdejšího veterána za 16 
startů.

Eva Vrabcová obhajovala loňské prven-
ství, a jakmile zahnula z náměstí k cílové 
bráně, bylo jasné, že znovu prolomí i traťový 
rekord. 33:51 je o 13 vteřin lepší než ten loň-
ský. Však také pořadatelé dorovnali ženskou 
prémii mužské na 3 000 Kč.

„Byl to první rychlostní test, ani jsem se 
na něj moc netěšila,“ přiznala běžkyně, tak-
též hájící barvy Olympu. „Ale šlo to dobře, 
díky klukům jsem držela tempo a dokázala 
to,“ dodala.

A jako ocenění vydařené spoluprá-
ce hned vyslala do světa výzvu: „Hledám 
parťáka na půlmaraton do Prahy. Aspoň na 
desítku!“ Najde se?

Druhá skončila Petra Kamínková ze Sva-
tého Kopečku u Olomouce za 35:46, což je 
historický zápis už pro zralé dámy. Třetí do-
běhla Petra Kotlíková z Pacova (37:06). Ze 
skupiny spolufavoritek pak až šestá zůstala 
Kamila Gregorová. „Byla jsem celou zimu 
na lyžích, teprve teď vidím, kolik potřebuju 
ještě natrénovat do rychlosti,“ usmála se.

Mezi téměř tisícovkou účastníků všech 
kategorií získali ocenění i nejmladší roční 
David Pýcha dal 60 metrů a nejstarší 84letý 
Jiří Pejpal (10 km za 1:15:53). Týmovou 
soutěž vyhrálo kvarteto Mizuna ve složení 
Janů, Kovář, Požár a Gregorová – koučova-

né Romanem Skalským, bývalým vrchařem 
a nyní pořadatelem parkové túry závodů. A 
poprvé se vyhlásili i nejlepší místní běžci – z 
4 700 obyvatel městečka jich zde pravidelně 
závodí na pět desítek (a ostatní pomáhají v 
zázemí, nebo aspoň doma napečou perník a 
buchty) – jedničkami jsou Norbert Klvaň a 
Ludmila Brunerová.

Pečecká desítka ve výsledcích
Největší sportovní akce roku v Pečkách „39.  Pečecká desítka – Memoriál Jardy Kvačka“ 

patří minulosti. Hlavního závodu se zúčastnilo 857 běžců, v dětských kategoriích startovalo 
199 dětí, 31 běžců absolvovalo lidový běh.  Závody se vydařily, byly překonány traťové re-
kordy v hlavní kategorii žen Evou Vrabcovou Nývltovou, v ženách nad 45 let Petrou Kamín-
kovou a v mužích nad 50 let Robertem Štefkem. Všechny rekordy mají vysokou sportovní 
hodnotu. K výborným výkonům pomohlo tentokrát běžcům i počasí, které bylo téměř ide-
ální. Startérkou závodu byla mistryně světa a světová rekordmanka Jarmila Kratochvílová. 
Pořadatelé touto cestou děkují všem, kteří pomohli  při zabezpečení a organizování závodů.

Vítězové jednotlivých kategorií
Muži absolutně   1.  Jan Janů 31:17 Hvězda Pardubice 
                                2.  Pavel Kubričan 31:17 Saucony
                                3.  Petr Pechek 31:31    Maratonstav Úpice
Ženy absolutně   1.  Eva Vrabcová Nývltová 33:50 Olymp Praha
                                2.  Petra Kamínková 35:46 Svatý Kopeček
                                3.  Petra Kotlíková 37:06 Slavoj Pacov       
Muži 40-49 let      1.  Jindřich Král 33:25    Iscarex Česká Třebová
Muži 50-59 let      1.  Robert Štefko 33:07 Štefko Running team
Muži 60-69 let      1.  Ján Korytár 39:15 AC Falcon Rokycany
Muži 70-79 let      1.  Miroslav Říha 47:30 Sokol Sadská
Muži 80  a více     1.  Vítězslav Jantch 55:44 Eleven RUN Team
Ženy  35-44 let     1. Petra Kotlíková 37:06 Slavoj Pacov
Ženy  45-54 let 1.  Petra Kamínková 35:46 Svatý Kopeček
Ženy 55-64  let     1.  Jiřina Hodboďová 46:49 Liberec
Ženy 65 a více       1.  Jana Chlupatá 57:22 SABZO Praha

Pečecký běžec
 1. Norbert  Klvaň 37:42 SKC Pečky
 2. Pavel Krejčí 39:54 Pečky
 3. Tomáš Bruner 44:34 Pečky
 1. Ludmila Brunerová 45:14 Pečky
 2. Aneta Hübschová  49:26 Pečky 
 3. Petra Mullerová 50:33 Sokol Pečky

Vítězové mládežnických kategorií
 dorost 2000-2002 1609 m   Martínek Tomáš 5:07 Atl. Stará Boleslav
 starší žáci 2003-2004 1609 m   Jakub Dobiáš 6:27 SK ZŠ Jeseniova   
 mladší žáci 2005-2006 800 m   Simon Slavík 2:49 Atl. Stará Boleslav
 minižáci 2007-2008 400 m    Lukáš Jelen 1:21 ŠSK Újezd nad Lesy
 starší kluci 2009-2010 400 m Vítek strnad 1:31 AC  Pardubice
 mladší kluci  2011-2012 200 m Vojta Fučík 0:41 AFK Milovice
 chlapci 2013-2014 200 m Jan Krejčí 0:53 Choťánky
 nejmenší s rod. 2015-2017 60 m Radek Souček 0:35 Pečky
 starší žákyně 2003-2004 1609 m Aneta Štrosová 6:34 USK Praha
 mladší žákyně 2005-2006 800 m Magdaléna Teplá 2:54 ŠSK Újezd nad Lesy
 minižákyně 2007-2008 400 m Daniela Mádliková 1:20 Atletika Jižní Město
 starší dívky 2009-2010 400 m Magdalena Seidlová 1:35 OB Ríčany
 mladší dívky 2011-2012 200 m Valerie Řeháková 0:45 Atletika Benešov
 dívky 2013-2014 200 m Ella Zajícová  0:57
 nejmenší s rod. 2015-2017 60 m Bibi Letková 0:31

Jiří Katrnoška

Atletický svaz přivezl 266stránkovou 
tištěnou termínovku roku 2018 – náklad 10 
000 výtisků, rozdává se zdarma. Začíná už 
2. březnem, jako by se předchozí dva měsíce 
neběhalo…

Kompletní výsledky na 
www.sportovniservis.cz

Tomáš Nohejl

č. 5  vítěz závodu Jan Janůvítězka Eva Vrabcová Nývltová

Jarmila 
Kratochvílová
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Vítání občánků

První letošní vítání občánků v měsíci únoru bylo pánskou jízdou. Na Městském úřadu v Pečkách jsme přivítali 
Tobiáška Janebu, Vašíka Husu,  Adámka Chrbolku a Matyáška Vondráčka.

Realitní služby,
jaké si přejete

Vaše realitní makléřky
pro Pečky a okolí

Michaela Haubertová

T: 602 729 577
michaela.haubertova@re-max.cz

Ivana Hrušková

T: 723 575 203
ivana.hruskova@re-max.cz

Gratulujeme

V měsíci dubnu oslaví 
svá životní jubilea:

Vladimír Šafránek  – 80 let

Jaroslava Verfelová – 80 let

Božena Nykodymová – 95 let

Hodně zdraví a elánu!

Vzpomínáme
Kdo Tě poznal, 
ten měl Tě 
rád, uměl jsi 
pomoci, potěšit 
i rozesmát. 
Takoví lidé by 
neměli umírat.
Dne 7. dubna 
2018 by osla-

vil své 95. narozeniny pan         
Ladislav Polák z Peček. 
Věnujte mu, prosím, spolu 
s rodinou tichou vzpomínku.

15. dubna 
tomu bude 
10 let, co nás 
opustil pan 
Zdeněk 
Sochůrek z 
Velkých Chva-
lovic. Vzpomí-
ná manželka, 
syn a dcera 
s rodinami, 
ostatní příbuz-
ní a kamarádi.

Dne 21. 
dubna 
2018 
tomu 
budou 4 
roky, co 
zemřela 
moje 

milovaná manželka paní 
Jindřiška Trnková 
z Velkých Chvalovic. 
S bolestí v srdci vzpomí-
ná manžel.



Evidenční číslo MK ČR 10632. Informační měsíčník Pečecké noviny s pověřením MěZ vydává město Pečky v ná-
kladu 650 kusů. Redakční rada: Cecilie Pajkrtová, Milan Paluska, Jana Kusá. Redakce: e-mail: info@vzcentrum.
cz, tel: 725 885 766. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele. Za obsah a původnost příspěv-
ků odpovídá autor. Redakční uzávěrka je ke 20. dni v měsíci. Grafická úprava a tisk: Jan Pošík - POSH, Cerhenice.
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 3. - 30. 4.   Výstava „Z historie Peček“ (KS)
    Kulturní dům Pečky
 1. 4. 10:15  AFK Pečky - Český Brod (starší žáci)
  11:55  AFK Pečky - Český Brod (mladší žáci)
 3. 4. 19:00     Workshop Jarní peddig - zápich (KLUBKO) 
    Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz  
 4.  4. 17:00  Přednáška „Bylinky v naší zahrádce a jejich použití“ 
    - Eva Kopecká - bylinkářka (ČKA) 
    Přednáškový sál KD Pečky
 4. - 5. 4. 12:00  Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Pečky
 7. - 8. 4. 9-17  Výstava železničních modelů
    Žerotínova 281, Pečky, www.szmp.cz 
 7. 4. 14:00  Workshop Kvítková dílna pro pra/rodiče s dětmi (VCP)
    Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz
 8. 4. 10:15  AFK Pečky - Suchdol (dorost)
  14:00  Pohádky do hajan - divadlo pro děti 
    - DS Vojan Libice nad Cidlinou (KS) Kulturní dům Pečky
  16:30  AFK Pečky - Lošany („B“)
 9. 4. 17:00   AFK Pečky - Třebovle (starší přípravka)
 10. 4. 17:30  Absolventský koncert ZUŠ
    Velký sál ZUŠ Pečky
  19:00     Workshop Jarní peddig - tácek přátelství (KLUBKO) 
    Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz  
 11. 4. 17:30  Absolventský koncert ZUŠ
    Velký sál ZUŠ Pečky 
 14. 4. 9:30,  Basketbalový turnaj minižákyň TJ Sokol Pečky 
  11:15  - BC Slaný - Parkhala Pečky
  14:30   AFK Pečky - Velký Osek (mladší přípravka „A“)
  20:00  Šibřinky - maškarní ples (téma: V říši snů)
     Sál sokolovny Pečky
 15. 4. 10:15  AFK Pečky - Pšovka Mělník (starší žáci)
  11:55  AFK Pečky - Pšovka Mělník (mladší žáci)
  16:30  AFK Pečky - Kšely („B“)
 17. 4. 18:00  Koncert smíšeného komorního pěveckého sboru 
    VOX NYMBURGENSIS (DPS)
    Klubovna DPS Pečky
  19:00     Workshop Jarní peddig - ošatka na pečivo (KLUBKO) 
    Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz  
 18. 4. 17:00  Přednáška „Karel IV. a ikony“ - Mgr. Libor Gottfried 
    - historik (ČKA) - Přednáškový sál KD Pečky
  17:30  Žákovský  koncert ZUŠ
    Velký sál ZUŠ Pečky
 21. 4. 9:00  4. Garážový výprodej - Bleší trh - Areál Havránkova 
    mlýna a další místa ve městě, www.gvpecky.cz
  14:00     Workshop Víkendový peddig 
    Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz 
  15:00   AFK Pečky - Radim (mladší přípravka „A“)
  17:00  AFK Pečky - Červené Pečky („A“)
 22. 4. 10:15  AFK Pečky - Český Brod (dorost)
  15:00  Sněhová Královna: tajemství ohně a ledu 
    - promítání pro děti (KS) - Kulturní dům Pečky
 24. 4. 18:00  Koncert profesionálních hráčů - Od latiny k jazzu 
    (vibrafon, akordeon, kontrabas) - Velký sál ZUŠ Pečky
  19:00     Workshop Jarní peddig - opletená lahev (KLUBKO) 
    Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz  
 25. 4. 19:30  Hrobka s vyhlídkou - divadelní představení DS Klicpera  
    Sadská (KS) - Kulturní dům Pečky
 28. 4. 10:00  Workshop Ateliér (VCP)
    Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz
  10:15   AFK Pečky - Týnec nad Labem (mladší přípravka „B“)
 29. 4. 10:15  AFK Pečky - Kutná Hora (dorost)
  17:00  AFK Pečky - Liblice „B“  („B“)
 30. 4.  18:00  Lampiónový průvod od hasičárny, pálení čarodejnic 
    - za kostelem
  19:00  Hudba na přání pro dospělé - za kostelem
  21:30  Ohňostroj - za kostelem
 1. 5.   Zájezd busem na zámek Opočno, do Dobrušky 
    a Nového Města nad Metují (VK)

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.)

!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


