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Z Peček až na konec světa
... a možná ještě kousek dál vyjela sku-

pina 50 žáků naší základní školy. Expe-
dice nás vedla do královského Londýna i 
okolí. Nevěřila jsem, že naplánovaný ná-
ročný program můžeme zvládnout, znám 
své studenty a jejich občasnou selektivní 
hluchotu, když mají lapat informace, jejich 
nejunavenější nožičky, když se mají vzdálit 
od budovy školy.

Ale oni mě překvapili! Náročné pěší túry 
po pamětihodnostech vystřídaly fyzicky 
odpočinkovější návštěvy muzeí (ale i tam 
jsem některé nachytala, jak si čtou o ex-
ponátech, potom si navzájem doporučují ta 
místa, která jsou nej...), místo anglického 
lenošení v parku raději hráli pohybové hry, 
když jim nestačil sendvič z rodiny, postara-
li se o další úlovky, pozorovali život kolem 
sebe a intenzivně jej prožívali. Museli být 
samostatní při pohybu v terénu, komuniko-
vat i při pobytu v rodinách, reagovat podle 
potřeby. Za těch několik dní v Londýně, 
Cambridge, Stonehenge, Duxfordu, Wind-
soru zažili mnoho netradičních vyučova-
cích hodin - angličtina, dějepis, zeměpis, 
dějiny umění, výchova k občanství i ke 
zdraví ... a zdálo se mi, že je to bavilo. Vě-
řím, že nová přátelství, která se tu objevila, 

i nový pohled na svět za hranicemi všed-
ních dní, nás lidsky obohatily.

Děkujeme všem rodinám, které svým 
dětem umožnily skutečně zážitkový týden.

Eva Zajícová, učitelka AJ a ved. výpravy 
P. S. 75 km pěšky, desítky puchýřů (ale 

paní zdravotnice byla vybavená), 3.500 km 
busem a trajektem (tam jsme byli vybavení 
všichni). EZ

P. P. S. Více o naší expedici najdete na 
stránkách školy. Měli jsme výborného kro-
nikáře!!! EZ

P. P. P. S. Komentář ředitele školy:
Děkuji paní učitelce Zajícové za přípra-

vu a organizaci celého zájezdu. Žákům pak 
za vzornou reprezentaci nejen školy, ale i 
města Peček a celé České republiky (byli 
jsme první česká skupina v této oblasti a 
paní organizátorka tvrdila, že už by chtěli 
jenom takovéto).

Věřím, že tento způsob výuky dokáže 
dát všem zúčastněným i něco navíc, než 
jenom vědomosti a informace. Důležitý je i 
lidský rozměr celé akce, kdy si žáci rozšíří 
své obzory a navíc jsme všichni měli mož-
nost poznat se i jinak, než jak se známe ze 
školních chodeb a lavic … 

Luboš Zajíc, ředitel školy

Jaká byla 2

O parku 3

Víte, že . . . 3

Tř. 5. května 4

JŘ 2018/19 5

PEČIN? 6

… s námi 7

Kandie 7

Dobřichovská povodeň 7

Erasmus+ 8

Léto ve VCP 9

Župní slet v Pečkách 10

Z obsahu:

Zasedání zastupitelstva města před letními prázdninami se koná 
20. 6. 2018 od 17:30 hodin v Kulturním domě. 

Zveme srdečně všechny občany.



Zprávy z radnice2 Pečecké NOVINY            2018 | 6

Ohlédnutí za Mašinkou
V sobotu 26. května se uskutečnila tra-

diční pečecká akce Jede, jede mašinka, 
která se letos nesla v duchu oslav 140 let 
založení SDH. Hasiči proto připravili nejen 
oblíbené soutěže pro děti, ale i ukázku sou-
časné a historické techniky. V pravé poledne 
se vydali na spanilou jízdu městem.

Živo bylo od rána po celém městě. Vody 
Benešáku brázdila pirátská loď Matylda a 
jiná menší plavidla, na břehu se děti mohly 
pobavit na střelnici, naši vodáci se postarali 
i o výborné občerstvení a vystoupení count-
ry kapely. K rybníku se i letos vydaly stovky 
Pečáků i přespolních.

Do Klubu železničních modelářů, kde 
probíhala největší výstava v ČR, zamířily 
během celého víkendu tisíce návštěvníků 
doslova z celé republiky. Z nádraží vyjel i 

historický vlak. 
V Havránkově mlýně byly po celou sobo-

tu k vidění ukázky ze života indiánů se za-
svěceným výkladem pana Vodičky. Návštěv-
níci si mohli prohlédnout historické kočáry, 
projet se na koni a mnoho dalšího.

Základní škola uspořádala Den otevře-
ných dveří. Od 13 hodin byla otevřena i vo-
dárna. Výhled na Pečky a okolí si nenechalo 
ujít přes 200 návštěvníků.

V tu dobu již po Pečkách jezdil tradiční 
vláček. Rád bych se touto cestou omluvil, že 
až od 13 hodin.

Mnoho návštěvníků zavítalo i ke kostelu 
na tradiční pouťové atrakce.

Od 17 hodin pak v proluce vedle lékárny 
začal koncert. I ten si našel mnoho spoko-
jených posluchačů. Nevím, kdy naposledy 

jsem v Pečkách viděl tolik lidí se bavit.
Své ohlédnutí jsem měl ale začít již pá-

tečním podvečerem. Letošní novinky Noc 
kostelů v Jubilejním chrámu Mistra Jana 
Husa a divadelní představení S Pydlou v zá-
dech spolu s cimbálovkou vše zahájily.

Závěrem bych rád poděkoval všem pořa-
datelům jednotlivých akcí a vám návštěv-
níkům a za to, že jste neseděli doma a v 
nutných případech k nám byli shovívaví. 
Omlouváme se za zvýšený hluk a nepořá-
dek ve městě. Děkuji i sponzorům akce, 
bez kterých by se letošní Mašinka nemohla 
uskutečnit: KRBY-KAMNA TURYNA, KO-
MET, KLARO, KKcomp, Manver, Polabské 
uzeniny.
Jsem moc rád, že to v Pečkách zase žilo.                                                                          

Milan Paluska, místostarosta 

Jak v Pečkách a Velkých Chvalovicích třídíme?
Za období od 01. 01. 2018 do 31. 03. 2018 jsme odložením do ba-

revných kontejnerů, rozmístěných po městě vytřídili a předali k 
dalšímu využití: 

20,930 t papíru
18,230 t plastů
13,670 t skla
  3,540 t kovů
Celková odměna, kterou město obdrželo od společnosti EKO

-KO, a.s. za tento vytříděný odpad činí 152 438,50 Kč. Tyto finanční 
prostředky byly použity na snížení nákladů na likvidaci odpadů ve 
městě.

Barevných kontejnerů je na veřejném prostranství v Pečkách a 
ve Velkých Chvalovicích rozmístěno po jednotlivých komoditách:

Plasty  85 ks
Papír  69 ks
Sklo bílé 26 ks
Sklo směsné 26 ks
Díky dlouhodobé spolupráci v systému EKO-KOM při rozvoji 

systému třídění a recyklace obalových odpadů se podařilo dosáhnou 
stavu, kdy své odpady třídí více než 72 % občanů České republiky. 
Děkujeme občanům Peček a Velkých Chvalovic, že odpad třídí.

Hana Pokorná, referentka odboru životního prostředí
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Z květnových jednání rady města
• Radní odsouhlasili zveřejnění veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Zpracování  PD 

včetně realizační studie rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Bačov v Peč-
kách“. Hodnotícím kriteriem bude nejnižší nabídková cena bez DPH.

• Bod jednání o odkoupení  pozemků č. parc. 1024 (36 m2), č. parc. 554/36 (464 m2), č. parc. 
554/37 (35m2), č. parc. 554/65 (440m2) a č. parc. 554/66 (13 m2) v okolí nádražní budovy v 
Pečkách za celkovou cenu ve výši 310.000,- Kč (za všechny pozemky) nebyl radními jed-
nomyslně schválen, RM trvá na odkoupení pouze pozemku č. 2 č. parc. 554/36 o rozloze 
464m2. 

• Schváleno bylo uzavření smlouvy o dílo s firmou  M.A.A.T. s.r.o., Tábor na „Zpracování  
PD na rekonstrukci ul. M. Alše, části ul. K. H. Máchy a  části ul. V Horkách, Pečky“ za 
cenu 485.210,- Kč s DPH. 

• Dojde k uzavření smlouvy se  společností OV ARCHITEKTI  s.r.o., Praha 6 - Hradčany na  
zpracování studie akce „Dostavba ZŠ-III. etapa, tělocvična, aula“ za cenu 145.200,- Kč 
včetně 21 % DPH.   

• Radní odhlasovali zveřejnění výzvy VZMR na službu akce „Oprava elektroinstalace - 
silnoproudu v ZŠ Pečky - 2. etapa 1NP“.  Hodnotícím kriteriem bude nejnižší nabídková 
cena bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1.200.000,- Kč bez DPH 

• RM souhlasí  s podáním žádosti o poskytnutí dotace „Výzva MAS Podlipansko - IROP 
- 1.1. Doprava“ na stavební akci „Rekonstrukce komunikace pro pěší ul. Hálkova“.  Ko-
nečný termín příjmu žádostí je 2. 10. 2018. 

• Radní  doporučují ZM ke schválení pojmenování nových ulic ve Velkých Chvalovicích 
podle  předloženého návrhu - Sadová, Zahradní, Sluneční. 

• Souhlas byl dán i k uzavření smlouvy mezi městem Pečky a firmou J.K. na odborné za-
hradnické práce - celková údržba zeleně u nemovitosti č.p. 1042, ul. Chvalovická, 28911 
Pečky - DPS, provedení odborných udržovacích řezů dřevin do různých tvarů v Pečkách 
a Velkých Chvalovicích na stanovených pozemcích, chemického odstraňování plevelů a 
hnojení na stanovených travnatých plochách v Pečkách a Velkých Chvalovicích. Cena za 
provedené práce je 204.120,- Kč bez DPH na rok. Smlouva se uzavírá na období roku 2018 
a 2019 a to za stejných podmínek a ceny 204.120,- Kč bez DPH na každý rok. 

• Bod o poskytnutí dotace městu Kolín na provoz protialkoholní záchytné stanice v roce 
2018 ve výši 30.000,- Kč nebyl schválen. Radní odsouhlasili nižší částku 20. 000,- Kč.

• Radní doporučili ZM stanovení počtu členů ZM pro volební období 2018-2022 v počtu 15. 
• Dalším schváleným bodem byl návrh na odměny pro ředitele příspěvkových organizací 

města Peček.  
• RM souhlasí s poskytnutí dotací pro rok 2018:

- T. J. Sokol Velké Chvalovice z.s. ve výši 10.000,- Kč na zajištění akce „Dětský den 2018“
- Český svaz včelařů z. s., základní organizace Pečky ve výši 4.000,- Kč na nákup léčeb-

ných prostředků
- Spolek železničních modelářů Pečky, ve výši  10.000,- Kč na zajištění „Největší výstavy 

železničních modelů a modelových kolejišť v České republice Pečky 2018“
• Souhlas byl dán k uzavření nájemní smlouvy na pronájem ordinace ve Zdravotním 

středisku v Pečkách od 1. 6. 2018 s V. M. za cenu  900,- Kč/m2/rok, při výměře 38,25 m2 
činí ročně 34.425,- Kč, což je měsíčně 2.868,- Kč. Při 10% využití bude nájemné za měsíc 
činit 300,- Kč. Zálohy na služby poskytované v souvislosti s užíváním prostoru s ohledem 
na skutečné náklady se stanoví na částku 500,- Kč. V ordinaci bude provozována praxe 
kožního lékaře. 

• Radní schválili zrušení výběrového řízení (do konce lhůty  pro podání nabídek zadavatel 
neobdržel žádnou nabídku) a vyhlášení nových Zadávacích podmínek Výzvy a Zadávací  
dokumentace VZMR na stavební práce akce „Rekonstrukce bývalého Obecního úřadu 
Velké Chvalovice“ - prodloužení lhůty pro podání nabídek a změna termínu  plnění.

• RM schválila poskytnutí dotace ve výši 45.000,- Kč Sokolské župě Tyršova, Kolín II na 
pořádání Župního sletu dne 17. 6. 2018 v Pečkách a převzetí záštity nad konáním této 
akce.

• Radní souhlasili se zrušením výběrových řízení (do konce lhůty  pro podání nabídek za-
davatel neobdržel žádnou nabídku) a opětovné vyhlášení nových VŘ VZMR na stavební 
práce akcí „Oprava silnoproudu v ZŠ Pečky - 2. etapa 1NP“ a „ZŠ Pečky-Výtah, kuchyň-
ka, a poradentské centrum“ - prodloužení lhůty pro podání nabídek. 

• Rozhodnutím RM dojde k uzavření SOD s firmou D. Š. na stavební práce akce „Snížení 
energetické náročnosti budovy MŠ MAŠINKA v Pečkách - pavilon B“ za cenu 2 598 552,- 
Kč vč. 21 % DPH.

Odstranění suchých stromů v místním parku
V měsíci dubnu a začátkem měsíce května 

bylo v místním parku provedeno odstranění 
62 kusů suchých stromů. Jednalo se přede-
vším o smrky napadené kůrovcem. Většina 
těchto uschlých stromů byla v zalesnění u ryb-
níka Benešák. Část vytěženého dřeva poskyt-
lo Město Pečky hasičům pro zajištění pálení 
ohňů  na den 30. 4. 2018. Ostatní dřevo bylo 
na základě výběrového řízení a cenové nabíd-
ky na kácení, jejíž součástí byla i nabídka na 
odkup dřeva, prodáno firmě, která kácení za-
jišťovala. 

Další kontrola parku o stavu dřevin byla 
provedena dne 11. 5. 2018. Při této kontrole 
bylo opět zjištěno, že je v hlavní části parku 17 
suchých bříz, 1 suchý smrk a 2 suché borovi-
ce. Tyto suché stromy musely být odstraněny 
z důvodu zajištění bezpečnosti osob pohybu-

jících se po parku. Prodej dřeva byl součástí 
cenové nabídky na provedení kácení. 

Město Pečky vysadilo u bývalého koupališ-
tě a dále pak v místech za rybníkem Benešák 
podél Mlýnského náhonu směrem k Dobřicho-
vu  celkem 21 kusů olší. 

Rada města na svém zasedání 16.04.2018 
schválila uzavření smlouvy s paní Ing.Marti-
nou Forejtovou – Land 05, Lindnerova 2396/12, 
18000 Praha 8, se zadáním požadavků  na 
zpracování studie severní části parku (centrál-
ní část) z projektu „Revitalizace parku a okolí 
Mlýnského náhonu v Pečkách“ a zpracování 
prováděcí dokumentace pro podání žádosti o 
dotaci. Tato studie bude v měsíci červnu pře-
dána městu.    

Hana Pokorná, 
referentka odboru životního prostředí

Víte, že . . .
. . . od 1. června nastupuje na Městský 

úřad v Pečkách nová referentka? Jana Ko-
želská, která   bude mít na starosti agendu 
evidence obyvatel, pracovala na úřadu v le-
tech 2014 - 2016. Blanka Poláčková odchází 
do Základní školy v Pečkách, kde se uvol-
nilo místo účetní.  Oběma přejeme hodně 
úspěchů v nové práci.

. . . na výkon veřejné služby nastoupily 
dvě nové pracovnice? Budou čistit chod-
níky a záhony od plevele. Celkově je však 
počet zájemců o veřejnou službu nižší než 
se původně předpokládalo.

. . . asistenti prevence kriminality se 
budou více  zaměřovat na řidiče, kteří opa-
kovaně parkují na zákazech stání a zastave-
ní? Porušování  pravidel silničního provozu 
je velký nešvar na místních  komunikacích.   

. . . se chystá projektová dokumentace 
kompletní rekonstrukce sokolovny? Ta 
bude zahrnovat novou vodorovnou hyd-
roizolaci celého objektu a s tím související 
nové podlahy a nášlapné vrstvy, nový bal-
kon v sále, zateplení obálky přístavné části 
objektu a opravu historické fasády původní 
sokolovny. V rámci rekonstrukce budou vy-
měněny všechny výplně otvorů, rekonstru-
ována kompletní střecha včetně výměny 
části kovových konstrukcí. Uvnitř objektu 
bude provedena výměna sportovní podlahy 
tělocvičny, nový podhled a provedeny drob-
né dispoziční změny a úpravy pro využití 
místností v 2. NP ze skladu na klubovny. 
Dále budou řešeny s tím související instala-
ce. Předpokládaná výše nákladů je 23 mil. 
Kč, žádost o dotaci bude podána na MŠMT.

. . . ve zdravotním středisku byla znovu 
otevřena ordinace kožního lékaře? MUDr. 
Václav Macura ordinuje vždy v úterý odpo-
ledne v době od 13:00 - 15:30 hodin.

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
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Třída 5. května
V rámci zpracování projektové doku-

mentace stavební akce s pracovním ná-
zvem Úprava předprostoru podchodu v 
křížení ulic P. Bezruče a Tř. Jana Švermy 
a požadavku dopravního inženýra, který 
vydává závazné stanovisko pro vydání sta-
vebního povolení, byla sjednána schůzka 
s Ing. arch. Tomášem Cachem. Pana ar-
chitekta jsem si dovolila oslovit na konfe-
renci pořádané Středočeským krajským 
úřadem, kde byla představena Koncepce 
cyklodopravy Středočeského kraje. Pan ar-
chitekt zde seznamoval přítomné zástupce 
obcí s Technickými podmínkami TP 179, 
které zpracoval a které byly Ministerstvem 
schváleny v roce 2017. Jedná se o člověka 
opravdu nejvýše povolaného. Považuji si za 
čest, že pan architekt s námi s velkým zá-
jmem celou komunikaci Tř. 5. května dne 
18. 5. 2018 prošel a bude nám s navrženými 
možnostmi prostorové koncepce pomáhat.             
Naším záměrem je vytvoření příznivých 
podmínek provozně - prostorového uspořá-
dání  území se všemi napojeními tak, aby 
se zohlednila i cyklistická doprava. 

V těchto komunikacích došlo ke zklid-
nění dopravy z důvodu vybudování části 
obchvatu, takže opatření nebudou dle slov 
pana architekta tak drastická,  jak jsme se  
obávali. 

 S dokumentem TP 179 i s Koncepcí 
rozvoje cyklistiky se můžete seznámit na 
stránkách Asociace měst pro cyklisty.

 Věra Růžičková, 
vedoucí odboru správy majetku města a BH

Schůzky se účastnil  také starosta města Mi-
lan Urban, projektant Daniel Kadavý,  archi-

tekt města MgA. Jan Drška, který připravil 
podklady a zpracovává studii, vpravo je Ing. 

arch. Tomáš Cach

Z veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Pečky

(9. 5. 2018 v 17:30, Kulturní dům Pečky)

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 
zveřejnění návrhu Závěrečného účtu za 
rok 2017, plnění rozpočtu ke dni 31. 3. 2018, 
informace starosty o 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 domu, bezbariérové 
úpravy základní školy, rekonstrukce ku-
chyňky a poradenské místnosti, komunika-
ce ulice Sportovní, část ulice J. z Poděbrad 
a část ulice Lobňanská, komunikace ulice 
Dlouhá a Křivá, Velké Chvalovice, odvodně-
ní komunikace ul. Klicperova, Pečky, chod-
ník ulice Hálkova, Pečky, revitalizace rybní-
ku “Benešák”, základní škola – studie – PD /
tělocvična, aula/, veřejné osvětlení a rozhlas 
v lokalitě Husovo nám. + přilehlé ulice, re-
konstrukce Domu služeb - zřízení ordinace 
praktického lékaře, revitalizace parku - část 
sever - zpracování studie, informace o při-
pravované PD na rekonstrukci průtahu 
městem ul. Tř. Jana Švermy, Masarykovo 

nám., J. A. Komenského, Pečky).
Zastupitelstvo města schválilo: rozpoč-

tové opatření č. 4/2018, závěrečný účet měs-
ta Pečky za rok 2017 a celoroční hospodaře-
ní za rok 2017 bez výhrad, účetní závěrku 
města Pečky sestavenou ke dni 31. 12. 2017, 
přijetí dotace z OPŽP v rámci výzvy č. 70 na 
investiční akci „Snížení energetické nároč-
nosti budovy MŠ Mašinka v Pečkách – pa-
vilon B” ve výši 854.943,60,- Kč, dodatek ke 
smlouvě o poskytnutí dotace pro TJ Sokol 
Pečky, Petra Bezruče 330, kterým se umož-
ní použití částky 100.000,- Kč z poskytnuté 
dotace na financování projektové dokumen-
tace pro projekt „Revitalizace sokolovny”, 
nové pojmenování ulic ve Velkých Chvalo-
vicích, Pečky – Sadová, Zahradní, Sluneční.

Zastupitelstvo města neschválilo: sta-
novení počtu členů ZM pro nadcházející vo-
lební období 2018 – 2022 v počtu 15 členů. 
Počet volených členů ZM na volební období 
2018 – 2022 zůstává stejný jako ve stávajícím 
volebním období, tzn. 21 členů.

Počet členů zastupitelstva města 
zůstane nezměněn

Letošní rok je rokem volebním. Po dvou-
kolové přímé volbě prezidenta nás 5. a 6. 
října čekají volby komunální a v některých 
senátních obvodech i volby senátní. 

Podle zákona o obcích stanoví počet za-
stupitelů na každé volební období stávající 
zastupitelstvo nejpozději do 85 dnů před 
dnem voleb. Při určení počtu je rozhodují-
cí počet obyvatel. A těch mají Pečky 4.600. 
Zákon umožňuje poměrně velký početní 
„rozptyl“: pro obce velikosti od 3.000 - 10.000 
obyvatel stanovuje počet zastupitelů na 11 – 
25 členů. Pečečtí zastupitelé se v minulosti 
rozhodli pro 21 členné zastupitelstvo. V sou-
sedních lázeňských Poděbradech mají při 
13.400 obyvatelích rovněž 21 členů zastu-
pitelstva města, stejný počet  je v Nymbur-
ce (15.000 obyvatel) nebo v Českém Brodě 
(6.830 obyvatel). Nelze se proto divit radním, 
kteří navrhovali snížení počtu zastupitelů 
na 15. Při tomto počtu lze zřídit 5 člennou 
radu města (dnes 7 členů).  Zástupci KSČM, 

ČSSD, Evropských demokratů a jeden člen 
KDU-ČSL byli při hlasování pro zachování 
současného početního stavu, zastupitelé za 
ODS, KDU-ČSL a 1 zástupce ČSSD navr-
hovali 15 členné zastupitelstvo. V tento mo-
ment došlo při hlasování k rovnosti hlasů, 
proto zůstane v letech 2018 - 2022 zastupitel-
stvo 21 členné.

Zastupitel Luděk Vinohradník míní, že 
„se v současné době ODS snaží o okleštění 
demokracie zde v Pečkách, což činí návr-
hem na snížení členů zastupitelstva, a tím 
i o možnost, aby část obyvatel nemohla za-
sahovat do rozhodování obce“. Navrhuje 
proto, aby spoluobčané přišli na další zase-
dání zastupitelstva města pomoci uchránit 
demokracii.   

Aktuální informace o připravovaných ko-
munálních volbách naleznete na 

www.pecky.cz v sekci Informace.
Cecilie Pajkrtová, tajemnice města

Ohlédnutí za Pečeckými novinami
Valná většina obcí v České republice vy-

dává obecní periodikum, a to i v době, kdy 
je elektronická komunikace na vzestupu a 
klasické deníky zaznamenávají pokles před-
platitelů.  Je vcelku jedno, zda se pravidelný 
výtisk nazývá Občasník, Měsíčník, Noviny 
či Listy.

Také naše Pečecké noviny  se již 19. ro-
kem dostávají ke svým čtenářům. Původně 
vydání připravovala Městská knihovna Sva-
topluka Čecha. Nebylo jednoduché shro-
máždit všechny příspěvky a skloubit čin-
nost redakční rady s povinnostmi knihovny 
tak, aby měl čtenář svůj výtisk k dispozici 
vždy na začátku kalendářního měsíce. Novi-
ny se tiskly černobíle a obsahovaly 16 stran.  
Na sklonku roku 2015 rada města rozhodla, 
že „půjde s dobou“, a tak se ke čtenářům v 
únoru 2016 dostalo číslo s barevnou obálkou 
a na křídovém papíře. Také nová grafická 
úprava přispěla k tomu, že obvyklá prodejní 
místa hlásila  vyprodáno ještě před koncem 

dokonce po celých 19 let zakládají pro další 
generace. Uvítali bychom, kdyby se z řad 
čtenářů přihlásili noví dopisovatelé a roz-
šířil se okruh témat, o nichž se v novinách 
píše. Nesnížíme se k vulgárním a agresív-
ním příspěvkům.  

Na závěr uvádíme přehled míst, kde lze 
Pečecké noviny zakoupit: Trafika pí Troja-
nové (Tř. 5. května), Relay – nádraží ČD, Po-
traviny sídliště (Tř. Jana Švermy), Potraviny 
„Jitro“ (Masarykovo nám.), COOP Jednota 
(Tř. Jana Švermy, Tř. 5. května), Městská 
knihovna Sv. Čecha, Květiny pí Špikové 
(Masarykovo nám.). 

Cecilie Pajkrtová, tajemnice města

měsíce. Od počátku se vydávalo 600 výtisků, 
ale nezbývalo téměř nic. Někdy byl problém 
zachránit několik čísel pro reklamní účely, 
jak se nám stalo před brněnským veletrhem 
„Regiontour 2017“. Barevná úprava je dražší 
než černobílá, ale naši čtenáři  cenu zvýše-
nou o 2 Kč akceptují.  Každý měsíc máme 
také příjmy z inzerce.

Z příspěvku Luďka Vinohradníka cituje-
me: „ V době, kdy Pečecké noviny vydávala 
knihovna, byl jejich rozpočet kolem 60 – 70 
000Kč, a to bylo kritizováno, dnes je rozpo-
čet 220 000 Kč v pořádku.  Je pravdou, že 
jsou na kvalitnějším papíru a barevné, ale 
odběratele to nepřivedlo, jejich odběr se po-
hybuje stále na stejné úrovni a přitom jsou 
o 2 Kč dražší.“

Ve skutečnosti se od března letošního 
roku zvýšil počet vydávaných výtisků na 650 
kusů a v prodejnách nezbývá téměř nic. 

Jsme rádi, že naši čtenáři Pečecké novi-
ny kupují, v některých domácnostech si je 
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Informace z jednání o přípravě železničního jízdního 
řádu na období 2018/2019

Vážení čtenáři, dovolím si vám sdělit několik informací z jedná-
ní, které se konalo dne 27. 2. 2018 v Poděbradech a týkalo se přípra-
vy železničního jízdního řádu na rok 2018/19 a to zejména tratí ve 
východní část území Středočeského kraje:

Trať 010  Kolín – Pardubice
Trať 011  Kolín – Praha
Trať 012  Pečky – Kouřim
Trať 013  Bošice – Bečváry
Trať 014  Kolín – Ledečko
Trať 020  Velký Osek – Choťovice
Trať 060  Poříčany – Nymburk
Trať 061  Nymburk - Jičín
Trať 062  Chlumec nad Cidlinou – Křinec
Trať 071  Nymburk – Mladá Boleslav
Trať 072  Ústí nad Labem – Lysá nad Labem
Trať 074  Čelákovice – Neratovice
Trať 230  (Praha) – Kolín – Kutná Hora – Havlíčkův Brod:
Trať 231  Praha – Lysá nad Labem – Kolín
Trať 232  Lysá nad Labem – Milovice
Trať 235  Kutná Hora – Zruč nad Sázavou
Trať 236  Čáslav – Třemošnice
Jednání se zúčastnili zástupci odpovědných organizací IDSK, 

ROPIDu, SŽDC, ČD, Krajských úřadů – Středočeského, Králové-
hradeckého, Pardubického kraje a Kraje Vysočina, z celkového po-
čtu třiceti účastníků jednání bylo 14 zástupců samospráv. Jednání 
zahájil  a řídil Martin Jareš z IDSK, který stručné shrnul významné 
rozšíření integrace na železničních tratích ve Středočeském kraji do 
7. pásma v prosinci minulého roku a únoru letošního roku. Integra-
ce 8. a 9. pásma je plánována v roce 2018. 

Integrační změny od 10. 12. 2017:
Trať Linky Nově zaintegrovaný úsek
010 R9, R18, R19 (Praha-Smíchov –) Praha hl. n. 
  – Kolín (– Kutná Hora hl.n.)
011 S1, R41 Pečky – Kolín
014 S18 Kolín – Uhlířské Janovice – Ledečko
061 S21, S25 Veleliby – Křinec
062 S25 Křinec – Dymokury
212 S80 Sázava – Český Šternberk 
  – Kácov zastávka
220 R17, S90 Benešov u Prahy – Olbramovice 
  – Votice
222 S99 Benešov u Prahy – Vlašim zastávka
230 R9, S20 Kolín – Kutná Hora hl.n.
231 R22, R23, S2, S15 Poděbrady – Velký Osek – Kolín
235 S28 Kutná Hora hl. n. – Zbraslavice
V rámci integrace s účinností 4. 2. 2018 došlo k rozšíření počtu 

pokladen ČD, ve kterých je možné zakoupit jízdenky PID pro jed-
notlivou jízdu, a to napříč celým systémem PID – v těchto železnič-
ních stanicích:

Benešov u Prahy, Beroun, Hořovice, Jince, Kladno, Kladno měs-
to, Kolín, Kolín zastávka, Kutná Hora hl.n., Kutná Hora město, Kři-
voklát, Louny, Mělník, Mladá Boleslav hl.n., Mladá Boleslav město, 
Nymburk hl.n., Olbramovice, Pečky, Poděbrady, Příbram, Rakov-
ník, Roudnice nad Labem, Sedlčany, Slaný, Stochov, Velim, Velký 
Osek, Zdice.

V průběhu 1. pololetí roku 2018 bude rozšířena možnost nákupu 
jízdenek PID pro jednotlivou jízdu již ve většině pokladen ČD.

Snížení rychlosti na železničních tratích
V závazném dokumentu „Prohlášení o dráze celostátní a regio-

nální 2019“ SŽDC upozorňuje na velmi reálné riziko zavedení po-

malých jízd na železničních tratích v Praze a Středočeském kraji. 
Tato omezení z důvodu zanedbané údržby se mají týkat mnoha de-
sítek kilometrů regionálních drah na území Středočeského kraje, 
na nichž má být traťová rychlost snížena zpravidla na 20 – 30 km/h 
(výjimečně i méně), což železniční dopravu na těchto tratích učiní 
zcela nekonkurenceschopnou. Kromě prodloužení jízdních dob by 
v případě zavedení předpokládaných pomalých jízd došlo k rozpadu 
přípojných vazeb v uzlových stanicích a bylo by nezbytné navýšit 
počet železničních vozidel, která v současné době dopravce nemá k 
dispozici. Pomalé jízdy se mají týkat i úseků dlouhých desítky kilo-
metrů (např. 20 km/h na trati Kolín – Ledečko v délce 40 km, 20 km/h 
na trati Kutná Hora – Zruč nad Sázavou v délce 36 km a další na úze-
mí Prahy a Středočeského kraje v celkové délce 250 km. Omezení se 
bude týkat i tratě ČD 012 v úseku Plaňany–Kouřim.

Zásadní informace pro žel. trať ČD 011 Kolín – Praha
Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) prověřuje roz-

šíření počtu Sp vlaků v trase (Kutná Hora hl. n.) – Kolín – Praha a 
zpět ve špičkách pracovních dní. Vlaky by měly zastavit ve stanicích/
zastávkách Praha Masarykovo nádraží, Praha-Libeň, Český Brod, 
Pečky, Kolín zastávka, Kolín, Kutná Hora hl. n. Pokud to bude pro-
vozně možné, pak i ve stanici Velim. Dále by mělo dojít k prodlou-
žení vybraných ranních spojů linky S7 Č. Brod – Praha – Řevnice o 
úsek (Nymburk) – Poříčany – Č. Brod a zpět.

Zápis z jednání obsahuje požadavky samospráv:
Město Pečky: 
• Snížení upřednostnění vlaků dálkové dopravy před dopravou regi-

onální (požadavek na stanovení limitů za účelem preference regi-
onální dopravy především v období špiček).

• Nahrazení současného modelu (linky S1 a S7) jedinou linkou S1 s 
intervalem 20 min.

• Zavedení nového Sp Praha – Kolín s odjezdem cca 17:40 z Prahy, 
případně využití modelu Sp vlaků z JŘ 2012/2013.

• Zvýšení cestovní rychlosti vlaků 1900 a 1902.
• Modernizace vozového parku na Sp vlak 1900-1903.
• Vytvoření návaznosti v Poříčanech (9314 a 1904) a to formou pře-

stupu „hrana-hrana“.
• Obnovit jednání o zastavování vlaků kategorie R ve stanici Pečky.
• Zajištění přestupních vazeb s tratěmi 012, 014, 060 a autobusovými 

linkami.
• Zprovoznění informačního systému zajišťujícího plnou informo-

vanost pro cestující ve vlaku.

Obec Poříčany:
• Zavedení celodenního taktu linky S1 v relaci Praha – Poříčany – 

(Pečky) v intervalu 30 min.

Informace ve věci harmonogramu přípravy jízdního řádu 
v roce 2018
• v červnu bude zveřejněn první návrh jízdního řádu ze strany 

SŽDC
• do poloviny července mohou obce i cestující podávat připomínky 

k návrhu jízdního řádu ohledně časových poloh jednotlivých spo-
jů

• na přelomu srpna a září SŽDC vydá konečný návrh jízdního řádu
• 8. prosince 2018 vstoupí do platnosti jízdní řád pro období 

2018/2019
Václav Zavřel, vedoucí odboru výstavby, ŽP, 

zemědělství a dopravy

Sáňkovačka 
v létě 

16. června 2018
Skupina NAŠE PEČKY vás zve na ro-

dinnou komunitní akci Sáňkovačka v létě 
16. 6. 2018 v 16:00 hodin (sáňkovačka u 
Parkhaly). Pro děti bude připraven pro-
gram, pro rodiče občerstvení. Podrobnosti 
naleznete na našem webu 

www.nasepecky.cz. Těšíme se na Vás!

Veřejná debata v KD
V pondělí 14. 5. 2018 jsme pozvali obyvatele Pe-

ček a Velkých Chvalovic k veřejné debatě o tom, co 
nás i je ve městě trápí. Chtěli jsme také představit 
7 bodů, které jsme jako nezávislá skupina občanů 
vyhodnotili jako nejpalčivější. K tématům jsme se 
scházeli v předcházejícím roce nejen mezi sebou, 
ale i se zástupci organizací nebo podnikatelů z měs-
ta. V klubu KD bylo na tomto neformálním setkání 
plno a my děkujeme všem, kteří přišli a do debaty se 
zapojili. Bližší informace o bodech a o zpětné vazbě 
od občanů naleznete na našem webu 

www.nasepecky.cz nebo na FB naší skupiny.
NAŠE PEČKY
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Úklid města před Mašinkou
V neděli 20. 5. 2018 jsme se vypravili 

uklidit několik navštěvovaných míst tak, 
aby byly připraveny na velkou akci města. 
Na vině většiny odpadků na veřejných mís-
tech je především neukázněnost kuřáků a 
těch, co si otevírají lahve u laviček a zátku 
do koše nevyhodí. Pár lahví a odpadků v ke-
řích, odpadkový koš v rybníce, rozdupané 
sklo u kontejnerů a odhozené krabičky od 
cigaret. A okolo kostela nás překvapilo ob-
rovské množství obalů od jídla z fastfoodů a 
rozšlapaných plastových příborů. A na dět-
ském hřišti před ZUŠkou jako obvykle byly 
obaly od různých svačinek a plechovky.

Vzhledem k území, které jsme uklidili a 
navzdory výše uvedenému, můžeme s kli-
dem poděkovat městu za to, jak dobře se o 
úklid stará. Nejednalo se o žádný letitý od-
pad. Je potěšující, že injekční materiál jsme 
nenašli vůbec žádný.

Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili! 
Za NAŠE PEČKY Alena Švejnohová

Slyšeli jste už 
o „PEČINu“?

Pečecký čin roku PE-
ČIN ROKU  je anketa, 
která  chce upozornit na 
mimořádné akce kultur-
ní, sportovní, vzdělávací, 
podnikatelské i jiné ve 
městě Pečky a obci Velké 
Chvalovice.

Cena Pečin roku bude 
každoročním oceněním 
nejlepších činů, které 
si na základě hlasování 
sami zvolíme. Již samot-
ná nominace je oceněním úsilí a práce vyna-
ložené pro naše město. 

Každý občan může nominovat i hlasovat. 
Na cenu Pečin roku 2018 je možné nomino-
vat všechny akce uskutečněné do 15. 6. 2018 
včetně. Veškeré nominace uveřejníme v let-
ním dvojčísle Pečeckých novin i s návodem, 
jak hlasovat.

Doposud nominovaní na Pečin roku 2018: 
1. založení FIT Pečky (Radana Honsová)
2. realizace opravy varhan v kostele sv. Vác-

lava (římskokatolická farnost Pečky)
3. inspirativní aktivity Vzdělávacího centra 

Pečecka (Jana Kusá)
Prosíme, nominujte další akce, které Vás 

zaujaly! Jen pro přesnost uvádíme, že akce 
100 stromů a socha T. G. M. spadají do nomi-
nací pro rok 2019. Jejich realizace bude po 
ukončení hlasování v roce 2018.

Každý obyvatel  Peček starší 15ti let má k 
dispozici 1 hlas. Více informací naleznete na 
www.pecinroku.cz nebo www.nasepecky.cz

Slavnostní vyhlášení proběhne na sv. 
Václava 28. 9. 2018.  Podrobnosti budou ná-
sledovat.

Těšíme se na další nominace od občanů 
města a společnou radost nad skvělými pro-
jekty v Pečkách a Velkých Chvalovicích.

Dotazy, náměty a nominace směřujte na 
Blanku Kozákovou, která se o projekt v na-
šem městě stará: kozakova@pecinroku.cz, 
tel.: 724 047 852 nebo na Alenu Švejnoho-
vou: svejnohova@nasepecky.cz 

Za pořádající organizaci NAŠE PEČKY

Republiková alej - Výsadba 100 stromů
Jsme moc rádi, že nápad výsadby 100 

stromů v Pečkách zaujal spoustu občanů 
Peček - nejen jednotlivce, ale i kolektivy, 
ať sportovní nebo třeba třídy ZŠ. K adopci 
zbývá pouhých 12 stromů. Proto, máte-li v 
plánu se k projektu připojit, neváhejte!

V tuto chvíli konzultujeme s jednotli-

vými školkami nákup stromů a na podzim 
proběhne vlastní výsadba. Na začátku října 
sdělíme všem podrobné informace k výsad-
bě i případným doprovodným akcím. Máte-
li přesto nějaké dotazy již nyní, nebojte se 
na nás obrátit (tomas.vodicka@seznam.cz) 

Tomáš Vodička NAŠE PEČKY

Jak to vůbec je ...?
Pečky - „DSO Pečecký region“ - „Regi-

on Podlipansko“ - „Podlipansko, zde byd-
lím, zde žiji“

Málokde jako v Pečkách, se potichu po-
pletou pojmy a výsledné dojmy, se vydávají 
za fakta ...

V roce 2016, jsem měl příležitost si uvě-
domit, že existuje „Dobrovolný svazek obcí 
Pečecký region“ (dále DSO) a že nezměnil 
svůj název na „Region Podlipansko“. Nepo-
chopil jsem ale, proč cedule na kraji Peček 
i dalších obcí, které do sdružení DSO patří, 
vítá iluzorní „něco“. Představitele města 
jsem tehdy upozornil na absurditu, že máme 
vlastní Pečecký region a na tabulích by měl 
být text, který by i stvrzoval, že město vedou 
„lokální patrioti“!

K napsání těchto řádek mne přiměl po-
hled do infoskříňky na náměstí, kde jsem 
se dozvěděl, kde vlastně bydlíme a žije-
me: „PODLIPANSKO, ZDE BYDLÍM, ZDE 
ŽIJI“. I děti vědí, že jejich městem jsou 
Pečky a o Lipanech a mohyle mnohdy ješ-
tě ani neslyšely. Bohužel, dnes se počítá s 
jistou lhostejností některých lidí a takovéto 
„faktótum“ mnohé ani nepřekvapí. Obávám 
se však, že by brzy mohl někdo rozhodnout, 
že žijeme a bydlíme v PEČKÁCH PODLI-
PANSKÝCH!   

 Vše ale souvisí se vším. Organizace „Dob-
rovolný svazek obcí Pečecký region“, vznik-
la v roce 2001 dohodou obcí za účelem vzá-
jemné spolupráce na přípravě společných 
projektů a jejich realizace v oblasti zlepše-
ní jejich vybavenosti i životního prostředí. 
Dnes sdružuje 15 obcí, má sídlo v Pečkách a 
předsedou je starosta města Milan Urban. V 
brožuře, vydané při příležitosti 15. výročí za-
ložení a ze které jsem i čerpal základní úda-
je, je rekapitulována přínosná činnost DSO 
ve prospěch zúčastněných obcí. Mj. je zde 
také zmíněna i spolupráce s jinou organizací 
(také se sídlem v Pečkách), MAS Podlipan-
sko,o.p.s., na “ … zelených projektech, kdy 

se sází stromy, nebo uklízí okolí obcí“. Spo-
lečnost byla ustavená zakládací smlouvou 
z 22. 10.  2005, 23 právními subjekty včetně 
DSO, i jako pomocná pro jejich potřeby.

A kde se vzal „Region Podlipansko“? Jak 
je dnes oblíbené říkat, je to falešná „úče-
lovka“, která má u občanů pravděpodobně 
vyvolat dojem, že bez „Podlipanska“ by ne-
vyšlo slunko! A proč falešná? Protože s tímto 
názvem, žádný právní subjekt NEEXISTU-
JE! Je to primitivní ukázka, jak smícháním 
pojmů, se dají vyvolat falešné dojmy ...

Jiří Kučera

Úvodem děkuji redakční radě za prostor 
k vyjádření. MAS Podlipansko o.p.s. je obec-
ně prospěšná společnost (neziskovka), která 
pomáhá s rozvojem regionu na území, které 
zahrnuje 55 obcí (57 tis. obyv.) a rozkládá se 
převážně na Kolínsku a Nymbursku, v na-
šem úrodném Polabí. V roce 2005 ji založilo 
23 zakladatelů (obcí, svazků obcí, nezisko-
vých organizací a podnikatelů), mezi zakla-
dateli jsou mimo jiné DSO Pečecký region 
a SDH Pečky. Sídlo a kancelář organizace 
je v Pečkách. Název vznikl dohodou všech 
zakladatelů. Cílem Podlipanska je hledání 
společných řešení (např. projekt 29 obcí ře-
šící protipovodňová opatření nebo řada cyk-
lostezek v regionu) a podpora veškeré snahy 
k tomu vedoucí. Na rozdíl od DSO Pečecký 
region sdružující pouze obce, my jsme tu 
pro neziskovky, podnikatele, obce i občany.

Díky naší práci jsme pro občany Podli-
panska získali prostředky na projekty za 
více než 230 mil. Kč. Patříme mezi 30 nej-
lepších MAS v ČR, kterých je více jak 180.

Město Pečky patří v uskutečňování růz-
ných projektů k velmi aktivním. Projekty, 
které vznikly ve spolupráci s MAS Podli-
pansko: rekonstrukce autobusového nádra-
ží a vybudování autobusových zastávek ve 

10 let Podlipanska se vyplatí
Velkých Chvalovicích, dětské hřiště před 
ZŠ, rekonstrukce Základní umělecké školy, 
Park za sadem, rozšíření kapacity MŠ Pečky, 
Cyklostezka Ratenice - Pečky.

Projekty realizované v Pečkách díky pří-
mé podpoře MAS Podlipansko 2009/2013: 
hřiště v zahradě MŠ, podlahy a okna v MŠ, 
rekonstrukce ulice V Horkách, rekonstruk-
ce topení v Sokolovně celkem za více než 3,5 
mil. Kč. V současné době jsou před realizací 
projekty bezbariérovosti ZŠ a obnova cvičné 
kuchyně za 3 mil. Kč a další se chystají.

Abychom nehovořili pouze o dotacích, 
snažíme se pomáhat regionu i drobnostmi 
jako je půjčování velkoobjemových stanů a 
stánků na akce, organizací setkávání škol a 
školek, společnou výsadbou stromů, společ-
ným úklidem nebo sběrem kol pro Afriku.

Závěrem heslo MAS Podlipansko: „Věří-
me v lidi, kterým není lhostejné, co je za 
plotem. Věříme, že společně můžeme vy-
tvořit místo příjemné pro život“

Potěší mě, když tento článek přiláká 
nové členy naší neziskovky (přihlášky jsou 
na www.podlipansko.cz), kterým stojí za to 
žít nejen v Pečkách, ale i na Podlipansku.

Těším se na setkání.
M. Pošíková, ředitelka MAS Podlipansko
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Vydejte se také s námi …
Vlastivědný kroužek při KS města Pečky 

spolu s ČKA uspořádal v měsíci květnu ně-
kolik vycházek do okolí (podle Vrchlice do 
Kutné Hory, podle Doubravky) a zájezd na 
zámky Opočno a Nové Město nad Metují. 
Tento zámek nás překvapil velmi pěknými 
interiéry a krásnou zahradou, do které se 
vchází po krytém mostě (viz foto), který na-
vrhl Dušan Jurkovič. I náměstí tohoto města 
je moc hezké.

Na 9. června 2018 připravujeme auto-
busový zájezd na zámky Červená Lhota a 
Jindřichův Hradec. Odjezd je v 7:00 od kul-
turního domu v Pečkách.  Cena dopravy je 
350,- Kč, vstupy na zámky 120,- a 100,- Kč, 
sleva (děti a senioři) 80,- a 70,- Kč. Přihláš-
ky v kulturním středisku a na tel. 606 506 
858. 

Věra Šuková

Upozornění
Upozorňujeme zákazníky, 
že ve dnech 2. 7. - 4. 7. 2018 

bude knihovna uzavřena 
z důvodu čerpání dovolené.

V následujících dvou týdnech, 
t.j. od 9. 7. do 20. 7. 2018, 

bude knihovna uzavřena z dů-
vodu povinné revize knihovního 

fondu.

Žádáme tímto čtenáře, 
aby se předzásobili literaturou 

v předstihu 
a dostatečném množství. 

Děkujeme za pochopení
      

Městská knihovna Sv. Čecha Pečky

KANDIE  vodní tvrz v Pečkách
V tichém údolí mezi obcemi Pečky a Do-

břichov při mlýnském náhonu říčky Výrov-
ky stojí samota Kandie. Nebývalo zde vždy 
klidno. O tom i o původu tohoto nezvyklého 
pojmenování se vypráví: 

Je tomu již několik staletí, kdy vojska 
křesťanského světa podnikala křižácké vý-
pravy, aby osvobodila město Jeruzalém od 
turecké nadvlády. Také mnozí Čechové se 
účastnili výprav a mnoho jich tam zahynu-
lo. Na jedno tažení se vydal i rytíř Kandes 
z jedné cizí země. Dostal se až do Jeruza-
léma a na výpravách získal určitý majetek 
jako válečnou kořist. Zpět se vracel ještě 
s několika kumpány přes Uhry, Moravu a 
Čechy. Ve svém původním domově neza-

nechal žádný majetek ani rodinu. Zalíbila 
se mu polabská krajina a rozhodl se, že zde 
zůstane. Vyhlédl si místo pod svahem Dob-
řichova na samotě v údolí říčky Výrovky a 
postavil tam tvrz, kterou obehnal vodními 
příkopy. Tuto samotu začal lid nazývat pod-
le majitele tvrze Kandií. 

Okolí tenkrát vypadalo jinak než dnes. 
Směrem k Radimi byl les a rybník a také 
pod Dobřichovem byl velký rybník. Když 
rytíři došly prostředky z válečného taže-
ní, bylo nutno se poohlédnout po nějakém 
zdroji obživy. Na nedaleké cestě z Kolína 
přes Plaňany na Prahu panoval čilý ob-
chodní ruch. Oběma směry jezdili formané 
s vozy naloženými zbožím a to ho přivedlo 
na myšlenku zmocňovat se tohoto zboží po 
způsobu loupežných rytířů. Takové loupe-
že byly v neklidných dobách časté. Roku 
1517 oznamují například Kolínští Kutno-
horským, že se chtějí vypravit do Plaňan na 
jímání lotrů. V Plaňanech byla na této cestě 
odedávna zájezdní hospoda, kde se přepřa-
halo a nocovalo. Zde získával rytíř Kandes 
informace o osobách a dopravovaném zboží. 
Když v zemi zavládl pořádek a bezpečnost, 
byl vyslán, na základě stížností těch, kte-
ří byli na cestě olupováni, ozbrojený oddíl, 

který učinil konec jejich řádění. Tvrz byla 
dobyta a pobořena, zbytky zarostly travou a 
keři, příkopy byly zasypány. 

Přešla léta a klid v údolí byl opět naru-
šen, protože se zde usadil zemědělec jmé-
nem Zalabák se svojí rodinou. Postavil zde 
zemědělskou usedlost, na kterou použil 
i zbytek materiálu z původní tvrze. Starší 
pamětníci však tuto usedlost pamatují a 
rod Zalabáků tam žije dodnes. Podle rodo-
vé tradice již 500 let. Byl to rod svobodný, na 
jehož členy se nevztahovala žádná robotní 
povinnost. Již v urbáři z roku 1533 se uvádí 
Duchek Zalabák. I v dalších zápisech se vy-
skytují jména Zalabáků. Majiteli Kandie se 
říkalo Kanďas. Na této samotě žil do roku 
1981 potomek rodu Zalabáků  Ing. Jan Za-
labák (*1896) a to v rodinném domku, který 
si sám postavil. Jsou tam prý nějaké pozů-
statky sklepení. Dle pověsti má být v místě 
bývalé tvrze pod třetím schodem poklad po 
onom loupeživém rytíři. Existuje několik 
verzí pověstí na téma Kandie. Jednu sepsal 
a uveřejnil v roce 1985 Josef Karbus, další 
dvě Doc.RNDr. Václav Ziegler, CSc. uveřej-
něné v jeho knize Pověsti z Peček a okolí 
vydané v roce 2012 a jiní.  

Upravil Jan Karbus, kronikář

Dobřichovská povodeň
Je 2. červen 2013 a já se ve veledůležité, 

dnes už zapomenuté záležitosti vydávám 
do vsi. Na mostě se podle zvyku podívám, 
jak se má naše „ Vejrovka“. Viditelně dobře, 
je plná. Kde by mi přišlo na mysl, že za pár 
hodin nebude čas na vtipkování.

V poledne je zatopené dětské hřiště u 
mostu, ale jsem pořád bez obav. Zakrátko 
je všechno jinak, naší ulicí se žene vodní 
proud směrem k lávce a Kandii, v něm uhá-
nějí před přívalem zachraňovaná auta, nad 
Kandií u křížku pak parkuje hotová plecho-
vá kavalerie. A já zachraňuji, co se dá. Voda 
se hrne kdejakou dírou do dvora do zahrád-
ky, probublává do slepičárny. Strachem str-
nulé slepice se bez odporu nechají pochytat 
a nastrkat do zvýšeného prostoru, do bytu 
vytahuji sekačku, ale všechno ostatní už 
musí zůstat na místě. Papírové pytle se sle-
pičím krmením nasávají vodu, a když pak 
zrní porůznu sušíme, všude je zeleno.

Ještě včas je odpojena elektřina ve skle-
pě, vody je tu za chvíli půldruhého metru a 
vzlíná do stěn. Ze špinavého rybníka na za-
hrádce ční rajčatové keře. Říkám si, dozraje 
to a dá se to jíst? Dozrálo a snědli jsme to. 
Škody celkem nepatrné ve srovnání s desít-
kami místních domácností.

Říká se, že všechno zlé je pro něco dobré, 
pro zkušenost a poučení. A tak se nám na 
čas vrátil do krajiny její dávný ráz – mokřa-
dy. Přece Pečky Podblatné! Laguna mezi 
Dobřichovem a Cerhenicemi přivábila přes 
sto ptačích druhů vázaných na vodu, i ta-
kových, které jsme tu nikdy neviděli. Be-
kasina otavní, koliha velká (foto), vodouši 
bahenní, … zajímavý, překrásný pohled.

Pět let uplynulo jako voda ve Výrovce, 
rány se zacelily, nové se vytvořilo. Je doko-
nale opravena silnice ke hřbitovu, kdysi po-
strach automobilistů, cyklistů i pěších, zmi-
zela nebezpečná skládka, jsou vybudovány 

nové chodníky, vysázená další zeleň, do-
končuje se vodovod, … Na procházku cho-
díme na Pičhoru a markomanskou stezku a 
největší dílo? Mateřská škola Sluníčko pro 
radost rodičů a dětí nejen dobřichovských. 
Pro obec znamená spolu s Pramínkem, ma-
teřským centrem, i kulturní přínos.

Teď už víme, že žijeme v záplavové zóně. 
Zodpovědní se poučili a varovný a komu-
nikační systém pro případ velké vody nás 
snad ochrání před nečekaným překvape-
ním.

-zf-
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Erasmus+ na naší Základní škole Pečky, okres Kolín
Grant Erasmus+, který naše škola realizuje již druhým rokem, se blíží ke konci. Během tohoto projektu naši pedagogové vycestovali do 

zahraničí, aby zde zvýšili své kompetence ve vzdělávání žáků na základní škole. Své poznatky, zkušenosti a dovednosti pak následně apli-
kovali ve svých hodinách. Na tyto hodiny byli pozváni nejen naši kolegové a kolegyně, ale také pedagogové z jiných škol, abychom ukázali, 
že podpora vzdělávání pedagogů ve formě evropských grantů má smysl. Více informací naleznete v následujících článcích.

Štěpánka Vlasáková, zástupce ředitele pro 1. stupeň

CLIL v dějepisu
Ukázková hodina v dějepisu proběhla již 

na konci října, kdy naše škola hostila mezi-
národní návštěvu běloruských učitelů. Další 
ukázková hodina dějepisu s metodami CLIL 
byla vedena v dubnu.  Na této hodině byla 
přítomna paní učitelka ze svitavské základ-
ní školy. 

Žáci přiřazovali obrázky k textům, dopl-
ňovali anglické texty ve trojicích o chybějí-
cí slovíčka podle diktátu (dictogloss), poté 
si sami texty četli. Museli přiřadit správné 
věty k obrázkům, charakterizujícím jednot-
livé vynálezy, museli najít faktografickou 
chybu. Odhalili tak, které novinky Číňané 
ve starověku využívali: hedvábí, porcelán, 

střelný prach, papír, a dokonce i tisk, kom-
pas... Navíc jsme si procvičili některé slovní 
druhy.

 Všechny děti krásně pracovaly. Nakonec 
třemi emotikony ohodnotili žáci svoji vlastní 
práci, práci ve skupince i úroveň porozumě-
ní angličtině (nebylo důležité umět všechna 
slovíčka, ale pochopit obsah z kontextu). 

Z mého pohledu to byla zatím nejúspěš-
nější hodina, v níž jsme využili bilingvně 
metody CLILu v rámci Erasmu+. Bližší 
informace, metody práce a pracovní listy k 
hodinám, které proběhly v rámci projektu 
Erasmus+ v dějepisu, budou k dispozici bě-
hem Dne otevřených dveří.  

Marika Píšová, učitelka

Diseminace Erasmus+ ve 
vyučování německého jazyka

Ukázková hodina pro učitele z naší školy 
i cizích škol se konala ve čtvrtek 12. dubna.

Ve vyučovací hodině německého jazyka 
žáci prezentovali práce na téma Vídeň, kte-
ré si samostatně připravili. Zaujala je oblast 
kultury - historické památky Vídně, gast-
ronomie - vídeňské speciality a zoologická 
zahrada v Schönbrunnu. Při zpracování pre-
zentací využili informace získané na inter-
netu i originální materiály z Vídně.

V další části vyučování si žáci pomocí ak-
tivizačních jazykových her zopakovali čísla 
nebo koníčky, kterým se věnují ve volném 
čase. Při poslechových cvičeních zazname-
návali výsledky do připravených pracov-
ních listů.

Poslední úsek hodiny byl věnován komu-
nikaci. Žáci si v dialogu procvičili schopnost 
seznámit se v cizím jazyce.

Ludmila Podlešáková, učitelka

Erasmus+ v hodinách anglické 
konverzace

V úterý 10. dubna jsme se v hodině ang-
lické konverzace sedmých ročníků již poně-
kolikáté věnovali moderní britské kultuře. 
Tato hodina byla navíc ukázková pro ostatní 
vyučující a přišel se na ni podívat pan ředitel 
Mgr. Ing. Luboš Zajíc a zástupkyně pro prv-
ní stupeň Mgr. Štěpánka Vlasáková. Obsah 
hodiny jsem čerpala ze zkušeností z kurzu 
Erasmus+ ve Velké Británii, který jsem ab-
solvovala o letních prázdninách. 

Tématem této hodiny byla britská králov-
ská rodina. Díky tomu jsme se nejen dozvě-
děli zajímavé informace o několika členech 
královské rodiny, ale zároveň procvičili 
slovní zásobu týkající se rodinných vztahů. 
V další části hodiny jsme se zkusili vžít do 
role krále nebo královny a představit si, jak 
vypadá jejich běžný den. Velké Británii a její 
kultuře se v hodinách konverzace budeme 
určitě dále věnovat. 

Marie Hronová, učitelka

Ukázková hodina 
chemie s CLILem

Ve čtvrtek 12. dubna proběhla již druhá ukázková hodina 
chemie ve třídě VIII. B   Minimálně jedna hodina měsíčně je 
v tomto ročníku vyučována pomocí metod a prvků metody 
CLIL. Inspiraci pro takové hodiny jsem čerpala na zahranič-
ním studijním pobytu, který byl realizován díky programu 
Erasmus+. 

Pozváni byli kolegové, učitelé chemie z jiných škol, a za 
naši školu se přišli podívat pan ředitel, zástupkyně pro 1. stu-
peň a náš fyzikář.

Tentokrát bylo tématem hodiny číslo pH a žáci v průběhu 
hodiny vyplňovali pracovní list, který obsahoval teoretickou 
přípravu (přiřazování, překládání, obrázková část) i praktic-
kou úlohu (měření a porovnávání pH v domácnosti běžných 
kapalinách), vše kompletně v anglickém jazyce.

Pracovní listy, interaktivní hry a vytvořené didaktické po-
můcky byly k nahlédnutí při Dnu otevřených dveří, který se 
uskuteční v sobotu 26. května dopoledne.

Lenka Krištoufková, učitelka
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Jak se děti z mateřské školy zapojují do občanského života
Do konce školního roku sice zbývá ještě 

pár týdnů, ale prázdniny jsou již na dohled. 
Ve školce se chystáme na tradiční závěrečné 
besídky, dílničky a setkání s rodiči, ale hlav-
ně na loučení s budoucími školáky. Kromě 
aktivit a činností v rámci plnění školního 
vzdělávacího programu pro předškolní vzdě-
lávání, mají některé děti (převážně předško-
láci) ještě jeden zvláštní úkol. Společně s 
paní matrikářkou „pomáhají“ vítat malé pe-
čecké občánky. Akce se koná několikrát do 
roka s docela větším časovým odstupem, ale 
děti si básničky perfektně pamatují. Vítání 
občánků na Městském úřadě v Pečkách se 
koná vždy v odpoledních hodinách, tedy ve 
volném čase dětí i jejich rodičů. 

Děkuji dětem za vždy milý přednes bás-
niček a jejich rodičům za souhlas s účastí 
dětí na přivítání spoluobčánků. Věřím, že po 
odchodu současných recitátorů do základní 
školy najdeme nové zvučné hlásky, které po-
těší uši maminek, ale zároveň nerozpláčou 
miminka. Doufám, že Adélka a Franta, kteří 
ještě letos nejsou předškoláky, budou vítat 
občánky i v příštím školním roce. A budou-
cím školákům – Aničce Čupové, Kačence 
Krejčí, Sabince Vernerové a Vanessce Maza-
čové děkuji!

Miroslava Zumrová, ředitelka MŠ Mašinka

Ukázková hodina anglického 
jazyka ve třídě III. A

Ukázková hodina anglického jazyka ve 
třetím ročníku proběhla v úterý 10. dubna a 
byla zaměřena na předvedení a předání zku-
šeností  a dovedností v oblasti metodiky, kte-
ré jsem získala během účasti na jazykovém 
a metodickém kurzu v Edinburgh School of 
English (24. července – 4. srpna 2017).

Cílem hodiny bylo ukázat některé z akti-
vit vedoucích k prohloubení a rozšíření zna-
lostí dětí v oblasti komunikace v anglickém 
jazyce, a případně i k motivaci a probuzení 
zájmu o studium v zahraničí pro další učite-

le a učitelky v rámci projektu Erasmus +.
Zvolené aktivity tedy nejen odpovídaly 

věku, schopnostem a dosaženým znalos-
tem žáků a žákyň dané třídy, ale především 
vycházely z námětů získaných v hodinách 
kurzu zaměřených na metody výuky.  

Paní učitelky, které naši třídu navštívily, 
se následně pochvalně vyjádřily k předve-
dené hodině a především k práci a aktivitě 
dětí. Ráda bych tedy poděkovala Mgr. Mi-
chaele Petrákové a Mgr. Petře Adamovičové 
za jejich hezké hodnocení naší práce.

Marcela Němcová, učitelka

10. dubna jsem pro žáky 2. B a žáky pří-
rodovědného semináře připravila hodinu 
plnou venkovních aktivit s environmen-
tální tematikou. Žáci vázali uzly, předvedli 
orientaci v mapách a světových stranách a 
mnoho dalšího. Všechna stanoviště jsem vy-
tvořila inspirací z mého podzimního studia 
v Anglii Erasmus+.

Kateřina Čiháková, učitelka

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské 
komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Outdoorové 
aktivity 

v hodinách přírodopisu

Léto ve VCP
Letní měsíce jsou ve Vzdělávacím centru 

Pečky ve znamení příměstského tábora. 
Ten letošní ročník je již čtvrtý v pořadí a 

o dobrém počinu a jeho potřebnosti svědčí 
narůstající zájem o něj. Proto jsme pro le-
tošek navýšili počet běhů ze tří na sedm, 
přičemž jeden z nich je tuplovaný (30 dětí). 
Celkem 120 dětí si tak bude moci užít část 
svých prázdnin nedaleko od svých rodin a 
přesto při kolektivní zábavě, sportování, vý-
tvarných činnostech a hrách.

Ve spolupráci s odbornými lektory (ve 
většině případů kvalifikovanými učiteli) 
jsme pro děti připravili 2 tábory anglické a 
po jednom zálesácký, pečecký, sportovní, vý-
tvarný a přírodovědný. A zdá se, že je to stále 
málo! Děkujeme za váš zájem :-).

Prázdniny ale jednou skončí a co pak s 
novými přátelstvími a chutí nesedět sám 
doma? Ve VCP jedeme dál a od září nabízí-
me dětem spoustu aktivit pro dlouhé mě-
síce školního roku. Každý si může vybrat 
dle svého: sportovní přípravku, výtvarné a 

kreativní kurzy (pro holky i kluky!), kurzy 
kreslení a grafiky, fotoateliér, přírodovědný 
kroužek, angličtinu, němčinu a třeba i fran-
couzštinu, keramiku, přípravku na 1. třídu, 
8letá gymnázia i střední školy, logopedii, 
víkendové tvoření, kroužek PC, … Bavit a 
vzdělávat se u nás mohou ale i dospělí (ja-
zykové kurzy, přednášky z psychologie, vý-
tvarné, foto a kreativní kurzy, keramika, …) 
nebo třeba nejmenší caparti (od 2,5 roku) v 
Klubíku. V měsíci červnu je čas na přípravu 
podzimního semestru a vaše předběžné při-
hlášky a rezervace.

A pokud jste u nás ještě nebyli a z našeho 
programu si dosud nevybrali, přijďte se tře-
ba jen podívat do naší Galerie na schodech, 
ve které až do konce září vystavuje své foto-
grafie z řeckého Zakhyntosu pečecká ama-
térská fotografka Hanka Hrabalová.

Těšíme se na vás
Jana Kusá, koordinátorka VCP 
724 811 636, info@vzcentrum.cz
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Všesokolský slet v Pečkách
TJ Sokol Pečky a Župa Tyršova si dovolují 

pozvat širokou veřejnost na veřejné vystoupení – 
župní slet, které se uskuteční v neděli 17. 6. 2018 
na fotbalovém stadionu AFK v Pečkách.

Akce bude zahájena v 13:30 koncertem Měst-
ské hudby Františka Kmocha Kolín. Poté se v je-
denácti hromadných skladbách představí téměř 
na tisíc cvičenců. Můžete se těšit na vystoupení 
nejmenších dětí s rodiči, předškoláků, školních 
dětí, mládeže, žen, mužů i věrné gardy.

Vstupné je dobrovolné.
Srdečně vás zvou sokolové z Peček

Minigolf Pečky
Koncem května se hrála na našem minigolfo-

vém hřišti v Pečkách 2. liga. Přijeli hráči z osmi 
oddílů, celkem 48 hráčů a hráček. V pátek a so-
botu jsme trénovali a v neděli se odehrál turnaj. 
Hrála se čtyři kola a náš oddíl Draků si vedl veli-
ce dobře. V soutěži družstev jsme ze 6 družstev 
vybojovali pro nás krásné 4. místo a naše hráčka 
Gábina Votápková a Erik Vronka vyhráli svoje ka-
tegorie. Zdeněk Šebesta zvítězil v seniorech a V. 
Šuková obsadila 3. místo. Na hřišti jsme čtrnáct 
dní pracovali, natírali a trénovali. A vyplatilo se. 
Ovšem opět nikdo nedokázal zahrát 18 úderů na 
kole a tak obrovský pohár zůstává do srpna do 
dalšího turnaje v Pečkách.

Věra Šuková, trenérka
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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

Při letošním druhém vítání občánků jsme na Městském úřadu v Pečkách přivítali
Lukáška Mišovice, Haničku Henzselovou, Jarouška Péli, Honzíka Černého a Milánka Vavro

Vítání občánků

Gratulujeme

Gratulujeme všem, 

kteří v měsíci červnu 

oslaví svá životní jubilea.

Hodně zdraví 

a elánu!

Vzpomínáme Tradiční podzimní 
kurz tance 

a společenského 
chování pro mládež 

15. 6. tomu budou čtyři 
roky, co nás opustil pan Vác-
lav Bouma z Dobřichova. 
Stále vzpomíná dcera Ven-
dulka s přítelem a rodina 
Drmolova.

23. 6. to budou tři roky, 
kdy nás opustil manžel, 
táta a dědeček pan Jaroslav 
Tykva z Peček. Vzpomeňte 
s námi na hodného člověka. 
Manželka Růžena s rodinou.

Přihlášení do kurzu je 
možné v kanceláři 

kulturního střediska nebo 
elektronicky na 

kspecky@seznam.cz 
Přednostně přijímáme 

páry a samotné chlapce. 

se jako každoročně bude konat 
v měsících září - prosinec 2018. 



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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 15. 5 - 8. 6.  Výstava výtvarného oboru ZUŠ Pečky 

   Městská knihovna Sv. Čecha

 1. 6. 18:00 Koncert ZUŠ Bandu (ZUŠ Pečky) 

   Velký sál ZUŠ Pečky

 2. 6. 9:00 6. ročník fotbalového turnaje přípravek Manver Cup 2018

   Fotbalový stadion Pečky

  14:00 Workshop Prázdninová dílna pro pra/rodiče s dětmi (VCP)

   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz

  17:00 AFK Pečky „A“ – Nučice 

 3. 6. 10:15 AFK Pečky - FC Mělník (starší žáci)

  11:55 AFK Pečky - FC Mělník (mladší žáci)

  14:00 Závěrečná show DSA Plaňany

   Velký sál KD Pečky

 4. - 8. 6.  Talentové přijímací zkoušky do ZUŠ Pečky

 6. - 10. 6.  Kmochův Kolín 2018

 6. 6. 17:00 Přednáška „Ligurské pobřeží“ – Ladislava Babková (ČKA) 

   Přednáškový sál KD Pečky

 9. 6.  Zájezd busem na zámky Červená Lh. a Jindřichův Hradec (VK) 

 10. 6. 10:15 AFK Pečky – Velký Osek (dorost)

  17:00 AFK Pečky „B“ – Český Brod „C“ 

 11. 6. 17:00 AFK Pečky - Suchdol (starší přípravka)

 16. 6. 14:00 Workshop Malované tašky k vodě (VCP) 

   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz 

  16:00 Sáňkovačka v létě – rodinná komunitní akce (NAŠE PEČKY)

   Městský park Pečky

  17:00 AFK Pečky „A“ - Kouřim

 17. 6. 13:30 Župní slet (TJ Sokol Pečky) 

   Fotbalový stadion AFK Pečky

 20. 6. 17:30 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Pečky

   KD Pečky

 23. - 24. 6.  27. ročník Královského stříbření Kutné Hory

   www.stribreni.cz

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 / ----------------

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

SlouPečky k zamyšlení
No tak přátelé, přiznejte se, kde si doma 

schováváte tu vodu? Ano obyčejnou vodu, co 
se nám začíná ztrácet. Nejedná se, tedy ale-
spoň zatím, o vodu pitnou, tu co nám je  i s 
menšími úpravami servírována až do našich 
kohoutků, ale jde o vodu všeobecně.

Letošní jaro je extrém. Vrcholí již tak dlou-
hé období sucha a globálně se ztrácí voda ve 
všech skupenstvích. Ledovce tají, půda vysy-
chá, srážky na historickém minimu. Negativní 
působení lidské populace na přírodu se ukazu-
je v celé své nahotě. Přírodní zdroje mizí, pla-
neta se otepluje, občas nějaké to ropné znečiš-
tění, oheň, chemické havárie a tak dále. 

Což o to, my to tu asi nějak dožijeme, asi i 
naše děti, ale co děti našich dětí, a co pravnou-
čata našich pravnoučat? Budou mít všeho, co 
je potřebné k přežití dostatek? No nevím, ne-
vím - do budoucnosti, stejně jako do vodního 
melounu nevidíš ....

 Jiří Lazar

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


