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Z obsahu:
Vážení příznivci vodní turistiky, kama-

rádky a kamarádi, tímto vám s lítostí ozna-
mujeme, že se 40. ročník Vavřineckého po-
toka v tomto roce neuskuteční. Důvodem je 

letošní extrémně suché počasí, které způso-
bilo i nedostatek vody v rybníku Vavřinec.

Vodáci Pečky

Právě stojíme v úplně vyschlém korytě Vavřineckého potoka v místě brankoviště 
zvaného Vlachovka nedaleko Hryzel.

Dovolujeme si Vás pozvat na 

slavnostní odhalení sochy 
Tomáše Garrigua Masaryka,

které se bude konat 

v neděli 28. října 2018 v 11:30  
na Masarykově náměstí 

v Pečkách
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ÚVODNÍK VOLBY 2018 
DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční 
v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Nejpozději 2. října 2018 budou voličům doručeny hlasovací lístky 
na adresu trvalého pobytu, dostatek hlasovacích lístků bude také 
k dispozici přímo ve volebních místnostech ve dny voleb. 
Do Zastupitelstva města Pečky se volí 21 zastupitelů, pro volby 
bylo zaregistrováno 6 kandidátních listin (volebních stran). 
Hlasovací lístek bude vytištěn oboustranně.

Způsob hlasování:
Volič upraví hlasovací lístek jedním z uvedených způsobů  (křížky se vpisují do předtiště-
ných rámečků):
1) křížkem označí jednu volební stranu
2) křížky označí kandidáty z různých volebních stran, nejvýše však 21 kandidátů
3) křížkem označí jednu volební stranu a další kandidáty z ostatních volebních stran - 

v tomto případě dává hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební stra-
ny je dán hlas tolika kandidátům v pořadí uvedeném na hlasovacím lístku, kolik zbývá 
do počtu 21.

Hlasovací lístek musí být vložen do šedé úřední obálky.
Voliči si mohou před konáním voleb ověřit, zda jsou zapsáni v seznamu voličů, informovat 
se, do které volební místnosti mají jít volit a dále upozornit v případě, že neobdrží v termínu 
hlasovací lístky - kontakt:  MěÚ Pečky přízemí vpravo - Marcela Bahníková, tel. 321 787 068
Přehled volebních místností:

Okrsek č. 1   -  Kulturní středisko Pečky
Okrsek č. 2   -  ZŠ Pečky - stará budova
Okrsek č. 3   -  ZUŠ Pečky
Okrsek č. 4   -  Sokolovna Pečky
Okrsek č. 5   -  ZŠ Pečky - nová budova
Okrsek č. 6   -  Velké Chvalovice (bývalý obecní úřad)

Marcela Bahníková, vedoucí odboru ekonomicko-správního

Odstranění dalších dvou smrků 
v místním parku a jednoho smrku v MŠ v Pečkách

Při kontrole místního parku, kterou 
odbor životního prostředí MěÚ v Pečkách 
provádí po odstranění smrků napadených 
kůrovcem pravidelně, bylo v týdnu od 27. 8. 
- 31. 8. 2018 zjištěno, že v místě za dětským 
hřištěm je smrk, který má na kmeni rány/
trhliny v délce až 3 m. Smrk byl každý den 
monitorován a bylo zjištěno, že se trhliny 
zvětšují. Z tohoto důvodu bylo požádáno 
o odborné posouzení a vydání odborného 
posudku. Zdravotní stav stromu byl v po-
sudku zhodnocen jako špatný s nízkou sta-
bilitou a s velmi nízkou provozní bezpeč-
ností – přímo ohrožující zdraví a majetek, 
které by hrozilo při jeho pádu. Strom byl 
staticky silně narušen. Setrvání dřeviny 
na stanovišti bylo vyhodnoceno jako velmi 
rizikové, s doporučením k neprodlenému 
odstranění. V těsné blízkosti, tohoto smrku 
rostl druhý strom a to z důvodu malého pro-
storu lichoběžně ve směru od sebe. V po-
sudku byl hodnocen stav i druhého stromu. 
V důsledku odstranění smrku s prasklinou, 
dojde k náhlému otevření dříve zapojené 
části koruny exempláře na jeho návětrné 
straně. Smrk bude najednou vystaven pod-
mínkám, na které není adaptován a vzhle-
dem k jeho architektuře kořenové struktu-
ry – mělce kořenící, hrozí velmi vysoké rizi-
ko vývratu. Setrvání dřeviny na stanovišti 
by bylo velmi rizikové. I druhý strom bylo 
z tohoto důvodu nutné odstranit.  

Při provádění odstranění suchých větví 
na stromech v MŠ v Pečkách byl zjištěn ob-
dobný stav u jednoho smrku, který měl na 
svém kmeni ránu/ trhlinu s rozsáhlým vý-
tokem pryskyřice. Strom byl rovněž posou-
zen v odborném posudku, bylo zjištěno, že 
za prasklinou je dutina a strom má vlivem 

praskliny velmi nízkou stabilitu, čímž je 
ohrožena provozní bezpečnost v MŠ. Z to-
hoto důvodu byl strom rovněž neprodleně 
6. 9. 2018 odstraněn. 

Hana Pokorná, 
referent odboru životního prostředí

Vážení čtenáři, vzhledem k blížícím se ko-
munálním volbám, které se uskuteční 5. a 6. 
října a tím končícímu volebnímu období stá-
vajícího zastupitelstva města stojí za zmínku 
poohlédnout se za uplynulým obdobím.

Starostou města jsem 12 let, od roku 2006. 
Za tuto dobu se nám podařilo mnoho důleži-
tého vykonat. Nemá cenu popisovat jednot-
livé investiční akce, které svým významem 
prospěly občanům našeho města, každý oby-
vatel je vidí. Jedná se hlavně o rekonstrukce 
infrastruktury, kanalizace, generální opravy 
komunikací, chodníků a v neposlední řadě 
komplexní opravy či rekonstrukce veřejných 
budov např. ZŠ, MŠ, ZUŠ, kulturního domu či 
Domu služeb.

Další investiční projekty jsou připravovány 
tak, aby je nově zvolené zastupitelstvo mohlo 
plynule začít realizovat. Příkladem uvádím 
revitalizaci městského parku, odbahnění 
rybníka Benešák, či rekonstrukce dalších ko-
munikací a chodníků. Stěžejním úkolem je 3. 
etapa dostavby ZŠ - tolik potřebné tělocvičny 
včetně zázemí.

Touto cestou bych chtěl poděkovat radním, 
zastupitelům, pracovníkům městského úřa-
du, vedoucím všech příspěvkových organizací 
města, členům HZS – JPO II., všem spolkům 
občanského či sportovního zaměření za od-
vedenou práci a vzornou reprezentaci města. 
Vám, občanům našeho města, děkuji za pod-
poru, kterou jste nám po celé období dávali.

Nově zvoleným zastupitelům přeji hod-
ně úspěchů v nastávajícím funkčním období 
s přáním pokračovat v započaté práci ve pro-
spěch našeho města a našich občanů.

Hodně zdraví, štěstí ve Vašem životě přeje
Milan Urban, starosta města

Komunikace II/329
V příštích dvou letech čeká město Pečky 

velmi rozsáhlá rekonstrukce páteřní ko-
munikace pod označením II/329. Jedná se 
o komunikaci ve vlastnictví Středočeské-
ho kraje, který tuto akci objednává a platí. 
Začátek opravy je v křižovatce u autobuso-
vého nádraží, pro „pamětníky“ u bývalého 
Hotelu Karel IV. a konec na kraji Peček 
směrem na Poděbrady. Jedná se tedy o uli-
ci J. A. Komenského, Masarykovo náměstí 
a Tř. Jana Švermy. Práce budou probíhat 
ve čtyřech etapách tak, aby byl vždy jeden 
pruh komunikace průjezdný. Samozřejmě 
budou muset být během stavby  vyznače-
ny i objízdné trasy v bočních ulicích měs-
ta.   V současné době je vydané stavební 
povolení s nabytím právní moci a je podána 
žádost o dotaci IROP. Město Pečky se bude 
podílet na projektu úpravou křižovatek 
v tzv. trojúhelnících při výjezdu z náměstí 
u pošty a u kostela. Stavebními úpravami, 
narovnáním křížení se zvýší bezpečnost 
obou křižovatek.

Přínosem rekonstrukce bude zhotovení 
chybějícího podloží silnice, odvodnění, sní-
žení hlučnosti, doplnění  cyklopiktogramů, 
zpomalovacího ostrůvku a úprava stávají-
cích přechodů. Celkově, si myslím, dojde 
ke zvýšení bezpečnosti. Sporným řešením 
je výměna kamenných kostek za asfalt, což 

samozřejmě rozděluje názory obyvatel, zda 
je to správně. Věřte, že jsme strávili mnoho 
hodin na jednáních, napsali mnoho připo-
mínek, e-mailů.  Bohužel kamenná dlažba 
při stávající četnosti průjezdu tisíce vozidel 
denně nesplňuje hlukové limity. Kompro-
misem je požadavek města na to, aby ka-
menná dlažba byla použita na zadláždění 
parkovacích pruhů a míst pro přecházení. 

Dále pak rada města schválila odkoupe-
ní části kamenných dlažeb a jejich použití 
na Masarykově náměstí, v ul. V. B. Třebíz-
ského a v menší míře na Bačově.  V sou-
časné době se na tyto projekty připravují 
studie. 

Nově bude zhotoven přechod ze stávají-
cího parkoviště  u  ul.  Za Sadem naproti 
zelenině a dále pak vzniknou zelené plochy 
v tzv. rozhledových trojúhelnících u každé 
křižovatky, čímž bude zajištěna bezpeč-
nost, ale zároveň bude výrazně omezeno   
parkování a zásobování obchodů.  Doufám, 
že budeme ještě moci při realizaci zasáh-
nout, vzhledem k suchému letnímu období, 
do výběru druhů rostlin a typu záhonů, aby 
neusychaly. Projektová dokumentace k na-
hlédnutí je uložena na stránkách města.

Věra Růžičková, 
vedoucí odboru správy majetku města a BH
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Z jednání rady města
• Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na část pozemku č. parc. 1587/3 v obci 

a k.ú. Pečky (o výměře cca 28 m2) - letní zahrádka u čp. 84 - „Hospůdka u hasičů“. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 9. 2018 za cenu 200,- Kč/měsíc 
(tzn. 2.400,- Kč/rok). 

• Radní souhlasí i s uzavřením Dodatku č. 1 ke SOD s AVE Kolín, s.r.o na investiční akci 
Rekonstrukce elektroinstalace v Základní škole v Pečkách 1NP – 2. etapa ve výši 
46.435,- Kč, včetně 21 % DPH. Součástí dodatku je i posunutí termínu dokončení do 30. 
8. 2018. 

• Uzavřena bude smlouva o dílo na stavební práce akce Zhotovení střešního pláště MŠ 
Mašinka Pečky, kotelna, byt za cenu 239.798,- Kč bez DPH + příslušná daň DPH a do-
datek č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování PD 
severní části parku z projektu Revitalizace parku a okolí Mlýnského náhonu v Peč-
kách. Dodatek se týká dopracování projektové dokumentace s ohledem na kácení na-
padených stromů v parku  za cenu 35.322,- Kč, včetně 21 % DPH a prodloužení termínu 
předání projektové dokumentace na 10. 9. 2018. 

• Radní odhlasovali realizaci oprav výtluků na místních komunikacích v Pečkách a ve 
Velkých Chvalovicích firmou Roadstav, s.r.o. za 31.339,- Kč s DPH za 9 t - množství ná-
plně. Předpokládaný počet náplní jsou 3. tj. 3 x 25.900,- Kč = 94.017,- Kč s DPH. Počet 
náplní bude upraven podle skutečné potřeby.

• Souhlas byl dán s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu města Pečky na úhra-
du zajištění akce Pečecké vinobraní 2018 ve výši max. 25.500,- Kč a to následným způ-
sobem: Produkce kapely, včetně dopravy (15.000,- Kč), ozvučení (6.000,- Kč), mobilní 
toalety 2 ks (3.000,- Kč), kryté podium (1.500,- Kč). Uspořádání Pečeckého vinobraní je 
podmíněno zajištěním dostatečné pořadatelské služby

• Rada města doporučila ZM ke schválení poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč k příleži-
tosti oslav 110 let založení AFK Pečky, z.s. Poskytnuté finanční prostředky budou pou-
žity na nákup nových dresů pro A mužstvo, dospělé. Dresy budou označeny symbolikou 
města Pečky. Radní souhlasí i s poskytnutím finančního daru AFK Pečky, z.s. ve výši 
10.000,- Kč jako součást charitativní akce pro vybrané handicapované děti při příležitos-
ti 110 let založení klubu. 

• RM jmenovala tajemnici MěÚ v Pečkách jako osobu odpovědnou za činnosti souvisejí-
cí s plněním požadavků GDPR. 

• Na základě doporučení stavební komise radní schválili následující řešení pro jednotlivé 
komunikace:

 - Komunikaci v lokalitě Bačov řešit asfaltovým povrchem, obruby z kamenné dlažby,     
křižovatky a vjezdy z kamenné dlažby, řešit sadové úpravy ve smyslu výsadby stromů, 
kontejnerové stání – ohrazení, obytná zóna, šíři komunikace prověřit s projekční kance-
láří

 - M. Alše – zvolit variantu šíře vozovky min. 4 m s vybudováním výhyben, ohrazení kon-
tejnerového stání, doplnit stromořadí

 - K. H. Máchy – stejné připomínky jako v ulici M. Alše, doplnit stromořadí
• Bude uzavřena SOD  s firmou GASKO spol. s. r. o. na realizaci stavební akce Dešťová 

kanalizace ul. Klicperova - Pečky za cenu 1.326.256,- Kč vč. DPH a firmou MATEX 
HK s.r.o. na stavební akci Rekonstrukce komunikace ul. Jiřího z Poděbrad a části ul. 
Lobňanská za cenu  6.745.826,- Kč vč. DPH. 

• Schváleno bylo i uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace na revita-
lizaci - obnovu porostu v lokalitě u rybníka „Benešák“ v Pečkách za cenu 48.400,- Kč 
včetně DPH a smlouvy s firmou Polabská lesní s.r.o., na vytrhání a likvidaci pařezů 
a srovnání terénu včetně doplnění zeminy za cenu 242.000,- Kč.

• Radní schválili studii předpolí ZUŠ ve variantě žulová dlažba /kamenná mozaika/a vy-
užití nabídky paní A. Součkové na zpracování výtvarného návrhu kamenné mozaiky 
v ceně 15.000,- Kč.

• Také  udělili souhlas na základě žádosti obce Kostelní Lhota s umístěním sloupu pro 
řídící jednotku hladinoměru a fotovoltaického panelu na pozemku v majetku města č. 
parc. 2240/82 v obci a k.ú. Pečky. Sloup bude umístěn na pozemek bezúplatně.

• Odhlasováno bylo i použití investičního fondu Kulturního střediska města Pečky ve 
výši 65.300,- Kč na úhradu nákladů spojených s nákupem pece na vypalování kerami-
ky, včetně vypalovacích plat do VCP a zveřejnění prezentace města Pečky na multi-
mediálním informačním panelu umístěném v Kolíně na Karlově náměstí a v aplikaci 
pro chytré mobilní telefony za celkovou cenu 16.900,- Kč/bez DPH. Prezentační období 
potrvá do 31. 12. 2021. 

• Byla schválena výjimka z počtu dětí v Mateřské škole Mašinka Pečky pro školní rok 
2018/2019 z počtu 24 dětí následovně: Domeček, Jablíčko,  Žabička, Sluníčko, Beruška, 
Kytička - 27 dětí; Lištička - 25 dětí

• Návrh ředitele Kulturního střediska města Pečky ve věci využití pozemku po případ-
ném  zbourání budovy čp. 88 ul. Bačovská jako zázemí na pořádání kulturních akcí 
nebyl schválen. Důvodem je těsná zástavba rodinných domů. 

• S uzavřením Příkazní smlouvy mezi městem Pečky a společností M.A.A.T. spol. s r.o. na 
zpracování PD ve všech stupních, včetně AD na investiční akci Úprava křižovatky Tř. 
5. května a P. Bezruče, Pečky za cenu 214.170,- Kč, včetně 21 % DPH radní souhlasili. 

• Rovněž s prodejem dřeva u rybníku Benešák /2 stromy/ vyvrácených při větrném pory-
vu za cenu 750,- Kč/m3, včetně DPH.

Víte, že . . .
… s prvním školním dnem začaly v zá-

kladní škole stavební práce na zkvalitnění 
a dostupnosti výuky, které jsou financovány 
z tzv. Integrovaného regionálního programu 
Ministerstva pro místní rozvoj a hrazeny 
prostřednictvím organizace Místní akční 
skupina Podlipansko? K celkové bezbari-
érovosti škole chyběl výtah. Zároveň bude 
modernizována i školní kuchyňka, vybavena 
místnost pro speciálního pedagoga, psycho-
loga, případně pro metodika prevence. Také 
nově vznikne oddělením z kuchyňky šatna 
pro tělocvičnu. Zhotovitele firmu Daniela 
Šperka jsme vybrali až na počtvrté, proto 
jsme museli veškeré práce přesunout na pod-
zim. Jinou nabídku jsme bohužel neobdrželi. 
Nové prostory budou velmi moderně a účelně 
vybaveny dle  návrhu ing. arch. Brožové. Vše 
by mělo být hotové do konce roku. Děkujeme 
panu řediteli, zaměstnancům školy a dětem za 
pochopení při omezení ´výuky.

… památkově chráněné kapličce sv. Jana 
Nepomuckého ve Velkých Chvalovicích velmi 
sluší nové dřevěné dveře? Truhlář Richard 
Hajzler je vyrobil v souladu se Závazným 
stanoviskem, vydaným Odborem výstavby 
v Kolíně, které obsahuje písemné vyjádření 
Národně památkového ústavu. S  památkáři 
jsme nadále v kontaktu, jelikož bychom chtěli 
kapličce „vylepšit“ i  interiér.

… na konci prázdnin instalovala vybra-
ná firma COLMEX s.r.o. na zahradu Domu 
s pečovatelskou službou tři venkovní fitness 
prvky pro seniory? Paní ředitelka Pečovatel-
ské služby Mgr. Petra Čermáková vybrala na 
základě poptávky mezi nájemníky domu pro-
tahovací zařízení, dvojité šlapadlo a procvičo-
vání chůze. Cvičící prvky jistě přispějí k větší 
kvalitě bydlení a také ke zkvalitnění služeb 
poskytovaných pečovatelkami v denním sta-
cionáři.

… město Pečky obdrželo písemnou infor-
maci generálního ředitelství Odboru pří-
pravy staveb SŽDC, že v červnu 2018 bylo 
schváleno Ministerstvem dopravy zahájení 
přípravy investiční akce celkové rekonstruk-
ce naší železniční stanice? V současné době 
probíhá zpracování podkladů pro výběrové ří-
zení na zhotovitele projektové dokumentace. 
Město Pečky by se mělo vyjadřovat především 
k řešení vyústění prodlouženého nádražního 
podchodu ze třetího nástupiště do ulice P. Be-
zruče. K prvotnímu jednání bychom měli být 
vyzváni, dle slov Ing. Pavla Mathého, v závěru 
tohoto roku. Naším požadavkem bude i posu-
nutí nové protihlukové zdi tak, aby vzniklo 
v této ulici podélné parkování.

… koncem srpna byla zakončena šest mě-
síců trvající velmi složitá a komplikovaná 
stavba rekonstrukce ulic Dlouhá a Křivá ve 
Velkých Chvalovicích? Komunikace jsou ne-
průjezdné a před položením povrchů bylo po-
třeba zhotovit nový vodovodní řad, dešťovou 
kanalizaci, veřejné osvětlení a rozhlas. Zho-
tovitel TELSIG servis, spol. s.r.o. Velký Osek 
práce provedl v termínu a zejména pokládky 
dlažeb a asfaltu probíhaly ve velkých teplech. 
Chtěla bych poděkovat všem obyvatelům za 
trpělivost, jelikož po celou dobu stavby měli 
ztížené podmínky při cestě ke svým domo-
vům.

… dne 6. 9. 2018 bylo dokončeno firmou 
Daniel Šperk, Budiměřice zateplení posled-
ního, tzv. hospodářského pavilonu mateřské 
školy? Zatepleny byly obvodové zdi kuchy-
ně, prádelny, kotelny. Vyměněna byla okna 
a dveře. Dozateplen byl strop, vyměněna byla 
střešní krytina a instalován  solární sytém na 
ohřev teplé užitkové vody. Celkové náklady 
jsou 2,6 mil. Kč. Zateplení je spolufinancová-
no z OPŽP, výzva 70, jejímž cílem je komplex-
ní řešení energetické náročnosti budov, které 
vede k energetickým úsporám.

Věra Růžičková, 
vedoucí odboru správy majetku města a BH



Zprávy z radnice4 Pečecké NOVINY            2018 | 10

Napadení stromů 
lýkožroutem smrkovým

kolem rybníka Benešák a obnova po-
rostu po vykácených dřevinách v zalesnění 
u rybníka v Pečkách.

Po odstranění smrků, napadených lý-
kožroutem smrkovým v zalesnění u rybní-
ka Benešák, bylo koncem září zjištěno, že 
jsou napadeny tímto škůdcem další stromy 
kolem rybníka. Jedná se cca o 25 stromů. 
Stromy byly za přítomnosti pana Žáka, zá-
stupce lesní správy Nymburk, znovu ozna-
čeny a bude nutné je odstranit. Suché a tep-
lé počasí, které stále trvá, je velmi příznivé 
pro další rozšíření tohoto škůdce. Na mnoha 
místech republiky dochází k masivnímu na-
padení kůrovcem. Situace je natolik vážná, 
že kůrovec totálně likviduje lesní porosty 
a jde o celonárodní kalamitu, o které je mož-
né se dočíst na internetových stránkách. 

Město Pečky zadalo vypracování pro-
jektové dokumentace na osázení plochy 
za vykácené stromy podél panelové cesty 
u rybníka v Pečkách. Bude se jednat pře-
devším o výsadbu listnatých stromů. Na 
celém pozemku se provede vytrhání paře-
zů, plocha bude vyčištěna od zbytků dřevní 
hmoty a bude doplněno cca 100 m3 zeminy 
pro srovnání terénu. Nová výsadba stromů 
bude provedena po předložení projektové 
dokumentace městu a výběrovém řízení 
v roce 2019.

Hana Pokorná, 
referent odboru životního prostředí

Do sběrné nádoby:
PATŘÍ: - přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených 
   a neporušených PET lahvích
NEPATŘÍ: - směsný (komunální) odpad
 - živočišné tuky (sádlo, lůj), motorový olej 
 - plast (krom lahví s olejem), sklo, papír, nápojové kartony (europack)
 - baterie, elektromateriál
 - textil a obuv
 - biologický odpad, zdravotnický materiál
Stanoviště sběrných nádob:
 - v ulici Barákova (proluka u lékárny)
 - v ulici Svobody (sídliště)
 - v ulici Žerotínova (u bývalého Kovopodniku)
 - roh ulice Grégrova a Dobřichovská
 - v ulici Ke Hřišti Velké Chvalovice (u bývalé prodejny potravin)
Pokyny při úniku oleje:
 1. Stabilizujte nádobu pro přímý únik oleje z nádoby
 2. Zasypte postižené místo savým materiálem (písek)
 3. Oznamte vzniklou situaci na uvedená telefonní čísla:
 a/ Firma Libor Černohlávek – 777 113 306
 b/ Obecní úřad  -  321 785 051
 c/ Tísňová linka 112 
    - (nahlaste rozlití použitého rostlinného oleje 
    - kód odpadu 20 01 25)

Maloobchodní prodejna PENNY
Výstavbu nové maloobchodní prodejny 

v Pečkách PENNY zajišťuje firma A+R s.r.o. 
Radonice, kterou zastupuje firma FABIONN 
s.r.o.  Aktuální informace je, že je vydané 
stavební povolení s nabytím právní moci 
a vybrán zhotovitel.  

Prodejna bude vystavěna na pozemcích 
původního majitele ZZN Polabí a.s. Vjezd 
bude přes parkoviště, které bude vybudová-
no v přední části pozemku v těsném soused-
ství autobusového nádraží, částečně místo 
stávající prodejny masa a uzenin. Parko-
viště bude mít 51 míst a samotná prodejna 
bude umístěna v zadní části.  Pěším bude 
umožněno přecházet po novém přechodu 
v blízkosti křižovatky - zatáčky, kde bude 
přerušeno zábradlí.  Zbourána bude stáva-

jící dělící zeď, doplněny budou kamenné 
plochy a zeleň v souladu se stávajícím au-
tobusovým nádražím.  Všechny požadavky 
města uvedené ve stavebním povolení bu-
dou dodrženy, kromě požadavku na umís-
tění veřejného WC přímo v prodejně.  Toto 
se nepovedlo ani jako pozdější požadavek na 
finanční spoluúčast na provozování veřej-
ného WC na nádraží. Firma ale přispěje na 
rozvoj města částkou ve výši 2 mil. Kč. Bude 
tedy na příštích zastupitelích, jak se s tím-
to letitým problémem vypořádají. Situace 
a stavební povolení k nahlédnutí je uložena 
na stránkách města. Otevření prodejny je 
naplánováno na konec tohoto roku.

Věra Růžičková, 
vedoucí odboru správy majetku města a BH

Město Pečky vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení pozice

jednatel/jednatelka 
společnosti Pečecké služby, s.r.o.

Nutné předpoklady:
- státní občan České republiky 
 starší 18 let
- způsobilost k právnímu jednání
- trestní bezúhonnost
- úplně střední vzdělání s maturitou  
 nebo vysokoškolské vzdělání
Další požadavky:
- manažerské schopnosti 
 (praxe v řídící funkci min. 3 roky)
- znalost práce na PC
- řidičský průkaz skupiny B
Výhodou bude:
- znalost problematiky shromažďování 
 a svozu komunálního odpadu
- znalost problematiky provozu 
 vodovodu a kanalizací
Povinné náležitosti přihlášky:
- strukturovaný životopis
- výpis z evidence Rejstříku trestů 
 ne starší než 3 měsíce
- kopie dokladu o nejvyšším 
 dosaženém vzdělání
- koncepce činnosti a rozvoje 
 společnosti (max. 3 strany formátu A4)

Termín podání přihlášek: do 31. 10. 2018
 Předpokládaný nástup: 1. 3. 2019

Přihlášky zasílejte poštou na adresu:  
Městský úřad Pečky, Masarykovo nám. 
78, 289 11 Pečky nebo osobně předejte 

na podatelně MÚ Pečky.
Obálku označte slovy „Výběrové řízení 

Pečecké služby s.r.o. - neotevírat“
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo 

zrušit výběrové řízení.
Bližší informace podá starosta 
města Pečky na tel: 321 785 050

Z veřejného zasedání ZM Pečky
Zastupitelstvo města bere na vědomí: 

Plnění rozpočtu ke dni 31. 7. 2018, informace 
starosty o investičních akcích ve městě, par-
koviště u nádraží P+R u žst. Pečky, zateplení 
pavilonu “B” MŠ Mašinka Pečky, socha T. G. 
Masaryka, rekonstrukce interiéru kultur-
ního domu, bezbariérové úpravy základní 
školy, rekonstrukce kuchyňky a poraden-
ské místnosti, komunikace ulice Sportovní, 
část ulice J. z Poděbrad a část ulice Lobňan-
ská, odvodnění komunikace ul. Klicperova, 
chodník ulice Hálkova, revitalizace rybníku 
“Benešák”, základní škola – studie – PD /tě-
locvična, aula/, veřejné osvětlení a rozhlas 
v lokalitě Husovo nám. + přilehlé ulice, re-
vitalizace parku, část sever, zpracování stu-
die, informace o připravované PD na rekon-
strukci průtahu městem ul. Tř. Jana Švermy, 
Masarykovo nám., J. A. Komenského, plnění 
Strategického plánu rozvoje města  Pečky 
2016 – 2026, informace tajemnice o harmono-
gramu voleb do zastupitelstev obcí dne 5. – 6. 
10. 2018, zpráva Kontrolního a Finančního 
výboru za uplynulé volební období.

Zastupitelstvo města schvaluje: Promi-
nutí poslední splátky půjčky ve výši 53.000,-
Kč TJ Spartaku Pečky, z.s., z návratné fi-
nanční výpomoci z rozpočtu města Pečky. 
Prominutá splátka bude využita na moder-
nizaci topení v rekreační chatě oddílu Zim-
ních turistů. Navýšení dotace AFK Pečky 

o 20.000,-Kč formou dotace a uzavření Do-
datku k Veřejnoprávní smlouvě. Poskytnutý 
příspěvek v této výši bude použit k nákupu 
nových dresů pro A mužstvo dospělých. Dre-
sy budou označeny symbolikou města Pečky. 
Poskytnutí půjček z FRB, II. kolo pro rok 
2018 na základě výběrového řízení.  Uzavře-
ní Dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Pečky mezi městem Pečky 
a Oddílem vodní turistiky Pečky, z.s. Před-
mětem dodatku je částečné čerpání finanč-
ních prostředků cca ve výši 45.000,-Kč z již 
poskytnuté dotace na investiční činnost /
kanalizační přípojka/. Příslib k poskytnutí 
finančních prostředků TJ Sokolu Pečky for-
mou dotace z vlastního rozpočtu města na 
částečné spolufinancování investiční akce 
z dotace MŠMT “Energeticky úsporná opat-
ření objektu sokolovny čp. 330 Pečky ve výši 
minimálně 1/3 spoluúčasti žadatele o dotaci”. 
Poskytnutí dotace je podmíněno následují-
cími body: žadatel bude úspěšný při podání 
žádosti o dotaci, dva zástupci města budou 
členy výběrové komise na dodavatele stavby, 
po dobu udržitelnosti tohoto projektu /10let/ 
nedojde ke změně vlastnictví, vyjma před-
nostní nabídky městu Pečky, TJ Sokol Peč-
ky se zavazuje poskytnout využití prostor 
sokolovny ZŠ Pečky, sportovním oddílům, 
zájmovým spolkům a dalším zájemcům pro 
kulturní a společenské využití.

Sběr rostlinného oleje
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Na výletě

STP Pečky pro své členy připravil výlet do Ratibořic. Zde jsme si prohlédli zámek, prošli 
se k babiččině chaloupce a splavu. Dalším výletem v říjnu bude Kudowa Zdroj. 

Pečecký vlastivědný kroužek zase “vyšlapuje” na celodenní výlety. Od září jsou zlevněné 
vlaky a busy, a tak toho budeme více využívat. Trasy jsou do 10 km a připojit se k nám může 
každý. Stačí přijít na nádraží v čase odjezdu.

Věra Šuková 

Den otevřených dveří 
v Pečovatelské službě města Pečky

Srdečně zveme všechny občany ve čtvr-
tek 11. října 2018 od 7:00 do 15:30 na Den 
otevřených dveří v Pečovatelské službě 
města Pečky ve Chvalovické ulici 1042 
v Pečkách.

Tento den si budete moci prohlédnout 
prostory denního stacionáře pro seniory, 
kde už přes rok poskytujeme své služby 
potřebným občanům, dále středisko osobní 
hygieny využívané zejména pro koupele ve 
speciální vaně se zabudovaným zvedákem, 
pedikúry a masáže. 

Návštěvníci budou moci navštívit Klu-
bovnu DPS, která je využívána organizací 
pro činnost Senior klubu. Zde Vám přiblíží-
me činnost Senior klubu a ukážeme některé 
výrobky našich klientů. 

Po celý den budou naše pracovnice při-
praveny Vám poskytnout informace o na-
bízených službách a navrhnout pomoc při 
řešení Vaší osobní situace nebo Vašeho blíz-
kého či známého.

Těšíme se na setkání s Vámi,
Petra Čermáková, ředitelka DPS

Co jsem zač? Co jsi, co jsme zač?
Zvláště někdy bych to rád věděl … Neby-

lo by špatné víc si rozumět. 
Při utváření identity člověka hrají velkou 

roli hodnoty, které nese daná kultura. Na je-
jich základě se může utvářet dobrý, čitelný, 
smysluplný lidský život s charakterem. 

Jaké hodnoty nabízí křesťanská kultura, 
která se spolu s řeckou kulturou na vzniku 
evropské kultury nejvíc podílela? 

O podstatě křesťanství zkusíme otevřeně 
přemýšlet ve třech setkáních na evangelic-
ké faře. 

Zveme na evangelickou faru v Pečkách 

k malé přednáškové řadě pro dospělé 
(tři pondělní setkání 29. 10., 12. 11., 26. 11. 
v 18:30 s úvahou, diskusí a pohoštěním)

Vedle toho zveme školní děti do „Klubu 
děti na evangelické faře“ (pondělí, dvakrát 
do měsíce), kde půjde také o to seznámit se 
otevřeně a nenásilně s hodnotami (etikou) 
křesťanské víry. Součástí setkání budou 
také hry, sport nebo hudba. 

Bližší informace na pavjun@gmail.com, 
777187686 nebo je budete nacházet také na 
www stránkách „pecky.evangnet.cz“

Pavel Jun, evangelický farář v Pečkách

SSK Milčice děkuje obci Tatce, Krby - kamna Turyna, obci Milčice, paní 
Mašínové a Teta drogerii za sponzorské dary pro Dětský domov Býchory.

Knihy do vlaku již našly své čtenáře ....
Projekt čeká každým dnem stou knihovnu!!! Projekt Kniha do vlaku chce popularizo-

vat čtení, zpříjemnit cestujícím dlouhou jízdu a zároveň dát starým knihám šanci najít si 
svého čtenáře. České dráhy se nejprve obávaly vandalů a zlodějů, ale díky péči knihovnic 
a knihovníků je provoz většinou bez problémů. Pečec-
ká knihovna je v této akci již 4. rokem a je až k neuvě-
ření, že na místním nádraží si našlo nového majitele 
7.564 knihy! V naší nabídce jsou dary ze soukromých 
knihovniček a z pozůstalostí, které by jinak skončily 
ve sběru. Knihy může do knihovny věnovat kdokoliv.

Pečecká knihovna tímto děkuje všem dárcům – bez 
vás by naše polička zela prázdnotou.

MěK

Setkání

Po roce se znovu sešlo nás pět, které před 
desetiletími spojila maturita. Čtyři ženy, je-
den muž. Ne, že by náš zbývající ročník už 
zcela zmizel. Ale rozletěli jsme se doslova 
od Aše po Slovensko, zdraví už je chatrné 
a chybí patřičná energie k cestování.

Zjišťujeme, že se ještě poznáváme, a také, 
že nás je zase o jednoho méně. Zavzpomí-
náme, zasmějeme se nad dávnými taška-
řicemi a už je tu oblíbené téma - kde koho 
bolí, kolik procent sluchu nám zůstalo, kolik 
dioptrií přibylo a kolik železa nosíme v těle. 
Chvíli haníme nebo chválíme své doktory 
a zdravotnictví vůbec, pak mávneme rukou, 
kdo jiný nám pomůže? A nastává příjem-
ná chvíle, pochlubíme se, o kolik vnoučat, 
pravnoučat, prapra… se rozrostly naše ro-
dinné klany a jak naši potomci pracují pro 
blaho společnosti doma i v daleké cizině. To 
doplněno obrázky v albech, počítačích, mo-
bilech.

Ale ani my se nehodláme jen tak poddat 
věku, přes všechny trable pracujeme, věnu-
jeme se svým koníčkům, máme rádi lidi ko-
lem sebe. Život nás baví. Takhle se na stáří 
dívá jistá čiperná babička od Benešova:

Stáří je vzpomínání, kloubů mazání,
často skleróza, někdy osteoporóza.
Na hlavě ani chlup, v hubě falešný chrup
a zubatá tu bude co by dup!
Ale optimismus si musíme zachovat
a na věčnost se připravovat!
Ve stáří si má člověk revizi udělat,
co v životě zvoral, toho litovat,
na hezké chvíle vzpomínat,
z každého dne se radovat,
moudrost a lásku rozdávat.

-zf-

Vzpomínáme
Dne 9. října by oslavil 
své 70. narozeniny syn, 
manžel, tatínek, dědeček 
a tchán pan Ladislav 
MALÝ. Bohužel se toho-
to životního jubilea ne-
dožil a před dvěma lety 
nás v tichosti opustil. 

Komu v srdci žije dál – prosíme, vzpo-
meňte na něho s námi.  Tatí – chybíš 
nám…

Dne 21. září jsme vzpo-
mněli nedožitých 80. 
narozenin pana Petra 
Pešky z Peček. Vzpomí-
ná manželka, děti s ro-
dinami a kamarádi.

17. října tomu bude rok, 
co nás opustila milovaná 
Drahoslava Pešková. 
1. listopadu vzpomene-
me jejích nedožitých 
58. narozenin. S láskou 
vzpomíná manžel, děti, 
vnouček Tadík, mamin-
ka a kamarádky.
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Garážový výprodej se zase podařil!
15. 9. 2018 se v Pečkách konal již 5. Ga-

rážový výprodej. Prodeje se účastnily téměř 
dvě desítky prodejců  a velké množství na-
kupujících. Kupovalo se, prodávalo a smě-
ňovalo po celou dobu konání. Atmosféru 
příjemně dotvářelo podávané občerstvení. 
Těšíme se zase na jaře. O termínu vás bu-
deme informovat na www.gvpecky.cz, na na-
šem facebooku a na plakátech.   

Za organizátory akce Alena Švejnohová 

100 stromů k výročí republiky
Blíží se čas výsadby. Vzhledem k letoš-

ním klimatickým podmínkám to nebylo jed-
noduché, ale doufáme, že se nám podařilo 
sehnat kvalitní sadbu. Všichni jste srdečně 
zváni – můžete přijít pomoci s výsadbou, 
nebo se jen tak podívat :-).

Sázet budeme:
20. 10. třešně a hrušně - u cyklostezky  

  Pečky - V. Chvalovice, sraz v 10:00 
21. 10. švestky - u tatecké silnice, 
  sraz v  9:30
27. 10. duby - u Diany, sraz v 9:30
27. 10. lípy - polní cesta u tatecké silnice 
  a koňské farmy, sraz ve 14:00
Termín sázení ořechů řešíme.

Pozvánku na sázení včetně detailních in-
formací zašleme ještě e-mailem všem adop-
tivním rodičům. Případné dotazy zodpoví-
me na telefonu 737 239 594 nebo e-mailu: 
tomas.vodicka@seznam.cz

28. 10. v 10:00 Vás zveme na slavnostní 
výsadbu posledního, stého stromu u cyklo-
stezky.

Přijďte si užít slavnostní chvilku, kdy spo-
lečně zasadíme poslední stromek a všechny 
stromy poté předáme městu. Bude připrave-
no i malé občerstvení.

Za organizátory se s vámi na viděnou těší 
Tomáš Vodička, Jan Tax a Ladislav Zindr.

Food Festival ve Velkých Chvalovicích
V době nedělního oběda (11-14 hod.) se 

dne 9. 9. 2018 konal ve Velkých Chvalovi-
cích u hřiště 1. ročník Food Festivalu, na 
kterém obyvatelé Peček a Velkých Chva-
lovic i jejich přátelé a známí z bližších či 
vzdálenějších obcí nabízeli a ochutnávali 
různé pochutiny a dobroty. Ochutnat se 
dalo slané i sladké pečivo, polévky, vegeta-
riánská jídla, slané koláče nebo naopak ma-
sové speciality, včetně klobás. Ze sladkého 
potom různé druhy koláčů, minizákusků, 
bábovek i čokoládových jednohubek. Ne-
chyběla káva, víno a burčák z místní pečec-
ké Vinotéky ROKO a pivo a limo z místní 

hospody u hřiště. Kromě již zmíněné vino-
téky na akci nabídla své Chačapuri (chlebo-
vé placky plněné sýrem) i paní Brejchová 
z Dobřichova. Byť se jednalo o první ročník 
této akce, návštěvnost byla velká, brzy se 
stoly a lavice pro konzumenty zaplnily a po 
nabízených dobrotách se jen zaprášilo. Po-
řadatelé velmi děkují všem zúčastněným, 
ať již na straně nabízejících, tak na straně 
ochutnávajících za jejich účast a skvělou at-
mosféru, dále děkuje společnosti RE/MAX 
realitní služby za zapůjčení velkého skáka-
cího hradu pro děti, které byly z této atrak-
ce nadšené, a zejména velké díky patří fot-
balistům z Velkých Chvalovic, kteří nejen 
že poskytli zázemí a vše pomohli připravit 
a v průběhu akce zajišťovat její hladký prů-
běh po všech stránkách, ale za svůj klub na 
tuto akci věnovali elektrickou energii, bez 
které by akce nemohla proběhnout. Jako 
příjemný vedlejší efekt byla od účastníků 
a návštěvníků vybraná hotovost ve výši 
2.730,- Kč určená na opravy či úpravy kap-
ličky ve Velkých Chvalovicích. Věříme, že 
další ročník bude mít přinejmenším stejný 
úspěch jako ten první. 

Za organizátory Lucie Houdková 
a Alena Vaz Santos

Jak MAŠINKA zastavila na „Zastávce Lesní“
Zastávka „Lesní“: příroda ničit se ne-

smí! To je název jednoho z doplňujících 
programů v mateřské škole, jehož obsahem 
je environmentální vzdělávání, výchova 
a osvěta. 

Všechny naše třídy si vzaly ekologii 
a ochranu přírody za své a zařazují je do 
všech oblastí předškolního vzdělávání. 
Konkrétními činnostmi, které dětem na-
bídneme při nejbližší příležitosti, kterou 
je říjnový Den stromů, jsou v oblasti Dítě 
a jeho tělo činnosti pohybové (překonává-
ní překážek v přírodě), využití smyslů při 
vnímání přírody, rozeznávání zvuků, barev 
a tvarů nebo manipulace s přírodninami.

V oblasti Dítě a jeho psychika se děti 
věnují popisování smyslových vjemů, zážit-
ků, pocitů. Při volné hře venku přirozeně 
komunikují. O zážitcích z venkovního pro-
středí si mohou vyprávět, hledat zvířata 
a rostliny v obrázkových knihách, hledat 
společné rysy a vlastnosti (skáče jako srna, 
mlčí jako ryba).  

Zaměříme-li se na oblasti Dítě a ten dru-
hý, Dítě a společnost, Dítě a svět, pak hru ve 
venkovním prostředí využijeme například 
k rozvoji prosociálních vztahů (neutíkat po-
malejším) a k posilování ohleduplného cho-
vání (neházet kameny, nešlapat na brouč-
ky). Někdy nám pomáhá svět zvířat při ře-

šení mezilidských vztahů prostřednictvím 
dramatizace her a situací.

Věnujeme se všemu možnému tak, aby 
vzdělávání bylo integrované, tedy aby na-
bízené činnosti během jednoho dne/týd-
ne obsáhly všechny oblasti rozvoje dětské 
osobnosti. Pokud si děti odnesou nejen 
pěkné zážitky a nově získané vědomosti 
a dovednosti, ale také přispějeme k vytvo-
ření kladného vztahu k našemu okolí, pří-
rodě, lesu, potom naše krásná práce s dětmi 
není marná.

Miroslava Zumrová, ředitelka školy

14. říjen 
1918 - 2018

V době, kdy čtete toto číslo Pečeckých 
novin, bude zbývat již jen několik dní do 
místního výročí - Vyhlášení republiky v Peč-
kách 14. 10. 1918. Oficiální oslavy vzniku re-
publiky nás budou čekat 28. října. 

Ale kdo budete mít čas a chuť, přijďte 
již 14. 10. v 16:00 na náměstí před radnici 
a dozvíte se, kde republiku zvládli vyhlá-
sit dříve než v Pečkách. Také zjistíte, díky 
jaké náhodě dojde k propojení událostí 
v Pečkách a Písku. Letos stejně jako v roce 
1918. Dobové oblečení, národní vlajky, 
nebo připnutá trikolora na oblečení je ví-
tána.

Věříme, že se na náměstí setkáme s přá-
teli, sousedy a všemi milými lidmi, kteří tu 
s námi bydlí. Pokud chcete, vezměte s sebou 
něco na přípitek, ať si spolu můžeme přiťuk-
nout na konec Rakousko-Uherska a oslavu 
vzniku našeho vlastního státu.

V případě nepříznivého počasí bude ote-
vřen kulturní dům a akce se přesune tam.

Ondřej Schulz, Tomáš Vodička

Děti z Peček 
a blízkého okolí si vybíraly 

volnočasové aktivity
První zářijovou neděli se na pečeckém 

Sokolišti konala akce Zpátky do školy, která 
dětem a jejich rodičům představila nabídku 
kroužků a volnočasových aktivit dostup-
ných v Pečkách a blízkém okolí. Celkem se 
na akci představilo osm organizací: Dance 
Studio Anet, HC Poděbrady, Mateřské cen-
trum Pramínek, TJ Spartak Pečky (volej-
balový oddíl), Vzdělávací centrum Pečecka, 
DDM Symfonie Poděbrady, Minigolfclub 
Dráčata Pečky a Sokol Pečky. Kroužky si 
pro účastníky akce připravili své krátké 
představení a poskytli informace o aktivi-
tách plánovaných ve školním roce 2018/2019, 
případně o náborech do sportovních oddílů 
nebo jiné další důležité informace. Mnohé 
ze zúčastněných organizací si také pro děti 
připravily ukázky toho, co se budou moci 
v jejich lekcích naučit – ať už formou tvůr-
čích dílniček nebo ukázkou tance či volej-
balového tréninku. Celou akci doprovázela 
příjemná atmosféra, dostupné občerstvení 
a také v neposlední řadě soutěž pro děti 
v malování. Vzhledem k vysoké návštěvnos-
ti akce a také spokojenosti na straně zúčast-
něných organizací již nyní víme, že příští 
rok se Zpátky do školy určitě zopakuje! Dě-
kujeme za vaši účast a těšíme se na viděnou 
příště.  

Za organizátory Viktorie Janáčková

Pořadatelem těchto akcí je sdružení Naše Pečky, www.nasepecky.cz, Fb
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Slavnostní přivítání prvňáčků ve škole
V pondělí 3. září začal pro všechny děti 

nový školní rok. Pro některé byl ale tento 
den mnohem slavnostnější, byli to naši prv-
ňáci. Čekaly na ně vyzdobené třídy a nové 
paní učitelky, které se na děti velmi těšily. 
K tomu, aby vstup do první třídy byl ještě 
hezčí, přispěli také zástupci města a školy, 
od kterých každý nový žáček a žákyňka do-
stali upomínkový list a kytičku. 

Ve svých třídách jsme si poté společně 
popovídali, prohlédli nové učebnice a dár-

Škola startuje

Start do letošního školního roku nebyl 
opravdu jednoduchý. Sice jsme měli všech-
no pěkně naplánované, ale znáte to…

Před začátkem školního roku nás z váž-
ných osobních důvodů opustila nová učitel-
ka angličtiny. Pro školu je to problém, ale 
díky obětavosti učitelů a zkušenostem, kte-
ré jsme nasbírali, mimo jiné i v mezinárod-
ních projektech, se daří vše zvládnout tak, 
aby výuka mohla probíhat ke spokojenosti 
našich žáků.

Dalším organizačním oříškem je výstav-
ba výtahu s přestavbou školní kuchyňky 

 „Už jsem čtenář“
- slavnostní předání diplomu nejmenším čtenářům

Děkujeme paní Vladi-
míře Krulišové a Anně Ču-
dové za přípravu a vedení 
velmi pěkných programů 
pro naše žáky základní 
školy v městské knihovně.

Akce „Už jsem čtenář“ 
přinesla všem nejen mno-
ho poučení a zábavy, ale 
také citových prožitků. 
Z diplomů a darované po-
hádkové knihy měly děti 
velkou radost. Věříme, že 
společné setkání splnilo 
cíl a posílilo motivaci pro 
zálibu ve čtení.

Těšíme se na další 
vstřícnou spolupráci.

Jaroslava Holubová, 
učitelka

Festival Gasparáda
Žáci základní školy v Pečkách se 7. září 

zúčastnili divadelního festivalu Gasparáda, 
který pořádalo město Kolín na počest J. G. 
Deburaua, zakladatele moderní pantomimy. 
Letošní ročník přinesl divadelní inscenace, 
tradiční i netradiční akrobacii, pohádky 
nebo koncerty. 

Naše škola navštívila festival v pátek 
a hrálo se divadelní představení Bajaja, kte-
ré bylo určeno všem věkovým kategoriím. 
Žáci se naučili rozpoznat literární žánry 
a aktivně se zapojovali do představení a uži-
li si spoustu zábavy. 

L. Dvořáková, ZŠ Pečky, p.o.

Naše malá 
základka 

aneb jsme stále tady!
(Základní škola Pečky, příspěvková orga-

nizace)
Jsme základní školou malotřídního typu 

(v jedné třídě se vzdělávají žáci více roční-
ků).  Máme první i druhý stupeň. Vyučuje-
me podle školního vzdělávacího programu 
pro základní vzdělávání.  Žáci naší školy se 
od 3. ročníku učí anglický jazyk, v 8. ročníku 
poté přibírají ještě jazyk ruský. Při škole je 
zřízena školní družina, ta je otevřena jak pro 
žáky prvního, tak pro žáky druhého stupně. 
Dle zájmu žáků a možností školy fungují na 
škole také kroužky. 

Do naší školy jsou přijati žáci i žákyně 
na základě doporučení školského poraden-
ského zařízen (PPP nebo SPC), současně se 
souhlasem zákonného zástupce žáka. Naši 
školu opouští žáci s ukončeným základním 
vzděláním.  Po ukončení studia se uplatní 
hlavně v učebních oborech (kuchař, zedník 
atd.).

V moderně vybavených učebnách si žáci 
osvojují základní poznatky a dovednosti.  
Pracují  s počítači, tablety. Učivo je obohace-
no prací na interaktivních tabulích.  Máme 
tu cvičnou kuchyňku, školní dílničku, rela-
xační místnost.  Na škole pracují ředitelka, 
speciální pedagogové, asistenti pedagoga 
a provozní zaměstnanci.

Přestože do velikosti patříme spíše mezi 
malé školy, jsme plnohodnotným partnerem 
i pro školy většího typu. 

Přijďte a sami se přesvědčte, jak to u nás 
„chodí.“

Jaroslava Heroldová, ředitelka školy

kové balíčky. Ten první byl 
od sponzora Ovoce do škol, 
druhý od naší školy a třetí 
balíček pro ně připravil zři-
zovatel školy.

Všem dětem můžeme jen 
popřát hodně nových kama-
rádů, úspěchů a úsměv na 
tváři po celý školní rok.

Třídní učitelky prvních tříd

a školního poradenského centra. Vzhledem 
ke složitosti akce a s přihlédnutím k tomu, 
že stavební firmy mají tolik zakázek, že neví 
kam dřív, nepodařilo se celou akci zahájit 
dříve než se začátkem školního roku. 

Vzhledem k tomu jsme museli přijmout 
celou řadu opatření, která jsou nutná k za-
jištění bezpečnosti všech, kteří se ve škole 
pohybují. Museli jsme uzavřít zadní vchod 
ze dvora pro veřejnost (ten je použitelný 
pouze pro cvičení v tělocvičně, která má 
také omezený provoz). Do školy se tedy dá 
v průběhu dne dostat pouze proskleným 
„krčkem“ od kostela.

Současně s tím zprovozňujeme nový 
vstupový systém, který vychází také z bez-
pečnostního auditu, který naše škola v mi-
nulém roce absolvovala. Postupně zařa-
zujeme jednotlivé prvky tak, aby systém 
vyhovoval bezpečnostním i protipožárním 
předpisům a požadavkům. Prosíme tedy 
o strpení a omlouváme se za komplikace, 
které přitom mohou vzniknout. Věříme, 

že výsledkem bude bezpečnější škola pro 
všechny.

S novým rokem rozjíždíme celou řadu 
nových i „staronových“ aktivit. Svoji čin-
nost zahájil žákovský parlament i ekotým 
školy. Věnujeme se prevenci negativních 
jevů a snažíme se udělat maximum mož-
ného pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami i pro žáky nadané… Ale přede-
vším se snažíme učit. Vždyť to je naše hlav-
ní poslání a to musí škola naplnit děj se co 
děj. A věřím tomu, že to společně všechno 
zvládneme.

Luboš Zajíc, ředitel školy
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AFK Pečky oslavilo své 110. výročí

Fotbalový klub AFK Pečky si v letošním 
roce připomíná již 110 let od svého založení 
a vrchol oslav letité historie proběhl v sobo-
tu 15. září 2018. 

Na celý den byl nachystán bohatý pro-
gram, ze kterého si každý mohl vybrat pod-
le své chuti. Hned první akce nabídla zají-
mavou podívanou, kdy na hřišti městského 
stadionu změřili své síly domácí tým, slože-
ný z bývalých i současných hráčů ve věkové 
kategorii 45-55 let v čele s kapitánem muž-
stva Josefem Obajdinem (72 let), proti muž-
stvu Real TOP Praha, za který nastoupili 
osobnosti kulturního a sportovního života. 
Na trávníku jsme tak mohli vidět např. Ro-
berta Zárubu, Jaromíra Bosáka, Michala 
Krčmáře, Luďka Zelenku, Milana Fuka-
la, Michala Hrdličku, Jakuba Štáfka nebo 
Leoše Nohu. Kdo si myslel, že to bude jen 
nějaký „pouťák“, pak se podstatně mýlil. 
Hráči hostujícího týmu prokazovali velmi 
dobrou kopací techniku a hlavně výbornou 
fyzickou kondici. Domácí hráče pěkně pro-
háněli, no a zkuste honit po hřišti takové-
ho Michala Krčmáře, olympijského vítěze 
v biatlonu. Téměř nemožné. Utkání skonči-
lo vítězstvím našich hostů 3:6. O výsledek 
ale tentokrát nešlo. Zápas splnil svůj účel 
jednak v tom, že se hráči a dalších 300 divá-
ků pobavilo a hlavně mohl být naplněn cha-
ritativní smysl zápasu, neboť o poločasové 
přestávce došlo k předání finančního daru 
malým dětem Jiříkovi a Karolínce, které 
budou peníze potřebovat k nákupu reha-
bilitačních pomůcek či léčbě. Šeky v hod-
notě dvakrát dvacet pět tisíc korun předali 
zástupci obou fotbalových klubů za účasti 
zástupců sponzorů města Pečky, společ-
ností Manver, Kenast, Bertrams a TPCA, 
za jejichž finanční příspěvek patří ohromné 
poděkování.

Po utkání pokračovala zábava na tera-
se, kde se za produkce živé muziky ve sty-
lu country skupiny kolem Karla Sadílka 
uskutečnilo společenské setkání bývalých 
hráčů nejslavnější éry pečecké kopané, di-
vize a krajského přeboru. Většina našich 
hostů pozvání přijala a tak bylo na co vzpo-
mínat. Z téměř dvaceti přítomných je třeba 
zmínit nejstaršího člena této úspěšné party, 
pana Bohouše Vrbu, 93 let. Sami pak mohli 
posoudit a zhodnotit úroveň dnešní kopané 
zhlédnutím mistrovského utkání domácího 
elitního mužstva s mužstvem FC Bílé Podo-
lí. Naši hráči oslavy nepokazili a vítězstvím 
1:0 přispěli důležitým bodovým ziskem do 
tabulky.

Večer od 20:00 začala konečná fáze ce-
lodenního maratonu. Skupiny Green Day 
revival a Telegraf předvedli své skutečné 
umění a za skvělé návštěvy byla tato zábava 
opravdu třešničkou na dortu. 

Odměnou pro pořadatele AFK Pečky byl 
téměř bezproblémový průběh celých oslav, 
spokojení hosté a dobrá zábava všech, kdo 
navštívili v tento den sportovní areál. Vě-
říme, že připomenutí významného výročí 
našeho klubu se vydařilo a poděkování 
patří všem, kdo se na přípravách této akce 
podíleli. Ještě připomínáme, že od druhé-
ho týdne měsíce října bude zahájena výsta-
va v Městské knihovně Svatopluka Čecha 

v Pečkách, kde návštěvníci budou moci 
listovat historickými dokumenty, prohlížet 
fotografie, poháry a celkově se seznámit 
s historií a největšími úspěchy fotbalového 
klubu AFK Pečky. 

Fotografie k akci a její hodnocení se 
dočtete také na internetových stránkách:  
www.afkpecky.cz, nebo facebook Real TOP 
Praha.

Zdeněk Buřič, AFK Pečky

Vykoupím 
staré knižní pozůstalosti, staré tiskoviny, sbírky starých pohlednic, 

známek, staré obrazy a další zajímavé starožitnosti, 
případně odkoupím a vyklidím celou pozůstalost.

731 489 630
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Pečečtí atleti
Stalo se již tradicí, že každoročně počí-

naje rokem 1993, pořádají pečečtí běžci 28. 
října na počest výročí vzniku samostatného 
Československa v místním parku kondiční 
běh na 10 km. Tak tomu je i v letošním roce, 
kdy si připomínáme sté výročí vzniku sa-
mostatné republiky. 

Náš závod tak bohatou historii nemá, ale 
domnívám se, že 25 v řadě uspořádaných 
běhů také za zmínku stojí. Ale k samotné-
mu závodu. Běžci na rozdíl od věhlasnější 
jarní desítky, která se běží po silnici, ten-
tokrát výhradně krouží na okruzích v par-
ku. K závodu se lze přihlásit pouze až těsně 
před startem od 8.30 do 9.30 ve sportovní 

hale. Start běhu je připraven na 10.00. Po 
skončení závodu se běžci přesunou na ná-
městí, kde bude odhalena socha T. G. Ma-
saryka. Tento významný akt proběhne 
přibližně ve 12:00. V rámci slavnosti položí 
účastníci závodu kytici květin k pomníku 
obětí světových válek. Následně bychom 
měli v Pečkách přivítat štafetu, kterou 
organizují kamarádi a pořadatelé „Kolín-
ské 14“. Štafeta odstartuje z Václavského 
náměstí v Praze a svoji pouť ukončí okolo 
16:00 na náměstí v Kolíně. Zástupci našeho 
města a pečečtí běžci předají účastníkům 
štafety stuhu se znakem města Pečky s lo-
gem Pečecké desítky.              Jiří Katrnoška

Volejbalový konec léta
Nejprve mi dovolte při-

pomenout letní soustředě-
ní ve Vysokém nad Jize-
rou, které se uskutečnilo 
v prvním srpnovém týdnu. 
Naše děvčata se necelý tý-
den připravovala na nad-
cházející sezónu, ve které 
se jim zatím daří podle 
našich očekávání a dále se 

jim snad bude dařit i nad naše očekávání. 
Na soustředění jsme hru trénovali hlavně 
na dvou antukových kurtech a v tělocvičně, 
na fyzickou kondici nám stačilo asfaltové 
hřiště a společenskou místnost jsme využily 
především k teoretické přípravě a chvilko-
vému odreagování se od volejbalu. Do neda-
lekého parku jsme se vydaly na noční hru. 
Nejvíce jsme však posilovaly kolektiv napříč 
všemi věkovými kategoriemi.

15. září naše starší žákyně odehrály druhé 
kolo krajské soutěže Středočeského kraje. 

Po tomto víkendu se „A“ družstvo drží na 
druhém místě v tabulce. Na mladším „B“ 
družstvu je vidět jak nedostatek zkušenos-
tí, tak i malá výška. I přesto jsou bojovné, 
neprohrály vše a se snahou předvádí pěk-
ný výkon. Obě družstva musíme pochválit 
a podporovat v dalších bojích!

Mladší žákyně také nezahálely. U nich se 
projevily drobné nedostatky, o kterých víme 
a snažíme se je eliminovat jak na trénincích, 
tak v zápasech. Většina z nich hraje šestko-
vý volejbal první sezónu, a tak je jejich třetí 
místo v tabulce krásným výsledkem. 

Od prvního zářijového pátku začala tré-
novat naše nejmenší děvčata z prvních až 
třetích tříd. Zatím se seznamují s balónem, 
hřištěm a celkovou hrou. Těší nás jejich vel-
ký zájem a během října už budou moci před-
vést, co všechno se naučila na jejich prvním 
turnaji. 

Lenka Šátková

Minigolf Pečky
Další kolo 2. ligy se konalo na minigol-

fovém hřišti v Hradci Králové. Naše hráč-
ky obsadily ve své kategorii první a druhé 
místo. Poslední kolo se v tomto roce hraje 
na hřišti v Radotíně a pak bude následovat 
dlouhá zimní přestávka. Budeme mít však 
možnost jezdit si zahrát do OD Kotva, kam 
se přemístilo mg hřiště z Butovic.

Tréninky dětí se konají 
každé pondělí od 13:30 -15:00 hod.

Věra Šuková, trenérka

Nábor dětí
do 

basketbalového
družstva 

minižákyň 
TJ Sokol Pečky oddíl basketbalu 

otevřel od 1. září novou 
basketbalovou přípravku ročníky 

narození 2010, 2011, 2012.

K doplnění svých družstev 
nadále přijímá děvčata narozená 

v letech 2008 a 2009. 

Tréninky přípravky probíhají 
každý čtvrtek ve sportovní hale 

od 16:00 do 17:00 
a v úterý v sokolovně 

od 17:30 do 18:30. 

Přihlásit do oddílu basketbalu 
mohou rodiče své děti 

v době probíhajících tréninků.
Jiří Katrnoška, trenér

Týden knihoven 2018 
v pečecké knihovně od 1. 10. - 7. 10.  

 
1. 10. - výstava „110. let trvání AFK Pečky“ – potrvá do 26. 10. 
1. 10. - „Knižní bazárek“ – výprodej vyřazených knih, potrvá do 26. 10.  
2. 10. „Další beseda o felinoterapii“ – přednáší Linda Ilievová ze Zvířecí poradny. 
3. 10. 18 – 19,30 h  „Kurz jógy“  - pod vedením lektorky Ireny Mrázkové. 
4. 10. 18 h - „Zlomyslný osud“ – další autorské čtení pečeckého autora Davida 
Nedomy. 
„Pasování na čtenáře“ - zábavná akce knihovny pro ZŠ a jejich čerstvé čtenáře 
(ZŠ Pečky, Tatce). 
6. 10. 9 h – „Rodinné konstelace“ – vztahová terapie pod vedením lektorky Báry 
Hrubešové. 
„Výtvarný šikula“ - pokračování výtvarných kurzů nejen pro děti, ruční práce + 
výtvarný (viz plakát).  
„Jak co najdu v knihovně“ - informatické besedy pro ZŠ  
Týden amnestie dlužníků  - (pouze v týdnu od 1. 10. do 7. 10. 2018!) 
Přihlašování nových čtenářů zdarma  - (pouze v týdnu od 1. 10. do 7. 10. 2018!) 
 
Jednotlivé akce budou připomenuty samostatnými plakáty. 

si připomenou sté výročí 
vzniku samostatného Československa
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Hřbitovy, místa spící paměti
Pro někoho magické, pro někoho děsivé. Počátky mnohých 

současných hřbitovů sahají hluboko do minulosti. Jsou ale takové 
hřbitovy, které nevidíme. Které se vytratily z lidského vědomí tak 
dávno, že se o nich nedočteme ani v těch nejstarších písemných 
pramenech. Přesto stále existují, odpočívají hluboko pod součas-
ným povrchem a jejich mrtví trpělivě čekají, zda se jim po tisících 
letech znovu dostane úcty a někdo o ně projeví zájem. 

Ne vždy bylo běžné, že byl v Pečkách hřbitov jako dnes. Nejbliž-
ší kostely byly v Dobřichově a ve Skramníkách. Poblíže kostelů byl 
téměř vždy hřbitov, a tak se pečečtí i zde pochovávali. 

Když to vezmeme pěkně od počátku, jedno z nejznámějších po-
hřebišť je v lokalitě Dobřichov - Pičhora, kde bylo odkryto asi 500 
žárových hrobů z prvního až čtvrtého století našeho letopočtu. Za-
chovalých bylo 120 s velkým množstvím předmětů z té doby, které 
jsou uloženy v Národním muzeu v Praze. Tato lokalita je na sezna-
mu kulturních památek ČR. 

V Pečkách byly nalezeny při stavbě rafinérie žárové hroby Lu-
žického typu staré 3 tisíce let. Takové hroby se vyskytují po obou 
březích řeky Labe. Žárové pohřebiště Lužického typu bylo objeve-
no poblíže zrušeného evangelického hřbitova (viz foto) tam, kde je 
dnes evangelický kostel. Tento chrám s farou v pozadí byl projek-
tován a stavěn architektem O. Liskou z Hradce Králové se stavi-
telem Fňoukem. Hřbitov byl exhumován v roce 1919 a ostatky po-
chovány na nově vybudovaném hřbitově obecním, který postavil 
pečecký stavitel Falta. Evangelické hroby byly umístněny v levé 
části a katolické v pravé části hřbitova. Další, asi nejstarší pohře-
biště z doby bronzové, bylo v Pečkách objeveno při stavbě vozovky 
a rodinných domků v oblasti Kandie v letech 2007 – 2011. Je to po-
hřebiště z mladší doby kamenné staré cca 6 tisíc let. 

Vraťme se však k historii pečeckého hřbitova, postaveného 
v roce 1919. Jeho součástí byl také domek čp. 478, kde kromě már-
nice a pitevny byl byt pro hrobníka. Tím prvním byl zřejmě Vác-
lav Vrbský starší, kterého dobře pamatuji. Sedával na lavičce pod 
stromy a kouřil dlouhou dýmku. Byla tak dlouhá, že si ji sám stíží 
zapálil. Jednoho letního dne se strhla velká bouřka a kulový blesk 

rozčísl veliký strom před domkem, vlétl do bytu, zabil psa a pan 
Vrbský byl také zasažen a ochrnul na část těla. To již funkci hrob-
níka vykonával Václav Vrbský mladší, který si postavil v roce 1939 
naproti hřbitovu domek čp. 712 a vybudoval zahradnictví. Pěstoval 
zde květiny pro potřeby lidí, kteří chodili na hřbitov. O pár metrů 
dále směrem k Tatcům  si postavil pan Eliška domek čp. 675 a za-
hradnictví, kde pěstoval zeleninu. Obřadní síň jak ji dnes známe, 
žádná nebyla. Pohřební průvod vycházel z kostela nebo z domu 
zemřelého a za tónů pohřebních pochodů pečecké dechové hudby 
došel na hřbitov, kde se rozloučení konalo nad hrobem. Nebožtíka 
vezl krásný prosklený pohřební vůz a na kozlíku kočíroval dva vra-
níky pan Karafiát. Později se obřady konaly v krematoriích v okol-
ních městech. V roce 1984 vybudoval městský národní výbor pěk-
nou obřadní síň z kvalitních materiálů, která slouží k poslednímu 
rozloučení dodnes.      

Taneční 2018
15. září 2018 byl zahájen další cyklus Kurzů tance a společenské-

ho chování pro mládež. Slečnám to moc sluší a z chlapců se stávají 
gentlemani.

Lukáš Hanzelín, ředitel KS

Foto: J. Železný

Jan Karbus, kronikář
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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

ASISTENTKA OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ
Náplň práce:
- podpora pro příjem a expedici zboží                                                                                                  
- vyřizování objednávek                                                                                                                                
- příprava podkladů pro zpracování faktur                                                                                                
- aktivní spolupráce s vedením firmy                                                                                                                
- komunikace s obchodními partnery                                                                                                       
- podpora prodeje                                                                                                                           
Požadujeme:
- minimálně SŠ vzdělání ukončené maturitou, 
  ideálně střední odborná škola strojní                   
- praxe v obchodním oddělení nejlépe z technického oboru nutná                                                           
- obchodní dovednost, komunikativnost, vstřícnost a příjemné 
  vystupování                                                     
- znalost práce s PC, MS Office                                                                                                                 
- aktivní znalost AJ na komunikativní úrovni slovem i písmem 
Nabízíme:
- práci i na zkrácený úvazek (20-25 hodin týdně)                                                                                     
- zajímavé platové ohodnocení                                                                                                                    
- různorodou náplň práce                                                                                                                              
- nástup možný ihned                                                                                                                                    
- příjemné pracovní prostředí

Společnost MANVER s.r.o.  Pečky - dodavatel průmyslové hydrauliky, 
hledá pro rozšíření obchodního týmu kandidáty pro následující pozice:

V případě zájmu o konkrétní nabízenou pracovní pozici nás kontaktujte:
MANVER s.r.o., Chvalovická 693, 289 11 Pečky - Martin Homan, mobil: 777 655 804, e-mail: kariera@manver.cz

OBCHODNĚ-TECHNICKÝ SPECIALISTA PRODEJE                                              
Náplň práce:
- péče o stávající zákazníky a prohlubování obchodních vztahů                                                                  
- vyhledávání nových zákazníků                                                                                                                
- jednání se zákazníky, tvorba nabídek a zpracování objednávek                                                                                         
- jednání s dodavateli, tvorba poptávek a vyst. objednávek                                                             
- spolupráce se skladem a s ostatními členy našeho týmu                                                                                
Požadujeme: 
- minimálně SŠ vzdělání ukončené maturitou, ideálně 
  střední odborná škola strojní                                     
- znalosti v oboru hydrauliky či pneumatiky                                                                                              
- praxi v obchodním oddělení                                                                                                                           
- obchodní dovednost, komunikativnost, vstřícnost 
  a příjemné vystupování                                              
- znalost práce s PC, MS Office                                                                                                    
- aktivní znalost AJ na komunikativní úrovni slovem i písmem
- ŘP sk. B

 Nabízíme:
 - zajímavé platové ohodnocení s bonusovou složkou mzdy                                                                          
- nástup možný ihned                                                                                                                                
- práci na HPP na dobu neurčitou
- příjemné pracovní prostředí
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 1. - 26. 10.  Výstava 110. let AFK Pečky (MK) -  městská knihovna
 2. 10. 17:30 Další beseda o felinoterapii - Linda Ilievová (MK) - měst. knihovna
  18:00 Workshop Zdobené tašky - kresba fix - KLUBKO (VCP) 
   - Vzdělávací centrum Pečky
 3. 10. 17:00 Přednáška „Indie“ - Marek Jonák, cestovatel (ČKA) 
   - přednáškový sál KD Pečky
 4. 10. 18:00 „Zlomyslný osud“ - autorské čtení Davida Nedomy (MK) 
   - městská knihovna
 5. - 6. 10.  Volby do zastupitelstev obcí 2018
 6. 10. 8:30 Krajský přebor minibasketbal Sokol Pečky - SBK Sadská 
   - Parkhala Pečky
  9:00 „Rodinné konstelace“ - vztahová terapie, Bára Hrubešová (MK) 
   - městská knihovna
  10:15 AFK Pečky - Boh. Poděbrady (starší žáci) - stadion AFK Pečky
  11:55 AFK Pečky - Boh. Poděbrady (mladší žáci) - stadion AFK Pečky
  18:00 Kurz společenského tance a chování - 1. Prodloužená (KS) 
   - velký sál KD Pečky
 6. – 7. 10. 9-17 Výstava železničních modelů, Žerotínova 281, Pečky
 7. 10. 15:00 Divadlo pro děti - Kufr plný pohádek, Vojan (KS) 
   - velký sál KD Pečky
  16:00 AFK Pečky „A“ - Sadská - fotbalový stadion Pečky
 9. 10. 18:00 Workshop Zdobené tašky - patchwork - KLUBKO (VCP) 
   - Vzdělávací centrum Pečky
 10. 10. 17:00 Přednáška „Osudové osmičky“ - Jan Stříbrný, historik (ČKA) 
   - přednáškový sál KD Pečky
  17:30 Vítací koncert ZUŠ - velký sál ZUŠ
 11. 10. 7:00-15:30 Den otevřených dveří v Pečovatelské službě města Pečky  
  19:00 Filmový festival dokumentárních filmů v Pečkách 
   - Návrat do Osvětimi (NP) - malý sál KD Pečky
 13. 10. 16:30 Kurz společenského tance a chování (KS) - velký sál KD Pečky
 14. 10. 10:15 AFK Pečky - Mukařov (dorost) - stadion AFK Pečky
  14:00 Workshop - Keramika pro všechny (VCP) 
   - Vzdělávací centrum Pečky
  15:30 AFK Pečky „B“ - Tismice - stadion AFK Pečky
  16:00 Vzpomínka na vyhlášení Československé republiky v Pečkách (NP) 
   - před pečeckou radnicí 
 16. 10. 18:00 Workshop Zdobené tašky - točené šňůry - KLUBKO (VCP) 
   - Vzdělávací centrum Pečky
 17. 10. 17:00 Přednáška „100. výročí vyhlášení ČSR v Pečkách“ - Doc. RNDr. 
   Václav Ziegler, CSc. čestný občan města Pečky (ČKA) 
   - přednáškový sál KD Pečky
 18. 10. 19:00 Filmový festival dokumentárních filmů v Pečkách 
   - Švéd v Žigulíku (NP) - malý sál KD Pečky
 20. 10. 7:00 Výlet Kudowa Zdroj (KS)
  10:15 AFK Pečky - Kosmonosy (starší žáci) - stadion AFK Pečky
  11:55 AFK Pečky - Kosmonosy (mladší žáci) - stadion AFK Pečky
  14:00 Workshop Podzimní tvoření pro pra/rodiče s dětmi (VCP) 
   - Vzdělávací centrum Pečky
  16:30 Kurz společenského tance a chování (KS) - velký sál KD Pečky
  19:00 Basketbalové utkání 1. ligy žen TJ Sokol Pečky - Žabiny Brno B 
   - Parkhala Pečky
 21. 10. 13:30 Basketbalové utkání 1. ligy žen TJ Sokol Pečky - PK Brno 
   - Parkhala Pečky
  14:00 Brazilské odpoledne s ochutnávkou za doprovodu brazilské hudby  
   (KS) - malý sál KD Pečky
  15:30 AFK Pečky „A“ - Loučeň - stadion AFK Pečky
 23. 10. 18:00 Workshop Zdobené tašky - filcové aplikace - KLUBKO (VCP) 
   - Vzdělávací centrum Pečky
 24. 10. 17:00 Přednáška „Historie sochy T. G. Masaryka v Pečkách“ 
   - Mgr. Ladislava Babková (ČKA) - přednáškový sál KD Pečky
 26. 10. 19:30 Divadelní představení Tři do páru + Večer galantní poezie, 
   DS Klicpera Sadská, DS Tesseris (KS) - velký sál KD Pečky
 27. 10. 18:00 Kurz společenského tance a chování - 2. Prodloužená (KS) 
   - velký sál KD Pečky
 28. 10. 10:00 25. Podzimní běh parkem (pečečtí atleti) - městský park
  10:15 AFK Pečky -Štítarský SK (dorost) - stadion AFK Pečky
  11:30 Slavnostní odhalení sochy T. G. Masaryka (MěÚ) – pečecké náměstí 
  14:30 AFK Pečky “B“ - Liblice „B“ - stadion AFK Pečky
 1. 11. 19:00 Filmový festival dokumentárních filmů v Pečkách - Migrace (NP) 
   - malý sál KD Pečky
 3. 11. 7:00 Výlet ZOO Dvůr Králové nad Labem - Strašidelné prohlídky (KS) 
   - odjezd od KD Pečky
  16:30 Kurz společenského tance a chování (KS) - velký sál KD Pečky

Vzdělávací centrum Pečky 
Po - Čt    -------------- / 13:00 - 17:00
MěÚ Pečky (podatelna)
Po, St  7:00 - 11:00 / 12:00 - 17:00 
Út, Čt  7:00 - 11:00 / 12:00 - 15:00 
Pá   7:00 - 11:00 / ----------------

Vaše příspěvky do PN přijímáme: 

!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
Tak vás vítám u prvního podzimního za-

myšlení se nad našimi ztrátami. Ptám se sám 
sebe, kam se poděla komunikace mezi lid-
mi? Takové to tlachání, poklábosení, prostě 
pokec. Nepřestěhovalo se nám to na různé 
sociální sítě, kde každý má skupinu, chat 
nebo chatu? Kde sice může jedinec chatovat 
s celým světem, ale ve skutečnosti zůstává 
osamocen? 

Tak například - při cestě do práce po dál-
nici  mě v levém pruhu předjíždí sporťák a za 
volantem sedí Avatar. Ano Avatar, neboť obli-
čej osvícený od displaye dotykového telefonu 
opravdu připomíná tuto legendární postavu 
ze sci-fi filmu. Ale tady to žádná sci-fi není. 
Je to holá skutečnost. Neřku-li, že na ulici 
potkáváte prapodivné postavy, se sklopenou 
hlavou, v ruce držíc mobil. Zrovna včera jsem 
takto sledoval školáka jdoucího z Dobřichova 
do pečecké základní školy. A ten nezvednul 
oči z miniobrazovky mobilu. Zvládal přejít 
obrubníky, křižovatky, vyhnul se cyklistům 
i kalužím. No, zřejmě slušnej oddíl!

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

Přijmu zdravotní sestru 
na zkrácený pracovní úvazek do ordinace 

praktického lékaře v ZPA Pečky.
Tel.: 723 821 236

MUDr. Zdeněk Pokorný


