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I naše město se připojilo k oslavám stého 
výročí  založení  Československé  republiky. 
Ve státní svátek, v neděli 28.  října, byla na 
náměstí odhalena socha prvního prezidenta 
Tomáše Garrigua Masaryka.
I přes deštivé počasí  se  tohoto slavnost-

ního ceremoniálu účastnilo velké množství 
obyvatel  Peček  i  přilehlých  obcí,  kteří  se 
poté  přesunuli  do  kostela  sv.  Václava,  kde 
starosta města Milan Urban přivítal pozva-
né hosty i návštěvníky slavnosti. V připrave-
ném programu vystoupili, nebo byli přesta-
veni ti, kteří se o realizaci navrácení sochy 
na pečecké náměstí zasloužili,  i ti, kteří na 
její historii zavzpomínali slovem nebo potě-
šili písní a přednesem: místostarosta Milan 
Paluska,  Karel  Krištoufek,  Ondřej  Schulz, 
akademický sochař Josef Faltus, Ivan a Jan 
Hruškovi, historik Miloslav Vlk, paní učitel-
ka Ladislava Babková, Otec Benedikt Vla-

dimír Holota, bývalý starosta města Franti-
šek Pospíšil, sopranistka Jana Ryklová, žáci 
ZŠ s paní učitelkou Jaroslavou Holubovou, 
sourozenci  Nimburští,  dechovka  pana  ka-
pelníka Mrázka.  Programem  provázela  za-
stupitelka města Věra Křížová. Slavnost po-
kračovala  vysazením  památeční  lípy  vedle 
kostela.
Díky za sváteční atmosféru patří  i panu 

faráři Josefu Neradovi za důstojné útočiště 
při nepřízni počasí i kolektivu kuchyně ZŠ: 
šéfkuchaři  Janu  Kadlecovi  a  kuchařkám 
Jitce Mecerové a Jaroslavě Mašínové, kteří 
v jídelně školy připravili pro hosty a občany 
Peček raut. O krásnou květinovou výzdobu 
a vazby se postaralo Květinové studio Gabri-
ela Špiková a Zahradnictví Dana Skolilová. 

Děkujeme všem, kteří jste přišli oslavit 
výročí Československé republiky navráce-
ním dominanty pečeckému náměstí.

Foto J. Železný, F. Hála
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Z říjnových jednání rady města
•  Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci na investiční akci “Rekonstrukce chod-

níku ulice Hálkova“. Žádost  je podávána v  rámci výzvy IROP prostřednictvím MAS 
Podlipanska v.o.s. - prioritní osa Doprava. 
Celkové náklady projektu 3.612.607,- Kč
Způsobilé výdaje projektu 2.499.845,- Kč 
Nezpůsobilé výdaje projektu 1.112.762,- Kč
Předpokládaná výše dotace 90 % ze způsobilých výdajů.

•  Schválen byl bod Zveřejnění záměru na prodej použitých silničních panelů z akce „Re-
konstrukce části ul. J. z Poděbrad a Lobňanské – Pečky“. Podmínky prodeje: minimál-
ní cena je stanovena na 200,- Kč/m2. 

•  Rozhodnutím radních dojde k uzavření příkazní smlouvy s firmou VOTAS s.r.o. Krchle-
by na výkon TDI a BOZP na investiční akci „Dešťová kanalizace ulice – Klicperova ul. 
Pečky“ za cenu 22.500,- Kč bez DPH/ měsíc.  

•  Bude uzavřena SOD s Truhlárnou MARCO, Pátek na dodání a instalaci nábytku (zabu-
dovaného) akce „ZŠ Pečky - výtah, kuchyňka a poradenské centrum“ za cenu 117.693,- 
Kč vč. DPH. 

•  RM dává  souhlas  s umístěním pamětního kamene v lokalitě benzinové pumpy při 
příležitosti výsadby 100 stromů.

•  Schváleno bylo navýšení pracovního úvazku vedoucí VCP z 0,75 na celý úvazek a to od 
1. 1. 2019.  

•  Odhlasováno  bylo  zveřejnění  záměru  na  prodej zastavěných pozemků  č.  parc.  1970 
(o celkové výměře 166 m2) a č.parc. 1971 (o celkové výměře 154 m2) v obci a k.ú. Pečky, ul. 
Přátelství (lokalita sídliště) za těchto podmínek:

    - pozemek bude odprodán za cenu 75,- Kč/m2

    - náklady spojené s převodem nemovitostí u K.Ú. v Kolíně uhradí kupující
    - prodávající zajistí sepsání kupní smlouvy a zaregistrování u K.Ú. v Kolíně
•  Se souhlasem RM dojde k uzavření SOD s firmou PROJEKCE, Praha 5 na akci „Zpra-

cování  PD k obnově fasády čp. 184 Domu služeb - Pečky“ za částku 43.000,- Kč (není 
plátcem DPH). 

• Aktualizace ke stavbě PENNY
Vzhledem k posunutí termínu zahájení výstavby prodejny na konec října 2018 je ote-

vření prodejny naplánováno na duben 2019 a to s ohledem na klimatické podmínky. 

• Parkoviště u nádraží
Informace  o  schválení  dotace  na  výstavbu  samostatného  parkovacího  terminálu 

u vlakového nádraží je “na spadnutí”, což se dá usuzovat z nejnovější Informace o vzni-
ku rozhodného okamžiku CCR ČR k předkládání výběrových řízení. Žádost o poskytnu-
tí dotace byla podána na sklonku minulého roku.

• Základní škola
Z důvodu instalace osobního výtahu ve staré budově  základní školy je hlavní vchod 

z komunikace Tř. Jana Švermy uzavřen cca do konce listopadu. Dočasným vchodem je 
boční vchod od kostela sv. Václava.

Věra Růžičková, vedoucí odboru správy majetku města a bytového hospodářství

Rozšíření sběrné sítě na tříděný odpad
Město  Pečky  má  dlouhodobě  zavedený 

oddělený  sběr  papíru,  plastů  a  skla. Vývoz 
nádob  probíhá  pravidelně.  V  celorepubli-
kovém  porovnání  město  dosahuje  vysoké 
výtěžnosti ve sběru využitelných složek ko-
munálních odpadů ( 67,2 kg/obyv/rok v roce 
2017). Především v komoditě papír dosahu-
jeme  nadprůměrných  hodnot  v  porovnání 
jak s ČR, tak i Středočeským krajem i oblas-
tí ORP Kolín. Rezervu má město v komoditě 
sklo, kde je lehce pod průměrem srovnáva-
ných skupin, takže je stále co zlepšovat.
Nádoby na tříděný sběr poskytuje městu 

na základě dlouhodobé spolupráce autorizo-
vaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., se 
kterou spolupracujeme na obnově a rozšíře-
ní  sběrné sítě. V měsíci  říjnu město Pečky 
obdrželo 28 ks nádob (plast, papír). Z toho 14 
ks na rozšíření sítě a 14 ks na obnovu.  Ná-

doby byly dle potřeb jednotlivě umístěny na 
stanovištích po městě Pečky a v obci Velké 
Chvalovice.  Nově  vzniklo  místo  pro  třídě-
ný odpad v ulici K Měnírně v Pečkách, kde 
byl dán kontejner na plast a papír. Celkově 
mají občané v Pečkách a Velkých Chvalovi-
cích k dispozici 236 nádob na tříděný odpad, 
z  toho část nádob  je umístěno na sběrném 
dvoře, který je již nedílnou součástí odpado-
vého hospodářství města. 
Nádoby  jsou  opatřeny  etiketami,  kde  je 

zobrazeno, jaký odpad patří do které nádo-
by. 

Prosíme občany, aby se těmito instruk-
cemi řídili a pro nadměrný odpad využíva-
li sběrného dvora. 

Hana Pokorná, 
referent odboru životního prostředí

Chodník v ulici Hálkova
Již  od  24.  9.  2018  probíhá  rekonstrukce 

komunikace pro pěší v ulici Hálkova. Měs-
to Pečky zažádalo o dotaci prostřednictvím 
„Výzvy MAS Podlipansko – IROP – 1.1. Do-
prava“.  Rozpočet  na  akci  je  3.390.000,-  Kč 
včetně DPH. Rekonstrukce by měla být do-
končena do 15. prosince letošního roku.

Rekonstrukce 
komunikací

Ulice Jiřího z Poděbrad 
a části ulice Lobňanská
Město Pečky  bude  dle  schváleného  roz-

počtu na  rok  2018  rekonstruovat  výše uve-
dené  komunikace.  Rekonstrukce  se  týká 
kompletní  výměny  podkladních  vrstev, 
zhotovení  dešťové  kanalizace,  předláždění 
chodníků,  položení  asfaltového  (zámkové-
ho)  povrchu,  zhotovení  parkovacích  ploch. 
Předpokládaný  termín  zahájení  prací  je 
v druhé polovině měsíce října.

Svoz bioodpadu přes zimní období 2018 - 2019
Svoz bioodpadu z hnědých nádob 120 l a 240 1 označených nápisem BIO bude vyvážen 

v Pečkách a ve Velkých Cvalovicích do pondělí  26. 11. 2018. 
Velkoobjemové kontejnery 1100 l umístěné na veřejném prostranství na sídlišti, 

které jsou označené nápisem BIO, budou vyváženy i přes zimní období roku 2018 – 2019.
Termín nastavení pravidelného svozu bioodpadu v roce 2019 po zimním období 

bude MěÚ Pečky oznámen v novinách a na stránkách města v březnu 2019.
Zajištění vývozu bioodpadu z malých hnědých nádob v zimním období není z technických důvodů možný 

- nádoby vlivem  manipulace v mrazivém počasí praskají.



Zprávy z radnice 311 | 2018         Pečecké NOVINY            

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV 
OBCÍ 2018

Voleb do zastupitelstev města Pečky, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018
se zúčastnilo 1.786 voličů tj. 48,81 % z celkového počtu voličů.
Pro všechny volební strany bylo odevzdáno celkem 32.968 platných hlasů.
Výsledky pro jednotlivé strany dle pořadí na volebním lístku:
č.1 Česká strana sociálně demokratická,  počet hlasů 2.719, poměr 8,24 %
      počet mandátů 2
č.2 Sdružení nezávislých kandidátů NAŠE PEČKY, počet hlasů 13.054, poměr 39,59 %
      počet mandátů 9
č.3 PEČKY PEČÁKŮM, počet hlasů 3.565, poměr 10,81 %
      počet mandátů 2
č.4 Sdružení ODS a nezávislých kandidátů, počet hlasů 8.057, poměr 24,43 %
      počet mandátů 5
č.5 Komunistická strana Čech a Moravy, počet hlasů 4.205, poměr 12,75 %
      počet mandátů 3
č.6 LIDOVCI A NEZÁVISLÍ, počet hlasů 1.368, poměr 4,35 %
      strana nedosáhla hranici 5 % pro postup
Státní volební komise vyhlásila výsledky voleb dne 9. 10. 2018, v řádném termínu byl pří-
slušnému krajskému soudu  podán jeden návrh na neplatnost voleb. 

Marcela Bahníková, vedoucí odboru ekonomicko-správního

Z důvodu podání návrhu na neplatnost voleb 
ve městě Pečky (panem J. K.) bude termín usta-
vujícího zasedání zastupitelstva města stano-
ven až po rozhodnutí Krajského soudu v Praze.

Rádi bychom poděkovali všem voli-
čům  za  důvěru  a  odevzdané  hlasy  ve 
prospěch  SDRUŽENÍ  ODS  A  NEZÁ-
VISLÝCH  KANDIDÁTŮ  ZA  PEČKY 
A  VELKÉ  CHVALOVICE  v  komunál-
ních volbách konaných ve dnech 5. - 6. 
řijna 2018.
V  Pečkách  získalo  naše  sdružení 

24,43 % hlasů a získalo 5 mandát. 
Skončili  jsme  v  našem městě  na  2. 

místě při účasti 48.81 % voličů. 
Velmi  si vážíme vyjádřené podpory 

a uděláme vše pro to, abychom nezkla-
mali Vaši důvěru.
Děkujeme!

Milan Paluska, MS ODS Pečky

MILÍ OBČANÉ PEČEK
A VELKÝCH CHVALOVIC,
NAŠI VOLIČI, 
rádi bychom Vám poděkovali za Vaši 

podporu ve volbách! Moc si vážíme Vaší 
obrovské důvěry vložené v naše sdru-
žení  a  těšíme  se na nové výzvy, které 
nás čekají na radnici i mimo ni. Bude-
me Vás  nadále  pravidelně  informovat 
o  tom,  jak se nám dohromady s Vámi 
daří měnit naše krásné město v místo, 
kde chceme žít, ne pouze bydlet.

Město Pečky nabízí

PRONÁJEM 
BYTU
v Pečkách, 

Chvalovická 1042 (DPS)

Byt je určen pro dvě osoby 
s trvalým bydlištěm 
v okrese Kolín 

a pobírající starobní důchod.

Pronájem se týká bytu 
2+kk, o výměře 48 m2

Podmínky pronájmu:
• Nájemné - 2.239,- Kč/měsíc
• Zálohy na služby - 2.400,- Kč/měsíc
• Doba nájmu - doba určitá, 1 rok

Nabídky  zasílejte na adresu:
Městský úřad Pečky,
Masarykovo nám. 78

289 11 Pečky

PLACENÁ INZERCE
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Vyhlášení republiky 14. 10. v Pečkách

V neděli 14. 10. 2018 se sešlo přes 50 lidí před radnicí a připomnělo si vyhlášení Československé republiky. Ondřej Schulz připomněl 
tehdejší události a přečetl úryvek z dobového tisku, jehož originál byl na místě k nahlédnutí. Poté jsme si užili krásné představení školního 
dramatického kroužku. Následovalo poděkování našim předkům za jejich odvážný čin. A pak už nastala volná debata v kroužcích - vzpo-
mínky, občerstvení....  

Tomáš Vodička

Radostná zpráva 
o benefičním 

koncertu
Ve čtvrtek  27.  9.  2018  zahrála paní prof. 

Jitka  Chaloupková  v  kostele  sv.  Václava 
v  Pečkách  na  varhany  díla  J.  S.  Bacha,  A. 
Dvořáka,  Felixe  Mendelssohna-Bartholdy-
ho  a dalších mistrů. Celé vybrané vstupné 
bude  použito na  opravu    kostelních  oken.  
Děkujeme  velmi  srdečně  paní  profesorce 
Chaloupkové,  která  bez  nároku  na  odmě-
nu  zahrála, paní Šárce Velké, která koncert 
technicky  a  odborně  zajistila  a  všem, kteří 
zakoupením  vstupenky  přispěli  k  dobré 
věci. Věříme, že se v hojném počtu sejdeme 
na dalším benefičním koncertě i příští rok. 

Za organizátory Alena Švejnohová

První farmářské trhy v Pečkách
Jak  jinak  než  tradičně...  Ve  spolupráci 

s  městem  Pečky  a    kulturním  střediskem 
jsme  si  dovolili  pro  občany  našeho  města 
a  Velkých  Chvalovic  uspořádat  farmářské 
trhy. Ty  se konaly u příležitosti  oslav  svát-
ku sv. Václava a 100 let od vzniku republiky.   
Soudě dle návštěvníků  trhů, ale  i prodáva-
jících farmářů a drobných řemeslníků byly 
trhy úspěšné. Bylo příjemné slyšet, jak milí 
lidé  u  nás  žijí,  jak  pěkné náměstíčko-park 
u  nás  máme.    Návštěvnost  předčila  mno-
há  očekávání. O  stánky    a  samotný prodej 
v  nich  byl  velký  zájem,  otevřeli  jsme  jich 
celkem  15.  Velký  dík  patří  všem  „stánka-
řům“,  jmenovitě:  p.  Poppovi,  pí.  Crkalové, 
pí. Balounové, pí. Andresové, p. Klimešovi, 
pí. Honsové, p.Zajícovi, p. Košíkovi a Kozá-

kovi,  pí.  Kameníkové,  p.  Mikulščákovi,  pí. 
Šestbeurové,  pí.  Štelové,  pí.  Ahnelové,pí. 
Boušové  a p. Drahošovi.
Ráda  bych také poděkovala panu Hanze-

línovi, panu Sedláčkovi, panu Šrámkovi za 
profesionální přístup a spolupráci, díky kte-
ré se nám podařilo trhy úspěšně realizovat. 
Velký dík patří  také panu Ferencovi, který 
vypomohl  při  problémech  s  vypadávající 
elektřinou. Děkuji všem členům Naše Pečky, 
kteří mi byli nápomocní a pomohli mi s pří-
pravami a samotnou realizací  - díky kama-
rádi. Děkuji své rodině. I sám svatý Václav  
nám „zajistil“ hezké počasí.
Doufám, že tyto trhy nebyly na dlouhou 

dobu poslední, a že se brzy společně  potká-
me.

Za Naše Pečky Jaroslava Heroldová

Pečin roku 2018
Máme za sebou 1. ročník soutěže, ve kte-

ré vy sami rozhodujete o jejím vítězi. Již sa-
motná  nominace  je  úspěchem  a  oceněním 
snahy  a  práce  vynaložené  pro  naše město. 
V letošním roce byly nominované tři počiny, 
ze kterých na základě vašeho hlasování vy-
šel nakonec jeden vítěz.
Jednak  to  byly  Inspirativní  aktivity 

Vzdělávacího centra Pečecka, o které se vel-
kou měrou zasluhuje paní Jana Kusá. Dále 
byla možnost hlasovat pro Realizaci opravy 
varhan  v  kostele  sv.  Václava.  Poslední  vol-
bou bylo Založení FITPECKY paní Radany 
Honsové. 
Celkem  se  zúčastnilo  158  hlasujících, 

kteří jako vítěze 1. ročníku zvolilo Založení 
FITPECKY.  Pomyslná  stříbrná  medaile  je 
pro  Inspirativní aktivity Vzdělávacího cen-
tra Pečecka.  A na třetím místě skončila Re-
alizace opravy varhan v kostele sv. Václava.
A ještě jedna vítězka měla důvod k rados-

ti. Byla to paní Jitka Knebortová, která byla 
mezi hlasujícími vylosována a získala sym-
bolickou odměnu. 
Do  30.  6.  2019  nezapomeňte  posílat  své 

nominace  do  dalšího  ročníku  této  ankety. 
Těším se, že se příští rok, opět v rámci far-
mářských trhů, potkáme na vyhlášení Peči-
nu roku 2019 . 

Blanka Kozáková

Víte, že …
… na křižovatce na Ratenice je nově 

otevřen stánek s občerstvením? Otevřeno 
mají po - pá 12:00 - 19:00 a pochutnat si mů-
žete na  langoších,  rohlíku v párku, hranol-
kách a klobáskách. V nabídce  je  i  cukrová 
vata a limo.
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Promítání dokumentárních 
filmů v Pečkách

11.  října  jsme  zahájili  podzimní  promí-
tání  filmem Návrat  do  Osvětimi.  Film,  ale 
hlavně následná debata s pamětníkem teh-
dejších událostí, byla velkým zážitkem pro 
všechny, kdo dorazili. A to včetně žáků naší 
školy a dalších pečeckých teenagerů. Celko-
vá účast se blížila k 50 divákům.
18. října jsme zhlédli film Švéd v žigulí-

ku. Navzdory tomu, že Česká televize tento 
film uvedla  2 dny před naším promítáním, 
se nás sešlo v malém sále kulturního domu 
kolem  25.  Debata  s  Liborem  Dvořákem 
a jeho příběhy z dnešního Ruska pobavily.
Filmový  festival  bude  pokračovat  1.  lis-

topadu    snímkem  Migrace.  Tento  snímek 
ukazuje toto v Čechách omílané téma z ne-
tradičního  úhlu  tří  mladých  lidí,  kteří  žijí 
v  Německu,  ale  vlastně  neví,  zda  dosáhli 

toho,  po  čem  toužili. Host/é  pro  tento  film 
jsou stále v jednání. 
Podzimní  promítání  zakončíme  filmem 

Cikáni  jdou 20.  stoletím s následnou před-
náškou a debatou s Dušanem Slačkou, histo-
rikem Muzea romské kultury.

Tomáš Vodička

100 x díky!
Velké poděkování patří všem stromařům, 

kteří přišli, v rámci akce Výsadby 100 stro-
mů  k  výročí  republiky  v  Pečkách,  vysadit 
své adoptované stromky. O víkendu 19. – 21. 
10.  se podařilo  vysadit  9 hrušní  a  13  třešní 
podél cyklostezky mezi Pečkami a Velkými 
Chvalovicemi. Dále dubovou Alej českoslo-
venských  legionářů podél náhonu u Diany 
a  švestkovou  alej mezi  Pečkami  a  Tatcemi 
-  od přejezdu k  „zazděné  jeptišce“.   Každý 
strom má  své  jméno,  které  si  kolemjdoucí 
může přečíst na cedulce umístěné na kůlu 
u stromku. Bližší informace k probíhajícímu 
projektu lze nalézt na webu:
http://pecky.jan.tax/alej.
V době uzávěrky tohoto čísla PN ještě ne-

bylo vysazeno, ale v době, kdy čtete tyto řád-
ky, bude již dosazena lipová alej podél polní 
cesty  od  hřbitova  k  tatecké  silnici  a  dosa-
zeny všechny školní stromy, to jsou stromy, 
které si adoptovaly třídy pečecké ZŠ.  V lis-
topadu nás čeká výsadba aleje ořešáků. 
Rádi  bychom  poděkovali  všem,  kteří  se 

projektu aktivně zúčastnili a také všem, kte-
ří nás podporovali.  Za příspěvek děkujeme 
také  organizaci  Sázíme  stromy.  28. 10. se 
uskutečnilo slavnostní setkání účastníků 
projektu a vysazení posledního stromku – 
třešně u benzinky. Také odhalení pamětní 
desky a malé občerstvení. 
Na  časté  dotazy  odpovídáme:  „Ano,  po-

dobnou  akci máme  v  plánu  i  na  příští  rok 
–  bližší  informace  včas  zveřejníme.“  „Ano, 
zalévání  stromů  je  domluveno  s MěÚ Peč-
ky a Správou údržby silnic. Pokud vy sami 
máte chuť svůj stromek zalévat, je lepší větší 
zálivka (cca 40 l) ke stromku 1 x 2 týdny, než 
každý den vylít ke stromku 1,5 l lahev vody.“ 
Tak ještě jednou velké DÍKY a přejme si, 

ať  stromky  rostou  a  ať  jsou  k  nim  příroda 
i lidé vstřícní a ohleduplní. 

Tomáš Vodička, Jan Tax, Ladislav Zindr

Městská knihovna 
S. Čecha v Pečkách

 zve na 

PRODEJNÍ VÝSTAVU 
OBRAZŮ, KRESEB, 

AKVARELŮ A PASTELŮ
Ilony Bochníčkové

Kde: v prostorách knihovny
Kdy: od 5. 11. do 30. 11. 2018

Podzim 
v knihovně

Velká komiksová soutěž
„Abychom děti motivovali ke čtení a tvo-

ření, připravili jsme soutěž, kde čtenáři vy-
tvoří vlastní komiksový příběh. Po slosování 
vybereme  výherce,  které  odměníme  tituly 
značky CREW KIDS. 

Termín pro odevzdání je 13. 12. 2018.“ 
Nakladatelství CREW.

Bližší informace v městské knihovně 
v Pečkách nebo přímo na www.crew.cz

Skautská pošta
….i naše knihovna je kon-

taktním  místem  Skautské 
pošty. 
Od  září máte možnost  na 

obrazovkách  České  televize  vidět  zábavně 
vzdělávací  seriál  o  vzniku  první  republiky 
s  názvem  SKAUTSKÁ POŠTA.  Společně 
se  seriálem  se  rozeběhla  celorepubliková 
soutěž  pro  všechny  dětské  diváky,  kteří  si 
mohou  vyzkoušet  roli  skautských  doručo-
vatelů.
V  průběhu měsíce  října  a  listopadu  tak 

i  pečecká knihovna  slouží  všem  účastní-
kům  soutěže  jako kontaktní místo k ode-
vzdávání nalezených dopisů.
Více informací o soutěži na 
www.skautskaposta.cz
Už jste doručili svůj dopis nebo jste se 

ještě nezapojili?
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100 let evangelického sboru 
v Pečkách

V  roce  1918  nevznikl  jen  samostatný 
československý stát,  jehož 100. výročí  letos 
slavíme,  ale  byl  také  založen  sbor Českob-
ratrské církve evangelické v Pečkách, který 
se usídlil v nově vystavěném areálu kostela 
a fary v místě bývalého evangelického hřbi-
tova. Oslava tohoto založení a instalace no-
vého faráře se odehrála 14. Října 2018.   
Po tolerančním patentu, který byl vydán 

Josefem II. v roce 1781, a který zajistil ome-
zenou náboženskou svobodu na našem úze-
mí, působily vedle Římskokatolické církve 
také dvě protestantské - luterská a reformo-
vaná.  Ačkoliv  běžně  nové  církve  vznikají 
spíše dělením, v  tomto případě se podařilo 
v národovecké atmosféře konce první světo-
vé války docílit sloučení těchto dvou církví 
do jedné Českobratrské církve evangelické. 
Jak  připomněl  emeritní  pečecký  farář  Bo-
huslav  Vik  ve  vzpomínkové  přednášce  po 
slavnostních bohoslužbách, pečečtí nepřed-
běhli  dobu  pouze  předčasným  vyhlášením 
republiky,  ale  také  založením  vlastního  - 
již  spojeného  -  evangelického  sboru,  který 
byl vyhlášen v kostele 26. 10. 1918, zatímco 
vznik  ČCE  se  datuje  až  do  prosince  téhož 
roku.  Nepochybně  na  tom  měli  podíl  jak 
tehdejší farář Jan V. Šebesta, který aktivně 
usiloval  o  sjednocení  církví,  tak  i  starosta 
města  Ladislav  Suchý,  který  byl  zároveň 
kurátorem sboru. V následujících letech se 
přihlásila za členy sboru téměř třetina oby-

vatel  Peček  a  sbor  vyvíjel  velké  množství 
aktivit, zejména v sociální a vzdělávací ob-
lasti. Br. Vik hovořil také o stinné části dějin 
místního  sboru  -  tvrdou  ránu mu  zasadila 
kolektivizace, znárodňování a změna sociál-
ní struktury obyvatelstva. Sedláci, továrníci 
a  živnostníci byli komunistickým režimem 
vězněni nebo přesidlováni, a sbor tak přišel 
nejen  o  aktivní  členy,  ale  také  o  sponzory. 
Činnost  církví  byla  podrobena  státnímu 
dozoru a byla potlačována. Členů postupně 
ubývalo,  a  sbor  v  posledních  letech  neměl 
ani  stabilního  faráře,  kterého  nahrazovali 
administrátoři z okolních sborů. 
V letošním roce se však podařilo členům 

sboru zvolit faráře nového. Stal se jím Mgr. 
Pavel Jun, který dříve působil v Čáslavi a na 
ústředí  církve  jako  farář  pro  mládež.  Na 
částečný úvazek učí hru na kytaru na ZUŠ 
a  hraje  v  několika  kapelách.  Instalačních 
bohoslužeb se zúčastnilo přes sto lidí. Shro-
máždění řídil senior Martin Fér z Poděbrad. 
Mohutný zpěv, množství mladých lidí a přá-
telská  atmosféra  dodávaly  celé  akci  ducha 
naděje pro místní sbor.  
Pavel  Jun  je  k  dispozici  k  rozhovorům 

a chystá programy pro dospělé  i děti. Kon-
takt  je  možné  najít  na  vývěsce  u  kostela 
nebo na internetových stránkách 
http://pecky.evangnet.cz.

Jonáš Hájek

Adventní setkání a rozsvícení vánočního stromu 
Po roce se opět v našem městě rozsvítí vánoční 

strom symbolizující zahájení adventního času. Tím 
dnem je neděle 2. prosince. 
Společně se můžeme sejít před 14. hodinou na vánoč-

ních trzích, u tvořivých dílen, zpívánek a tanečků dětí 
z našich  škol. Nedivte se, když cestou potkáte anděly, 
kteří sbírají pomoc pro ty, kteří ji potřebují. 
I letos si můžete odnést zakoupené nebo vlastnoruč-

ně vyrobené dekorace a dárky, tradičně nebude chybět 
cukroví, vánoční punč a dobrá káva :-). Adventní neděli 
zakončíme v kostele sv. Václava za zvuku varhan a zpě-
vu Svatotomášského sboru z Prahy.  

 Tak jako každý rok má adventní setká-
ní benefiční charakter. SRPŠ již šest let při-
spívá naší základní  škole, potažmo dětem, 
na vybavení, které ozvláštní jejich výuku.
Přijďte se potkat, popovídat si nebo jen 

pozdravit a společně strávit příjemný před-
vánoční čas. 

Srdečně vás zve I. Minaříková (Naše 
Pečky), J. Kusá (vzdělávací centrum), L. 
Hanzelín (kulturní středisko) a Ž. Culko-
vá (SRP ZŠ Pečky)

Návštěva Otce 
Benedikta 
v Pečkách

V neděli 30. září 2018 jsme měli možnost 
opět přivítat Otce Benedikta Vladimíra Ho-
lotu, OFM, čestného občana našeho města, 
který přijel na pozvání místní skupiny Čes-
ké křesťanské  akademie na  autorské  čtení 
ze své nové knížky „Co mi dala rodná ves“, 
spojené s autogramiádou. Zájemci měli zá-
roveň možnost si knihu na místě zakoupit. 
O setkání byl mimořádný zájem, návštěvu si 
nenechala ujít ani mladá generace. 
Nebylo to poprvé, co jsme se s naším mi-

lým hostem setkali, v minulých  letech zde 
prezentoval  další  své  knížky  „Nebyl  jsem 
hrdina“  dále  „Zápisky  /ne/zkušeného  fará-
ře“ a „Hovory na nemocničním lůžku“. 
Otec Benedikt byl v letech 1972-1991 fa-

rářem  v  Pečkách,  v  současné  době  působí 
při klášteře u Panny Marie Sněžné v Praze. 
Stále však má přehled o dění v našem městě, 
a i přes svůj vysoký věk je „velkým vzorem“ 
pro  řadu  lidí,  které  dokáže  oslovit  svými 
myšlenkami.

Ludmila Švandová, předsedkyně místní 
skupiny České křesťanské akademie

• k  třem „Hovorům o víře“  (přednáška, 
meditace,  rozhovor):  29.  10.,  12.  11.,  26.  11. 
v 18.30 s úvahou, diskusí a pohoštěním)
První setkání 29. 10. má téma: „Předmlu-

va k víře“ (Jak dnes přemýšlet a mluvit vě-
rohodně o víře?). 
• na setkávání dětí na faře (Dětský klub), 

které začne v listopadu (pondělí, dvakrát do 
měsíce) kde půjde o to seznámit se otevřeně 
a nenásilně s hodnotami (etikou) křesťanské 
víry. Součástí setkání budou také hry, sport 
nebo hudba.
Bližší  informace  najdete  na  interneto-

vých stránkách: pecky.evangnet.cz

Dvě pozvání 
na evangelickou faru 

v Pečkách
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O kříži a kapličce na návsi v Pečkách
Od starodávna  stával na náměstí  v Peč-

kách dřevěný kříž, který se čas od času mu-
sel obnovovat. Naposled v roce 1746. O dva 
roky  později  dal  tehdejší  rychtář  pečecký 
Tomáš  Hradecký,  sedící  na  „Bílé  krčmě“ 
(vejsadní krčmě poděbradské, dnes prodej-
na  elektro  pana Trčky)  zhotovit místo  dře-
věného kříže  sloup neb statui  se  sochou P. 
Marie  se  zábradlím kolem a  lampou. Když 
zemřel, nikdo se o památku nestaral, takže 
časem sešlo zábradlí, pak lampa a konečně 
došlo i na sochu, která se roku 1776 zhrou-
tila. Po  tomto nebylo na vsi ničeho. Až ko-
nečně v roce 1813 zřídil Jan Jeřábek s man-
želkou Kateřinou rozenou Vavákovou z mil-
čické hospody kamenný kříž na návsi, kte-
rý  byl  od  děkana  a  vikáře  dobřichovského 
pana Leandra Navrátila v květnu toho roku 
slavně posvěcen. V dobách, kdy v Pečkách 
ještě nebyly kostely ani radnice, kde se dnes 
zvoní,  zvonilo  se v kapličce, která byla vy-
budována v  roce 1830 před svojšickou hos-
podou  (později  pekařství  pana  Kliky,  dnes 
zbořeno) na nepatrně vyvýšeném místě ne-
daleko nynější kašny a pomníku T. G. M. Po 
vystavění katolického kostela byla kaplička 
zbořena (1912), obrazy a sošky z ní byly ulo-
ženy v městském muzeu a kopeček srovnán. 
Pod tímto kopečkem v hloubce asi dvou me-
trů  byla  nalezena  kostra,  úplně  již  setlelá, 
pod jejíž hlavou byla bronzová spona. Nález 
starý asi 2000 let byl bohužel dělníky zničen, 
spona byla v muzeu uložena. Kamenný kříž 
po  odstranění  kapličky  (1830  -  1912)  je  od 
roku 1913 postaven za katolickým kostelem 
vzadu u vchodu do sakristie.          

Jan Karbus, kronikář
Zdroj: Fr. Volák - archiv, Z Vavákových 
pamětí, archiv dokumentů autora

Pečecké Pouťové noviny
Je 4. srpen 1935, 

v Pečkách se koná 
Národní  menšino-
vá  pouť  na  oslavu 
40. výročí založení 
místního  odboru 
Národní  jednoty 
severočeské,  kte-
rá  vznikla,  když 

„voláno bylo v české veřejnosti po co nejvy-
datnější  pomoci  pro  trpící  naše  hraničáře, 
jejichž utrpení stávalo se přímo nesnesitel-
ným.“  Verši  tuto  událost  vyjádřil  pečecký 
básník K. Sedláček:
„Jsme  národ  malý,  ale  lásku  máme, 

a  když  je  třeba,  každý  oběť  dáme,  jen  aby 
duše  česká  dále  žila.  A  tak  jsme  Jednotu 
svou  založili,  v  níž  lidé  naši  shromážděni 
byli,  jimž  láska  k  vlasti  v  srdcích  zakotvi-
la…“ Zdá-li se někomu, že jde o přílišné vlas-
tenčení, uvědomme si,  že za  tři  roky přišel 
Mnichov a vzápětí konec Československa.
Jednota  udržovala  styky  s  význačnými 

osobnostmi,  pořádala  nespočet  akcí  –  kon-
certy,  přednášky,  divadelní  představení, 
zahradní  slavnosti, výlety, výstavky. Odtud 
vyšel  podnět  k  založení  obecního  muzea. 
Odbor svolával shromáždění ke dni upálení 
M. J. Husa, zde vznikla myšlenka postavení 
Husova pomníku, „která za pomoci p. faráře 
Řepy krásně a z osobní přízně tak blahovol-
ně uskutečněna dlátem našeho nesmrtelné-
ho Stanislava Suchardy, jehož bronzové dílo 
za světové války muselo býti ukryto v mu-
zeu a teprve po válce, když tvůrce jeho byl 
již mrtev, za přítomnosti rodiny bylo odha-
leno.“

Spolupracovníky  Jednoty  byly  místní 
spolky, např. Sokol, Čtenářská beseda, AFK 
Pečky, … Lety nad Pečkami umožnil dobři-
chovský rodák, šéfpilot Josef Novák, v době 
výročí už zemřelý, pietně vzpomínaný.
Po 40 letech práce odbor skládal účty. Na 

podporu menšin odevzdal 180 000,- Kč a ka-
ždoročně odváděl 10 000,- Kč navíc.
V závěru článku, otištěného v Pouťových 

novinách,  je  výzva  mladé  generaci,  které 
„kyne povinnost… národní práce.“ Je vyslo-
vena naděje,  že  se úkolů ujme  „se  stejnou 
vytrvalostí a láskou.“
Noviny  jsou  také  plné  humorných  pří-

běhů,  básní,  vtipů,  poslední  stranu  zaujali 
reklamami pečečtí živnostníci,  jejichž  jmé-
na dnes málokomu něco řeknou. Pamětníci 
si  možná  vzpomenou:  Anna  Procházková 
ovoce-zelenina, Fr. Votava-drogerie, Jos. Ma-
řáček-mj.vinárna,  fotopotřeby,  Ant.  David
-strojní uzenářství, Jos. Vysůčková-pletárna 
atd. Na konec: Český stůl-česká voda. Pečec-
ká minerální voda je lahodná, zdravá a zaru-
čeně přirozená. O kousek dál se doporučuje 
Českobrodská restaurace!

 -zf-

Nová akce 
v Pečkách

Baví vás ruční práce a kreativní tvoření? 
Máte doma přebytky materiálu a pomůcek 
k pletení, háčkování, vyšívání, batikování, 
drhání,  patchworku,  drátování,  quillingu, 
korálkování, enkaustiky, …? Přijďte je pro-
dat nebo vyměnit na 1. KREATIVBAZAR 
–  bazar  kreativního  materiálu,  který  se 
uskuteční v pečeckém kulturním domě 25. 
listopadu 2018 od 9:00 do 15:00. 
Více informací a rezervace míst na 
604 807 677, kreativbazar@centrum.cz. 
Těšíme se na vás!

Vzpomínáme
Čas  letí,  ale  bolest 

v  srdci  stále  zůstává.  14. 
listopadu  uplyne  10  let, 
kdy od nás navždy odešla 
tam, odkud není návratu, 
paní Anna Votýpková.      

Stále vzpomíná 
dcera s rodinou
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Oslavy republiky ve škole
Jsou  tradice,  které  je  třeba  pravidelně 

připomínat.  A  dobrou  příležitostí  k  tomu 
jsou významná výročí. A pokud je to výročí 
kulaté a pokud je to stovka, je to příležitost 
z nejlepších.
A  proto  jsme  v  letošním  roce  se  žáky 

uspořádali celou řadu akcí, které měly při-
pomenout  vznik  samostatného  českoslo-
venského státu v roce 1918. Toto téma jsme 
zařadili jak do výuky v předmětech jako je 
člověk  a  jeho  svět  na  prvním  stupni  školy 
či dějepis na stupni druhém. Pokud to bylo 
vhodné  (například  v  literatuře),  zařazova-
li  jsme  informace  o  vzniku  samostatného 
státu  i  sem. Vhodným způsobem se  tohoto 
tématu dotkli i třídní učitelé ve třídnických 
hodinách. 
Kromě  třídních  akcí  se  podařilo,  pod 

taktovkou žákovského parlamentu, zorgani-
zovat  celoškolní  akci Vlajka pro  republiku. 
Parlamenťáci  ve  spolupráci  s  učiteli  pře-
svědčili  velkou  část  svých  spolužáků,  aby 
poslední školní den před 28. říjnem přišli do 
školy oblečeni do státních barev. 
A tak se na chodbě míhala spousta bílých, 

červených a modrých postaviček. S úderem 
velké přestávky nevyrazili  na  tradiční  sva-
činu, ale na školní dvůr. Tady se seřadili do 
tvaru naší státní vlajky a z nejvyšších pater 
školy  jsme pořídili  společnou  fotografii. Ti, 
kteří se nemohli s námi vyfotit (ať už proto, 
že si zapomněli barevné oblečení, nebo z dů-

vodu nesouhlasu rodičů v rámci GDPR), bu-
dou mít příležitost zase někdy příště.
Myslím,  že  takováto  forma připomenutí 

státního  svátku  se  zapíše  do  paměti  žáků 
více  než  memorování  dat  a  událostí.  Pro 
žáky je důležitý i pocit sounáležitosti s cel-
kem,  kterým  je  jak  společná  vlajka,  škola, 
republika...  Děkuji  tedy  všem  organizáto-
rům i účastníkům za jejich zapojení.

Luboš Zajíc, ředitel školy

Hálkovo městské divadlo 
v Nymburce

Koncem  října  jsme  vyrazili  do  našeho 
oblíbeného  divadla  v  Nymburce.  Těšili 
jsme  se  na  další  pohádku.  Z  názvu  jsme 
pochopili, že bude ze světa koček. Ve struč-
ném popisu děje se tam také dostanete. 
Je krásný podvečer a kočičí matinka Či-

čina s dcerkami Mickou a Mindou vyskáčí 
na  svou oblíbenou  střechu,  aby  tam dová-
děly, jak jen to kočky umějí, když na obloze 
svítí Měsíček. Z okna v podkroví je však na-
dávkami přivítá nevrlý pan Kačaba. A není 
to poprvé.
Prý  kvůli  tomu  kočičímu  poskakování 

a  mňoukání  nemůže  spát!  Ale  tentokrát 
nezůstane  jen u nadávek. Kačaba kočkám 
nachystá  zrádnou  past  –  skrytou  díru  ve 
střeše. Tou se ale na půdu propadne nový 
příchozí - kocour Macek, který si světácky 
nechává říkat Mackie. Jeho volání o pomoc 

uslyší Líza, nejmladší dcerka Čičiny.
Sama kocourka vytáhnout nedokáže, ale 

z oblohy na  její prosbu přispěchá samotný 
Měsíček, patron všech koček. Do přízně vy-
svobozeného Macíka se lísají Micka s Min-
dou, ale ten má záhy vybráno – malá Líza je 
ta pravá! Už to vypadá na šťastný konec, ale 
pomstychtivý Kačaba se nevzdává… a kdo 
ví,  jak by  to  s kočkami na  střeše dopadlo, 
kdyby  s  tou největší úplňkovou  silou opět 
nezasáhl dobrák Měsíček.
Byla to veselá pohádka plná tance a ko-

čičáren v rytmu písniček Jiřího Beneše.
Autor:  Jiří  Teper;  Režie:  Jaroslav Kříž; 

Hudba: Jiří Beneš
Jsme  moc  rádi,  že  i  tentokrát  se  nám 

představení líbilo. Dokonce máme i památ-
ku na herce a kulisy, protože po představe-
ní jsme si udělali společnou fotku na jevišti.

Vaše III.A, B

Motor školy
V říjnu se nekonaly volby pouze na rad-

nice obcí. I v našem žákovském parlamentu 
jsme volili. Před zástupce tříd předstoupili 
kandidáti  se  svým  programem,  se  svými 
názory. A voliči měli vybrat toho nejlepšího, 
kdo bude připravovat schůzky s koordiná-
tory, dávat dohromady program a starat se 
o  spoustu  dalších  věcí.  Snad  jsme  vybrali 
dobře...
Letos  budou  naše  parlamenťáky  vést 

Kryštof (8.A), Kamila (7.B), Nela (9.A), Ma-
rek (7.B) a Martin (8.A). Budou mít co dělat. 
Naplánovali jsme si fůru akcí... 
Hned  v  říjnu  půjdeme  zasadit  jeden  ze 

sta stromů republiky, na 26.  října plánuje-
me  sestavit  s  pomocí  našich  spolužáků  tu 
největší  vlajku.  Plakátky  zvoucí  k  tomu, 
aby se všichni stali součástí největší vlajky, 
visely ve všech třídách.
Žákovský  parlament má  naplánovanou 

činnost  na  celý  školní  rok  a  rozhodně  se 
nebudeme nudit. A kromě vlastní práce na-
šeho parlamentu jsme i konzultačním cen-
trem Školy pro demokracii v rámci Středo-
českého kraje.

Sázení stromů a keřů 
na školní zahradě
Před podzimními prázdninami jsme na 

školní  zahradě  zasadili  3  stromy  -  jabloň, 
hrušeň a mandloň a 12 keřů - maliníky a os-
tružiníky. Těšíme se na jaro, až naše zahra-
da bude zase o něco zelenější. 

Žáci a Kateřina Čiháková, učitelka
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Projekt 
Památky Peček

Výsledky  práce  žáků  letošních  osmých 
ročníků v rámci projektu Pamatky Peček je 
informační  leták v českém a anglickém ja-
zyce a informační tabule, která bude umís-
těna blízko Masarykova námeští v Pečkách. 
Na tomto projektu žáci pracovali v hodinách 
přírodovědného semináře, dějepisu, anglic-
ké  konverzace  a  vytvarné  výchovy.  Celko-
vou úpravu a design zajistil pan učitel Jiří 
Šmejkal.

Vedoucí projektu: Kateřina Čiháková, 
Marika Píšová, Marie Hronová, 

Alena Katrnošková a Jiří Šmejkal

Letem školkovým rokem
Tak jako se střídají roční období, tak i ve 

školce se střídají tzv. integrované bloky, kte-
ré vždy zahrnují aktuální dění kolem nás. Ať 
už je to dění ve školce, ve městě, v naší zemi 
i v cizině nebo v životě samotných dětí. 
Aby bylo pro děti vzdělávání v naší školce 

zajímavé  a  podnětné,  doplňujeme  „běžné“ 
denní aktivity také aktivitami netradičními 
(kulturními,  environmentálními,  bezpeč-
nostně preventivními). Výběr akcí, které ve 
školce probíhají, není náhodný a plánování 
probíhá s velkým předstihem, aby mělo vše 
svůj řád a smysl.
Jeden dnes již tradiční „netradiční“ den 

je v době psaní tohoto článku za námi. Po-
těšte se společně s námi pohledem na naše 
krásné „stromáky“, které děti  s učitelkami 
vytvořily jako jeden z výstupů oslavy Mezi-
národního dne stromů.  
V  listopadu  si  děti  vyzkouší,  jaké  to  je 

zahrát  si  na  opravdové  bubny,  a  to  během 
bubenického  představní  v  naší  školce. 
V prosinci nás navštíví zcela jistě Mikuláš se 
svojí družinou a potěší nás i vánočně laděný 
kabaret, který za námi do MŠ přijede. Nový 

kalendářní  rok  zahájíme  vzpomínkou  na 
peklo, plánujeme totiž shlédnout divadelní 
představní  o  čertech.    Jistě  nezapomene-
me ani na karnevalové a masopustní těšení 
v měsíci únoru. Na jaře nás čeká nejspíš ap-
rílové počasí a proto, abychom nejen pocho-
pili  význam  slova  „apríl“,  budeme  diváky 
představení Aprílové dobrodružství. Vzápě-
tí  se  seznámíme  také  s  pojízdným  kinem, 
ve  kterém  nám  budou  promítnuta  pásma, 
která budou úzce souviset s tématem vody, 
protože Den  vody  v  naší  školce  se  již  také 
stal tradicí. V dubnu se s MAŠINKOU „roz-
jedeme“ do jiných světadílů, a tak se sezná-
míme s hudbou na africké hudební nástroje 
a možná, že si na některé z nich také během 
vystoupení budeme moci zahrát. Celé škol-
kové kulturní dění zakončíme u příležitosti 
Dne dětí jako diváci divadelního představe-
ní „Můj medvěd Flóra“.
Věříme, že se dětem budou naplánované 

akce  líbit a budou si  ze  školky odnášet  jen 
pěkné zážitky. 

Květa Zrůstová Vyskočilová, 
zástupkyně ředitelky

Hodina pracovních 
činností

V měsíci říjnu si žáci nejnižších ročníků, 
v rámci hodin pracovních činností, vyzkou-
šeli uvařit tradiční dýňovou polévku. Polév-
ka nesklidila takový úspěch, jaký jsme oče-
kávali, neboť žáci tento pokrm okusili právě 
ve škole poprvé. Nevzdáváme se a ve vaření 
nových, zajímavých  jídel budeme pokračo-
vat., M. Vojtěchová, ZŠ Pečky, p.o.

Myslíme na další vzdělávání našich žáků
Akce  „Burza škol“ (konala se 15. a 16. 10. 

2018  v Kolíně)  se  zúčastnili  žáci  naší  školy 
z osmých a devátých ročníků. Tato akce byla 
zaměřena  na  informovanost  vycházejících 
žáků  základních  škol  o  možnostech  uplat-
nění  v  oblasti  dalšího  vzdělávání. Nabídka 

středních škol i odborných učilišť byla velmi 
pestrá. Žáci si lépe ujasnili, jakým směrem 
by se v budoucnu chtěli ubírat. Tato akce je 
pro náš další posun ve vzdělávání žáků z ne-
úplných rodin  velmi užitečná a na žáky má 
pozitivní vliv.

H. Bubeníková, ZŠ Pečky, p.o.
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AFK Pečky - O pohár Podlipanska
Sváteční pátek 28. 9. 2018 využilo AFK Pečky k organizaci turna-

je pro děti, přípravkové kategorie ve věku 8 let a mladších. Myšlen-
kou turnaje, dotovaného z grantu MAS Podlipansko, bylo nabídnout 
účast výhradně regionálním týmům, jejichž obce působí v podlipan-
ském regionu. Do tohoto prvního ročníku se nakonec přihlásila pou-
ze 4 mužstva,  ale  i  tak  se  turnaj mohl uskutečnit. Stačilo upravit 
systém tak, aby si všechny děti dostatečně zahrály a zasoutěžily. Od-
měnou za jejich výkony pak bylo velké množství cen, které dostal 
skutečně každý účastník.
Na  turnaji  se  sešla  mužstva  AFK  Pečky,  Viktorie  Radim,  FK 

Červené Pečky a dívčí družstvo Pečky/Radim. Především mužstvo 
dívek příjemně oživilo  tento  turnaj,  a přestože  je  chlapecká muž-
stva výsledkově přehrávala, holky všem ukázaly, že mají dobrý tým 
a umí bojovat. 
V  dvoukolovém systému sehrál každý tým celkem šest patnác-

timinutových zápasů a o poločasové přestávce proběhly soutěže ve 
třech dovednostních disciplínách. Suverénním vítězem turnaje se 
stalo mužstvo Červených Peček, jehož tým měl silnou osobnost na 
pozici nejlepšího střelce turnaje. 
Poděkování  patří  všem  zúčastněným  týmům,  které  podpořily 

myšlenku  tohoto  turnaje  a  dále  každému,  kdo  se  podílel  na  jeho 
hladkém průběhu. Kladné  ohlasy  nás motivují  k  tomu,  abychom 
příští  rok zorganizovali další  ročník za podpory MAS Podlipansko 
a doufejme, že s vyšší účastí.

Konečné pořadí:  1. FK Červené Pečky, 2. AFK Pečky, 3. Viktoria 
Radim, 4. Dívky Pečky+Radim

Nejlepší střelec: Šimon Peroutka/FK Červené Pečky
Nejlepší brankář: Adriana Talacková/dívky Pečky+Radim
Nejlepší hráči: Matyáš Král/FK Červené Pečky, Jáchym Hübsch/

AFK Pečky, Kristian Zajíček/Viktoria Radim, Luciána Salerno/dív-
ky Pečky+Radim

Dovednostní soutěže: Střelba na branku:  Matyáš  Felix/AFK 
Pečky; Střelba na cíl: Klára Karkošová/dívky Pečky+Radim; Rych-
lostní slalom: Jiří Fojtík/Viktoria Radim

Zdeněk Buřič

• stavební řezivo (hranoly, fošny, 
   latě a prkna)
• pořez vlastní kulatiny
• výroba palet, podlážek
• hoblované profily, plotovky
• prodej PALUBEK a OSB desek
• dřevěné brikety (pytel 10 kg)
• třísky na zátop, dřevo na topení
• vlastní autodoprava

Provozovna:

bývalý Klavarský mlýn - přes Ohradu u Nové Vsi I 
provozní doba: 7:30 - 15:30 h

email: info@klavary.cz, www.klavary.cz
Volejte na tel. čísla:

777 736 189 / 777 736 111 / 321 76 31 60

Black Belt Cup

Dne 13. 10. 2018 se členové školy Taekwon-do ITF Pečky zúčast-
nili mezinárodních závodů Black Belt Cup v Rakouském Korneu-
burgu.  Kromě  závodníků  z  České  republiky  se  závodů  zúčastnili 
také  taekwondisté  z Maďarska, Bosny  a Hercegoviny,  Itálie, Mol-
davska  a  domácího  Rakouska.  V  silné  zahraniční  konkurenci  se 
naši závodníci neztratili a ze svých prvních zahraničních závodů si 
všichni odvezli cenné kovy:

Eliška Bortlíková - 1. místo sestavy, 3. místo sportovní zápas
Šimon Strniště - 3. místo sportovní zápas 
Adam Spáčil - 3. místo sportovní zápas
a Ondřej Váňa - 3. místo sestavy, 3. místo sportovní zápas

Ke sportovním úspěchům reprezentantům naší školy gratulujeme. 
Hana Kuprová, trenérka školy Taekwon-do ITF Pečky, III. Dan
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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

Přijměte pozvání
na  společenské  a  kulturní  události  le-

tošního konce roku, které pro vás společně 
s  partnery  připravuje  Kulturní  středisko 
města Pečky. Těšíme se na setkání s vámi 
a vašimi blízkými na přednáškách, divadel-
ních představeních pro děti  i  pro dospělé, 
výletech,  promítáních,  ale  i  pravidelných 
cvičeních  pro  dospělé,  kurzech  společen-
ského tance pro mládež a v tanečních krou-
žcích pro děti. 

Podrobný program sledujte v přehle-
du akcí Pečeckých novin, ve vitrínách KS 
a na webových stránkách města Pečky. 

Lukáš Hanzelín, ředitel KS



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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 1. 11.   19:00  Filmový festival dokumentárních filmů v Pečkách - Migrace (NP) 
      Malý sál KD Pečky
 3. - 4. 11.  9-17  Výstava železničních modelů, Žerotínova 281, Pečky
 3. 11.  10:15  AFK Pečky - Brandýs-Boleslav (starší žáci) - stadion AFK Pečky
    11:55  AFK Pečky - Brandýs-Boleslav (mladší žáci) - stadion AFK Pečky
   13,14:45  Krajský přebor minižákyň Sokol Pečky - Ml. Boleslav 
      Parkhala Pečky
    14:00  Tvořivé odpoledne pro rodiče s dětmi - Listopadová dílna (VCP)
    16:30  Kurz společenského tance a chování (KS) - velký sál KD Pečky
   Středočeská krajská liga mužů Basketbal Pečky - BK Kralupy 
      Parkhala Pečky
    19:00  Basketbalové utkání 1. ligy žen TJ Sokol Pečky - Žabiny Brno B 
      Parkhala Pečky
 4. 11.  10:00  Středočeská krajská liga mužů Basketbal Pečky - BK Mělník 
      Parkhala Pečky
    13:30  Basketbalové utkání 1. ligy žen TJ Sokol Pečky - KP Brno B 
      Parkhala Pečky
    14:00  AFK Pečky „A“ - Sokoleč - fotbalový stadion Pečky
    16:00  Filmová pohádka pro děti „Králíček Petr“ - Kino na kolečkách (KS) 
      Malý sál KD Pečky
 5. - 30. 11.  Prodejní výstava obrazů, kreseb, akvarelů 
   a pastelů Ilony Bochníčkové (MK) - městská knihovna
 6. 11.  18:00  Workshop Lampičky - malované - KLUBKO (VCP) 
 8. 11.  19:00  Filmový festival dokumentárních filmů v Pečkách
   Cikáni jdou 20. stoletím (NP) - malý sál KD Pečky
 9. 11.  20:00  Show Josefa Náhlovského se skupinou Kozí Bobky (KS)
      Velký sál KD Pečky
 10. 11.  10:15  AFK Pečky -SK UNION Čelákovice (starší žáci) - stadion AFK Pečky
    11:55  AFK Pečky - SK UNION Čelákovice (ml. žáci) - stadion AFK Pečky
    11:00  Piloxing maraton Zuzky Víznerové (KS) - velký sál KD Pečky
    13:00  Deskohraní - odpoledne plné her a hlavolamů (MK)
      Městská knihovna Sv. Čecha v Pečkách
    14:00  Workshop - Andělská keramika pro všechny (VCP)
    16:30  Kurz společenského tance a chování (KS) - velký sál KD Pečky
 11. 11.  10:15  AFK Pečky - Český Brod (dorost) - stadion AFK Pečky
    14:00  AFK Pečky „B“ - Svojšice - stadion AFK Pečky
 12. 11.  17:30  Žákovský koncert ZUŠ - velký sál ZUŠ Pečky
 13. 11.  18:00  Workshop Lampičky - drátované - KLUBKO (VCP) 
 14. 11.  17:00  Přednáška „Životní styl v dobách první republiky“ (ČKA)
      Přednáškový sál KD Pečky
 17. 11. 13,14:45  Krajský přebor minižákyň Sokol Pečky - Sokol Nusle
      Parkhala Pečky
    16:45  Basketbalové utkání 1. ligy žen TJ Sokol Pečky - Sokol Nusle
      Parkhala Pečky
    17:00  Rozsvícení Havlova srdce - Den boje za svobodu a demokracii
      Pietní místo u budovy MěÚ Pečky
    18:00  Kurz společenského tance a chování  - 3. prodloužená (KS)
      Velký sál KD Pečky
 18. 11.  10:00  Basketbalové utkání 1. ligy žen TJ Sokol Pečky - USK Praha B
      Parkhala Pečky
    13:30  AFK Pečky „A“ - Zruč nad Sázavou - fotbalový stadion Pečky
    14:00  Workshop - Enkaustika (VCP) - Vzdělávací centrum Pečky
    15:00  Divadelní představení pro děti „Tři bratři“- DS Hálek Nymburk (KS)  
      Velký sál KD Pečky
 20. 11.  18:00  Workshop Lampičky - drhané - KLUBKO (VCP) 
 21. 11.  17:00  Přednáška „Nástupnické státy po rozpadu Rakousko-Uherska“
   Lubomír  Krátký (ČKA) - přednáškový sál KD Pečky
 23. 11.  19:30  Degustace z vinných sklepů Kutná Hora (KS)
      Malý sál KD Pečky
 24. 11.  7:00  Výlet do IQlandie Liberec (KS) - Odjezd od KD Pečky, 200,- Kč BUS
    14:00  Ateliér - kurz malby, kresby pro všechny (VCP)
    16:30  Kurz společenského tance a chování (KS) - velký sál KD Pečky
 25. 11.   9:00  1. Kreativbazar - bazar kreativního materiálu (Š. Karafiátová) KD
 27. 11.  18:00  Workshop Lampičky - decoupage - KLUBKO (VCP) 
 28. 11.  17:00  Přednáška „Bajkalsko-amurská magistrála“ - Václav Turek, 
      cestovatel, spisovatel (ČKA) přednáškový sál KD Pečky
 30. 11.  19:30  Divadelní předst. „Přednosta stanice“ - DS Hálek Nymburk (KS)
      Velký sál KD Pečky
 2. 12.  14:00  Adventní slavnosti 2018 (SRPDŠ)
      Náměstí za kostelem sv. Václava, ZŠ Pečky
    17:00  Adventní koncert - komorní orchestr Vox Bohemica z Českého Brodu  
      (Šostakovič, Suk, Vivaldi) - evangelický kostel v Pečkách
 3. 12.  14:00  Tvořivé odpoledne pro rodiče s dětmi - Adventní dílna (VCP)
 4. 12.  18:00  Workshop Vánoční dekorace - venkovní věnec - KLUBKO (VCP) 
 5. 12.  17:00  Přednáška „200. výročí založení Národního muzea v Praze“ - Klára 
   Woitschová, archivářka NM v Praze (ČKA) - přednáškový 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 co, nechybí Vám v Pečkách Městská 

policie? Ale kde vzít finance na provoz, ptá-
te se? Měl bych jeden naivní skromný tip. 
Stává se pravidlem, a  je  to  stále častěj-

ší, že přijde do datové schránky pozdrav od 
městských policií z různých měst ČR, a ten 
pozdrav  je  ve  formě  pokuty  za  přestupek. 
Ne nijak dramatický,  třeba za  jízdu v obci 
rychlostí  57  km/h  800,-  Kč.  Pokud  je  ka-
mera funkční 24 hodin denně a aut kolem 
projede nespočet,  tak  je  to  solidní  příspě-
vek  na  činnost.  A  pokud máte  v  katastru 
tzv. státovku, tak to musí být doslova hody. 
A  podle  mě  si  málokdo  dovolí  nezaplatit. 
Pro příklad - MP Lysá n. L. měří ve Starém 
Vestci, MP Český Brod v Rostoklatech, MP 
Říčany v Louňovicích  atd. Za mě by mohl 
být radar pro Pečky, třeba na Kubšovce! Ale 
tam vlastně není omezení rychlosti, tak to 
berte s rezervou! 

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


