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Tříkrálová sbírka nově i u nás
Start čtyřicáté Pečecké desítky
Memoriál Jardy Kvačka se blíží
V sobotu 9. března přivítáme v Pečkách téměř tisícovku běžců na startu již
40. ročníku Pečecké desítky Memoriálu
Jardy Kvačka. Závody pořádají pečečtí atleti v těsné spolupráci s Městským úřadem
Pečky. Mezi startujícími se objeví běžci
z několika zemí. Zcela jistě nebudou chybět naši špičkoví vytrvalci a je docela možné, že do Peček zavítají i běžci z některé ze
zemí afrického kontinentu. Hlavní závod
na 10 km je určen jak registrovaným, tak
i kondičním běžcům. Registrace závodníků stále probíhá na internetových stránkách Pečecké desítky http://pecky10km.
cz/., na www.sportt.cz naleznete seznam
již přihlášených závodníků. Na  stránkách
Pečecké desítky jsou k dispozici bližší podrobnosti, jak o hlavním závodě, tak i o závodech mládeže. Hlavní závod na 10 000 m
bude odstartován ve 12:00. Přesně změřená
trať s minimálním převýšením je vedena
z městského parku po silnici do Ratenic

a Cerhenic, kde je obrátka. Po stejné trati se
běžci vrací  zpět do Peček. Účastníci závodu, kteří mají v Pečkách a nejbližším okolí
bydliště nebo jsou registrováni v některém
z pečeckých oddílů, si to opět rozdají o nejrychlejšího „Pečáka“. Opět je do programu
zařazena soutěž čtyřčlenných družstev.
Vítězství v hlavních kategoriích z minulého roku obhajují Jan Janů a Eva Vrabcová. V rámci memoriálu Jardy Kvačka se
uskuteční 16 mládežnických závodů. Start
první kategorie je na pořadu v městském
parku v 8:30 hod. Zatímco na hlavní závod
se lze zaregistrovat předem na internetu,
děti se registrují až v den závodu ve sportovní hale, nejpozději 30 minut před startem své kategorie. Pro ty, kteří nemají tolik
natrénováno je na 10:00 v parku připraven
kondiční lidový běh na 1.600 m. Pořadatelé
se těší na Vaši účast a věří, že běžce přijdete
povzbudit v hojném počtu.

SVOZ BIOODPADU 2019

Jiří Katrnoška

Mimořádný svoz bioodpadu z hnědých nádob označených nápisem BIO
bude proveden dne 11. 3. 2019.
Pravidelný týdenní svoz v Pečkách i ve Velkých Chvalovicích
bude znovu nastaven od 1. 4. 2019 každé pondělí.
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Zprávy z radnice

ÚVODNÍK
Vážení čtenáři, dovolte mi seznámit Vás
se změnou týkající se Pečeckých novin. Od
1. března dochází ke změně ve složení redakční rady a redaktora.
Chtěla bych poděkovat paní Mgr. Janě
Kusé i celé redakční radě, za obrovský kus
práce, který udělali. Na jejich práci bych
ráda navázala nejen já, ale i redakční rada
v novém složení. Členy rady jsou, kromě
mě,   ještě paní Viktorie Janáčková, MSc.  
a pan Mgr. Libor Vodička Ph.D.
Březnové číslo je velmi podobné číslům
předcházejícím. Ale chystáme i změny. Budeme velmi rádi, když nám napíšete, jaké  
jsou   Vaše představy o budoucnosti novin.
Vyhovují Vám barevná vydání? Chybí vám
v novinách nějaké informace?
Těším se nejen na Vaše nápady, ale
i ohlasy. Ty pozitivní jistě potěší. Negativní
mohou inspirovat a posouvat kupředu.
Můžete psát na
blanka.kozakova@pecky.cz nebo na
info@pececkenoviny.cz.
Mgr. Blanka Kozáková

Pečecké

Dobré zprávy
starostky
Děkuji pečeckým sokolům za pozvání na
výroční schůzi. Je skvělé vidět, kolik aktivit se pod Tělocvičnou jednotu Sokol Pečky
vejde. Upřímně doufám, že se podaří získat
dotaci na opravu sokolovny a nalezneme
způsob, jak opravu dofinancovat. Bylo by
skvělé vidět tuto krásnou budovu brzy celou
zrekonstruovanou.
Můj vřelý dík směřuji  k zaměstnancům
MěÚ Pečky, kolegyni místostarostce Ivetě
Minaříkové a všem, kdo přispěli na transparentní účet paní Rakové (2101576526/2010)
a pokusili se tak všemi silami zmenšit dopady ničivého požáru nad spořitelnou dne
28.1.2019.
S radostí jsem přijala zprávu o projektu
MC Pramínek, který zahajuje mezigenerační projekt v DPS Pečky. Děti a senioři budou
spolu tvořit i hovořit.  Více o projektu naleznete v těchto novinách.
Vaše Alena Švejnohová

Vybráno z únorového zastupitelstva města
• v úvodu Zastupitelstvo města konstatovalo, že je schopno se usnášet vzhledem k přítomnosti 20 členů ZM v Pečkách
• ZM vzalo na vědomí prezentace studií: Masarykovo náměstí, lokalita Bačov
• ZM vzalo na vědomí plnění rozpočtu ke dni 31. 12. 2018
• ZM přijalo informaci o možnosti navázání spolupráce s některou obcí Zakarpatí
• Informaci o možné realizaci projektu s názvem Zastávka “Lesní” - příroda se ničit nesmí” na základě podané žádosti MŠ Mašinka o dotaci z Programu 2019
• ZM schvaluje rozpočtová opatření č.1/2019
• ZM schvaluje poskytnutí dotací pro AFK Pečky, TJ Sokol Pečky, TJ Spartak Pečky, Oddíl vodní turistiky Pečky, z.s. a Prostor Plus o.p.s.
• ZM schvaluje úpravu zřizovací listiny Pečovatelské služby města Pečky v bodě VII - zřízení doplňkové činnosti - Senior doprava
• ZM schvaluje podání žádostí o dotace
• ZM schválilo pana Ing. Ladislava Zindra jako sedmého člena Finančního výboru
• ZM ukládá starostce města uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací výše
uvedeným klubům a organizacím
Zpracovala: Mgr. Blanka Kozáková

NOVINY

A je to…

Původně jsme chtěli zveřejnit nevábné
fotky chodníku a přilehlých trávníků v ul. P.
Bezruče - mezi posledním domem a hřbitovem. Prakticky nebylo možné se bezpečně
usadit na lavičku a nešlápnout do exkrementu. Pohled na trávník byl nechutný.
Ale jdeme na to jinak...
1. Uklidili jsme to. 2. Přidali jsme koš se
sáčky na exkrementy. 3. A nakonec Vás prosíme, uklízejte po svých psech a zachovejte
chodník a trávník důstojný a použitelný nejen pro seniory, kteří tudy často chodí.
Děkujeme Pečeckým službám za rychlou
spolupráci!

Informace o množství
vytříděného odpadu
v Pečkách a Velkých
Chvalovicích

Město Pečky informuje občany o množství odpadu, který vytřídili do sběrných nádob   za období od 01.10.2018 do 31.12.2018
a který byl předán k dalšímu využití. Nádoby na tříděný odpad poskytuje městu Pečky
společnost EKO-KOM, a.s. a to na základě
smlouvy o výpůjčce. V roce 2019 byla  sběrná síť kontejnerů rozšířena o sběr nápojových kartonů.
Za uvedené období se vytřídilo: papír 41,850 t; plast - 21,490 t; sklo - 13,340 t; kovy
- 22,770 t; celkem to je 99,450 t vytříděného
odpadu a předaného k dalšímu zpracování.
Město Pečky obdrželo za tento odpad odměnu ve výši 177 177,00 Kč, o kterou se snižují
náklady na likvidaci odpadů ve městě.
Děkujeme, že odpad třídíte.

Kácení stromů kolem rybníka Benešák

Město Pečky musí nechat odstranit
v okolí rybníka Benešák 28 ks stromů napadených lýkožroutem smrkovým a 19 ks stromů z důvodu obecného ohrožení.
Výskyt tohoto škůdce v těchto místech
u 28 stromů byl zaznamenán už na podzim roku 2018, kdy podle vývojového stádia brouka nehrozilo další riziko rozšíření.  
Kůrovec je agresivní druh a po napadení
stromu tvoří ve dřevě systém matečných
a larvových chodeb, kdy se larvy živí pletivem rostlin. Zdravý strom se v některých
případech pomocí vyloučené mízy dokáže ubránit. Stromy zůstaly stát přes zimu
v naději, že se lýkožroutu ubrání. Bohužel
v tomto případě stromy uschly a musí být
vykáceny.
Na začátku února proběhla kontrola technického stavu rybníka Benešák.  Konkrétně
byla kontrolovaná zemní dělící hráz mezi
Mlýnským náhonem a okrajem rybníka,
kde se nachází celkem 19 ks dřevin. Posudek a hodnocení vypracovala specializovaná firma Vodní díla – TBD a.s., Praha. Závěr
a doporučení této firmy cituji:
„V současném stavu není možné žádnými technickými prostředky zajistit stabilitu
stromů na dělící hrázi a je jen otázkou času,
kdy přijde vítr takové intenzity, kterému
stromy nebudou moci odolat. S ohledem
na skutečnost, že je dělící hráz součástí

veřejného prostoru, je z důvodu obecného
ohrožení nutné stromy na dělící hrázi v co
nejkratším možném termínu odstranit. Případné vývraty stromů mohou také způsobit
takové porušení hráze, při kterém hrozí její
protržení a vznik zvláštní povodně. Vzhledem k malému převýšení hladiny v rybníku
nad hladinou v Mlýnském náhonu by ale
v takovém případě nemělo dojít k obecnému ohrožení a vzniku škod mimo vodní dílo.
Doporučení: V co nejkratším možném
termínu vykácet všechny stromy na dělící
hrázi, pařezy ponechat a realizovat obnovu
rybníka Benešák dle projektové dokumentace plánovaného odbahnění rybníka. Na
rekonstruovanou hráz již žádné stromy nevysazovat.
Těchto devatenáct stromů a stromy napadené kůrovcem jsou kolem rybníka Benešák označeny oranžovou barvou a budou
odstraněny.   Informace je také zveřejněna
na stránkách města Pečky www.pecky.cz
a na facebook profilu Město Pečky.
Za pokácené stromy bude náhradou v letošním roce vysázeno u cyklostezky na Velké Chvalovice před čerpací stanicí dvanáct
nových stromů a sedm stromů ve Velkých
Chvalovicích.
Hana Pokorná - MěÚ Pečky
Odbor životního prostředí

2019 | 3

3 | 2019

Pečecké

Zprávy z radnice

NOVINY

Z únorových jednání rady města
• RM doporučila ZM ke schválení poskytnutí dotací sportovním klubům pro rok 2019:
		
Oddíl vodní turistiky Pečky    	85.000,		
TJ Spartak Pečky                 	 150.000,		
TJ Sokol Pečky
360.000,		
AFK Pečky
340.000,• RM pověřila Mgr. Blanku Kozákovou plněním úkolu redaktora Pečeckých novin
• RM schválila podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na výkon sociální práce pro
rok 2019, požadovaná výše dotace 370.000,• RM schválila podání žádosti o dotaci v rámci výzvy MAS Podlipansko OPZ. Název
projektu “Sociálně odpovědná obec”. Výše dotace činí cca 1.200.000,-. Spoluúčast města
činí 5 %
• RM schválila SOD mezi městem Pečky a společností SANRECO-stav, s.r.o. na odstranění následků požáru dne 28.1.2019
• RM schválila dokument “Pravidla postupu pořizování změn územního plánu města
Pečky” a současně zrušila předpis RM č.j.: 400/4d/2015 ze dne 16.2.2015
za správnost odpovídá Mgr. Blanka Kozáková

Ukliďme svět, ukliďme Česko,
ukliďme Pečky a Velké Chvalovice!
Ve spolupráci s MAS Podlipansko se Pečky a Velké Chvalovice v neděli 7. dubna zapojí do již osmého ročníku akce „Ukliďme
svět, ukliďme Česko“. Cílem akce je vyčištění veřejných prostranství v obcích, polních
cest, břehů potoka na našem území od odpadků, odstranění černých skládek, či úklid
jiných lokalit ve městě a okolí. To vše s pomocí dobrovolníků, dětí ze škol, školek, aktivních vodáků a dalších zájmových skupin
v jednotlivých lokalitách.
Akce je pro město Pečky koordinována
komisí Životního prostředí, která zájemcům
o úklid dodá pytle na odpad nebo rukavice
nutné k uklízení a zajistí registraci Vašeho
úklidu, odvoz odpadu a podle zájmu i doprovodný program k akci. Pokud máte zájem se
akce účastnit, prosím zašlete email na adresu janackova@nasepecky.cz s informacemi

o tom, kde byste rádi uklidili a jakou od nás
budete potřebovat podporu. Pokud nemáte
konkrétní představu o Vašem zapojení do
akce, ale přesto byste se rádi akce „Ukliďme
svět, ukliďme Česko“ účastnili, prosím nahlaste se na stejnou emailovou adresu jako
dobrovolník a my Vás dále nasměrujeme na
již určené úklidové lokality a spojíme Vás
s jednotlivými místními koordinátory.
V loňském roce jsme uklízeli na katastru
25 obcí a podél toku Výrovky na území Podlipanska. 860 dobrovolníků vysbíralo 8 277
kg odpadu - budeme letos úspěšnější?:-)
Akce bude dále podpořena komunikací
na webu a facebookových stránkách města
Pečky.
Za komisi Životního prostředí,
Viktorie Janáčková, Naše Pečky

Kolik odpadu vytřídíme?

Určitě jste si všimli, že v Pečkách a Velkých Chvalovicích velmi dbáme na dostupnost kontejnerů na tříděný odpad. V tuto
chvíli máme na našem území k dispozici
více než 230 takovýchto kontejnerů a dále
pak 5 popelnic na rostlinné oleje a tuky, 7
kontejnerů na drobný elektroodpad a 1 velký kontejner na textil na sběrném dvoře,
kde probíhá také sběr kovů a třídí se zde
i další komodity. Tušíte ale, jak jsou jednotlivé kontejnery využívané, kolik kilogramů
průměrně každý náš občan vytřídí a jak
jsme na tom s tříděním v porovnání s jinými
městy naší velikosti nebo v rámci Středočeského kraje?
Za první půlrok minulého roku (2018),
každý z nás v průměru vytřídil 148 kilogramů papíru, plastu, skla a kovu, což je více
než 20% veškerého odpadu v průměru na
osobu. Nejvíce třídíme papír (více než 68
kg na osobu), dále pak plast (téměř 37 kg

na osobu) a na třetím místě nejlépe třídíme
sklo (téměř 34 kg na osobu). V porovnání se
stejným obdobím předchozího roku jsme se
výrazně zlepšili v třídění papíru, kde došlo
k navýšení třídění o 12 kg na osobu.
Když se pak podíváme na statistiky třídění v našem městě za poslední statisticky
uzavřený rok, tj. 2017, občané Peček a Velkých Chvalovic v průměru vytřídili 269 kilogramů papíru, plastu, skla a kovu. V porovnání s podobně velkými obcemi v České
republice jsme vytřídili o 7 kilogramů na
osobu více než v ostatních obcích. V rámci
Středočeského kraje pak převyšujeme průměr třídění odpadu o 13 kilogramů na osobu. Celkově jsme v Pečkách a Velkých Chvalovicích za rok 2017 vytřídili 152 tun papíru,
88 tun plastu a 55 tun skla.
Děkujeme, že třídíte!
Za komisi Životního prostředí,
Viktorie Janáčková, Naše Pečky

Propaganda jako zbraň
Středa 3. dubna 2019, 18:00 až 20:00
Kulturní středisko města Pečky - vstupné zdarma
Česko je pod silným vlivem dezinformační kampaně. Ovlivnila prezidentské
volby, denně zasahuje do našich životů.
Kdo ji organizuje a co jsou jeho cíle? Jak
se proti lžím ve veřejném prostoru bránit?
Novinář Ondřej Kundra nás seznámí
s nástrahami, které na nás mohou čekat na
internetu, v tisku, ale i v e-mailu. Některá média pomocí manipulativních a často

i lživých zpráv s úspěchem ovlivňují myšlení a konání statisíců lidí. Komu to prospívá a proč to dělá? Může být manipulativní propaganda součástí záměru velmoci
k ovládnutí jiných zemí bez použití zbraní? Co je to hybridní válka a jak probíhá?
O tom se dovíme v přednášce Ondřeje
Kundry a v následující diskuzi.

F.
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Finanční úřad
pro Středočeský kraj
Územní pracoviště
v Kolíně

Oznamuje, že
dne 20. 3. 2019
od 14:30 do 16:30 hodin
budou jeho pracovníci
přítomni na MěÚ v Pečkách
a bude zde umožněno
získat informace a podat
přiznání k daním z příjmů
za rok 2018.
Informace k daním z příjmů též na

www.financnisprava.cz,
v záložce „Daně“.

Česká spořitelna

v náhradních prostorách
Česká spořitelna v Pečkách obnovila poskytování služeb pro veřejnost. V náhradních prostorách v budově radnice na Masarykově nám. 78 jsou do odvolání poskytovány všechny nebankovní služby.   Více na
webu města www. pecky.cz.
Bankomat  České spořitelny je v provozu
24 hodin denně na původní adrese, tj. na Tř.
5. května .

Víte, že…
. . . 1. února 2019 nastoupila na místo
odborné referentky odboru výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy
Ing. Martina Macháčková? Léta se věnovala
projektování, a má proto dobré předpoklady
pro práci v oblasti územních či stavebních
řízení. Přejeme jí, aby byla v novém zaměstnání spokojená.
. . . po roce hledáme nové asistenty
prevence kriminality? Dohoda s Úřadem
práce v Kolíně umožňuje, aby na tato místa nastoupili uchazeči o zaměstnání. Díky
nízké nezaměstnanosti však není mezi evidovanými příliš velký zájem pro město pracovat.  Dosavadní asistenti Iva Dymáčková,
Eva Köszeghyová a Petr Veselý zažili horké
letní dny i mrazivé lednové počasí a nachodili za 12 měsíců stovky kilometrů. Sami
přiznávají, že si na pochůzky venku zvykli
a práce asistentů je bavila. Poznali každou
ulici a sesbírali spoustu podnětů od občanů.
Poslední ze „čtyřlístku“ paní Eva Třísková
je zaměstnancem města a bude novým asistentům předávat své zkušenosti.
Cecilie Pajkrtová, tajemnice města

Přemístění nádoby
na sběr rostlinného oleje
z rohu ulice Grégrova
a Dobřichovská

Informace pro občany. Nádoba na sběr
rostlinného oleje, která byla umístěna na  
rohu ulice Grégrova a Dobřichovská v Pečkách, byla přemístěna v ulici Grégrova do  
nové zástavby rodinných domů ke stanovišti kontejnerů na tříděný odpad.
MěÚ Pečky
Odbor životního prostředí
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Různé

Mateřské centrum Pramínek
zve děti ve věku 6 – 15 let do projektu

Buďme spolu

aneb setkávání dětí s babičkami a dědečky.
Budeme společně zpívat, hrát, tvořit, číst si,
zkoušet rukodělné práce a jen tak si povídat.
Setkání budou probíhat jednou za 14 dní ve čtvrtek
od 14:00 - 15:00 h nebo 14:30 – 15:30 h (podle zájmu)
v prostorách klubu v Domě s pečovatelskou službou Pečky

Další setkání proběhnou 14. 3. a 28. 3. 2019
Kdo by měl zájem či dotaz,
ozvěte se na 777 296 131 či mcpraminek@seznam.cz
Vítáme další zájemce.
Možnost vyzvednout či odvést děti
dle dohody kdekoli a kamkoli.
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Pozvání na přednášky ČKA
Srdečně zveme na program přednášek ČKA prvního pololetí 2019
a na výlet za poznáním do Svatého Jána pod Skalou, perly Českého
krasu, s odborným výkladem historičky PhDr. Anny Matouškové.
Věříme, že nabídka témat vzbudí Váš zájem a přijmete pozvání k setkání v příjemném prostředí přednáškového sálu KD města Pečky.
Plakáty na připravené přednášky jsou k nahlédnutí na našich stránkách  www.akademiepecky.wixsite.com/akademie
Ludmila Švandová

Svaz tělesně postižených v České republice z.s.
místní organizace Pečky
zve své členy na tyto akce:

ve čtvrtek 7. 3. 2019 od 13:30 hod.
na Výroční schůzi s posezením k oslavě MDŽ

konanou ve velkém sále Kulturního domu Pečky
Program: zpráva o činnosti spolku 2018 ‐ hudba s programem
(průkazky s sebou + 60,‐ Kč – přísp. 2019)

ve čtvrtek 28. 3. 2019
na Výlet do Kudowy Zdroje

Odjezd: v 7:00 h od Kulturního domu Pečky
Návrat: okolo 15:00 h
cena: 100,‐ Kč (ostatní 120,‐)

Společenský klub Pečky

Je zima a nechce se Vám sedět odpoledne doma o samotě? Přijďte
do Společenského klubu, zatím každé pondělí od 14 hodin. Zájemci
o žolíky začali hrát otevřený turnaj, ostatní zkoušejí kanastu. Jsou
zde další společenské hry, ale můžete si pouze povídat. Máte možnost
si zde uvařit kávičku či čaj, občas někdo přinese domácí sladkost.  
Plánujeme ještě další den na setkání, který by byl zaměřen na ruční
práce, co kdo umí naučí ostatní zájemce. Hlavně přijďte.
Každé pondělí od 10:00 do 10:30 h si přijďte do kult.  domu zacvičit
na míčích.
Věra Šuková

Vážení spoluobčané,

chtěl bych Vás touto cestou informovat, že došlo ke změně ve vedení Místní organizace KDU-ČSL Pečky. Současně bych chtěl poděkovat bývalému předsedovi, panu Zdeňkovi Krejčímu, za dlouhodobou a usilovnou práci jak pro naši stranu, tak i především pro naše
město. Záměrem Místní organizace Pečky je podporovat občanskou
společnost v naší obci. Zastáváme konzervativní hodnoty, v rámci
kterých je každý člověk zodpovědný za sebe, svoji rodinu, a také spoluodpovědný za obec a zemi, kde žije. Klademe důraz na vlastní iniciativu člověka, svobodnou diskuzi, a tím i zapojení občanů do dění
ve městě. Pokud máte zájem společnými silami vytvářet a zúčastňovat se aktivit v tomto duchu, tak budeme velmi rádi, budete-li nás
kontaktovat. Zároveň Vás zveme na besedu s europoslancem  panem
docentem Pavlem Svobodou, která se uskuteční 25. dubna v Kulturním středisku; čas bude upřesněn.
S přáním krásného jara,
za MO KDU-ČSL předseda Petr Zavřel
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Informace pro obyvatele města Pečky
Investor Správa železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC, s.o.) připravuje novou drážní stavbu „Velim – Poříčany, BC“. Projekční přípravu této stavby ke stavebnímu řízení a následné realizaci zajišťuje společnost „SP + SEU_VelPo_DSP“ založená Smlouvou o sdružení. Správcem této společnosti je firma SUDOP PRAHA a.s..
Připravovaná stavba leží ve Středočeském kraji a území okresů
Kolín a Nymburk, konkrétně se dotýká katastrálních území Velim, Cerhenice, Dobřichov, Pečky, Velké Chvalovice, Tatce, Hořany
u Poříčan a Poříčany. Stavba bude probíhat na trati Kolín – Praha,
v úseku Velim – Poříčany.
Předmětem stavby jsou dílčí úpravy ve stanici Velim (úprava
stávajícího podchodu a doplnění nových výtahů), dále dva traťové úseky Velim-Pečky a Pečky-Poříčany, spolu se stanicí Poříčany.
Stanice Pečky ležící v tomto úseku není součástí stavby.
V rámci stavby se v traťových úsecích dále řeší i stávající zastávky Cerhenice a Tatce, spolu s novými odbočkami Cerhenice
a Tatce.
Stanice Pečky, spolu s oběma návaznými traťovými úseky prošla modernizací v devadesátých létech minulého století. Vzhledem
k značnému provoznímu zatížení a technologickému vývoji je nezbytné nyní přistoupit ke komplexní obnově vyžilých a dosluhujících technologických zařízení a stavebních částí, spolu s úpravou
kolejiště.
V rámci této nové drážní stavby dojde ve stanici Pečky pouze
k provedení nezbytné nové kabeláže, která musí být z obou traťových úseků zapojena do stávající technologické budovy. Dále dojde
k dostavbě nové technologické budovy pro rozvod 22kV v areálu
stávající drážní napájecí stanice, která leží za stanicí u trati směrem na Prahu.
V obou navazujících traťových úsecích dojde k úpravě, resp.
náhradě kompletního železničního svršku (kolejnic, pražců i štěrku), dále ke kompletní výměně trakčního vedení (základy, stožáry i vlastní vedení) a realizaci nového zabezpečovacího zařízení,
včetně nezbytné kabelizace. Součástí stavby je též rekonstrukce
stávajících úrovňových přejezdů, včetně nového zabezpečovacího zařízení. Ve vybraných úsecích dojde na základě provedeného
průzkumu k sanaci problémového tělesa dráhy a dále k průběžné
obnově odvodnění trati. V rámci stavby dojde též k úpravě/sanaci

několika vybraných mostních objektů.
V nezbytném rozsahu může dojít k dotčení mimodrážních pozemků a proto daní vlastníci budou osloveni projektanty k vyjádření o možnosti dočasného, či trvalého záboru konkrétního pozemku.
V letošním roce by měla být dokončena dokumentace ke stavebnímu řízení, vydáno stavební povolení, spolu s uzavřením soutěže
na zhotovitele stavby tak, aby bylo možno zahájit realizaci v počátku příštího roku.
Vlastní realizace stavby se předpokládá po dobu cca 2,5roku
(dvě hlavní stavební sezony a návazně dokončující práce).
Ing. Miloš Krameš,
HIP stavby, SUDOP PRAHA a.s., milos.krames@sudop.cz

Zimní výlety

Foto z vycházky vlast. kroužku - rozhledna Doubravka a Nymburk a okolí.

Minigolf
Jelikož se nedá v zimě hrát venku, tak naše tréninky probíhají
v halách buď v Kotvě nebo Děčíně. Minigolfový oddíl Pečky uspořádal v Děčíně na filcovém hřišti turnaj pro seniory Sencap 2019.
Dopoledne byl trénink a odpoledne jsme si zahráli dokonce tři kola.
Trénovali jsme tam pouze dvakrát a tak na bednu to nebylo.
Věra Šuková

Prodej slepiček
Červený Hrádek  prodává slepičky našeho chovu typu

Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell-typu Arakauna.
Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 159 - 209,- Kč/ks.
Prodej: 18. března 2019

Pečky - parkoviště u „ZZN“ - 14:55 h
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky
Informace: Po - Pá  9:00 - 16:00
Tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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Základní škola Pečky, příspěvková organizace, Třída Jana Švermy 540, Pečky
nabízí pro školní rok 2019/2020 – vzdělávání v Přípravné třídě
Obecné informace k Přípravné třídě:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

jedná se o mezistupeň mezi předškolním a školním vzděláváním
je bezplatná
započítává se do povinného předškolního vzdělávání
děti nedostávají známky
v pololetí a na konci školního roku každé dítě obdrží slovní hodnocení
při všech činnostech jsou zohledňovány individuální možnosti dítěte
do Přípravné třídy se mohou hlásit děti, které byly u zápisu v jiné škole
počet dětí ve třídě min. 10 - max. 15
děti mohou navštěvovat ranní i odpolední družinu
děti mají možnost stravovat se ve školní jídelně
děti se účastní akcí společně se žáky ZŠ Pečky, p.o.
vzdělávání probíhá denně v týdenních tematických blocích, denně od 8,00 do 11,30, poté ŠD
dokumenty k přijetí: vyšetření v PPP, u pediatra, žádost o odklad v ZŠ, rodný list, žádost o přijetí v ZŠ Pečky, p.o./ v den zápisu - květen 2019/
o přijetí dítěte do Přípravné třídy rozhoduje ředitel/ka školy
kontakt: Mgr. J. Heroldová (řed.školy),tel. 321785090, email: zspecky@zvspecky.cz

Přípravná třída je určena dětem:
‐
‐

od 6 let s odkladem povinné školní docházky; s jazykovým znevýhodněním /děti cizinců/; s grafomotorickými obtížemi
se sníženou koncentrací pozornosti; s logopedickými obtížemi; s poruchou koncentrace pohybu; se zdravotním oslabením nebo znevýhodněním

Výukový program
krmítko

Protože nás zajímá, jak správně pečovat
o zvířata v zimním období (zejména o ptáky), rozhodli jsme se pozvat si do školy zaměstnance z nedalekého Ekocentra Huslík, kteří nás v rámci výukového programu
Krmítko, seznámili s těmi nejzásadnějšími
věcmi. Zaměřili jsme se hlavně na krmení,
péči o nemocná zvířata a rozpoznávání zvířat. Žáci pracovali s pracovními listy, rozpoznávali autentické zvuky ptáků, pracovali
ve skupinách. Závěrem obdrželi krmítko,
o které se budou pravidelně starat.
J. Heroldová

Kurzy pro získání
vědomostí první pomoci

V tomto měsíci jsme ve škole začali sérii
rychlokurzů pro získání vědomostí základů
první pomoci (záštita ČCK Kolín).  
První kurz byl zaměřen na život ohrožující stavy (bezvědomí a resuscitace).  Samozřejmostí byl praktický nácvik resuscitace
a zotavovacích poloh.
K. Vyskočilová

… a za vše, co děláme v rámci povinné
pedagogické činnosti, ale i mimo ni, nám
neznámí pachatelé rozbili na škole okna.
Přesto, že celou situaci vyšetřuje Policie ČR,
pachatel je zatím stále neznámý.  Proč?
J. Heroldová, řed. školy

Lyžařský výcvikový kurz

Rokytnice nad Jizerou – Studenov 14. - 19. 1. 2019

Ochutnávka
ovoce a zeleniny
V průběhu čtvrté hodiny jsme se pohybovali po třídě dle pravidel naší oblíbené hry
Škatulata, batulata. Cílem bylo na jednotlivých stanovištích seznámení s ovocem či
zeleninou např. mochyně, granátové jablko,
sušené ovoce, blumy, avokádo, kiwi, nashi...
Nejprve jsme ochutnali, po té si přečetli
krátké informace s receptem na použití. Na
tabulku jsme si zapisovali jednotlivé názvy
a hodnotili, jak nám ovoce či zelenina chutnala.
Hra spojená s ochutnávkou nás hodně
bavila. Zajímavé bylo i společné vyhodnocování. Hlasovali jsme: Zda jsme ovoce či
zeleninu znali již dříve. Zda nám chutnala
nebo ne. Která pro nás byla top.
Už se těšíme na další ochutnávku a děkujeme týmu Bovys.
Vaše III. A s paní učitelkou Alenou Pechovou

Žáci 7. ročníku absolvovali ve druhé polovině ledna lyžařský výcvikový kurz v Rokytnici nad Jizerou. Stejně jako v loňském
roce jsme se ubytovali v juniorhotelu Roxana. Kurzu se zúčastnilo 48 žáků ze VII. A,
VII. B a VII. C.
Vedoucí kurzu pan učitel Pavel Kupr, instruktoři Jan Hranička, Kamila Válová, Petr
Švanda a MUDr. Jan Ohem přivítali žáky
sedmých ročníků u autobusu. Naložili jsme
zavazadla a lyže, spočítali děti, rozloučili
se a vyrazili směr Rokytnice nad Jizerou.
Po příjezdu jsme se ubytovali a seznámili
s ubytovacím zařízením. Ubytování a stravu jsme mohli jen chválit. Druhý den ráno
jsme zahájili výcvik na sjezdovkách. Pokročilí lyžaři zdokonalovali osvojené a začátečníci se seznamovali s lyžemi a trénovali základy lyžování.
Středeční den jsme naplánovali částečný

odpočinek od sjezdových lyží a tak jsme vyrazili poznávat nejbližší okolí chaty a navštívili město Rokytnice nad Jizerou.
V dalších dnech se žáci zdokonalovali
v různých lyžařských technikách, a tak poslední den na svahu už všichni jezdili tak, že
téměř nebyly znát rozdíly mezi zkušenými
lyžaři a lyžaři začátečníky. Odměnou a splněnou výzvou pro některé začátečníky bylo
sjetí červené sjezdovky závěrečný den kurzu. Sněhové podmínky letos byly ideální.
Využili jsme možnosti výrazně proměnlivého počasí, a tak si žáci mohli vyzkoušet jízdu
na prachovém, mokrém i zmrzlém sněhu,
jezdili jsme za jasného počasí, v mlze, sněžení i dešti.
Necelý týden pobytu na horách utekl
jako voda, a tak jsme se 19. ledna rozloučili,
zamávali sjezdovkám a vyrazili domů.
Pavel Kupr, Kamila Válová, Jan Hranička

Základní umělecká škola v Pečkách
srdečně zve na Žákovský koncert,
který se bude konat v pondělí 18. 3. 2019
od 17:30 h v sále ZUŠ.
V úterý 26. 3. 2019 proběhne v ZUŠ
Pečky krajské
kolo soutěže
MŠMT ČR ve hře na akordeon.
Soutěž bude probíhat celý den a je veřejnosti přístupná.
Petra Vorlíčková, ředitelka
www.zuspecky.cz, tel: 321 785 390
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Na hradě Bradě + Bublifuk
výstava komiksů autorů Kláry a Honzy Smolíkových v pečecké městské knihovně
V knize Na hradě Bradě, v městečku
Podbradí nebo okolních lesích se prohánějí
Bertík a Bibi, děti barona Barnabáše a baronky Berty. Proskakují z jednoho komiksového políčka do druhého a zažívají veselé
příhody v pohádkovém světě, kde na koštěti
poletuje teta Čárová, ve věži straší prapraděda Budivoj, v kuchyni zašupšák a mezi stromy tančí meluzína.
Komiksová revue Bublifuk představuje
české komiksové tvůrce a nabízí holkám
a klukům od 7 do 12 let deset původních

českých komiksů. V osmi sešitech najdete
pestrou nabídku komiksů - od šestistránkových dobrodružství po jednostránkové a návdavkem každé číslo představí jednoho
tvůrce z komiksové historie.
Součástí výstav jsou besedy s pracovními listy pro žáky I. stupně ZŠ.
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. . . na internetu
nenajdete všechno
Únorové číslo pečeckých novin seznámilo čtenáře se slovíčkem MÓROVÁNÍ a co
je tedy mórování? Kniha Řemesla našich
předků, autorů M. Janotky a K. Linharta,
vydaná v Praze 1987 v nakl. Svoboda praví,
že: .... je to zvláštní způsob zkrášlování plechových výrobků z bílého plechu. Očištěný
a dostatečně nahřátý povrch předmětu se
potíral kyselinou „sirkovou“, k níž se přidávala jedna desetina kyseliny dusičné. Cín se
na povrchu nestejnoměrně rozpouštěl, čímž
po chvíli vznikla na mórované ploše kresba.
Povrch se pak leštil a nebo se potahoval pokostem různé barvy.
Na duben jsme si pro vás připravili slovo
ROZSOCHY. Tak tedy, co jsou to rozsochy?
PS: napovíme jen, že se nejedná o obec na
Žďársku. Odpověď na Vás bude čekat opět
v příštím čísle PN.
Vaše knihovna

Upozornění

Městská knihovna v Pečkách rozšířila svou nabídku
autorizovaných prodejců
vstupenek (Ticketart, Ticketportál, Ticketstream) o společnost TICKETMASTER.
MěK

Městská knihovna Svatopluka Čecha
- Informační středisko města Pečky
5.května 241, Pečky 289 11
Tel. 321 785 566, knihovna@pececko.cz

Akce pro veřejnost 2019
4.3.–28.3. - „Na hradě Bradě + Bublifuk“ - výstava komiksů
s doprovodným programem na pracovních listech pro I.st. ZŠ od
spisovatelky Kláry Smolíkové a ilustrátora Honza Smolíka.
1.3.- 31.3. - „Velikonoce z Přelouče“ - prodej šitých výrobků s tématem
velikonoc z chráněné dílny PINS Přelouč.
2.3. v 13.30h - „Velikonoční dekorace“ - odpolední kurz drátovaných
ozdob s velikonočním motivem Zdeny Eichlerové.
5.,12.3. v 18h - „Jóga pro každého“ - pod vedením lektorky Hany Vrbské.
9.3. v 13.30h - „Psí odpoledne“ – setkání s majitelkou Zvířecí poradny
Lindou Ilievovou a jejími psími svěřenci.
12.3. v 8.30h - „Ukázka práce služebních psů“ z Výcvikového střediska
psovodů a služebních psů Býchory, kteří naší knihovnu pravidelně
využívají jako cvičiště pro policejní psy na hledání drog a výbušnin.
14.3. v 17h - Kurz enkaustiky - malování krajinek voskem a žehličkou,
lektorka Jindra Veselá.
16.3. v 13.30h - „Numerologie pro každého“ - beseda o základech
numerologie, jejím významu a praktikování s astroložkou Zdenou
Novákovou.
23.3. v 14h - „Kdo si hraje nezlobí - odpoledne plné deskových her a
hlavolamů pro děti i pro dospělé.
28.3. 8-18h - „Den otevřených dveří“
31.3. v 16h - „Telegraf v knihovně“ - autogramiáda a beseda ke knize
Zdeňka Hejduka a Petra Bašuse o místní beatové skupině Telegraf.
"Seznámení s internetem" - pro seniory a maminky na mat. dovolené.
Každé út + čt od 8 do 12 hod.
"Burza práce" - prezentace serverů s nabídkou zaměstnání, pomoc při
vyplňování formulářů, sestavování a tisk životopisů apod.
„Amnestie pro zapomnětlivé čtenáře“- (pouze v měsíci březnu!).
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Protektorát Čechy a Morava
R. Rolland k 15. březnu 1939: „Pláčeš,
Praho, ale budeš plakat i ty, Německo. Za
včerejší den proliješ v budoucnosti mnoho hořkých slz … Spáchaný zločin se obrátí proti tobě … Budeš znovu podrobeno
nelítostnému zákonu vítěze. Nemysli, že
se z toho těšíme. Se sevřeným srdcem jen
oznamujeme velikou odplatu, která tě stihne za veliký strašlivý zločin.“
Rok 1939, 14. březen: „Slováci se od
nás odtrhli, zůstaly jen Čechy.“ 15. březen:
„Jsme u Německa, Hitler na Hradě.“
První zápisy z jedinečného dokumentu
o životě v protektorátu, který zaznamenává
události každodenního života až do trpkého
konce velkoněmecké říše. Paní Anežka Smolíková z domu na rohu ulic Dobřichovská
a F. Palackého, autorka záznamů, zachycuje
postupné omezování, zákazy, potlačování
společenského života, bídné zásobování, …
Nekomentuje, zapisuje.
V září 1939 píše: „Dostali jsme lístky na
potraviny. 14. prosince: „Dnes poslední den
volného prodeje, …., vše na lístky, šaty, boty,
látky.“ Na příděl je uhlí, mýdlo, sádlo, „už
nedávají lístky na kávu, už je s ní konec,
jablka jen pro děti.“ Od září platí zatemňo-

vání, hrozí pokuta 500 K. 2. září: „Začíná válka Německa s Polskem.“ 28. října se nesmí
držet svátek. 31. březen 1942: „Dnes odvezli
zvony z kostela, naposledy zvonily.“ Květen:
„Atentát na Heydricha:“ Když začínají Němci na ruské frontě mrznout, jsou nařízeny
sbírky teplého oblečení. 6. leden 1942: „Na
úřad se odevzdávají teplé věci, šály, hančlata.“
Rok 1945 – v lednu byl vydán zákaz posílání balíků a dopisů. V březnu začaly nálety,
do konce dubna je jich zapsáno jedenáct.
Necelé tři týdny před koncem války velký
nálet na Kolín zničil továrny, elektrárnu, 22.
a 26. dubna hloubkaři napadli lokomotivy
v Pečkách.
„ V sobotu 5. května začala válka v Praze.
Němci střílejí do lidu, celý den bombardují Prahu.“ Zmínka o událostech v Pečkách,
například o „panceřáku“, zastřelení dvou
Němců, opuštění školy „národními hosty“,
Maďary, prchajícími před frontou, a německou armádou, která školu několikrát okupovala. Na závěr jsou vyjmenováni pečečtí
kolaboranti, kteří „musejí zametat ulice
a v rafenaci nakládat obilí.“
11. května přijeli Rusové. Začíná nový ži-

vot, na ulicích průvody s hudbou, proslovy.
16. května „projíždí pan prezident Beneš, jel
skrze Pečky, ve vlaku.“V červenci je Husova
slavnost, v srpnu první obžínky, „v září měl
pohřeb Rus, co ho zastřelili“, 27. října „zase
postavili pomník Masarykův na náměstí.“
Zápisy, už ne tak obšírné, pokračují do
roku 1953, poslední je z 22. ledna: „Přestěhovali poštu.“
Z.F.

24. 3. 2019

se v Českém Brodě uskuteční
v rámci koncertního cyklu
Klasika Viva

koncert

Lucie Sedlákové Hůlové
a uskupení Ensemble Lucis

- Čtvero ročních dob
Pro více informací navštivte internetové stránky:
www.klasikaviva.cz

Pozvánka

na přednášku na téma dezinformací,
iniciované nebo organizované iniciativou Přednášky o dezinformacích
3. 4. 2019  Pečky - Ondřej Kundra:

Propaganda jako zbraň

Kulturní středisko Pečky v 18:00 h.
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Sportovní ples
Fotbalový klub AFK Pečky pořádá v pátek 15. března 2019 od 20:00 h,
v KD Pečky, společenský ples s bohatou tombolou. K tanci a poslechu hraje
skupina J.B. Band pop rock. Vstupenky v předprodeji za 20,- Kč je možné si
zakoupit při tradičním zvaní nebo v hospodě na hřišti. Možná rezervace míst.
Informace naleznete také na www.afkpecky.cz.

Promítání filmů Telegraf v knihovně
jaro 2019
I v letošním roce bude probíhat promítání
filmů v Pečkách. Nově jsme navázali spolupráci se dvěma filmovými festivaly – Země
na talíři a Expediční kamerou. Zatímco Expediční kamera nabízí filmy o dobrodruzích
a pro dobrodruhy, Země na talíři je festival
věnující se odpovědnému zemědělství, klimatu, půdě….
Celou sérii promítání otevře film K oblakům vzhlížíme, nejlepší dokumentární film
roku 2014 (Český lev, Festival Ji.hlava), na
film navážeme debatou s předním odborníkem na vzdělávání – Tomášem Feřtkem.
Program letošního jarního promítání:
21. 3. 19:00 K oblakům vzhlížíme (Host
Tomáš Feřtek)
28. 3. 19:00 Brčka (Host Viktorie Tenzerová)
4. 4. 19:00 Expediční kamera – filmy
Stumped a Matsés (Host Miloslav Loudil)
11. 4. 19:00 Expediční kamera – filmy
Tupendeo a Waia-Toa Odyssey (Host Jonáš
Procházka)
Vždy v Kulturním domě, v malém sále.
Vstupné dobrovolné. Těšíme se na viděnou.

Co si myslíte, že napadne pečecké
knihovnice, v osmdesátkách odkojených
na radimských parketech, když lídři místní
rockové skupiny Telegraf vydají autobiografickou publikaci?
No přeci uspořádají jim besedu a autogramiádu k jejich knize!!
Takže: 31. 3. v 16:00 h Městská knihovna
v Pečkách zve všechny příznivce Telegrafu
na jejich besedu o tom, jak to všechno se
skupinou začalo spojenou s autogramiádou knihy „Telegraf - potulní hráči“, která
je zároveň holdem jejich 40 letého hraní.
PS: knihy Telegraf k zakoupení + domácí utopenci a půllitr Svijan zdarma.

Vzpomínáme
Dne 15. března tomu
bude 15 let, co nás
opustil navždy pan
Vincenc Bíško z Peček.
Vzpomíná
rodina Bíškova

Dne 25.3. uplyne již 5
let, co nás navždy opustila naše maminka,
babička a sestra, paní
Anna Šteglová z Peček.
S láskou vzpomínají
synové Milan, Martin
a Petr s rodinami

Dne 16. 3. uplyne 10 let,
kdy nás navždy opustil
pan Milan Šiler.
Stále vzpomíná
rodina

Dne 24. února tomu
bylo již 19 let, co nás
opustila naše milovaná dcera, sestra, manželka a maminka paní
Štěpánka
Čelárová
z Peček.
Stále vzpomínají
matka, manžel a dcery

Foto zapůjčil www.rockpalace.cz
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plníme sliby.

Všem našim zaměstnancům
jsme Vyplatili 13. a 14. plat

13. + 14. plat
5 týdn dovolené

Volejte zdarma 800 44 66 55
Volné pozice na www.magnanymburk.cz
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Výroční valná hromada AFK Pečky

V sobotu 26. 1. 2019 se v budově ZUŠ
Pečky, konala výroční schůze Amatérského
fotbalového klubu Pečky. Za přítomnosti
59 členů, příznivců a hostů bylo v běžném
programu nejsledovanějším bodem ocenění nejúspěšnějších sportovců našeho klubu,
které ze všech věkových kategorií obdrželo
celkem 17 fotbalistů, za nejvíce vstřelených
branek a za vzornou reprezentaci klubu
v uplynulém soutěžním ročníku 2017/2018.
Předseda klubu Jaroslav Lukáš ve své hodnotící zprávě ocenil především práci našich
mládežnických trenérů a dalších členů, kteří se podílejí na činnosti fotbalového klubu
a stojí za dobrými výsledky našich mužstev.

Z událostí uplynulého roku pak vyzdvihl
dva nejvýraznější – postup A mužstva do
krajské I.B třídy a realizaci oslav 110. výročí založení fotbalového klubu v Pečkách. Ve
zprávě o hospodaření za rok 2018 přednesené panem Zdeňkem Buřičem, byli přítomní
seznámeni s jeho výsledkem a nejvýznamnějšími příjmy a výdaji klubu. Pro následující období 2019 valná hromada schválila vyrovnaný rozpočet. Sportovní výkony našich
mužstev za rok 2018 následně zhodnotili
samotní trenéři. Účastníci valné hromady
mohli vyslechnout zajímavá hodnocení činnosti z působení celkem devíti mužstev, počínaje fotbalovou školičkou až po výsledky
A mužstva. Po krátké diskuzi byli přítomní
seznámeni s návrhem usnesení, v kterém se
AFK zavázalo k plnění nemalého množství
úkolů pro budoucí období. Prioritou zůstává
vytváření materiálních a organizačních podmínek pro provozování sportovní činnosti,
práce s mládeží, spolupráce s orgány státní
správy a samosprávy, vytváření projektů
ke zlepšení zázemí v areálu. Odsouhlaseno
bylo také navýšení hráčských příspěvků pro
rok 2019.
Všem účastníkům výroční schůze patří
poděkování, že si našli čas a projevili zájem
o dění fotbalového klubu.  

Nejúspěšnější sportovci AFK Pečky v sezóně 2017/2018:
1.
Matyáš Felix,  nejlepší střelec mužstva přípravky r.2010
2.
Matyáš Rumlena,  nejlepší střelec mužstva přípravky r.2009
3.
Daniel Krejčík, za vzornou účast v mužstvu mladší přípravky
4.
Kryštof Jícha, za vzornou účast v mužstvu mladší přípravky
5.
Jan Sláma, nejlepší střelec mužstva přípravky r.2008
6.
Tomáš Müller, nejlepší střelec mužstva přípravky r.2007
7.
Jan Kašpárek, za vzornou účast v mužstvu starší přípravky
8.
Ondřej Majer, nejlepší střelec mužstva mladších žáků
9.
Jakub Zajíc, za vzornou účast v mužstvu mladších žáků
10.
Daniel Zborník, nejlepší střelec mužstva starších
11.
Tomáš Havelka, za vzornou účast v mužstvu starších žáků
12.
Lukáš Novák, nejlepší střelec mužstva dorostu
13.
Tomáš Křivský, za vzornou účast v mužstvu dorostu
14.
Luboš Holub, nejlepší střelec B mužstva dospělých
15.
Mirek Cmár, za vzornou účast v B mužstvu dospělých
16.
Štěpán Růžička, nejlepší střelec A mužstva dospělých
17.
Michal Modrovič, za vzornou účast v A mužstvu dospělých
Oceněným fotbalistům gratulujeme k dosažení vynikajících sportovních úspěchů.
Fotbalové dění můžete sledovat na našich internetových stránkách www.afkpecky.cz.

Stálá prodejní místa PN
Trafika pí. Trojanové (Tř. 5. května)
Relay - nádraží ČD Pečky
Potraviny „Sídliště“ (Tř. Jana Švermy)
DIGI-FOTO (Masarykovo nám.)
COOP Jednota (Tř. 5. května / Tř. Jana Švermy)
Městská knihovna Sv. Čecha Pečky
Vzdělávací centrum Pečky (Tř. Jana Švermy)
Květiny pí. Špikové (Masarykovo nám.)

Zkoušky na vyšší technické stupně
Dne 7. 2. 2019 proběhly v pečeckém oddíle Taekwon-do ITF zkoušky na vyšší technické stupně. Zkušební komise ve složení
Mistr Vladimír Machota VII. Dan a mezinárodní instruktor David Mondschein IV.
Dan zkoušela a v mnohých případech i důkladně potrápila bez rozdílu držitele bílých
i modro-červených pásků.  Na „vyšší pásek“
bylo třeba zvládnout požadované základní
techniky, sestavy, sparringy, u vyšších pásků
také speciální techniky a silové přerážení
a samozřejmě zodpovědět otázky z teorie
Taekwon-do ITF.
K naší spokojenosti zkoušky úspěšně složili všichni nominovaní a na dalším tréninku si tak mohli uvázat „vyšší pásky“. Velkou
radost máme zejména z toho, že již máme
v oddíle držitele červených pásků, kteří už
jsou jen krok (přesněji řečeno dva kroky) od
získání mistrovských stupňů, tedy černých
pásků.

V rámci zkoušek bychom chtěli vyzdvihnout zejména výkony Štěpán Palečka
a Radka Maliny, kteří obdrželi v celkovém
součtu nejvíce bodů.

Všem zúčastněným gratulujeme!
Mezinárodní instruktor Pavel Kupr IV. Dan
a Hana Kuprová III. Dan
trenéři školy Taekwon-do ITF Pečky
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