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Veselé Velikonoce

Z obsahu:

Dobré zprávy
starostky
Milí sousedé, v rámci velikonočních příprav Vás zveme na přátelské setkání a klání
„O nejlepšího velikonočního beránka“.
Pečete rádi? Přijďte se pochlubit se svým
beránkem a přitom ochutnat, jak se povedl
u sousedů, vyměnit recepty - po babičce i ty
méně tradiční, popovídat si, potkat se.
Těšíme se na Vás v sobotu 20. 4. 2019 na
zahradě u evangelického kostela v Pečkách
(Husovo náměstí). Akce trvá od 10 do 12 hodin.

• Ráda bych na tomto místě poděkovala
všem organizátorům i účastníkům 40. Pečecké desítky. Výroční ročník závodu ukázal, že naše malé město je sportovní velkoměstem. Organizačně perfektně zvládnutá
akce bude jistě i do dalších let chloubou
města.
• Březnová veřejné debata o drogové
problematice prokázala, že spolupracujeme s opravdovými odborníky z Kolína a že
se na ně můžeme obrátit a spolehnout se, že
pracují v nejlepším zájmu našeho města.
• Nesmírně úspěšná charitativní sbírka
pro Diakonii Broumov potvrdila, že nám v
Pečkách není osud ostatních lidí lhostejný a
já Vám za to ze srdce děkuji.
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Z březnového Zastupitelstva města
• Vzhledem k přítomnosti 19 členů Zastupitelstva se ZM bylo schopno usnášet.
• ZM vzalo na vědomí „Dotazník pro vyhodnocení nároků na Skupinový vodovod Kolín“, který bude sloužit zpracovateli „Aktualizace analýzy vodárenských poměrů okresu
Kolín“, jako hlavní podklad pro posouzení stávajícího Skupinového vodovodu Kolín a následnému návrhu nutných technických opatření pro zajištění zabezpečenosti pitné vody
v budoucnu.
• ZM schválilo poskytnutí půjčky z FRB, 1. kolo pro rok 2019 na základě výběrového řízení
panu P.H. z Peček.
• ZM pověřuje Radu města k přípravě souboru otázek, odpovědí a podkladů ve věci investičního záměru firmy RIOCATH.
• ZM pověřuje Kontrolní výbor k prověření zápisů z jednání RM a ZM od roku 2016 ve
věci společnosti RIOCATH.
• ZM ukládá starostce města zajistit členství v Destinaci Kutnohorsko a Kolínsko prostřednictvím MAS Podlipansko.
Blanka Kozáková

Pečovatelská služba města Pečky začala
nově nabízet seniorům a osobám se zdravotním postižením z Peček a navazujících
obcí dopravu zejména k lékaři, za nákupy
či na úřady. Dojezd máme na okrese Kolín
a Nymburk v časech od 7:00 do 15:30, případně v jiné časy dle domluvy. Služba je
dostupná na objednání na tel. 321/785 468
nebo 720/467 607 alespoň jeden pracovní
den předem. V případě potřeby zajistíme
také doprovod kvalifikovaného pracovníka. Ceník senior dopravy je k nahlédnutí na
našich webových stránkách www.pspecky.
cz v Aktualitách.

Pečecké
služby
informují
Dne 1. 4. 2019 dochází ve společnosti Pečecké služby s.r.o. ke změně na pozici jednatele, kdy dosavadní jednatelku Adriánu
Borovičkovou nahrazuje Ing. Adam Brant.
Nyní krátké představení nového jednatele:
Přicházím do společnosti z Technických
služeb města Poděbrad s.r.o., kde jsem působil téměř 6 let na pozici Ekonoma/Vedoucího ekonomického oddělení. Během tohoto
působení se podařilo díky pravidelným investicím obměnit veškerou hlavní techniku společnosti i za maximální možné míry
využití dotačních příležitostí, zvýšit výkonnost a efektivitu společnosti a prováděných
činností a postupně navyšovat mzdy všech
zaměstnanců společnosti. Při výkonu povolání jsem dokončil vysokoškolské vzdělání
v oblasti ekonomie a managementu, konkrétně se specializací Management firem.
Získané teoretické i praktické znalosti a
zkušenosti uplatním i při vedení společnosti
Pečecké služby s.r.o.
Mým hlavním cílem je vytvořit Pečecké
služby s.r.o. jako kvalitní servisní společnost
města a jeho občanů a aktivně tak spoluvytvářet Město Pečky jako příjemné místo
k žití.
Jedním z dílčích cílů je zvýšení informovanosti a povědomí občanů o Pečeckých
službách s.r.o., a tak v každém čísle Pečeckých novin Vám přineseme pravidelné
informace o naší společnosti, naše představení, vize a plány do budoucnosti, seznámíme Vás s rozsahem a prováděním našich
činností, a přineseme informace o současný
moderních trendech v oblasti komunálních
služeb.
V dalším čísle se Vám představíme a dozvíte se o nás více informací.
Krásné jarní dny přeje,
Ing. Adam Brant

Silný vítr vyvracel stromy v Pečkách
Při silném větru dne 04.03.2019, který
postihl téměř celou republiku došlo k vyvrácení jednoho vzrostlého smrku na hrázi
rybníka Benešák a dvou stromů v místním
parku v Pečkách. Téhož dne ve večerních
hodinách musela provést zásahová jednotka
SDH pokácení dalšího smrku na hrázi a to z
důvodu jeho nestability a nebezpečí porušení dělící hráze mezi rybníkem a Mlýnským
náhonem. Podobná situace se opakovala
10.03.2019, kdy silný vítr vyvrátil další tři
vzrostlé smrky v místním parku a jednu borovici na místním hřbitově.
Město Pečky poskytlo část dřeva z těchto vyvrácených stromů SDH a Sokolu Velké Chvalovice na zajištění pálení ohňů
30.04.2019 a Základní škole v Pečkách na
výrobu laviček pro děti na školní zahradu
a na několik přírodních laviček k cestám v
okolí Peček.
Odbor životního prostředí
MěÚ Pečky Pokorná

Novinové novinky

V minulém vydání Pečeckých novin jsme
slibovali novinky v našich novinách. Máme
tady první vlaštovky. Doslova i v přeneseném významu smyslu slov. Měsíc, který je
mezi jednotlivými vydáními čísel, velmi
rychle uběhne. Tudíž novinky nejsou převratné, ale jsou…
Rádi bychom nabídli ekologicky smýšlejícím spoluobčanům možnost dostávat jejich oblíbený měsíčník v elektronické podobě. Samozřejmě nekončíme ani s papírovou
verzí novin. Ty budou i nadále k dostání na
prodejních místech.

Pokud máte zájem o elektronickou verzi
Pečeckých novin, zašlete prosím svou mailovou adresu na blanka.kozakova@pecky.
cz. Následně Vám bude zaslán informační
mail s variabilním symbolem, který bude
sloužit pro identifikaci Vaší platby. Cena ročního předplatného je 88,- Kč. Čtenáři, kteří
spadají do věkové kategorie 65+ budou mít
elektronickou verzi novin zdarma.
Věřím, že se nám tímto rozhodnutím podařilo potěšit naše čtenáře.
S přáním hezkých dnů, Blanka Kozáková

Lepší Pečky
V pondělí 1. dubna odstartuje projekt
Lepší Pečky. Jak lze jednoduše přispět ke
zlepšení svého města?
Své návrhy na zlepšení veřejného prostoru můžete podávat, ať již prostřednictvím
elektronického či papírového formuláře, od
1. dubna do 30. dubna. Podat návrh, popř.
návrhy, může kdokoliv starší 15 let s bydlištěm v Pečkách a jakákoliv instituce, spolek,
svaz či klub se sídlem nebo provozovnou v
Pečkách. Jak správně návrh podat, se dozvíte na webové stránce projektu. Poté se
sejde komise ustanovená vedením města
Pečky, projde zaslané návrhy, případně vyzve navrhovatele k doplnění, opravě nebo
upřesnění návrhu a schválí návrhy, které
budou realizovatelné. Od 15. května do 31.
května budete moci na webové stránce projektu Lepší Pečky podpořit svým hlasem
nápady, jejichž blízká realizace Vám dává
největší smysl.

V červnu proběhne slavnostní vyhlášení vítězných nápadů za přítomnosti vedení
města a autorů nejlepších nápadů.
Rádi bychom našim občanům ukázali,
že každý nápad se počítá, každý názor má
svou hodnotu. Že jsme připraveni je nejen
vyslyšet, ale i zvážit. Chceme, aby se celé
město společně podílelo na zlepšování veřejného prostoru, neboť se v něm všichni
pohybujeme. Každá generace má co říci a
čím přispět. Věříme, že žádné vedení města
není lepší než jeho občané, a proto jsme připraveni naslouchat a společně vybrat taková zlepšení pro naše město, jejichž potřeba
je reálná a aktuální, a zároveň jsou prioritami většiny obyvatel. Taková investice do
veřejného prostoru nám dává smysl.
Podílejte se i Vy na lepším městě tam,
kde bydlíte, kde pracujete, a kde žijete.
Blanka Kozáková - místostarostka města

4 | 2019

Pečecké

Zprávy z radnice

NOVINY

Z březnových jednání rady města
• RM schválila poskytnutí dotace pro rok 2019 na činnost Mysliveckého spolku v Pečkách ve výši 12.000,- a na činnost spolku chovatelů pošt. holubů ve výši 4.000,- Kč.
• RM schválila uzavření smlouvy o výpůjčce (bezplatném užívání) sportovních kabin ve
Velkých Chvalovicích od 4. 3. 2019 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
• RM schválila zveřejnění výzvy a zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu
mimo režim zákona na realizaci akce: „Revitalizace území bývalého lesíku u rybníka
Benešák“.
• RM schválila zveřejnění výzvy a zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu
mimo režim zákona na zhotovitele projektové dokumentace „Revitalizace centrálního
městského parku v Pečkách sever“-2. etapa (cesty, mobiliář…).
• RM jmenovala novou členku Komise pro živ. prostředí - paní Kateřinu Čihákovou.
• RM na základě bytové komise schválila přidělení bytu č. 34 v č.p. 1042 dle platného
pořadí uchazeči: R. J., Hradišťko.
• RM schválila zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících podnikání v Pečkách, ul. V. B. Třebízského, zdravotní středisko. Pronájem se týká prostor v přízemí o
celkové výměře 8,6 m2 .
• RM schválila bezúplatné poskytnutí dřeva z vyvrácených stromů při vichřici ze dne
04. 3. 2019 v místním parku a u rybníku Benešák SDH a Sokolu Velké Chvalovice na
zajištění pálení ohňů dne 30. 4. 2019 a bezúplatného poskytnutí dřeva ze dvou stromů
vyvrácených při vichřici 10. 3. 2019 v místním parku Základní škole v Pečkách na výrobu laviček na školní zahradu.
• RM schválila prodej dřeva z vyvrácených stromů při vichřici ze dne 10. 3. 2019 v místním parku a z pokácených stromů na dělící hrázi rybníka Benešák za cenu 800,- Kč/
m3, včetně DPH s přednostním prodejem občanům z Peček nebo Velkých Chvalovic
podle došlého pořadí zájemců.
• RM doporučila ZM ke schválení členství v Destinaci Kutnohorsko a Kolínsko prostřednictvím MAS za 1.000,-Kč pro obec/rok.
• RM schválila pravidla pro pro projekt Lepší Pečky.
• RM neschválila dlouhodobou zápůjčku sochy K. Gottwalda na základě žádosti sběratele Václava Polcara, bytem Nové Strašecí.
Mgr. Blanka Kozáková

Revitalizace území bývalého lesíku
u rybníka Benešák
V roce 2018 musel být odstraněn smrkový porost u rybníka Benešák z důvodu napadení stromů lýkožroutem smrkovým. Po odstranění stromů a pařezů došlo k rekultivaci
plochy a byla provedena příprava pro novou
výsadbu stromů.
Město Pečky zadalo vypracování projektové dokumentace, kterou zpracoval ateliér
Land05. Celý projekt navazuje na již vypracovaný koncept centrálního parku v Pečkách a je oživením prostoru s doplněním
odpočinkové zóny pro místní obyvatele. Cílem je propojení celého parku Pečky sever s
částí na jihu u rybníka a vytvoření jednoho
krajinářského celku.
V projektu je počítáno s výsadbou nových dřevin v rámci stromového i keřového
patra a je zde také navržen prostor k využití jako fotbalový plácek. Budou zde vysazeny duby, střemchy, jeřáby, javory, habry,
ořešáky a založeny budou dva ovocné sady,
tvořené z hrušní a švestek. Keřové patro se
bude nacházet lokálně a jedná se o výsad-

bu keřů kalin a svídy. Dojde také k založení
nových trávníků. Některé travnaté plochy
oproti ostatním, například v sadech jsou zde
navrženy tak, aby jejich četnost kosení byla
menší a aby zakvetly a plně se vyvinuly. V
centrální části jsou navrženy dva piknikové
stoly a závěsná dvojhoupačka. Podél panelové cesty budou nově umístěny tři lavičky
s odpadkovými koši. Sedací mobiliář má
podesty z kamenné dlažby se zatravněnou
spárou a houpačka má dopadovou plochu z
pravého kačírku. Jiné úpravy zpevněných,
dopadových ploch nebo cesty nebylo možné
do projektu zapracovat a to z důvodu podmínek schváleného územního plánu města,
který to neumožňuje. Přípravné práce započnou na jaře 2019 po výběrovém řízení na
zhotovitele akce a vlastní výsadba stromů
proběhne na podzim tohoto roku.
Hlavní výkres řešící uvedené území je k
nahlédnutí na stránkách města Pečky.
Odbor životního prostředí
MěÚ Pečky Pokorná

Víte, jak zachránit život?
V rámci našeho přání, aby Pečky byly
vzdělaným městem, bychom Vám rádi nabídli kurz „Už vím, jak zachránit život“,
který pořádá Oblastní nemocnice Kolín za
finanční podpory TPCA.
Kurz je zaměřen na výuku základní i pokročilé kardiopulmonální resuscitace dětí
ve věku od narození do 19 let. Obsahem kurzu je obecné seznámení s život ohrožujícími
stavy u dětí a praktický nácvik dovedností
KPR včetně managmentu vyproštění cizího
tělesa. Výcvik bude probíhat na dětských figurínách všech věkových kategoriích.
Kurz je určen nejen pro pedagogické pra-

covníky v MŠ, ZŠ, trenéry sportovních oddílů, členy komunitních spolků, organizací
nebo jakéhokoliv sdružení, které pracuje s
dětmi, ale i pro širokou veřejnost.
Kurz bude probíhat v Pečkách. Kapacita kurzu je 12 osob. Kurzovné je 90,- Kč.
Zbývající část bude uhrazena z fondu města
Pečky. Počítáme s odpoledními i večerními
termíny. Délka kurzu je 2 hodiny.
V případě dalších dotazů nebo zájmu o
přihlášení mě prosím kontaktujte na blanka.kozakova@pecky.cz.
Blanka Kozáková – místostarostka města
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Úpravy
Masarykova nám.
V roce 2017 během projektových příprav
rekonstrukce Třídy Jana Švermy vyvstala
nevyřešená otázka budoucí podoby Masarykova náměstí.
Z toho důvodu proběhla prvotní diskuze
na toto téma s obyvateli. Na základě podnětů vzešlých ze setkání – celková úprava
náměstí, oprava kašny, povrch náměstí, parkování, nové propojení v proluce u lékárny
a využití náměstí pro kulturní akce – jsme
vytvořili dotazník, se kterým jsme oslovili
občany.
Výsledky dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo přes 400 občanů, sloužily
jako podklad pro zpracování studie náměstí. Největší shoda panovala na přání pořádat
na náměstí různé společenské akce, ať už ty
kulturně zaměřené nebo trhy, což stávající
parková úprava neumožňuje. Zároveň si
většina dotázaných přála významné zachování zeleně, tradiční strukturované povrchy
jako je žulová dlažba, obnovu vodního prvku
a zachování parkovacích stání pro obchody.
V průběhu minulého roku jsme následně
zpracovali studii, která reaguje na většinu
stávajících nedostatků a zároveň se snaží
vyjít vstříc různorodým zájmům a očekáváním obyvatel. Studie představuje náměstí,
které je reprezentativním prostorem města.
Jednu jeho část tvoří volná plocha pro pořádání akcí, v druhé lze naopak posedět na
lavičkách ve stínu stromů. Kdysi zbořená
kaple se kolemjdoucím připomene ve formě
půdorysu vyskládaného v dlažbě. V místě
bývalého Husova pomníku potom navrhujeme poschoďovité uspořádání a nový vodní
prvek. Přibude nové osvětlení a mobiliář,
parkování po obvodu náměstí zůstane zachováno.
Studie byla v únoru projednána na veřejném zastupitelstvu. V tomto a příštím
roce bychom měli začít s přípravou projektové dokumentace. Následnou rekonstrukci
bude poté třeba rozdělit do několika etap
tak, abychom práce přizpůsobili možnostem
rozpočtu a zároveň začali s výměnou nejvíce
poškozených povrchů.
Studie nám. je k vidění na webu města.
MgA. Jan Drška,
městský architekt (Naše Pečky)

Pečky ve statistice
Otázky nezaměstnanosti v Pečkách se v
našich novinách dotýkáme pouze okrajově.
Nejčastěji píšeme o práci občanů, kteří nastoupili na veřejně prospěšná místa. O tom,
jaká je míra nezaměstnanosti v Pečkách,
máme údaje z portálu Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR.
Celkově bylo k 28. 2. 2019 evidováno 109
uchazečů o zaměstnání. Ženy mírně převažují nad muži, o práci se jich ucházelo 56,
mužů 53. Převažují nezaměstnaní, kteří jsou
v evidenci úřadu práce více než 12 měsíců –
těch bylo 33. Osob nad 50 let věku je mezi
uchazeči z Peček 46. Práci hledají obtížněji, kupříkladu i kvůli zdravotním obtížím.
Osoby se zdravotním postižením nebo jiným zdravotním omezením tvoří 43 % všech
uchazečů o zprostředkování zaměstnání.
Město stále nabízí 3 volná pracovní místa
pro asistenty prevence kriminality. Podmínkou je, že zájemce je veden na úřadu práce
jako uchazeč o zaměstnání.
Bližší informace poskytne tajemnice
Městského úřadu v Pečkách Cecilie Pajkrtová na tel.: 607 025 406.
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Začíná sezóna bioodpadu!

Od 1. dubna budou opět v Pečkách a Velkých Chvalovicích každé pondělí pravidelně vyváženy popelnice na bioodpad.
Jak jistě víte, bioodpad se skladuje pouze ve speciálně upravených nádobách – tzv.
hnědých popelnicích, které mají nad dnem
nádoby zvláštní vyklápěcí mřížku pro oddělení pevné masy od kapalné frakce bioodpadu. Toto opatření zajišťuje optimální aerobní poměry v průběhu celé doby zdržení
bioodpadu v nádobě a je podmínkou pro
start efektivní přeměny hmoty na kvalitní kompost. Bez funkčního roštu je taková
nádoba jako bionádoba již k ničemu a stává
se zdrojem zápachu a hmyzu. Předtím než
tedy začne „sezóna“, zkontrolujte prosím
své nádoby na bioodpad, zda nejsou nějak
porušeny nebo nepotřebují opravu. Pokud
shledáte, že vaše nádoba na bioodpad není v
dobrém technickém stavu, prosím domluvte se s Pečeckými službami na opravě nebo
výměně Vaší nádoby. Pokud popelnici na
bioodpad ještě nemáte, zastavte si ji zdarma
vypůjčit v sídle Pečeckých služeb.
Co do bioodpadu patří? Do hnědých popelnic můžete vyhazovat trávu, listí, drny

piliny, zbytky rostlin, kořeny, listy zeleniny, květiny, zeminu z květináčů, štěpkovaný nebo nastříhaný odpad z řezu keřů a
stromů, zbytky ovoce, zeleniny, kuchyňský
odpad rostlinného původu a nebo spadané
ovoce prokládané trávou a řezem z keřů
nebo zeminou.
Co na druhou stranu do bioodpadu určitě
nepatří? Zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti, uhynulá zvířata, zvířecí exkrementy, použité
kapesníky a jiné biologicky nerozložitelné
odpady.
Bioodpad svážený Pečeckými službami
z našeho města putuje do Kompostárny v
Radimi, která je součástí místního Centra
odpadového hospodářství. Pokud máte více
bioodpadu, než který se vám vejde do hnědé popelnice (např. při likvidaci zahrádek),
můžete svůj bioodpad odvést do kontejneru na sběrném dvoře v Pečkách, případně
si můžete domluvit svoz většího množství
bioodpadu za určitý poplatek přímo s Kompostárnou v Radimi.
Za komisi Životního prostředí,
Viktorie Janáčková, Naše Pečky

Zpráva o stavu věžních hodin

V loňském roce navštívil pečecký evangelický kostel hodinář, aby prohlédl věžní hodiny a posoudil jejich stav. Ty totiž už řádku
let nefungují. Naposledy se jejich odbíjení
ozývalo zhruba před 14ti lety, kdy je obětavě
natahoval farář a lékař Michal Hudcovic.
Hodinový stroj zhotovil v roce 1915 pro
novostavbu kostela zámečnický mistr Jindřich Grubský z Peček. Jeho dílna vznikla v
roce 1887 a nacházela se v dnešní Barákově
ulici č. p. 101, kde vyučil v řemesle i své 3
syny. Z jeho firmy pochází například stále
funkční školní hodiny ve Vrbové Lhotě.
Stroj na evangelickém kostele je tzv.
čtvrťový – odbíjí tedy každou čtvrthodinu, v
celou hodinu pak navíc příslušným počtem
úhozů – a je propojen se čtyřmi ciferníky na
každé straně věže. Bohužel byl shledán ve
velmi špatném stavu. Tympán pro odbíjení
je nahrazen kusem traktoru, mechanismus

samotný je špinavý a zanesený nefunkčním
mazivem, což údržba v minulosti řešila zvyšováním hmotnosti závaží. Je také poškozena rozvodová tyč pro jeden z ciferníků. Ručky a ciferníky jsou značně zrezivělé a bude
nutné jejich sejmutí a restaurování v dílně.
Dnešní technologie také umožňují vestavět
automatické natahování a případně řízení
správného času rádiem, aniž by byla narušena autentická historická konstrukce.
Sbor ČCE v Pečkách bude v nadcházejícím období usilovat o dofinancování generální opravy věžních hodin z veřejných zdrojů. Vyhlásil také sbírku, kterou zahájil již při
Noci kostelů v minulém roce. Doufáme, že
výsledek bude ku prospěchu všem občanům
a kostel bude zase o něco více chloubou a o
něco méně ostudou města. Všem, kdo zatím
přispěli nebo se chystají přispět, patří díky!
Jonáš Hájek

Bezplatná poradna nabízí pomoc při řešení různých problémů
Občanská poradna Respondeo pomáhá
lidem v několika okresech Středočeského
kraje už šestnáctým rokem. Lidé se na poradnu nejčastěji obracejí při řešení dluhů
či rodinných záležitostí jako je například
i dědictví.
To je případ i dvacetileté studentky Moniky, která se na poradnu obrátila s dotazem,
jak může postupovat při řešení dědictví po
nedávno zesnulém otci. Rodiče Moniky nebyli manželé a otec po sobě nezanechal závěť. Monika neví, jak se dědictví bude řešit,
co komu bude patřit a vyčíslená odměna notáře jí přijde přemrštěná. „Opravdu nevím, z
jakých peněz zaplatíme notáře, když máma
na všechno zůstala sama a doma je nás tolik.
V dědictví je i auto, bez kterého se neobejdeme, ale z čeho sestry vyplatím, abychom ho
mohli používat?“, svěřila Monika své obavy
sociální pracovnici občanské poradny. Ta k
jejímu problému řekla: „S Monikou jsme
si popovídali o její situaci a probrali jsme s
ní možná řešení.“ Těch se nakonec nabídlo
hned několik. V dědictví po otci je nemovitost a auto. Jelikož má Monika ještě tři sestry, bude dědictví mezi ně rozděleno rovným
dílem. První možností je, že se mohou mezi
sebou sestry domluvit a u notáře sepsat do-

hodu o tom, jak bude majetek vypořádán.
Dalším možným řešením by bylo, kdyby si
Monika mohla při studiu najít brigádu a z
vydělaných peněz pak svoje sestry vyplatila. Vzhledem k tomu, že končí studium za
rok, je další variantou posunutí lhůty pro vyplacení sourozenců za auto. „Moniku jsme
také uklidnili i v tom, že odměna notáři je
adekvátní celkové výši majetku a že se může
zkusit s notářkou dohodnout na splátkovém
kalendáři či posunutí termínu zaplacení
tak, aby to neohrozilo rodinný rozpočet. Nakonec Monika odcházela v optimistickém
naladění, kdy pochopila, že řešení existuje
vždy, i když to na začátku tak nemusí vypadat,“ uzavřela nakonec sociální pracovnice
Respondea.
Příběh studentky Moniky ukazuje, že do
potíží se může dostat každý z nás. Na poradnu se můžete obrátit i v případě dotazů
z oblasti pracovních a rodinných vztahů, sociálních dávek, dělení majetku, sociálních
dávek a dalších témat.
V Pečkách je poradna na adrese tř. J.
Švermy 141 (budova Vzdělávacího centra
Pečecka) otevřena každý čtvrtek od 13 do 17
hodin. Objednat se můžete na tel. čísle 731
588 632. Více informací o činnosti naleznete

na www.respondeo.cz.
Poradna funguje zejména díky podpoře z
dotace na sociální službu ze strany Středočeského kraje a podpoře měst a obcí včetně
Dobrovolného svazku obcí Pečecký region.
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KLUBKO

Nenechte se mýlit. Na následujících řádcích se nedočtete ani o pletení, ani o háčkování.
KLUBKO je zkratkou názvu dámského
KLUBu Kreativního Odpočinku. Při svých
pravidelných každoúterních setkáních se
jeho členky i nepravidelné návštěvnice od
lektorky Jaroslavy Tomanové již od ledna
2016 přiučují různým kreativním technikám. Drátovalo se, pletlo z papíru, tkalo,
vyráběly se vánoční i velikonoční dekorace, lampičky, mandaly, krabičky, zdobily se
tašky, lahve, balilo se, malovalo se na textil,
provázkovalo se, papírovalo se, vyzkoušely
jsme si peddig, decoupage, enkaustiku,…
Naše setkávání nejsou jen o příjemném
relaxačním tvoření, ale i přátelstvích, o

sdílení novinek, kafíčku nebo čaji a dobré
společnosti. Přidejte se i vy paní a slečny ☺.
Každé úterý od 18:00 do 19:30 v učebně číslo
5 pečeckého vzděláváku (120,-).
Na měsíc duben jsme pro vás připravili
cyklus Velikonoční dekorace (na dveře, decoupage květináč, drátované zápichy, šité
drobnosti, aplikace z plsti), v květnu se těšte
na Patchwork (kosmetická taštička, obal na
knihu, polštář, taška) a v červnu na Letní
dekorace na balkón/terasu (drhaný závěs na
květináč, lampička, malovaný polštář).
Více informací na www.vzcentrum.cz/
klubko. Rezervace míst: 724 811 636, info@
vzcentrum.cz. Možnost zakoupení dárkových poukazů.
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Společenský
klub Pečky

Jana Kusá, koordinátorka VCP

Kůrovec ničí naše lesy
VÝZVA PRO VLASTNÍKY LESŮ:
Rozsah kůrovcové kalamity je největší v
historii ČR! Současná kritická situace vyžaduje vaši aktivní účast! Vlastníci a nájemci
lesů jsou odpovědní za zachování lesa. Důsledkem zanedbání péče o lesní porosty jsou
významná finanční ztráta a porušení právních předpisů.
JAK POSTUPOVAT?
1) Kontaktuje svého odborného lesního
hospodáře (OLH). Každý vlastník lesa
má k dispozici OLH. Pokud jej neznáte,
kontaktuje místně příslušný orgán státní správy lesů (SSL) na obci s rozšířenou
působností (ORP), kde vám sdělí nezbytné informace.
2) Informujte o stavu vašeho lesa orgán
SSL. Každý vlastník a správce lesa je
povinen sám nebo prostřednictvím svého OLH informovat o šíření škodlivých
činitelů (kůrovce) orgán SSL. Orgánem
SSL je vždy příslušný odborný pracovník úřadu ORP.
3) Využijte státní podpory a čerpejte dotace na své lesy. Prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje lze
žádat o dotace na hospodaření v lesích
(asanace, zalesnění, výchova lesních porostů, oplocenky atd.).
Pokud si nevíte rady, obraťte se na:
• místní obecní úřad
• úřad obce s rozšířenou působností
• https://www.kr-stredocesky.cz/
web/20994/17
• dotace: https://www.kr-stredocesky.cz/
web/20994/65

Rámcová doporučená opatření:
• Celoročně důsledně vyhledávat, vyznačovat, včas vytěžit a účinně asanovat
veškeré dříví nově napadené kůrovci.
Asanací se rozumí bezodkladné odkornění dříví nebo chemický postřik celého
povrchukmene v larválním stádiu kůrovce, v důsledku čehož kůrovec nedokončí
svůj vývoj a uhyne. Asanací se nerozumí
pouhý odvoz dříví z lesa, protože tímto naopak dochází k šíření škůdce, který v neošetřeném dříví svůj vývoj dokončí.
• Zaměřit se na napadené stromy a nikoli souše, které již nepředstavují riziko
šíření škůdce. Staré souše jsou již mrtvé
stromy a nemají čerstvé lýko, které je
potravou kůrovců. Tyto souše již škůdce
opustil a napadl živé jedince smrků v jejich nejbližším okolí. Právě tyto čerstvě
napadené jedince smrků je nezbytné vytěžit a asanovat.
• Odstraňovat a asanovat rovněž polomy,
vývraty a ostatní dříví atraktivní pro
rozvoj kůrovců. Čerstvé polomy a vývraty
(mající zelené jehličí) vůní své pryskyřice
kůrovce přitahují. Na těchto stromech,
které již nemají schopnost se přirozeně
bránit, je kůrovec schopen se velmi rychle namnožit a rozšířit.

Pokud nebudeme včas zpracovávat kůrovcem napadené stromy,
dojde k plošnému rozpadu lesních ekosystémů.
Chraňte svůj majetek a zachovejte jej budoucím generacím!

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: 25. dubna 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

Každé pondělí se po dva měsíce hrál žolíkový turnaj. Celkem ho hrálo 8 hráčů a pak
z celkového počtu her si každý hráč určil po
sobě jdoucích deset jeho nejlepších her. Nejnižšího čísla dosáhla Vendulka Kladivová a
druhá byla Míla Turynová.
Občas si zahrajeme i Kanastu či Uno.
Kdo nechce hrát, popovídá si s ostatními.

STP z.s. Pečky
Dne 7. 3. 2019 se konala v Kulturním středisku Pečky výroční členské schůze našeho
spolku.
Zúčastnilo se ji 105 členů a hosté z místních spolků z Týnce n. Labem a Radimi. Za
Město Pečky se zúčastnila z pověření paní
starostky, radní paní Šárka Horynová.
V programu schůze byly přečteny zprávy
o činnosti v r. 2018, zpráva revizní komise
2018, zpráva o hospodaření v r. 2018, informace o změnách stanov spolku a program
akcí na rok 2019. Zároveň byl vybírán členský příspěvek na r. 2019.
V diskuzi nás paní Šárka Horynová informovala o získané dotaci na činnost spolku
od Města Pečky a popřála mnoho úspěchů
v organizování všech akcí a hodně zdraví
pro všechny členy, aby se jich mohli aktivně
účastnit.
Po skončení schůze se ještě posedělo a
trochu oslavilo MDŽ. Přítomní dostali kávičku se zákuskem a své umění kouzelnické
nám předvedl kouzelník Grino. Poté jsme si
mohli popovídat, zazpívat či zatančit při reprodukované hudbě.
Prvním zájezdem spolku je koncem března Kudowa Zdroj a další společnou akcí je
týdenní pobyt v Luhačovicích.
O všech akcích, kterých se mohou všichni zúčastnit, informujeme ve vitrince vedle
vinotéky.

Vzpomínáme
Dne 21. 4. 2019 tomu
bude 5 roků, co umřela
moje milovaná manželka paní Jindřiška
Trnková, rozená Lípová, z Velkých Chvalovic.
S láskou a bolestí v
srdci vzpomíná manžel. Ing. Václav Trnka
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Zastávka „Zdravotní“

Zdravé jídlo a cvičení není žádné mučení!
Někteří z nás se v tomto období před Velikonocemi rozhodli postit. My ve školce sice
půst nedržíme, ale zato se snažíme vést děti
ke zdravým životním návykům. V následujícím článku bychom čtenáře rádi seznámili
s jedním z doplňujících školních programů,
kterým děti k těmto návykům motivujeme.
Ústředním motivem školního vzdělávacího programu je název naší školy, resp. jeho
součást, kdy právě slovo „MAŠINKA“ tvoří
nosné téma vzdělávacího obsahu ŠVP (S
MAŠINKOU my teď poznáváme velký svět).
MAŠINKA veze děti světem od podzimu do
léta a zastavuje na několika zastávkách (integrovaných blocích).
Jedním ze způsobů podpory právě zdravé životosprávy je obsah a realizace jednoho
z doplňujících školních programů Zastávka
„Zdravotní“ – Zdravé jídlo a cvičení není
žádné mučení! Cílem tohoto programu je
přispět k optimálnímu rozvoji dětí ve všech
oblastech. Rádi bychom tímto programem
posílili primární prevenci civilizačních chorob, rizikového chování, závislostí a přispěli
tak k posílení společensky žádoucí zkušenosti pro odpovědné chování ve vztahu k
sobě i druhým prostřednictvím podpory
zdraví. Tento doplňující program je rozdělen do následujících oblastí:
CO MI CHUTNÁ NEJVÍCE? CHLÉB,
KTERÝ NAMAŽU SI VELICE: každý pátek
probíhají tzv. „mazací dny“, v rámci kterých
si děti samy namažou pečivo. Každé dítě dostane v mističce dávku pomazánky, kterou

má dle výživových hodnot dostat. Vezme si
příborový nůž a pečivo a samo si zvolí, kolik
pomazánky si namaže. U dětí tímto podporujeme jejich vlastní vůli a rozhodnutí dle
vlastní chuti a aktuálního rozpoložení.
POLÉVKA JE GRUNT, PŘECE NEJSEM
ŽÁDNÝ ŠPUNT: děti dostávají dle výživových norem 1 naběračku polévky o velikosti
150 ml, mají ale možnost, jestli chtějí např.
o 0,5 naběračky navíc. Děti jsou svou volbou
množství polévky vedeny k zodpovědnosti za svá rozhodnutí, podporujeme u dětí
vnímání jejich vlastní identity a pocit, že za
sebe rozhodují samy.
ÚSMĚV DĚTÍ NA TVÁŘI, KUCHAŘKU
NÁM ROZZÁŘÍ: zpětnou vazbou pro školní jídelnu jsou hodnocení jídel jednotlivých
tříd. Po obědě děti hodnotí pomocí grafického symbolu (tzv. „smajlíci“ :-( :-), zda jim jídlo chutnalo či ne. Následně učitelka vyvěsí
do kuchyňky výsledný „smajlík“ = zpětná
vazba pro kuchyni nebo na konci měsíce vyvěsí pro kuchyň „vysvědčení“.
ABYCH SILNÝ BYL, RÁD BYCH SI TEĎ
ZACVIČIL: každý den v rámci dopoledních
výchovně vzdělávacích činností zařazujeme
zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací,
protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační
cvičení).
Krásné, nejen postní, ale celé jarní období přejí děti z MŠ MAŠINKA Pečky!

Během středečního vyučování naše
menší žáky (1. – 3. ročník) navštívil Bovýsek. Je to velký maskot akce Ovoce a zelenina do škol. Tato akce probíhá na naší
škole již několik let a všichni žáci dostávají každý týden malou porci ovoce nebo
zeleniny.
Cílem těchto menších svačinek je
naučit děti tyto potraviny nejen jíst, ale
zvyknout si je běžně do svého jídelníčku
zařazovat.
Bovýsek si s dětmi krátce promluvil,
vyzkoušel si je z druhů zdravých potravin
a dokonce se s námi i vyfotil. Všichni se
snažíme, aby děti rády jedly ovocná a zeleninová jídla. Doufáme, že i tato návštěva dětem napomohla k cestě za zdravější
stravou.
Žáci a paní učitelky 1. – 3. ročníku

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:
‐
‐

2019 | 4

Veselé zoubky
O tom, jak mít stále zdravé zoubky se učili žáci a žákyně prvních tříd v pondělí 24.2.
V preventivním programu Drogerií DM se
děti seznámily s tím, jak zoubky fungují,
k čemu je mají, jak rostou, mění se a co je
zubní kaz.
Následovala projekce filmu Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek, po jejímž zhlédnutí se žáci a žákyně aktivně zapojili do soutěže, kdo nejlépe odpoví na to, jak si čistit
správně zoubky, proč navštěvovat zubního
lékaře a jakou roli v prevenci hraje správná
výživa. Všichni uspěli výborně a jako odměnu si domů odnesli od Drogerií DM dárkové
taštičky, ve kterých mají vše potřebné k čištění a péči o zoubky.
Děti měly velikou radost a slíbily, že se
budou o své zoubky řádně starat.
Třídní učitelky I. A, B, C

Bc. Květa Vyskočilová,
zástupkyně ředitelky školy

Návštěva Bovýska v naší škole

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
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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

Zápis do Přípravné
třídy pro školní rok
2019/2020
Zápis do Přípravné třídy pro školní rok
2019/2020 se uskuteční ve dnech 8. 4. a 9. 4.
2019, vždy od 13 - 16 hodin v prostorách Základní školy Pečky, Třída Jana Švermy 540.
Těšíme se na Vás.
Mgr. J. Heroldová, řed. školy

Další vzdělávání
pedagogických
pracovníků
Dne 26.2.2019 se v naší škole sešli zástupci nejrůznějších typů škol na Kolínsku, aby
se společně obohatili o nové vědomosti a
praktické zkušenosti, týkající se problematiky šikany a jejího případného vyšetřování
na školách. Přednášku velmi poutavě lektoroval Mgr. J. Maléř. Přeji nám všem, aby se s
problematikou šikany setkávali co nejméně.
Mgr. J. Heroldová, řed. školy

Sudoku

Školní kolo soutěže v luštění SUDOKU
proběhlo v naší škole 15. března. Do dalšího kola, které proběhne v Poděbradech na
Gymnáziu Jiřího z Poděbrad, se probojovaly
tři týmy ve složení Kejdová, Plíšková a Vohánková (nováčci); Minaříková, Proroková a
Samková (loni nejúspěšnější); Matejkinová,
Šulcová a Zedník (zkušení veteráni). V Poděbradech se 9. ročník soutěže tříčlenných
družstev uskuteční už 5. dubna, budeme vás
informovat, jak se nám dařilo.
Lenka Krištoufková
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Den vody

22. březen byl Světovým dnem vody. I ve
škole jsme si připomněli tento významný
den. Ekotým se žákovským parlamentem
zorganizovali celou řadu věcí, které nám
měly připomenout to, jak je pro nás voda
důležitá.
Spousta z nás si neuvědomuje, že bez
vody bychom nemohli žít. A přesto se k ní
chováme více než macešsky. Znečišťujeme
ji, plýtváme jí a vůbec jí všelijak ubližujeme.
Proto jsme se rozhodli o tomto tématu více
mluvit.
Žáci naší školy (ale u učitelé a další dospěláci) přišli dnes pokud možno v modrém
oblečení. Je to barva vody a my se k ní hlásí-

me. Po chodbách je výzdoba
spojená s vodou, texty písniček o vodě, o vodě se dnes
mluvilo ve vyučování.
A snad náhodou nebo řízením osudu přestala v poledne téct voda z vodovodu,
protože došlo k závadě na vodovodním řadu. A hned jsme
v praxi viděli, jak to vypadá,
když jsme bez vody (třeba v
jídelně…).
Dnem vody byl 22. březen, ale o tomto tématu je
třeba hovořit celý rok. A nejen hovořit, ale také pro to
něco udělat.

Pokud měl dne 21. března někdo z vašeho
okolí každou ponožku jinou, nedivte se! Vy-

jádřil tak podporu lidem s Downovým syndromem. 21. březen je totiž Světovým dnem
Downova syndromu, též nazývaný jako Ponožkový den.
Datum 21. 3. není vybráno náhodně. Lidé
jsou postiženi Downovým syndromem díky
ztrojení 21. chromozomu.
Odlišnost ponožek má symbolizovat odlišnost lidí s Downem od těch zdravých. A
když dáte nohy patami k sobě, vytvoříte písmeno X - a právě porucha chromozomu X
způsobuje toto onemocnění.
I my jsme se jako třída zapojili a přišli
do školy s každou ponožkou jinou. Aby si

Ponožkový den ve III. B

Horké křeslo pro ředitele

Existují různé tradice. Mezi ty dobré patří na naší škole takzvané Horké křeslo. Toto
křeslo je určeno řediteli školy a otázky na
tělo mu kladou členové žákovského parlamentu.
Ale nejsou to jenom samotné dvě hodiny
otázek a odpovědí. Předchází tomu práce
parlamenťáků ve třídách, kdy zjišťují, co
trápí nebo co by zajímalo jejich spolužáky.
Na zasedání parlamentu potom všichni společně probírají nasbírané otázky a dávají dohromady celý program.
A pak už může začít vlastní zpovídání.
Přijít mohou všichni, kteří mají zájem. Pan
ředitel postupně odpovídá na otázky, které

pokládají zástupci jednotlivých tříd.
Letos jsme se dozvěděli řadu věcí o chodu školy, ale i o panu řediteli. Současně s
tím jsme předali i některé připomínky ke
zlepšení podmínek na naší škole. Vyčerpali
jsme beze zbytku stanovený čas, a přesto se
nedostalo na všechny dotazy. Na ty pak pan
ředitel odpověděl písemně. Pokud se chcete
dozvědět i vy, co jsme všechno zjistili, podívejte se na naše webové stránky.
Tato akce je zajímavá pro naše žáky, ale
určitě i pro vedení školy, kterému poskytuje
zpětnou vazbu od našich žáků.
Koordinátorka žákovského parlamentu
Eva Zajícová

děti uměly takového člověka lépe představit, pustili jsme si naučná videa i fotografie.
Bylo pěkné sledovat, jak žáci pozorně vnímali, ptali se a soucítili s takto postiženými
lidmi.
Musíme děti postupně zvykat na skutečnost, že ne každý se narodí zcela zdravý a
také má právo na plnohodnotný život bez
úsměšků a poznámek od ostatních. Výstupem tohoto dne měla být běžná tolerance k
nemocným nebo jinak odlišným lidem.

Olympiáda
v českém jazyce
Školní kolo Olympiády v českém jazyce
se uskutečnilo ve dvou termínech. Jazyková část se konala dne 26. 11. a slohovou část
žáci psali dne 29. 11. 2018. Obě části olympiády dokončilo celkem 27 žáků.
V jazykové části činilo dětem překvapivě
potíže doplňování přísloví. V otázce, kde se
určoval slovní druh a větný člen vybraného
slova, se často žáci nechali splést, protože
nepředpokládali, že by se mohly slovní druhy i větné členy opakovat (když už jednou
určili např. jmennou část přísudku, očekávali, že příště přeci musí jít o jiný v. člen).
Nejkomplikovanější bylo ale opět vysvětlování jevu z jazykového hlediska v závěru
testu, a to je úkol obtížný i pro dospělého.
Nejlépe si v jazykové části vedla žákyně M.
Friedová z IX. C se ziskem 23, 5 bodů.
Slohový úkol „o světle“ se ukázal být pro
některé žáky komplikovaným - snaha o líčení často sklouzla k popisu, chyběla pestrost
výběru lexikálních prostředků. Na druhou
stranu vznikla celá řada pozoruhodných
slohových prací téměř bezchybných, některé i velmi originální, jako byla práce dívky
druhé v celkovém pořadí, T. Sychrovské (22
bodů za sloh). Slohové práce jsme hodnotily s kolegyní Mgr. Janou Wilhelmovou, aby
verdikt byl co nejvíce spravedlivý.
Do dalšího kola, které proběhlo na konci
ledna, jsme přihlásili vítězky: M. Friedovou
z IX. C, skončila na 6. místě, a T. Sychrovskou z IX. C.
Mgr. Marika Píšová

Jarní přípravy školní zahrady
Školní zahradu připravujeme na výuku
venku, realizaci projektové výuky a setkávání tříd s rodiči. Moc děkujeme městu za
sezení kolem ohniště, na které byly využity
spadané stromy u rybníka. Dále moc děkujeme panu Janovskému za zeminu na naše
záhonky. Co máme v plánu na naší zahradě?
Rádi bychom v květnu nebo červnu, podle

počasí, zrealizovali výstavu výtvarných prací našich žáků spolu s workshopem na výrobu látkových tašek z triček. Budeme se na
Vás těšit, nebojte, bližší informace dáme v
předstihu.
Mgr. Kateřina Čiháková,
koordinátorka environmentální výchovy
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Račte vstoupit do té boudy …. 2
Bleší cirkus Ferdinanda Mesteka de Podskal se dostal do „ světové literatury, uvážíme – li, že Jaroslav Hašek je náš největší
spisovatel.“ V povídce Reelní podnik vypravuje o triumfální cestě cirkusu po Čechách
a Moravě s krátkým zájezdem do Uher, „ odkud nás vyvedli maďarští četníci na hranice,
spatřujíce v bleším cirkuse panslavistickou
propagandu.“
Spisovatel s Mestekem vzpomínají na povedené atrakce typu mláděte hroznýše, kte-

ré zardousilo v Indii místokrále. „ A byla to
docela malá užovka. Lepší se nám to povedlo s mumií anglického krále Richarda III., a
byla to přeci jen stočená skopová kůže.“
Skvělým nápadem byla bouda s dvěma
vchody, bez oken, kde obecenstvo neuvidí vůbec nic a bude dokonale překvapeno.
Vstup byl jedině pro dospělé muže, můžeme si tedy představit, co to s mužskou částí
obecenstva udělalo. Hašek vyvolával a vybíral „ přístupné“ vstupné, Mestek pracoval

Propaganda jako zbraň
Ve středu 3. 4. 2019 budeme v Kulturním středisku Pečky od 19.00 hodin debatovat
s investigativním novinářem a spisovatelem Ondřejem Kundrou. Naším tématem je
propaganda. 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? Jak dezinformace poznat, jak se v dnešních
médiích vyznat?
Kundra je dlouholetým členem redakce týdeníku Respekt. Ve svých textech se soustředí primárně na politická témata, dezinformace, hoaxy a propagandu. Letos mu byla
udělena prestižní cena Ferdinanda Peroutky.
Vstup zdarma. Více na FB a na www.nasepecky.cz

uvnitř. „ Jakmile se někdo objeví, chytíte ho
za kalhoty a za límec a vyhodíte ho zadním
vchodem beze slova … Ručím vám za to, že
lidi přejí jeden druhému všechno špatné, a
ještě budou pobízet ty druhé, aby se šli také
podívat na to překvapení.“ A výsledek?
Mestekovi prošlo během hodiny a půl rukama několik stovek mužů, z nichž někteří
se nechali vyhodit dvakrát i třikrát. Prvním
byl tlustý pán, který po bleskurychlém vyletění na čerstvý vzduch nabádá obecenstvo:„
To je báječné, jděte se také podívat.“
Na smůlu se do boudy dostavil okresní
hejtman a vyletěl rovněž zadním vchodem
„ do jásajícího davu.“ Následky se dostavily.
Mestek na pryčně rozhodl – nikdy už reelní
podnik, dá se na podvody! Potud Haškova
povídka.
Moc velkou atrakci předváděl Pražákům
Rudolf Pipikandl ze Žižkova. Ovládal pár
slov anglicky a tak předkládal „ zázrak pširoda, půl žena, půl muž, zde její kalhota! To
bejt největší atrakce na světová výstava v
Sent lujz blús! „ Tato hžička pširody vznikla
tak, že Pipikandl jistému Aloisovi z Libně
oholil jednu nohu a pastelkami mu zvýraznil poprsí. Málokdo asi této hžičce věřil, ale
žít se z toho dalo. Kam by také pražské obecenstvo chodilo za zábavou!
Z.F.

Městská knihovna prosí dárce
Knih do vlaku, aby v případě větší-

ho množství kusů tyto předali přímo v
knihovně. Knihovna hradí ČD pronájem
pouze této poličky, vše mimo ní může
být vnímáno jako odpad.
Děkujeme za pochopení, MěK

V Pečkách pořádá Kulturní komise města spolu s dobrovolníky z řad veřejnosti.

Netradiční veřejné čtení současné evropské literatury
na neobvyklých místech našeho města
se koná ve čtvrtek 9. 5. od 18 h

Noc literatury je pojata jako večerní procházka s literárním příspěvkem. Bližší informace o
akci v květnových Pečeckých novinách, facebooku a webových stránkách města a knihovny.

Městská knihovna Svatopluka Čecha v Pečkách
zve veřejnost na prodejní výstavu tří autorů:

Lenka Frydrychová
mandaly
textilní energetické obrazy

Jindra Veselá

enkaustické obrázky

Miroslav Bém
fotoobrazy

1. 4. - 26. 4. 2019 v prostorách městské knihovny

. . . na internetu nenajdete všechno
ROZSOCHY - význam tohoto výrazu
jistě starší generace zná - jedná se o část
koňského sedla na jehož výrobě se prolínali činnosti tří řemesel a to sedlářů, kovářů
a kolářů. Základ sedla tvoří dřevěná kostra
vystužená ocelovými oblouky, poté přijde na
řadu práce sedláře, který kostru vypolstruje
a potáhne kůží (viz. obr.). Výroba celého sedla je podstatně pracnější a náročnější a jedná
se o řemeslná veledíla jednotlivých cechů.
Více se můžete dočíst v publikaci Zapome-

nutá řemesla - vyprávění o lidech a věcech
M.Janotky a K.Linharta, vydané v Praze
1984 v nakl.Svoboda.
Pozorní čtenáři si jistě v minulém čísle
všimli, že jsme se ‚upsali‘ – ano, teprve nyní
vám představujeme slovní výraz na duben!
A vybrali jsme slovo BLANC.
PS: nejedná se o firemní název výrobku
nebo podniku. Čemu se říkalo a jak se vlastně dělal Blanc si přečtěte v dalším čísle PN.
Vaše knihovna

Promítání filmů
jaro 2019
První dva čtvrtky v dubnu nás čekají filmy filmového festivalu Expediční kamera.
Do Kulturního domu vtrhne 4. 4. adrenalin v podobě výlezu stěny s náročností 8+
lezkyní Maureen a výpravy na peruánsko
-brazilskou hranici k indiánskému kmenu
Matsés… 11. 4. nás bude čekat prvovýstup
na horu Tupendeo v Himalájích a výprava 3
dobrodruhů na Nový Zéland. Jejich plán byl
300km na kolech a kajacích, ale zemětřesení
před odjezdem jim mění plány…
Hosty budou místní. Vodák Miloslav
Loudil, kajakář z Hronětic, který s kajakem
projezdil Evropu a Ekvádor. A dobrodruh z
Dobřichova Jonáš Procházka, outdoorový
nadšenec který projel nejen Arménii, o které bude vyprávět.
Program dubnové části:
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.

Hrozí našim dětem

digitální demence?
Záznam ze stejnojmenné konference Senátu ČR opravdu stojí za shlédnutí:
https://www.senat.cz/informace/galerie/
videogalerie/video.php?id=500
MěK Pečky

4 | 2019

Pečecké

Ze sportu

NOVINY

9

40. Pečecká desítka Memoriál Jardy Kvačka zná své vítěze
Jubilejní čtyřicátá Pečecká desítka „Memoriál Jardy Kvačka“, kterou uspořádala
skupina pečeckých běžců za podpory MěÚ v
Pečkách v sobotu 9. března opět potvrdila, že
patří mezi oblíbené a největší silniční závody na 10 km v České republice. Závod letos
přilákal na start okolo 920 běžců. Cílem u hasičské zbrojnice jich proběhlo 913. Startovní
pole tvořili nejen výkonnostní atleti, ale i rekreační běžci různých věkových kategorií.
Změřit síly s našimi atleti přijeli závodníci
z Keni, Etiopie, Konga, Španělska, Dánska,
Slovenska a Belgie. Před startem se počítalo
s tím, že právě běžci z Keni a Etiopanka výrazně promluví do konečného pořadí. Průběh závodu dal prognóze za pravdu. Keňani
s osobními výkony na 10 km hluboko pod
30 minut záhy po startu opanovali čelo závodu. Překvapivě s nimi držel krok jeden za
našich nejlepších vytrvalců Vít Pavlišta. Ten
zvládl výtečně zejména náročnou druhou
polovinu závodu a ve finiši se dokázal mezi
trojici Keňanů vklínit. Druhé místo i výsledný čas 30:45 je vzhledem k povětrnostním
podmínkám vynikající. Vítězství z Peček si
zaslouženě odvezl Kipkorir Biwot Wycliffe
v čase 30:34. Mezi ženami byla nejrychlejší
s časem 34:52 Gashine Beyene Genet z Etiopie, její náskok před druhou Petrou Pastorovou z MK Seitl Ostrava činil téměř dvě
minuty. Nutno poznamenat, že časy běžcům
znehodnotil vítr, který brzdil běžce v druhé
polovině závodu. Problémy s větrem bývají v Pečkách často, ovšem, to co zažili běžci
na trati letos pořadatelé nepamatují. Je to
škoda, protože konkurence byla letos velmi
dobrá a čekalo se, že budou atakovány traťové rekordy v obou hlavních kategoriích. Tak
snad příště. Za obdiv zcela jistě stojí účast
Jiřího Pejpala, který letos oslaví 85 let. Mezi
44 „Pečáky“, byli nejrychlejší Honza Herda
z Dobřichova a Ludmila Brunerová z Peček.
Soutěž čtyřčlenných teamů vyhrál Benedek team. Lidový běh v Parku absolvovalo
24 běžců, závodů mládeže se zúčastnilo 188
dětí. Závody se uskutečnily za teploty okolo
10 stupňů a provázel je silný nárazový vítr o
síle přes 60 km/hod.

Muži hlavní závod
Kipkorir Biwot Wycliffe
Vít Pavlišta
Kipngetich Tanui Evans
Muinde Matheka Benard
Viktor Šinágl
Jan Janů		
Ženy hlavní závod
Gashine Beyene Genet
Petra Pastorová
Hana Homolková

30:34
30:45
30:51
31:28
31:40
32:22

Benedek Team
Silvini Madshus Team
Benedek Team
Benedek Team
Kerteam/PSK Olymp Praha
Hvězda Pardubice

34:52 Benedek Team
36:44 MK Seitl Ostrava
37:02 TJ Nové Město na Moravě

Vítězové veteránských kategorií
muži 40-49 let
Ladislav Kučera
33:30 Iskarex Česká Třebová
muži 50-59 let
Ervin Beshir		 37:21ZD Zdice
muži 60-69
Miloš Smrčka		36:44BK Říčany
muži 70-79
Josef Bobek		 46:48TJ Znojmo
muži 80 a více
Vitězslav Jantsch
56:10 Eleven Run Team
ženy 35-44 let
Petra Pastorová
36:44 MK Seitl Ostrava
ženy 45-54 let
Petra Kamínková
38:18 Svatý Kopeček
ženy 55-64 let
Alena Krcháková
44:42 AC Moravská Třebová
ženy nad 65 let
Jarmila Holasová
1:00:42 Tragéd Team Praha
Soutěž teamů 30
1. Benedek Team : Wiclife, Evans,Benard, Gene		 2:07:45
2. Mizuno team : Janů,Kovář, Požár,Schorná		 2:15:54
3. KERTEAM : Šinágl, Pechek, Auersvald, Havránková2:16:30
Pečáci 44 běžců:
Muži 			
Ženy
1. Jan Herda
37:03 Dobřichov
1. Ludmila Brunerová 46:08 Pečky
2. Tomáš Bruner 46:08 Pečky
2. Petra Müllerová
49:24 Dobřichov
3. Emil Trčka
49:02 Elektro Trčka 3. Věra Bennett
51:49 Pečky
Děti
Dorostenci
1600 m Oliver Nedoma
6:58 Běhej Poděbrady
Starší žáci
1609 m Krištof Lorenčík
6:10 Atletika Chrudim
Mladší žáci
800 m Šimon Slavík
2:34 Atletika St. Boleslav
Minižáci
400 m Lukáš Jelen
1:17 ŠSK Újezd nad Lesy
Starší kluci
400 m Jan Dobiáš
1:25 ŠSK Újezd nad Lesy
Mladší kluci
200 m Adam Ort
0:49 Pečky
Chlapci
200 m Vincent Chlumský
1:19 Horní Němčí
Nejmenší s rodiči
60 m Theodor Kříž
0:30 Praha 7
Starší žákyně
1609 m Elena Strnadová
6:46 AC Pardubice
Mladší žákyně
800 m Daniela Mandlíková
2:43 Atletika Jižní Město
Minižákyně
400 m Michaela Hlaváčková 1:16 SKP Nymburk
Starší dívky
400 m Viktorie Grabovská
1:32 Atl.Jižní Město
Mladší dívky
200 m Valerie Řeháková
0:44 Atletika Benešov
Dívky
200 m Karolína Míčková
0:54 Chrást nad Sázavou
Nejmenší s rodiči
60 m Klára Železná
0:29 Ratenice

Minivolejbal
Hráčky minivolejbalu mají za sebou poslední turnaj pražského přeboru, kterého se
zúčastnilo 54 družstev. Družstvo „A“ si vybojovalo 29. místo. Až na jednu hráčku všechny zůstanou i příští rok v této kategorii. „B“
družstvo se umístilo na 49. místě, holky jsou
méně zkušené a chvíli jim trvalo se zorientovat v jiné soutěži, než kterou hrály do té
doby. Obě družstva se v průběhu celé soutěže zlepšovala, zejména podání bylo zprvu
naší slabou stránkou, na posledním turnaji
se ale ukázal opak. Za celý rok si zaslouží
pochvalu a doufám že ta příští bude ještě
lepší.
V neděli 17. 3. 2019 odehrály mladší žákyně poslední kolo zimní části krajského
přeboru Středočeského kraje. Holky vyrazily do Brandýsa nad Labem, kde v prvním
zápase podlehly Nymburku 1:2 ve třetím
zkráceném setu poměrem 14:16 bodů. To
je opravdu škoda, ale hra už vypadala hezky a zaslouží si pochvalu. Následoval zápas
proti domácím, tam jsme si spravily náladu
výhrou 2:0 a posledním soupeřem nám byly
Benátky nad Jizerou, první set holky vyhrály 25:12, ve druhém dostaly od své trenérky dobrou motivaci a ta je dohnala k výhře
25:5. Holky si tedy odvezly 7 bodů do tabulky, což jim při dalším rozdělení soutěže pro

jarní část potvrdilo postup do 2. výkonnostní skupiny, kde budou hrát o 7. až 12. místo
ze 17 družstev. Holky chválíme a budeme se
snažit o co nejlepší umístění v poslední části
soutěže.
Starší žákyně „A“ si konec sezóny zkomplikovaly zraněním, proto jsme musely
některé zápasy přeložit. Postupně je dohráváme a záleží nám opravdu na každém
bodu. Na začátku sezóny holky vybojovaly
první výkonnostní skupinu, kde se jim teď
bohužel moc nedaří. Hra, kterou předvádějí
je moc pěkná, snaží se a opravdu si zaslouží pochvalu, jen mají většinou smůlu a vyrovnané zápasy v koncovce setů prohrají.
Tady asi budeme muset zapracovat na jejich
psychice. Nicméně pokud se nám podaří v
posledních zápasech smůlu zlomit, a že na
to máme, budeme hrát o konečné 6. až 10.
místo ve Středočeském kraji, kde soutěží 27
družstev.
Starší žákyně „B“ se na začátku sezóny
kvalifikovaly do druhé výkonnostní skupiny, ve které si zatím drží osmé místo tabulky. U holek se projevuje jejich menší nasazení do hry a méně zkušeností. I tak si myslím,
že se snaží bojovat a mají radost ze hry. Před
sebou mají poslední 3 zápasy.
Lenka Šátková

Kros Pičhorou

V sobotu 23. 4. proběhl nultý ročník běžeckého závodu Kros Pičhorou. Sešlo se 72
natěšených běžců. Přesně v 11.00 h se vydali
na trať dlouhou 8 km. Zhruba po 30 minutách jsme v cíli za mohutného potlesku přivítali vítěze závodu.
Za úspěšným ročníkem nestojí jen kvalitní závodní pole, ale především obětavá a
spolehlivá práce organizátorů i dobrovolníků, kteří odvedli skvělou práci. Obrovský
dík všem.
Pořadí v cíli - muži: 1. Vlastimil Flegl; 2.
Luboš Herel; 3. Petr Harnoš; - ženy: 1. Iva
Kroužilová; 2. Martina Hampejsová; 3. Jana
Fílová
Na 1. ročník se za rok ve stejnou dobu už
dnes moc těší
Petra Müllerová,
hlavní organizátorka závodu
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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

Realitní služby,
jaké si přejete

Inzerce
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2. 4. 18:00 Velikonoční dekorace - na dveře (KLUBKO) - VCP
3. 4. 19.00 Propaganda jako zbraň - KS Pečky
3. - 4. 4.		
Zápis do 1. ročníků ZŠ, tř. Jana Švermy 342
4. 4. 19:00 Expediční kamera - filmy Stumped a Matsés
			 (Host Miloslav Loudil)
6. 4. 14:00 Velikonoční dílna pro pra/rodiče s dětmi - VCP
7. 4.		
Ukliďme svět, ukliďme Česko
7. 4. 10:15 I. A třída- dorost AFK Pečky : TJ Sokol Jestřabí Lhota
		 16.30 III. třída - AFK Pečky B : SK Dobřichov
8. a 9. 4. 13-16 Zápis do Přípravné třídy - ZŠ, tř. Jana Švermy 540
9. 4. 18:00 Velikonoční dekorace – květináč (KLUBKO) - VCP
10. 4. 17:00 SV. VOJTÉCH, BISKUP DVOJÍHO LIDU - přednáška ČKA
11. 4. 19:00 Expediční kamera – filmy Tupendeo a Waia-Toa Odyssey
			 (Host Jonáš Procház-ka)
13. 4. 10:15 Starší žáci - AFK Pečky : SK Zeleneč
		 11:10 Mladší žáci - AFK Pečky : SK Zeleneč
13. 4. 13.00 Vítání jara - VCP
16. 4. 18:00 Velikonoční dekorace - drátované zápichy (KLUBKO) - VCP
20. 4. 10-12 Velikonoční beránek - evangelický kostel
21. 4. 10:15 I. A třída - dorost AFK Pečky : TJ Slavoj Vrdy
		 17.00 III. třída - AFK Pečky B : Viktoria Radim
23. 4. 18:00 Jarní dekorace - šité drobnosti (KLUBKO)
24. 4. 17.00 ZDEŇKA ČESKÁ, DCERA KRÁLE JIŘÍKA Z PODĚBRAD
			 - přednáška ČKA
25. 4. 17.00 Setkání s europoslancem Pavlem Svobodou - KS Pečky
27. 4.
9-12 Garážový výprodej
27. 4. 10:00 Františkův ateliér pro všechny - VCP
27. 4. 10.15 KP starší žáci - AFK Pečky : SK Český Brod
		 11.10 KP mladší žáci - AFK Pečky : SK Český Brod
28. 4. 17.00 PRODIET I.B třída - AFK Pečky A : FK Uhlířské Janovice
29. 4. 15.30 Osud jménem Ležáky - MŠ Sluníčko Dobřichov
30. 4. 18:00	Jarní dekorace - aplikace z plsti (KLUBKO) - VCP

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.)

!Ř ÁDKOVÁ INZERCE ZDARMA!

CENÍK PLOŠNÉ INZERCE
S účinností od 1. 2. 2016 byly ceny inzerce
v Pečeckých novinách stanoveny takto:

Odpoledne pro vás!

Přijměte pozvání na 5. ročník pečeckých velikonočních slavností
Vítání jara a prožijte spolu s námi 13. dubnové odpoledne při tvoření
v kreativních dílnách, nakupování v jarmarečních stáncích, potěšte se
divadelní pohádkou pro malé i velké a vystoupeními dětí ze ZUŠ Pečky,
ZŠ Pečky, MŠ Sluníčko Dobřichov a MC Pramínek Dobřichov.
V závěru odpoledne můžete zažít i opravdové vynášení Morany.
Výborné občerstvení je samozřejmostí.
Takže 13. dubna od 13 hodin v pečeckém kulturním domě
a parku naproti NA SHLEDANOU!!!
Za pořadatele Jana Kusá
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ČB
BAREVNĚ
ČB
BAREVNĚ
ČB
BAREVNĚ
ČB
BAREVNĚ

2.000,- Kč
3.000,- Kč
1.000,- Kč
1.500,- Kč
500,- Kč
750,- Kč
250,- Kč
375,- Kč

K výše uvedeným cenám bude připočteno DPH
v platné výši (nyní 21 %).

Slevy u opakovaných inzercí:
předplacená inzerce na 1/2 roku
= 1 inzerce zdarma
předplacená inzerce na 1 rok
= 2 inzerce zdarma

Inzeráty posílejte na e-mail: info@vzcentrum.cz
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