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Výpis znaèen?DIO ve mìstì Peèky - navigace øidièù na provizorní parkovací
plochy, z dùvodu rekonstrukce sil.è. II/329 - Peèky, prùtah

- provizorní parkovací plocha

5 KVĚTEN
2019

Po dobu celkové rekonstrukce komuni-
kace II/329 v ul. J. A. Komenského (před vo-
dárnou), Masarykovo nám. a Tř. Jana Šver-
my bude možné parkovat na provizorních 
parkovištích na travnaté ploše vedle pro-
dejny Tesco (vjezd z ulice V Kaštánkách) 
a na travnaté ploše v proluce u lékárny. Par-
kovací plochy budou vyznačeny červenobí-
lou páskou a dopravní značkou parkoviště. 
Směrem od kostela na travnatou plochu 
pod prodejnou Tesco bude vjezd automobi-
lům zakázán. 

První etapa rekonstrukce je plánovaná 
na 2 měsíce a předpokládaný začátek uza-
vírky je ke dni 20. květen. Toto datum je 
projednáváno orgány státní správy. Bude se 
týkat ulice J. A. Komenského. Komunika-
ce bude uzavřena v obou směrech. Od této 
doby nebude možné využívat na parkoviště 
u nádraží. Po skončení I. etapy začne Město 
Pečky provádět celkovou rekonstrukci par-
koviště za nádražím. Práce budou trvat asi 
6 měsíců. Nadále proto bude možné parko-
vat na zmiňovaných provizorních parkovi-
štích.

Dočasné autobusové zastávky budou 

Možnosti parkování v době uzavírky
zřízeny na náměstí mezi lékárnou a poštou 
také ke dni 20. 5. 2019.

Při dalších etapách bude provoz po re-
konstruované komunikaci zajištěn v jed-
nom jízdním pruhu a bude řízen semafory. 

Rekonstrukci celého úseku komunikace 

II/329 financuje a provádí Středočeský kraj. 
Práce budou probíhat ve čtyřech etapách 
po dobu asi 15 měsíců.

Další informace: 
FB Město Pečky, www.pecky.cz, 
e-mail: info@pecky.cz, tel.: 321 785 051

Dobré zprávy starostky …a že jich byl duben plný

• Pečecká star, první talentová soutěž dětí v našem okolí. Takové nasazení a skvělé vý-
kony musely potěšit každého. Velmi srdečně děkuji všem, kdo se do takového projek-
tu pustili a nesmírně se těším na příští ročník.  

• V dubnu se také v Pečkách a Velkých Chvalovicích uklízelo. Dobrovolníci uklidili 
prakticky celé město.  Proběhlo Vítání jara i podařená komunitní akce v evangelic-
kém kostele a já mám radost, že se naše město probouzí do krásného jara, plného akcí 
a společných setkání. A to ještě než tyto noviny vyjdou, proběhne Garážový výprodej 
a benefiční varhanní koncert pro Notre-Dame.

• Také bych ráda poděkovala organizátorům festivalu dokumentárních filmů, že do Pe-
ček přivezli čtyři tak zajímavá témata a panu Ondřeji Kundrovi, že pro naše město 
připravil přednášku o nástrahách současného mediální světa.

• Byl to pestrý duben a bude pestřejší květen, těším se na setkání s Vámi nejen na Ma-
šince 25. 5. 2019. 

Vaše Alena Švejnohová
PS: a nezapomeňte jít k volbám do Evropského parlamentu 24 - 25. 5. 2019!
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celý den vás bude zdarma  
vozit mezi všemi stanovišti po celém 
městě vláček.

9h–18h Vodáci na rybníku „Benešák“  
– pirátská loď

9h–17h Modeláři Pečky 
– Výstava železničních modelů

9h–17h Knihovna Svatopluka Čecha  
– otevřené IC, výstava žáků ZUŠ Pečky

9h–12h Prohlídka hasičské stanice Pečky, 
ukázka techniky a dětský den

10h–14h Program v Evangelickém kostele 
společně s MC Pramínek

12h–15h Otevření vodárny pro veřejnost

9h–22h Tradiční pouťové atrakce  
na náměstí

16h–01h30 Večerní koncert 
pro všechny věkové skupiny

Kouba band 16h–17h
Sendwich 17h30–18h30
Smažený řízek 19h–20h
Perutě 20h30–21h30
Petr Kalandra Memory Band 22h–23h
Telegraf 23h30–01h30

Rodinná pouť 
 mašinka

25.5.2019
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Lepší Pečky: pokračujeme!
Jsme v polovině projektu Lepší Pečky. 

V průběhu dubna jste měli možnost psát 
své návrhy na zlepšení života v Pečkách 
a Velkých Chvalovicích.

Cílem je zlepšit kvalitu života v našem 
městě, oživit veřejný prostor a v neposlední 
řadě také občanskou pospolitost, vždyť pla-
tí, že víc očí víc vidí a nikdo nemáme patent 
na rozum. Nejlépe se cítí člověk tam, kde 
je doma a doma teprve tehdy, když přijme 
prostor kolem sebe opravdu za svůj.

V nejbližších dnech se sejde komise slo-
žená ze zástupců vedení města, pracovníků 
příslušných odborů MěÚ a veřejnosti, která 
posoudí každý návrh a možnosti jejich rea-
lizace. Předpokládáme, že budou rozděleny 
do několika kategorií, v nichž základním 
kritériem by mělo být, jak je daný návrh či 
nápad realizovatelný v navržené podobě, či 
s dílčími úpravami (náklady na realizaci, 

rozsah, umístění apod.). O výsledku budou 
následně navrhovatelé informováni.

Bude-li třeba některé návrhy dopraco-
vat, změnit či rozšířit, s autorem (autory) 
bude nadále spolupracovat pověřená osoba 
tak, aby návrh mohl být představen veřej-
nosti.

Od 15. 5. do 31. 5. 2019 budeme moci 
hlasovat na webové stránce projektu Lep-
ší Pečky (https://www.lepsimisto.cz/lep-
si-pecky/), nebo na MěÚ Pečky. Hlasovat 
může každý pouze jednou, ale podpořit lze 
i více návrhů, přičemž svůj hlas může kaž-
dý moci rozdělit na tři kladné (pro) a jeden 
záporný hlas (proti).

Na počátku června budou nejlepší návr-
hy vyhlášeny za přítomnosti vedení města 
a jednotlivých autorů. 

Blanka Kozáková

Pečecké 
služby
informují

Navazujeme tímto článkem na úvod-
ní informaci o změně na pozici jednatele 
v naší společnosti z minulého čísla. Nyní 
základní oficiální představení společnosti:

Společnost Pečecké služby s.r.o. vznikla 
29. prosince 1999 na dobu neurčitou. Pů-
vodní rozsah činnosti společnosti, který 
se skládá zejména z provozování vodovodů 
a kanalizací,  nakládání s odpady, poskyto-
vání technických služeb, silniční motorové 
dopravy nákladní a další, se prakticky ne-
změnil, pouze se rozšířil i o poskytování 
doplňkových služeb jako je hodinářství, ale 
tuto službu již neposkytujeme.

Během života podniku docházelo vlivem 
vkladů majetku města ke změnám základ-
ního kapitálu, ale výsledně došlo k navýše-
ní základního kapitálu z původních 100 tis. 
Kč na současných 19.040 tis. Kč, kdy tato 
poslední změna proběhla v květnu 2008. 
Společnost se jako všechny jiné společnosti 
podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchod-
ních korporacích.

V dalších číslech představíme jednotlivé 
prováděné činnosti podrobněji.

Na základě úvodní informace o zvýšení 
informovanosti občanů jsme mimo jiné za-
ložili facebookovou stránku, kde nás může-
te sledovat a získávat tak aktuální informa-
ce o naší společnosti. Stránka se nazývá Pe-
čecké služby s.r.o, odkaz je přímo na: www.
facebook.com/pececkesluzby/.

A závěrem Vás dovolte informovat, že 
během státních svátků 1. a 8. května 2019 
bude provoz sběrného dvora uzavřen.

Krásný První máj přeje, 
Ing. Adam Brant

Poradna pro oběti trestných činů sídlí 
v Kolíně ve středisku Probační a mediační 
služby (PMS) v ulici Politických vězňů. Po-
radna pomáhá obětem při zvládání násled-
ků trestného činu a poskytuje jim podporu 
při návratu zpět do běžného života. 

Pomoc může vyhledat každý, kdo se 
cítí být obětí trestného činu (dle zákona č. 
45/2013 Sb.), bez ohledu na druh trestného 
činu. Poradna poskytuje zejména právní in-
formace (objasnění práv oběti nebo poškoze-
ného, informace k náhradě škody, peněžité 
pomoci), doprovázení (jakožto důvěrník), 
psychosociální podporu (lze zprostředkovat 
bezplatné služby psychoterapeuta), nebo 
dle situace zprostředkování dalších služeb. 
Ze zkušeností víme, že nejčastěji chodí do 
poradny lidé, kteří si často nejsou jisti svý-
mi právy a nemají jasnou a konkrétní před-
stavu, co trestní řízení všechno obnáší. 

Poradnu můžete navštívit každou středu 
od 12:00 do 15:00 hodin a každý čtvrtek od 
10:00 hodin do 13:00 hodin na adrese Poli-
tických vězňů č. 109, Kolín (vedle budovy 
Okresního soudu). Objednání předem není 
podmínkou.

Poradkyni Mgr. Věru Čápovou 
je možné kontaktovat i telefonicky 
na čísle 727 873 139. 
Poradna sídlí v ulici Politických vězňů 
č. 109, vedle budovy Okresního soudu. 
Poradenské služby jsou poskytovány 

bezplatně a anonymně.

Poradna 
v Kolíně

Výsadba stromů v Pečkách 
a Dobřichově 2019

V loňském roce jsme zorganizovali ke 
stému výročí republiky občanskou výsadbu 
100 stromů. Do projektu se zapojily desítky 
lidí a všechny stromy se podařilo vysadit. 
A protože se spousta lidí ptala, zda i letos 
navážeme na tuto výsadbu, přicházíme s po-
dobným projektem.

Letos bychom rádi dosázeli stromy po-
dél tatecké silnice až k hranici pečeckého 
katastru. Máme zajištěn souhlas s výsadbou 
na pozemcích kraje i města a potvrzený zá-
vazek následné péče o stromky. Letos zde 
chceme zasadit 10 švestek a 50 hrušní.

Navíc se letos podařil získat souhlas obce 
Dobřichov s výsadbou v jejich katastru. 
Rádi bychom vysadili 40 jabloní podél cesty 
od trati a Výrovky k ratenické cyklostezce. 

Budeme tedy moci sázet i v severní části 
města.

Znovu bude záležet na tom, zda se najde 
v Pečkách dostatek lidí, kteří budou ochotni 
se do tohoto projektu zapojit. Zajistili jsme 
svolení majitelů pozemků, ale realizace 
projektu závisí na tom, zda se do něj zapojí 
i ostatní.

Bez lidí ochotných přispět finančně 
a hlavně osobně, při výsadbě stromů, žádné 
stromořadí letos nevznikne.

Bližší info najdete na webu projektu: 
http://pecky.jan.tax/alej2019

Web je v provozu a stromy si již můžete 
adoptovat.

Tomáš Vodička (Naše Pečky), 
Jan Tax, Ladislav Zindr

V ýstr a h a
Od soboty 20. dubna 2019 od 10.30 až do odvolání platí výstraha 
„Doba zvýšeného nebezpečí požárů.“ V souladu s Nařízením Středočeského kraje č. 
5/2017 ze dne 26. ledna 2017 je proto v následujících místech:

1) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,
2) souvislá rostlinná pokrývka umožňující další šíření požáru,
3) zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve 

stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdále-
nosti 100 m,

4) stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m.

Z A K Á Z Á N O:
a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalová-

ní hořlavých látek na volném prostranství),
b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
c) používání zábavní pyrotechniky,
d) jízda parní lokomotivy,
e) používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
f) povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona,
g) vypouštění „lampionů štěstí“,
h) vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele 

zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
i) zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla 

dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strni-
štěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek 
nebo jako jiný správní delikt podle zvláštních právních předpisů!              

por. Bc. Tereza Fliegerová, tisková mluvčí, HZS Středočeského kraje

Informace naleznete na stránkách: https://www.hzscr.cz/hzs-stredoceskeho-kraje.
aspx, kde bude i případné zrušení této výstrahy.
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Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se konají v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 
22.00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voliči, kteří nebudou hlasovat ve svém okrsku, mohou požádat o vydání voličského 
průkazu. 
Termíny pro podání žádosti jsou: 

17. 5. 2019 do 16 hodin - doručení  v listinné podobě s el. podpisem 
                                           nebo prostřednictvím datové schránky 
22. 5. 2019 do 16 hodin - podání  osobně.

Nejpozději 21. května 2019 budou voličům doručeny hlasovací lístky na adresu trvalé-
ho pobytu, dostatek hlasovacích lístků bude také k dispozici přímo ve volebních míst-
nostech ve dny voleb. 
Voliči si mohou před konáním voleb ověřit, zda jsou zapsáni v seznamu voličů, infor-
movat se, do které volební místnosti mají jít volit a dále upozornit v případě, že neobdr-
ží v termínu hlasovací lístky  na  MěÚ Pečky, přízemí – matrika  nebo tel. 321 787 068.

POZOR – ZMĚNA VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ U OKRSKU Č. 1 A OKRSKU Č. 4
Přehled volebních místností:

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

Nová výsadba stromů
MěÚ Pečky, odbor výstavby, zeměděl-

ství, životního prostředí a dopravy, uložil 
rozhodnutím investorovi stavby Penny Mar-
ketu, aby provedl náhradní výsadbu stromů 
v Pečkách. Jedna  z výsadeb byla provedena 
na pozemcích města podél chodníku, který 
vede z náměstí směrem k Tescu, kde bylo 
vysázeno devět jírovců. Odrůda stromu 
Aesculus x carnea dosahuje výšky 25 m, je  
pomalu rostoucí, květy má tmavě růžové, 
uspořádané ve velkých latách a listy jsou 
odolné proti napadení klíněnkou jírovco-
vou. Ke každému stromu zakoupil odbor ŽP 
zavlažovací vak pro kapénkovou závlahu 
a v trávníku byl kolem stromu ohraničen 
prostor, kde bude případně možné provést 
i výsadbu květin.  Dalších devět stromů bylo 
vysázeno na pozemcích investora i města 
u stavby Penny Marketu, kde jsou višně pi-
lovité, višně chloupkaté, katalpy trubkovité 
a jsou podsázeny keři. 

Odbor životního prostředí 
MěÚ Pečky Pokorná

Třídění nápojových kartonů
Od letošního roku jsou v Pečkách a ve 

Velkých Chvalovicích instalovány kontejne-
ry s oranžovým víkem na třídění nápojových 
kartonů. Umístěny jsou v proluce u lékárny, 
v ulici Grégrova a ve Velkých Chvalovicích 
před bývalou samoobsluhou. Kontejnery 
jsou hojně využívány a to je velmi pozitivní 
zpráva. Další tyto kontejnery budou postup-
ně doplňovány.

Prosíme občany, aby do kontejnerů na-
dále ukládali kartony vyčištěné, vymyté 
a vysušené a to z důvodu dalšího zpracování 
a zamezení nepříjemného zápachu a mno-
žení červů. Z důvodu maximálního využití 
objemu kontejneru je žádoucí krabice – kar-
tony zplošťovat zmačknutím.

Správným a důsledným tříděním se sni-
žují jinak stále rostoucí náklady na ukládání 
komunálního odpadu.

Město Pečky děkuje občanům za třídění 
odpadu. 

Odbor ŽP

Nikoho jistě nezmate, že název měsí-
ce pochází od slova květ. Vidíme to kolem 
sebe, vše se rozběhlo k životu, zazelenalo 
a rozkvetlo, aby později plodilo. Možná ale 
ne každý ví, že tento název se v české řeči 
ujal poměrně nedávno, měřeno časem jazy-
ka, vždyť poprvé ho užil teprve roku 1805 
obrozenec Josef Jungmann ve svém pře-
kladu Chateaubriandova románu o lásce 
„Atala, aneb Láska dvou divochů na poušti“, 
když se nechal inspirovat polštinou. Původ-
ní název pro tento jarní měsíc Máj, pocháze-
jící z latinského Maius, máme spojený s K. 
H. Máchou a jeho básnickým dílem, tedy 
s povinnou četbou, která bývá v mládí tro-
chu otravná, než ji mnohem později skuteč-
ně objevíme. My, životně pokročilejší, pak 
se „slavnými májovými dny“, jak oba státní 
svátky nazývali minulí vládcové, snad aby 
nám je tím ještě více otrávili. Až mnohem 
později jsme přišli na to, že s těmito slavný-
mi dny je to podobné jako s tou povinnou 
četbou, dnes je už připomínáme spontánně. 
Ano, mezinárodní svátek práce, který při-
padá na máchovský první květen, zaslouží 
úctu, tak jako každá práce přinášející plody 
(není vlastně práce květem lidského snaže-
ní?). A slavit mír neznamená jen připomín-
ku obětí druhé světové války, vztahujeme se 
tím přece k životu, který právě nyní je ko-
lem nás vidět v každém organismu. Máj je 
však také měsícem obětí komunismu a mě-
sícem požární ochrany, spojitost mi připadá 
nejen asociativní. Připojíme-li do našich 
úvah lidovou pranostiku, například „Déšť 
svatého Floriána je ohňová rána“, anebo 
„Suchý březen, mokrý máj, bude humno 
jako ráj.“, je jasné, že právě v květnu si bu-
deme počasí všímat snad ještě více než kdy 
jindy. Bezpochyby pak nejen proto, že při-
jde-li máj – půjdeme v háj, což je nejlepší 
v měsíci lásky činit ve dvou. No, a odsud je 
pak přímá asociace ke Dni matek, který si 
připomínáme každou druhou květnovou ne-
děli. Ať žije láska, ať žije život!

Aquarius

Budiž květen!

...na internetu 
nenajdete všechno

Ilustrovaný slovník Domácí vševěd J. 
Kafky praví: „BLANC zove se bílá polévka, 
která se pořizuje z másla, na němž dusí se 
kousek masa telecího nebo hovězího se šun-
kou a zeleninou, slepičími drůbky a telecí 
nožičkou.  Dušenina se pak svaří s 2l vody. 
Této polévky scezené používá se pak k za-
dělávání drůbeže, telecího i jiného bílého 
masa, brzlíků a j. i jako přísady do různých 
omáček.“

A květnovým slovem je RUČNÍKÁŘ. 
PS: samozřejmě nemáme na mysli žád-

né vyznavače nekřesťanské víry či výrobce 
osušek!

Vaše knihovna

Knihovna dává 
na vědomost...

...bazárek vyřazených knih z fondu 
knihovny vynesl k 31. 3. 2019 835 Korun čes-
kých a za ně nakoupíme pár knih nových,

...dobrovolný příspěvek návštěvníků au-
togramiády knihy hudební skupiny Teleg-
raf ve výši 1.026 Korun českých bude použit 
na nákup knih akce „Knížka pro prvňáčka 
- pasování na čtenáře“,

...přibyla nabídka dalšího prodejce vstu-
penek – Ticketmaster.
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Z dubnových jednání rady města
• RM schválila bezplatný převod vybavení cvičné kuchyňky v ZŠ Pečky, jedná se o nádo-

bí a kuchyňské náčiní v pořizovací ceně 18.399,- Kč, které bude předáno do majetku ZŠ 
Pečky.

• RM schválila poskytnutí daru ve výši 2.000,- Kč pro Babybox pro ohrožené děti - STA-
TIM, z.s.

• RM schválila uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VBř č. 7700100032_1/BVB“ 
na pozemcích v majetku města č. parc. 2309/1 a 2326 v obci a k.ú.  Pečky, týkající se akce 
„REKO SKAO Pečky“ - lokalita za hřbitovem - pro firmu GasNet, s.r.o., se sídlem v Ústí 
nad Labem. Rada města zároveň pověřuje starostku města podpisem uvedené smlouvy.

• RM schválila přerušení provozu Mateřské školy Mašinka Pečky od 22. 7. 2019 do 30. 8. 
2019. Důvodem je čerpání řádné dovolené zaměstnanci mateřské školy.

• RM schválila uzavření „Smlouvy o zřízení VBř - služebnosti“ - č. IV-12-6022099/2 na 
pozemcích v majetku města č. parc. 107/70 a 103 v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice  (ul. 
Nová) - pro firmu ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly. Zároveň rada města  
pověřuje starostku města podpisem uvedené smlouvy.

• RM schválila poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč spol. HigBic s.r.o. IČO 29208521, na 
propagaci akce na podporu onkologicky nemocných dětí Na kole dětem, dotace ve výši 
5.000,- Kč pro TJ SOKOL Velké Chvalovice, na uspořádání akce Čarodějnice 2019 a dotaci 
ve výši 10.000,- Kč  ZUŠ Pečky na uspořádání koncertu.

• RM schválila poskytnutí dotace na konání pečeckého Svatováclavského vinobraní 2019 
ve výši 20.000,- Kč za podmínky, že organizátor zajistí konání akce i v případě nepřízni-
vého počasí. RM zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí výše 
uvedené dotace. 

• RM schválila cenu elektronické verze Pečeckých novin ve výši 88,- Kč/rok, včetně DPH. 
Tato částka je možná platit pouze jednorázově. Zájemci starší 65 ti let mají tuto verzi no-
vin zdarma okamžikem dovršení 65 roku.  

• RM schválila zahájení přípravných prací na uveřejnění VZ v režimu VZMR na stavební 
práce akce: „Stavební úpravy a obnova interiéru KS, Pečky - I. etapa“.

• RM doporučila ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2019 - zvýšení částky určené 
na stavební úpravy interiéru Kult. střediska Pečky  I. etapa  ze 4 mil. Kč na 7 mil. Kč.

• RM schválila nákup dvou vysílacích sad stanic Motorola TALKABOUT T82 Extreme 
PMR446 Quad Pack za účelem vícestranné komunikace a dorozumívání při veškerých 
akcích ve městě Pečky za cenu 8.786,- Kč včetně DPH. Vysílačky budou ve správě ředitele 
kulturního střediska pana L. Hanzelína.  

Mgr. Blanka Kozáková

Z dubnového Zastupitelstva města
Vzhledem k přítomnosti 19 členů Zastupitelstva se ZM bylo schopno usnášet.
ZM vzalo na vědomí:
• Prezentace studií AFK Pečky, ZŠ Pečky /tělocvična, aula/.
• Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 27. 2. 2019 a 27. 3. 2019 /viz příloha/.
• Informace o financování rekonstrukce Sokolovny v Pečkách.
• Zpráva Kontrolního výboru ze dne 15. 4. 2019 /viz příloha/.
• Informace Strategického plánu ke dni 31. 3. 2019.
• Představení jednatele Pečeckých služeb, s.r.o. Pečky p. Ing. Adama Branta.
• Informace o rekonstrukci komunikace II/329 Pečky – průtah městem, Tř. Jana Švermy.
• Informace o rekonstrukci interiéru Kulturního střediska Pečky - topení,   
     elektroinstalace v přízemí a sociální zařízení.
• Informace o rekonstrukci komunikace ulice Jiřího z Poděbrad, Pečky.
• Informace o výstavbě samostatného parkovacího system P+R v Pečkách.
• Termíny zasedání ZM ve druhém pololetí 2019: 22. 5. 2019 /Sokolovna/, 19. 6. 2019, 18. 9. 

2019, 13. 11. 2019, 18. 12. 2019
• Soubor otázek ve věci investičního záměru společnosti RIOCATH
ZM schválilo:
• jednací řády výborů Zastupitelstva města Pečky
• úpravu Pravidel pro hospodaření s účelovým peněžním fondem “FRB” na území města 

Peček a Velkých Chvalovic. Pravidla jsou rozšířena o možnou spoluúčast v rámci dotač-
ních titulů z oblasti stavby a rekonstrukce.

• Odkoupení pozemků u hlavní nádražní budovy v Pečkách, které jsou v majetku ČD, a.s. 
Praha 1 -  č. parc. 1024 (36 m2), č. parc. 554/36 (464 m2), č. parc. 554/37 (35m2), č. parc. 554/65 
(440m2) a č. parc. 554/66 (13 m2) vše v obci a k.ú. Pečky za celkovou kupní cenu ve výši 
310.000,-Kč (za všechny pozemky - 988 m2). Veškeré náklady spojené s převodem uhradí 
město. 

• Podání žádosti o dotaci na akci „Revitalizace území bývalého lesíku u rybníka Benešák“. 
Podání dotace bude předcházet dopracování projektové dokumentace firmou Land05, kte-
rou zastupuje Ing. Martina Forejtová tak, aby vyhovovala podmínkám poskytovatele do-
tace.

• A pověřuje RM a jednatele TJ Sokol Pečky p. Hanzelína připravit návrh odpovídající zajiš-
tění dofinancování projektu stavby “Energeticky úsporná opatření objektu sokolovny čp. 
330, Pečky”. Návrh bude předložen na zasedání ZM dne 22. 5. 2019.

• Závazné informace uvedené v zaslaném vyplněném dotazníku “Dotazník pro vyhodnoce-
ní nároků na Skupinový vodovod Kolín…” které budou sloužit zpracovateli “Aktualizace 
analýzy vodárenských poměrů ve vybraných oblastech /č. 1 a č. 2/ okresu Kolín” jako hlav-
ní podklad pro posouzení stávajícího Skupinového vodovodu Kolín a následnému návrhu 
nutných technických opatření pro zajištění zabezpečenosti dodávek pitné vody v budouc-
nu.

ZM ukládá Finančnímu výboru opravit všechny zápisy z jednání FV tak, aby byly v souladu 
se Zákonem o obcích č. 128/2000 Sb..

Mgr. Blanka Kozáková

Den matek
Je to den, kdy se vzdává pocta matkám 

a mateřství obecně. Slaví se v různé dny 
na mnoha místech po celém světě. Vychází 
z různých tradic. Jako první uctívali mat-
ky starověcí Řekové. Vzdávali hold bohyni 
Rheia, která byla manželkou Titána Krona 
a matkou všech bohů. V moderní době se 
o tradici začala zajímat až Anna Reevrso-
vá, matka jedenácti dětí. Její snahy vysly-
šel americký prezident Woodrow Wilson 
a v roce 1912 tak vyhlásil první oficiální 
Den matek. V mnoha zemích světa nosí 
muži v klopě u saka květinu jako poctu své 
matce. A u nás v Evropě? Britové slaví tak 
zvanou Mothering Sunday. Ta má původ 
v pohanských oslavách bohyně Birgit už 
z 16. století a připadá vždy na čtvrtou nedě-
li po začátku masopustu. Norské maminky 
svůj svátek slaví již druhou neděli v únoru. 
Francouzské maminky bývají často zvány 
na slavnostní oběd.

Za Den matek v takové podobě, jak ho 
známe dnes v Čechách, vděčíme Alici Ma-
sarykové (dceři T. G. Masaryka), díky níž se 
tento svátek začal druhou květnovou neděli 
od roku 1923 slavit i u nás. 

Všechny svátky mají však jedno společ-
né. Nejčastějším způsobem je obdarování 
drobným dárkem. Děti obvykle vyrábí pa-
pírová přáníčka či jiné vlastnoručně vytvo-
řené dárky, starší volí například bonboni-
éru. Pro maminky to pak většinou býva-jí 
“poklady”, které si dlouhé roky schovávají. 
Když je přáníčko psané upřímně a s láskou, 
ochotně přehlédnou i drobné chybičky. 

Nejen mé mamince tedy přeji hodně 
zdraví, štěstí a lásky nejbližších.

Blanka Kozáková

Naši beránci
Na Bílou sobotu, v den, kdy se podle tra-

dic pletou pomlázky, zdobí vajíčka a pečou 
mazance, se peklo i v Pečkách. Pekli se be-
ránci, kteří se zúčastnili sousedského klání 
s názvem  „O nejchutnějšího velikonočního 
beránka“. Sešlo se dvanáct nápaditých verzí 
a nejenom ve sladké, ale i ve slané variantě.

Slunce svítilo, kraslice s barevnými pent-
lemi se třepetaly na rozkvetlých stromech, 
a na zahradě evangelického kostela se lidé 
bavili, popíjeli kávu a ochutnávali berán-
ky. Vyhodnocovali a také hlasovali. Všichni 
účastníci byli zároveň i porotci a dle jejich 
verdiktu se vítězem prvního ročníku stal be-
ránek paní Andrey Děkanové.

Gratulujeme! A co Váš osvědčený recept?
Budeme se na něj těšit v příštím roce.

Petra Kottová



Z našich škol6 Pečecké NOVINY            2019 | 5

Sudoku
Regionální kolo soutěže tříčlenných 

týmů v luštění SUDOKU proběhlo 5. dubna 
na gymnáziu Jiřího z Poděbrad v Poděbra-
dech. Každá škola může do tohoto kola vy-
slat maximálně tři týmy.  

Všichni naši luštitelé bojovali statečně, 
srdnatě, zúročili domácí přípravu a ve velké 
konkurenci uspěli. Náš nejzkušenější tým 
„Traktoristi“ získal 2. místo, nováčci „An-
dílci A. K. A“ získali místo třetí a ani náš 
poslední tým se neztratil, „Nerdi_9“ získali 
místo šesté. První dva jmenované týmy po-
stupují do celostátního finále, které se bude 
konat 4. června v Brně. Držte nám palce.

Lenka Krištoufková

Ředitel Základní školy Pečky, okres Kolín vyhlašuje 

výběrové řízení na pozici zástupce ředitele
Kvalifikační předpoklady:

Vzdělání ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů, v platném znění.

 Požadavky:
Organizační schopnosti a koncepční myšlení • Výborné komunikační schopnosti

• Samostatnost, spolehlivost • Dobrá znalost práce na PC • Ochota se dále vzdělávat
• Občanská a morální bezúhonnost

 Praxe:
Minimálně čtyři roky souvislé pedagogické praxe 

na plně organizované základní škole před výběrovým řízením. 
Přihlášky:

Přihlášky do výběrového řízení posílejte poštou nebo osobně do kanceláře školy 
na adresu: Základní škola Pečky, okres Kolín, tř. Jana Švermy 342, 289 11 Pečky. K při-

hlášce doplňte strukturovaný životopis a motivační dopis. Obálku označte heslem: 
„Neotvírat - výběrové řízení - zástupce ředitele“.

Do výběrového řízení budou zařazeny přihlášky doručené do 17.5.2019 (včetně).
Průběh výběrového řízení:

1. kolo - do 24. 5. 2019
Posouzení došlých přihlášek, vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru.

2. kolo - do 7. 6. 2019) 
Ústní pohovory s vybranými uchazeči se zaměřením na organizaci a provoz školy, 
znalost základní legislativy související s výchovně - vzdělávacím posláním školy.

Termín nástupu: 
Od 1. srpna 2019, popř. dle dohody

Platové podmínky: 
Řídí se zákoníkem práce v platném znění, nařízením vlády o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění.
Uchazeč, který bude vybrán jako nejvhodnější, 

je povinen před uzavřením pracovního poměru doložit: 
• úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení 
o SZZ) ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

a o změně některých zákonů, v platném znění, • doklad o průběhu zaměstnání 
a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvr-
zení zaměstnavatelů), • výpis z rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců), • originál lékařské-

ho potvrzení o zdravotní způsobilosti pro dané pracovní místo (ne starší 2 měsíců).
 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv, a to i v jeho průběhu.
V Pečkách 25. 4. 2019, Mgr. Ing. Luboš Zajíc, ředitel školy

Den otevřených dveří 
v MŠ Mašinka Pečky

V sobotu 13. dubna otevřela Mateřská 
škola MAŠINKA Pečky své prostory pro ve-
řejnost. Konal se den otevřených dveří, při 
kterém, ten kdo chtěl, mohl nahlédnout do 
prostor, kam se běžný návštěvník jen tak ne-
podívá.

Byly otevřeny jednotlivé třídy, ve kterých 
na návštěvníka čekaly třídní učitelky a byly 
připraveny zodpovědět dotazy či si jen po-
hovořit o současném předškolním vzdělává-
ní. Děti v jednotlivých třídách se před touto 
akcí věnovaly přípravě a výrobě drobných 
dárečků (velikonoční zápichy, přáníčka, 
apod.), které měly pro toho, který se do škol-
ky přišel podívat, sloužit jako vzpomínka na 
školkovou akci. Školní kuchyň pod vedením 
hlavní kuchařky připravila velikonoční ma-
zanec pro mlsné jazýčky či pečivo vlastní 
výroby s pomazánkou pro zahnání mírného 
hladu. Nahlédnout bylo možné také do při-
lehlých prostor, kam běžně může pouze per-
sonál mateřské školy.

Ve vestibulu školy na příchozí čekala 
skupinka děvčátek ze třídy Domeček se 
svou třídní učitelkou Květou Vyskočilovou, 
které recitovaly báseň o šátečku či zatančily 
v kroužku s lidovou písní. Ve volných chvil-
kách se věnovaly zdobení velikonočních 
perníčků.

Akce pod vedením ředitelky Mgr. Miro-
slavy Zumrové se povedla a byla příjemným 

doplňkem akce Kulturního střediska „Vítání 
jara“. Zpočátku se tato kolize termínu zdála 
jako nešťastná (nemožnost vystoupení pe-
čecké školky), ale nakonec návštěvníci vítali 
propojení návštěv obou akcí.

Děkujeme všem, kteří nás navštívili 
a strávili s námi tak část předvelikonoční 
soboty. 

Bc. Květa Vyskočilová, zást. ředitelky školy

Den Země
Den Země, který každoročně slavíme 22. 

4. vyšel letos na neděli. Proto jsme byli moc 
rádi, že jsme si ho společně mohli užít o den 
později. Na školní zahradě jsme se rozděli-
li do skupin a plnili jsme úkoly, které byly 
zaměřené na jednotlivé světadíly na Zemi. 

Děkujeme paní učitelce Kateřině Čiháko-
vé, která spolu se svými žáky z přírodopis-
ného semináře v 8. ročníku náš dnešní pro-
gram vymyslela a připravila. Velcí spolužáci 
nám byli skvělými průvodci. Děkujeme.

Žáci 1.A a 1.C a jejich třídní učitelky 
Dagmar Hončíková a Blanka Kozáková

1.C v divadle Image
V neděli 14. 4. jsme se společně vydali do 

Prahy do divadla Image. Toto divadlo patří 
do skupiny souborů Laterny magiky. Už sa-
motná cesta byla dobrodružstvím, protože 
jsme jeli vlakem. Některé děti poprvé v ži-
votě. Těšili jsme se na představení Kalei-
doskop. Je to kombinace černého divadla 
a vtipných výstupů dvou mimů. Rozhod-
ně jsme nebyli zklamáni. Bylo to opravdu 
skvělé představení, které všem doporučuji. 

Protože to bylo nedělní představení, ne-
počítala jsem s tím, že by jely všechny děti. 
A jely! Chtěla bych tedy touto cestou záro-
veň poděkovat Daně Kosové a Martinovi, 
kteří mi s organizací a průběhem výletu 
pomohli.

Blanka Kozáková - třídní učtelka   
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Pohádka 
o fintivém upírovi
Ve čtvrtek 11. dubna 2019 se žáci 1. 

a 2. ročníku zúčastnili v Hálkově divadle 
v Nymburce divadelního představení Po-
hádka o fintivém upírovi. 

Veselá a vtipná pohádka plná legrace 
a písniček se nám velmi líbila. Pojednáva-
la o upírovi Drakovi a Bélovi a upírce Blady 
Mery, kteří přebývali v chátrajícím hradě, ze 
kterého se nechtěli vystěhovat. Nakonec se 
díky starostově dceři Milce podařilo starý 
hrad zachránit jak pro upíry, tak pro veřej-
nost. Líbily se nám i pěkné kulisy a kostý-
my všech postav.

Za své vzorné chování si všichni žáci za-
sloužili velkou pochvalu.

Třídní učitelky 1. a 2. ročníku

Výlet do ekocentra Huslík
28. 3. jsme s žáky navštívili záchrannou 

stanici pro opuštěná zvířata v Huslíku u Po-
děbrad. Nejenom, že jsme viděli spoustu 
zvířat, ale o některých jsme se dozvěděli 
také nespočet zajímavostí. Měli jsme tu 
možnost pozorovat pracovníky při konkrét-
ní práci se zvířaty. Sladkou tečkou na závěr 
bylo „pomazlení“ s užovkou červenou nebo 
poslech „mluvícího krkavce“.

J. Heroldová

ZUŠ v Pečkách má radost
V úterý 26. 3. 2019 proběhlo v ZUŠ Pečky krajské kolo ve hře na akordeon. Soutěžící se 

sjeli z celého středočeského kraje. Naši školu reprezentovala Anna Svrčinová v VI. kategorii, 
ve které získala 1. cenu s postupem do ústředního kola, které se bude konat v Plzni.

Gratulujeme a držíme palce. (foto viz.příloha)
ZUŠ Pečky srdečně zve:
• 9. 5. - vernisáž výstavy výtvarného oboru v 17:00 hod.. Výstava potrvá do 30.5.2019 
             v prostorách Městské knihovny Sv.Čecha v Pečkách.
• 13. 5. - vystoupení ke Dni matek od 17:30 hod. v sále ZUŠ
• 14. 5. - závěrečné vystoupení tanečního oboru od 18:00 hod. 
               v Kulturním středisku v Pečkách
• 21. 5. - Žákovský koncert od 17:30 hod. v sále ZUŠ
• 28. 5. - taneční vystoupení od 18:00 hod. v sále ZUŠ
• 29. 5. - Koncert akordeonisty Ladislava Horáka a smyčcového 
               kvarteta Apollon od 18:00  hod. v sále ZUŠ
• 31. 5. - ZUŠ Open
• 8:00 - 11:00 hod. - program pro ZŠ Pečky
• v dopoledních hodinách pochod městem
• 13:15 - 14:15 hod. - vystoupení před budovou ZUŠ (školní družina + veřejnost)
• 18:00 hod. - koncert ZUŠ Bandu od 18:00 hod. na dvoře ZUŠ
• 11:00 - 17:00 hod. - Den otevřených dveří
V týdnu od 3. června do 7.června budou probíhat přijímací talentové zkoušky do Základ-

ní umělecké školy v Pečkách.
Bližší informace budou zveřejněny v první polovině května.

Kuželkový turnaj
V pondělí 15. 4. navšívila naše škola již 5. 

ročník turnaje v kuželkách konaného v Kos-
telci nad Černými Lesy. Soutěžilo šest zá-
kladních a praktických škol ve třech kolech, 
po 50hodech. Přestože výsledky všech škol 
byly vyrovnané, na medaile žáci tentokrát 
nedosáhli. Všem zúčastněným se soutěž 
moc líbila a budeme se těšit příště!

P. Lambertová, M. Vojtěchová

Projekt Velikonoce
V čase před Velikonocemi si naši žáci ne-

tradičními technikami (barevným voskem 
a textilem) ozdobili vajíčka. Připomněli si 
velikonoční tradice, s dovednostmi získa-
nými v kroužku vaření si upekli sváteční 
moučník, projektový den zakončili sladkým 
pochutnáním.

K. Vyskočilová

Exkurze v pečecké 
knihovně(8. 4.)
V rámci náplně učiva předmětu Člověk 

a svět práce - pracovní činnosti si žáci pro-
hlédli v městské knihovně malou výstavu 
drátkování. Inspirovali se nápaditostí a ba-
revností výrobků. Souběžně ve stejný den 
vyslechli výklad pracovnice knihovny o pro-
vozu, sortimentu, historii a úloze knihoven 
dnes a v minulosti.

K. Vyskočilová

„Ukliďme Česko 
- ukliďme Pečky“ - 9. 4. 2019
I naše škola se zapojila do úklidu - uklidili 

jsme náměstí a proluku u lékárny. Během 
týdne jsme po té uklízeli i prostory kolem 
naší školy. Pořádek holt musí být všude…

J. Heroldová

Velikonoce zase trochu jinak
- aneb vypráví pan farář
(12. 4. 2019)
V pátek k nám do školy přišel pan farář 

Nerad z pečené farnosti, aby nám poutavě 
povyprávěl  o  původu veliko očních svátků 
a zvyků. Žáky jeho výklad zaujal, největší 
zájem byl  o zajímavosti ze života Ježíše.

J. Heroldová

Budoucí prvňáčci

Ve dnech 3. a 4. dubna byla naše škola 
otevřena všem, kdo měli zájem o přijetí do 
1. ročníku na naší škole. Po úvodních ne-
zbytných formalitách měly děti možnost 
v motivační části zápisu ukázat to nejlepší, 
co v nich je – zpívaly, recitovaly, malovaly 
obrázky a povídaly si s učitelkami. Děti 
byly šikovné a odpoledne s nimi bylo pří-
jemné pro nás všechny.

Ze zápisu pak všechny děti odcházely 
s dárky, které nám věnovala společnost 
Sun Ce Trading Prague s.r.o. Celkem se 
k zápisu dostavilo 82 dětí, z toho zákonní 
zástupci 8 dětí zažádali o odklad povinné 
školní docházky. 

Všichni se již těšíme na 2. září, kdy se se-
tkáme s našimi novými prvňáčky ve škol-

ních lavicích a společně projdeme devíti 
lety povinné školní docházky.  
Mgr. Štěpánka Vlasáková, zást. ředitele školy Maruška Katrnošková - 6 let

Základní škola Pečky, okres Kolín 

PŘIjME
od školního roku 2019/2020 

vyučující českého jazyka 
anglického jazyka 

informatiky 
matematiky a fyziky

Nabídky zasílejte spolu se životopisem 
na adresu školy 

tř. jana Švermy 342, 289 11 Pečky 
nebo mailem řediteli školy 

zajic@zspecky.cz
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STP z.s. Pečky
Naší první společnou akcí byl začátkem 

dubna týdenní pobyt v Luhačovicích. Cesto-
vali jsme přímým vlakem Kolín - Luhačovi-
ce a v místě na nás čekal mikrobus (neboť 
nás jelo 14) a odvezl nás až do penzionu. Celý 
týden bylo pěkné počasí, v parku kvetly nar-
cisky a nakvítaly magnolie. Po procedůrách 
odpoledne byla kávička a oplatek nebo vy-
cházka na přehradu či pouze po parku. Také 
byl dost navštěvován bazén v Jurkovičově 
domě. Nezanedbávali jsme ani kulturu. 
Byli jsme v kině na komedii Ženy v běhu, 
na besedě s Josefem Fouskem v Alexandrii. 
Samozřejmě k pobytu patří i taneční večery. 
I to jsme absolvovali. Zkrátka lázně jak mají 
být. A tak za rok si to zase zopakujeme.

Další zajimavou akcí byla beseda ve We-
richově vile s paní Ivou Hüttnerovou, která 
vyprávěla o svých zálibách, podepsala nám 
kalendář a udělaly jsme si společné foto.

Program STP
9. května 2019 se uskuteční vlakový vý-

let do Drážďan. Přihlášky p. Šuková 605 164 
883.

14. května 2019 autobusový výlet na zá-
mek Loučeň a do skanzenu Přerov n. La-
bem. Odjezd je v 9 hod. Cena 60,- Kč. Při-
hlášky p. Mrázová.

13. června 2019 se podíváme do Lysé nad 
L. na výstavu růží a Senior Handicap.

Přihlášky p. Mrázová  - 778 422 384

Respondeo, z. s. připravilo pro rodiny s dětmi jedinečnou open air 
akci, na které si přijdou na své menší i větší děti, ale i jejich rodiče

19. května od 14 hodin to rozjedeme 
v parku Pod Hradbami (na Špičce), kde se 
uskuteční První Respondeácký Open Plá-
cek. Vyzkoušet si budete moct například 
parkour či střelbu z obřího praku, pro tvo-
řivce jsou přichystány originální dílničky 
- malovat se bude na keramiku, vytvořit si 

budete moct obrázek z písku či vlastní přání 
s dárečkem. Chybět nebude skákací hrad, 
akrobatické i taneční vystoupení a nakonec 
to roztočíme s kapelou Kašpárek v rohlíku. 
Žízeň budete moct zahnat například výbor-
ným Polabským moštem, hlad zase třeba ve 
stánku s vybranými pochoutkami. Akce je 

Bezplatná poradna nabízí pomoc při řešení různých problémů

Občanská poradna Respondeo pomáhá 
lidem v několika okresech Středočeského 
kraje už šestnáctým rokem. Lidé se na po-
radnu nejčastěji obracejí při řešení dluhů 
či rodinných záležitostí jako je například 
i dědictví. 

To je případ i dvacetileté studentky Moni-
ky, která se na poradnu obrátila s dotazem, 
jak může postupovat při řešení dědictví po 
nedávno zesnulém otci. Rodiče Moniky ne-
byli manželé a otec po sobě nezanechal zá-
věť. Monika neví, jak se dědictví bude řešit, 
co komu bude patřit a vyčíslená odměna 
notáře jí přijde přemrštěná. „Opravdu ne-
vím, 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 Mo-

nika své obavy sociální pracovnici občan-
ské 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 Mo-
nika ještě tři sestry, bude dědictví mezi ně 
rozděleno rovným dílem. První možností 
je, že se mohou mezi sebou sestry domluvit 
a u notáře sepsat dohodu o tom, jak bude 
majetek vypořádán. Dalším možným řeše-
ním by bylo, kdyby si Monika mohla při stu-
diu 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 po-
sunutí termínu zaplacení tak, aby to neo-
hrozilo 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 po-
radnu se můžete obrátit i v případě dotazů 
z oblasti pracovních a rodinných vztahů, 
sociálních dávek, dělení majetku, sociál-
ních dávek a dalších témat. 

pořádána za podpory města Nymburk. 
Vstupné dospělák 200,- Kč. Dítě do 100 

cm zdarma, nad 100 cm 100,- Kč. Rodinná 
vstupenka 350 (2+)

Více o akci na 
www.respondeo.cz

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 na-
leznete na www.respondeo.cz. 

Poradna funguje zejména díky pod-
poře z dotace na sociální službu ze strany 
Středočeského kraje a podpoře měst a obcí 
včetně Dobrovolného svazku obcí Pečecký 
region. 

Zdroj foto: pixabay.com

Venkovní sezóna 
začala

A v novém. Tím je myšlena zrekonstru-
ovaná zahrada pečeckého vzdělávacího 
centra. První z „kurzistů“, kteří se z ní těší, 
jsou ti nejmenší, předškolkoví Klubíkáři. 

Všechny ploty jsou osázeny keři, to pro 
větší soukromí, klid a méně prachu z při-
lehlých komunikací, přibyly nám tři nové 
stromy - moruše a okrasné jabloně, ty už 
v dubnu prvně nakvetly. Práce skončily 
v listopadu minulého roku a to nejen ty 
zahradnické (firma Kapr Vrbová Lhota), 
ale i tesařské (Petr Hanousek). Abychom 
nemuseli v teplých měsících sedět v učeb-
nách, máme připravenou krásnou novou 
venkovní učebnu - pergolu. K ní přenosný 
mobiliář v podobě „pivních setů“ (lavice 
a stoly) a zábava i vzdělávání dětí a dospě-
lých na čerstvém vzduchu může začít! 

Celý projekt byl realizován v rámci Stra-
tegického plánu města Pečky 2016 - 2026 
a financován z rozpočtu města (150.000,- 
Kč). 

Přijďte nakouknout (třeba i přes plot), 
nebo se přihlaste do některého z našich 
kurzů (www.vzcentrum.cz) a sami si ji vy-
zkoušejte.

Jana Kusá, koordinátorka VCP, 
info@vzcentrum.cz
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Dotace snadno: 
Prezentace 
aktuálních 

dotačních titulů
Víte, o jaké dotace můžete jako občan po-

žádat a jak to udělat? 
Na pondělí 20. 5. 2019, 17:00, jsme do Kul-

turního střediska pozvali experty, kteří Vám, 
občanům našeho města, pomůžou zoriento-
vat se ve třech nejznámějších a momentálně 
nejdostupnějších operačních programech, 
o které byste mohli mít zájem.

Konkrétně se jedná o dotační programy 
Dešťovka, Nová zelená úsporám a Kotlíková 
dotace (který by měl být vyhlášen začátkem 
května).

Předpokládaná délka prezentace je 90 
minut s následným prostorem pro dotazy 
a diskuzi.

Uklidili jsme!
Ve spolupráci s MAS Podlipansko se 

během prvních dubnových týdnů Pečky 
a Velké Chvalovice zapojily do již osmého 
ročníku akce „Ukliďme svět, ukliďme Čes-
ko“. 

Cílem akce bylo vyčištění veřejných pro-
stranství v naší obci, polních cest, břehů 
potoku na našem území od odpadků, odstra-
nění černých skládek, či úklid jiných loka-
lit v našem městě a okolí. To vše s pomocí 
dobrovolníků, dětí ze škol, školek, aktivních 
vodáků a dalších zájmových skupin z Peček 
a Velkých Chvalovic. 

Akce se letos opravdu povedla – celkem 
se zúčastnilo více než 130 dobrovolníků 
a podařilo se nám na území naší obce vysbí-
rat 1,84 tun odpadu! Uklízelo se v okolí obou 
fotbalových hřišť – v Pečkách i Velkých 
Chvalovicích, na Sokolišti, v okolí cest a ste-
zek vedoucích z Peček na Dobřichov, Tatce, 
Radim, Ratenice a Velké Chvalovice, v cen-
tru města na náměstí, v proluce u lékárny, 
v okolí kostela a proluce u Tesca a také v Pe-
čeckém parku a okolí Mlýnského náhonu, až 
k rybníku Benešák. 

Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili, 
a doufáme, že v příštím roce se nám poda-
ří akci rozšířit ještě na více lokalit v našem 
městě, protože zde stále máme spoustu 
míst, která by potřebovala uklidit.

Máme otevřeno! 
Noc kostelů 24. 5. 2019

Je slunný podvečer posledního květno-
vého pátku a v areálu pečeckého evange-
lickém kostela na Husově náměstí je živo. 
Kostelem proudí návštěvníci, na farní za-
hradě pobíhají děti, sousedé klábosí, pře-
spolní obdivují architekturu zvenku i ze-
vnitř. Tak se vydařila loňská Noc kostelů.

I letos chystáme pěkný program. Pro 
děti začne v 17:00 výtvarný workshop pod 
vedením Františka Hály, prohlédnout si 
přijďte výstavu „Svět očima mladé gene-
race“ výtvarného ateliéru při VCP, v 18:30 
bude prohlídka kostela s průvodcem, 19:30 
meditace, 20:00 zpívání lidových a evan-
gelických písní s kapelou, 21:00 prohlídka 
kostela s průvodcem. Více informací nalez-
nete na www.nockostelu.cz

Otevřeno bude pro vás, těšíme se,
Zdenka Hájková
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Račte vstoupit 
do té boudy – 3
Cedule Dnes naposled  nekompromis-

ně oznamovala poslední den cirkusového 
představení a já dnes naposledy věnuji 
své povídání kouzelnému světu cirkusu 
a atrakcím všeho druhu, které bavily praž-
ské obecenstvo.

Jezdci, artisté, krotitelé, klauni i cirku-
soví ředitelé zvyšovali svůj umělecký lesk 
„exotickými pseudonymy“. V rodině Kočků 
například působili Nyliás, Rapolli, Judit, 
Tonis, Hronští, … Ovšem Kludští, původem 
z Bavorova, známí od roku 1792, se za své 
jméno nestyděli. Mnoho cirkusů pozna-
la Praha, každý se snažil přivábit diváky 
novinkou. V roce 1835 cirkus Alexandra 
Guerra zavedl loterii. „Hlavní výhra byla 
vskutku cirkusová – poník!“ Beránkův Ná-
rodní cirkus „přetrumfl všechna pražská 
divadla“, při svém vystoupení na Dobytčím 
trhu (Karlově náměstí) měl plynové osvět-
lení. 

Instrukce pro diváky měly předejít ma-
lérům. Dámám doporučeno nenosit „příliš 
velkých klobouků“, aby nedávaly podnět 
k různým poznámkám, „čímž pak se veli-
ká panika vyvíjí“. Další instrukce se týkala 
kouření, „deset kroků před překročením 
cirkusového prostoru odhoďte hořící ciga-
retu“. A rada „nestrachuj se o artisty, jde 
přece  o síly, které výkony své dobře umějí“.

O úrazy asi nouze nebyla. Ale jeden 
z Kludského „létajících ďáblů“, původem 
Francouz, nezahynul pod cirkusovou kopu-
lí. Po představení v Táboře uhřátý skočil do 
rybníka Jordán a utonul. „Rakev spuštěna 
do hrobu za zvuků Marseillaisy“, večer se 
konalo normální představení …

Je obdivuhodné, kolik akrobatů, kraso-
jezdců, klanů, siláků vyrostlo pod plachtou 
české boudy a stalo se světovými umělci 
pod cizími jmény. Čínský žonglér Jig-Jum 
byl synem akrobata Vokurky z Brandýsa, 
arabský Abu Seich je vlastně Herynek, 
švédský skokan a klaun Lhars-Larsen je 
vnuk českého loutkáře Kopeckého atd.

Cirkusy měly své zvěřince, Barnum Bai-
ley „sliboval více zvěře než archa Noemo-
va“, ovšem největší zvěřinec v království 
Českém měl cirkus Kludský. Kromě kočko-
vitých šelem představil hyeny, opice, dravé 
ptáky, hrocha, tapíra, koně, medvědy. Ve 
dvacátých letech minulého století Kludští 
dokonce uvažovali o založení zoologické za-
hrady v Praze. Nesetkali se porozuměním, 
Praha se jí dočkala až v roce 1931. Málo se 
ví o tom, že velice skromná zoo existovala 
už za dob Nerudových. A to je konec poví-
dání o cirkusovém umění.

Z.F.

Měsíc čtenářů s kapelou Telegraf Každá knihovna klasický březnový čte-
nářský svátek slaví jinak – někde zasazují 
Andersenův strom, jinde přespávají malí 
čtenáři mezi knížkami, v jiných prostředích 
poslouchají pohádky. V Městské knihovně 
Svatopluka Čecha v Pečkách na to šli jinak. 
Poslední březnovou neděli uspořádali autor-
ské čtení z knihy autorů Zdeňka Hejduka 
a Petra Bašuse Telegraf – Potulní hráči čtyři-
cet let v rocku doplněnou o hudební vystou-
pení.

Ve světové premiéře kapela Telegraf 
v akustickém provedení s hostem kytaristou 
a lékařem Michalem Smetanou a bývalým 
členem, dnes frontmanem kapely Roxor, 
Ondrou Markem zahrála a zazpívala pět pís-
niček včetně největších hitů jako Legenda, 
Potulní hráči nebo Křídla andělů, které si 
zazpíval celý zaplněný sál.

Zdeněk Hejduk

Víte, jak na komiks?
Nevíte? Tak to by vám mohly poradit děti 

z pečecké a vrbolhotecké školy! V březnu 
totiž navštívily naši knihovnu a v ní výsta-
vu Kláry a Honzy Smolíkových „Na hradě 
Bradě“ + příběhy z komiksové revue „Bub-
lifuk“. A to by ani nebyla paní Klára, aby ke 
své výstavě nepřipravila pracovní listy pro 
zúčastněné k poučení i zábavě. Děti určo-
valy nálady kreslených postav podle výrazu 
v obličeji, spojovaly piktogramy a jejich vý-
znamy, zkoušely vyjádřit zvuky slovem a na-
opak, hledaly rozdíly mezi dvěmi kresbami 
a nakonec doplňovaly texty do prázdných 
bublin předkresleného komiksu a všechny 
své práce si odnášely s sebou. Vypadaly zau-
jatě a spokojeně a my jako knihovnice dou-
fáme, že brzy poctí svou návštěvou nás nebo 
nějaké knihkupectví.

PS: chceme poděkovat všem učitelkám 
za jejich „vychované třídy“ (dohromady 20 
tříd I.st.) a paní Kláře Smolíkové za její do-
konale připravenou výstavu = kniha, výsta-
va, pracovní listy.

MěK Pečky



115 | 2019          Pečecké NOVINY            Ze sportu / Z kultury

Rekonstrukce sokolovny Pečky
Jak jistě většina obyvatel Peček ví, budo-

va místní sokolovny, která je ve vlastnictví 
Tělocvičné jednoty Sokol Pečky, je ve velmi 
špatném technickém stavu. Pečečtí sokolo-
vé se již několik let marně pokoušeli získat 
finance na její opravu. Až v letošním roce 
byli úspěšní a jejich žádost o investiční do-
taci z MŠMT ČR byla kladně vyřízena.

Celkové náklady této investice činí téměř 
17 milionů korun. Dotace z prostředků stát-
ního rozpočtu je necelých 12 milionů korun. 
Tudíž ještě zbývá přibližně 5 milionů korun, 
které musí TJ Sokol Pečky dofinancovat 
z vlastních zdrojů. Město Pečky místním 
sokolům již finanční pomoc přislíbilo, ale 
ještě zbývá nemalá částka ze zmiňovaných 
5 milionů korun, kterou tělocvičná jednota 
k dofinancování rekonstrukce sokolovny 
potřebuje.

Oslovili jsme již samozřejmě své členy, 
každý pomůže svou „troškou do mlýna“. 
Nyní si dovolujeme oslovit i Vás, obyvatele 
města Peček, a také místní podnikatele a fir-
my. Uvítáme jakýkoliv finanční příspěvek, 
který se zavazujeme použít toliko pro účely 
spojené se zmiňovanou rekonstrukcí budo-
vy sokolovny. Jméno toho (případně název 

firmy), jehož příspěvek bude činit 10.000,- 
Kč a více, bude jako vyjádření našeho podě-
kování vytesáno do kamenné desky umístě-
né ve vchodu do sokolovny.

Předem děkujeme za Vaši podporu!
Výbor TJ Sokol Pečky

Vodáci z Peček čistili Výrovku
V sobotu 8.4.2019 jsme se zúčastnili  akce 

„Ukliďme svět“, jež organizačně zajišťovala 
MAS Podlipansko o.p.s. Naším úkolem bylo 
čištění řeky Výrovky  a jejich břehů přímo 
z lodí. Celkem se nás zúčastnilo 14 lidí na 
7 lodích a šofér. Letos jsme mezi sebe rádi 
přivítali zástupce, hlavní organizátorku 
akce „Ukliďme svět“ z MAS Podlipansko 
Katku Hejdukovou.

Sobotní brigáda pro nás začala srazem 
a přípravou na loděnici v Pečkách. Auty 
jsme se pak s vlekem a loděmi dopravili do 
Zalešan. Odtud jsme čistili koryto poprvé. 
Toto rozhodnutí nebylo příliš šťastné, pro-
tože vody bylo místy nedostatek a proto 
jsme museli popocházet korytem  po svých 
a lodě tak tahat po kamenech, po dně. Tím 
se plavba protahovala. Jinak jsme splouvali 
přes Zalešany do Plaňan a sbírali odpadky 

zachycené v korytě i na březích, kam jsme 
mohli dosáhnout.

Celkem jsme nasbírali  11 pytlů drob-
ných odpadků“. Objemnější odpad jsme 
ukládali na dostupných místech, odkud je 
odklidili starostové Plaňan a Zalešan. Mís-
ta stromů padlých přes koryto říčky jsme 
nahlásili na Povodí Labe a.s.

V odpoledních hodinách jsme dorazili 
k plaňanské skautovně, kde jsme si opekli 
buřty, na které jsme se těšili od rána. A pro-
tože jeden náš kamarád šlápl během dopo-
ledne na prkno s hřebíkem, bylo ho nyní 
nutné co nejrychleji dopravit do kolínské 
nemocnice. Přestože byla rána vydezinfiko-
vaná a ošetřena a ač se to zpočátku nezdá-
lo, jeho zdravotní stav se prudce zhoršoval. 
Rána bolela jako čert a kamarád už ani ne-
mluvil a teplota mu vzrostla.  Tak také pro-

to jsme plavbu v Plaňanech ukončili. Však 
než jsme se dostali zpátky do Peček a vše 
zase uklidili na svá místa bylo 17 hodin.

Jsme rádi, že jsme mohli udělat pro okolí 
Peček, pro řeku Výrovku, pro zlepšení ži-
votního prostředí dobrý čin. Podpořili jsme 
tak i 8. ročník akce „Ukliďme svět“, jejíchž  
sedmi předešlých ročníků jsme se zúčastni-
li také a čistili jsme Výrovku na lodích z Vr-
bčan do Zvěřínka. Čištění jsme prováděli 
z vlastního přesvědčení, z lásky k přírodě, 
ale také jako poděkování za  podporu čin-
nosti Oddílu vodní turistiky Pečky Městem 
Pečky.

Oddíl vodní turistiky Pečky.

Spring cup
- turnaj ve stolním táhlovém hokeji.
Srdečně Vás zveme na turnaj ve stolním 

táhlovém hokeji Chemoplast.
Kdy: sobota 4. 5. od 13.00 do 15.30
Kde: Kulturní středisko v Pečkách
Kdo: soutěžit se bude v kategoriích muži, 

ženy, junioři.
Těšíme se na Vás, turnaj je otevřený kaž-

dému příchozícímu.
Jiří Lazar

Nábor AFK Pečky
Fotbalový klub AFK Pečky pořádá v úte-

rý 21. 5. 2019 od 17:00 hodin na městském 
stadionu v Pečkách nábor nových adeptů, 
kluků i holčiček, do fotbalové školičky pro 
ročníky 2013, 2014 a doplňující nábor pro 
přípravkové ročníky 2008, 2009, 2010, 2011 
a 2012. Pod vedením našich trenérů si může 
vaše dítko na travnatém hřišti vyzkoušet 
opravdový trénink zaměřený na všeobecnou 
pohybovou přípravu, s míčem i bez míče, 
plný cvičení a hry. Stačí přijít ve sportovním 
oblečení a sportovní obuvi.

Pokud Vám stanovený termín nevyhovu-
je, můžete se na trénink dostavit každé další 
pondělí a středu od 17:00 hodin.

www.afkpecky.cz
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Realitní služby,
jaké si přejete

Vaše realitní makléřky
pro Pečky a okolí

Michaela Haubertová

T: 602 729 577
michaela.haubertova@re-max.cz

Ivana Hrušková

T: 723 575 203
ivana.hruskova@re-max.cz
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KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., Ruská 8, 101 00 Praha 10

www.ktcz.eu
Nabídka platí pro nové i stávající zákazníky, kteří využívají pouze televizní službu a uzavřou novou Smlouvu na datový tarif

v období od 1. 5. 2019 do 31. 5.2019 s minimální dobou užívání 24 měsíců.

Pořiďte si smlouvu na

INTERNET s 50% slevou
WiFi router za zvýhodněnou cenu

Bezplatná aktivace, zápůjčka modemu

+ májové překvapení
Více informací na zákaznické lince: 848 800 858, e-mailové adrese:

 info@ktcz.eu nebo na obchodních místech. 

Je máj, je lásky … a internetu čas 
… s internetem od nás se Vám láska nezasekne … 
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STOLETÍ ZÁZRAKŮ

y  

Starostka Alena Švejnohová vás srdečně zve
na setkání s europoslancem Jaromírem
Štětinou a diskusi nejen o současných
bezpečnostních hrozbách v Evropě.

2.května 2019 od 19.00
Kulturní středisko Pečky, malý sál
 
Součástí besedy bude autogramiáda knihy Jaromíra Štětiny
Století zázraků,  knihy povídek o lásce, válce a Rusku. 
 
Autor každému účastníkovi věnuje jeden výtisk zdarma.

STOLETÍ
ZÁZRAKŮ

 
Městská knihovna S. Čecha v Pečkách 

zve širokou veřejnost na besedu 

„Umíme si po sobě uklidit?“, 
která se koná v prostorách knihovny  

ve středu 5. 6. 2019 v 18 h 
 

Tušíte, co se stane s věcmi,  
které odhazujeme do barevných kontejnérů?  

Beseda s odborníky nám vysvětlí, proč je pro nás důležité  
třídit svůj odpad, jak lze díky třídění ušetřit  
a také díky čemu se vzdálenost k barevným  

kontejnerům neustále zkracuje.  
Řeč bude i o systému třídění odpadů v naší republice.  

 
Zároveň mohou účastníci shlédnout putovní výstavu  

Brána recyklace, která je spolu s besedami připravena  
pro návštěvy žáků ZŠ z Peček a okolí. 

 
 
 
 
 
Copyright © 2012 - 2019  
branarecyklace.cz Všechna práva vyhrazena. 



Evidenční číslo MK ČR 10632. Informační měsíčník Pečecké noviny s pověřením MěZ vydává město Pečky v nákladu 650 kusů. 
Redakční rada: Mgr. Blanka Kozáková, Viktorie Janáčková, MSc., Mgr. Libor Vodička Ph.D. Redakce: e-mail: info@pececke-
noviny.cz, blanka.kozakova@pecky.cz. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele. Za obsah a původ-
nost příspěvků odpovídá autor. Redakční uzávěrka je ke 20. dni v měsíci. Grafická úprava a tisk: Jan Pošík - POSH, Cerhenice.

Zveme vás16 Pečecké NOVINY            2019 | 5

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.)

 4. 5. 14:00 Kvítková dílna pro pra/rodiče s dětmi    
   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz
 4. 5.  13-15:30  Spring cup - Kulturní středisko        
 5. 5. 10:15 I. A třída AFK Pečky „dorost“ : Tj Sokol Družba Suchdol    
  17:00 III. třída AFK Pečky „B“ : SK Třebovle     
 7. 5. 18:00 Patchwork - základy, kosmetická taštička (KLUBKO)                          
   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz     
 11. 5. 14:00 Květnová keramika  
   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz       
 12. 5. 17:00 PRODIET  I. A třída AFK Pečky „A“ : Fotbal Hlízov    
 14. 5. 18:00 Patchwork - obal na knihu A5 (KLUBKO)                          
   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz    
 15. 5. 17:00 KOSTNICE - KOSTEL VŠECH SVATÝCH  - přednáška ČKA
 18. 5. 14:00 POUTNÍ SETKÁNÍ - V. CHVALOVICE u kaple sv. J. Nepomuckého
 18. 5. 14:00 Drhané přívěsky na klíče
   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz       
 19. 5. 10:15 I.A třída AFK Pečky „dorost“ : Tj Mnichovice   
  17:00 III. třída AFK Pečky „B“ : Tj Kouřim B    
 21. 5. 18:00 Patchwork - polštář podle šablony (KLUBKO)                          
   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz    
 25. 5.  Rodinná pouť MAŠINKA
 26. 5. 17:00 PRODIET I. A třída AFK Pečky „A“ : Tj Sokol Škvorec   
 28. 5. 18:00 Patchwork - taška (KLUBKO)                          
   Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz    
 29. 5. 17:00 PETROHRAD (Mgr. Ladislava Babková, učitelka) 
   - přednáška ČKA

!ŘÁDKOVÁ INZERCE ZDARMA!
CENÍK PLOŠNÉ INZERCE

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

 celá novin. strana ČB 2.000,- Kč 
   BAREVNĚ 3.000,- Kč
 1/2 novin. strany ČB 1.000,- Kč 
   BAREVNĚ 1.500,- Kč
 1/4 novin. strany  ČB 500,- Kč 
   BAREVNĚ 750,- Kč
 1/8 novin. strany ČB 250,- Kč 
   BAREVNĚ 375,- Kč

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

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

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

= 1 inzerce zdarma
předplacená inzerce na 1 rok 

= 2 inzerce zdarma

Vítání občánků

16. 4. 2019 byli na Městském úřadě v Pečkách přivítáni nově narození občánci Peček:
Valerie a Sofie Weberovi, Magdalena Hluchá, Vojtěch Andres, Matěj Brabenec, Vanesa 

Janebová, Aneta Dobiášová, Jáchym Janouch, Dominik Gabriel Galo.
Zuzana Vaněčková

Přijmeme do květinářství 

Prodavačku/če
Floristku/Floristu 

Velmi dobré platové podmínky. 
Přijmeme prodavače do květinářství 

v Úvalech u Prahy a na Praze 9 
nejlépe na plný úvazek 
nebo poloviční úvazek. 

Dle domluvy je možná i brigáda. 
Prodavačku-Floristku s nejlépe 

2 letou praxí v oboru, ale 2 letá praxe 
není podmínkou. 

Nástup možný ihned! 
http://www.kvetiny-Jasmin.cz 

Kategorie/podkategorie: Nabídka práce


