6

ČERVEN
2019

Jednatel TJ Sokol Pečky přebírá výtěžek benefiční akce pro sokolovnu, kterou o Mašince pořádaly se sokoly NAŠE PEČKY

Noc kostelů

V pátek 24. 5. se i Pečky připojily k akci
Noc kostelů. Téma pro letošní rok bylo „Dali
se do zpěvu“. Součástí této akce byla i výstava Svět očima mladé generace. Jedná se
o tvorbu výtvarného ateliéru při VCP pod
vedením pana Františka Hály. Pan Hála se
i celé odpoledne velmi trpělivě věnoval nejen dětem, ale i dospělým, kteří se zúčastnili výtvarného workshopu na farní zahradě.
Děkujeme! Velmi zajímavé byly i obě prohlídky. Jak odpolední, tak i ta večerní. Od
20.00 si návštěvníci však již společně mohli
užít a zazpívat nejen lidové písně, ale také
evangelické písně vycházející z lidových
tradic za doprovodu kytar, houslí, basy
a varhan. Výběr písní i hlasy zpěváků byly
balzámem a zklidněním pro všechny přítomné posluchače.
Blanka Kozáková

Poděkování
starostky
Dovolte mi na tomto místě dnes poděkovat všem, kdo volili ve volbách do Evropského parlamentu a nenechali si tak ujít příležitost ovlivnit věci veřejné na další roky.
A také volebním komisím, které průběh
voleb zajišťovaly.
Rodinná pouť Mašinka proběhla úspěšně a radostně a poděkování patří zejména
mým místostarostkám, řediteli KS Pečky
panu Hanzelínovi, Pečeckým službám s.r.o.
a Policii ČR a sponzorům. Vy všichni jste se
zasloužili za zdárný průběh akce.
Alena Švejnohová

Dobrá zpráva měsíce!
Podařilo se nám získat dotaci ministerstva školství na sokolovnu. Ministerstvo přispěje více jak 11 mil. Kč. Město Pečky dá 3,6 mil. Kč. A teď se všichni
pokusíme sokolům získat zbývající 1,5 mil. Kč. Sokolové si založili transparentní účet, kam můžete všichni přispět.
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Má vlast cestaMi proMěn
Příběhy domova
2019/2020
11. ročník Národní putovní výstavy zvelebených míst z celé ČR
Poděkování všem, kdo přispívají k pozitivním změnám našich sídel i krajiny

Kolekce 5: kraj Jihočeský, středočeský, vysočina

Pečky – Kremlův park
10. 6. - 16. 6. 2019
Vernisáž výstavy 10. 6. v 18 hodin

Výstavu pořádá Asociace Entente Florale – Souznění CZ, v partnerství s kraji ČR.
Do 30. 3. 2020 hlasujte o nejlepší proměně na www.CEStAmiPRomEN.CZ
POŘÁDAJÍ

HLAVNÍ PARTNER

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI

SPOLUPRACUJÍ
www.vysehradskyzahradnik.cz

Asociace
Entente Florale CZ

Souznění
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Zprávy z radnice
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Z květnových jednání Rady města
• RM schválila uzavření „Nájemní smlouvy č. 2657008919 o nájmu pozemku“ s ČD, a.s. se
sídlem v Praze 1, Nábř. L. Svobody. Nájem se týká 47 m2 pozemku v majetku ČD, a.s. a to
č. parc. 554/1 v obci a k.ú. Pečky. Nájemné je stanoveno na 5.170,- Kč/rok (tzn. 110,- Kč/
m2). Smlouva bude uzavřena na dobu určitou a to do doby odkoupení pozemku max. ale
na 5 let.
• RM schválila změnu poskytovatele a tarifu vysokorychlostního internetu pro Městský
úřad v Pečkách na společnost JiriVana.NET s.r.o. a tarif 50/50Mbit v termínu vhodném
po uplynutí výpovědní lhůty stávající smlouvy.
• RM schválila poskytnutí dotace ve výši 3.000,- Kč společnosti Linka bezpečí, z.s., IČ:
61383198, Ústavní 95, 18102 Praha 8 a uzavření veřejnoprávní smlouvy. Pověřuje starostku města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.
• RM uděluje souhlas s uzavřením Městské knihovny Sv. Čecha, Pečky z důvodu revize
knihovního fondu v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb /knihovní zákon/ a prováděcí vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 88/2002 Sb.. Revize proběhne v době od 8. 7.
2019 - 12. 7. 2019.
• RM schválila úpravu závazných ukazatelů Pečovatelské služby města Pečky v části
přepočtených úvazků zaměstnanců z 11 na 11,75 od 15. 5. 2019 z důvodu reorganizace
poskytování pečovatelské služby.
• RM schválila uzavření smlouvy mezi Městem Pečky a LK Advisory, s.r.o., Poděbrady, IČ:
24275093 na organizační zajištění a projektového a finančního řízení projektu s názvem
„Revitalizace a obnova rybníku Benešák v Pečkách“ za 600,- Kč/hod bez DPH za odvedenou práci a cestovné 7,50 Kč bez DPH za 1 km. Cena za poskytované služby nepřesáhne
částku 60.000,- Kč bez DPH při dodržení termínu dokončení do 31. 5. 2020. Pověřuje
starostku města podpisem uvedené smlouvy.
• RM schválila uveřejnění výzvy VZMR na stavební akci: „Pečky – J. A. Komenského
184 – obnova fasád“. Hodnotící kriterium nejnižší nabídková cena bez DPH. Členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. Předpokládaná hodnota
VZ 3.200.000,- Kč s DPH. Zakázka bude rozdělena na dvě části. V roce 2019 proběhne
výměna oken, v roce 2020 obnova fasády.
• RM schválila zrušení výběrového řízení VZMR na stavební práce akce: „Stavební úpravy a obnova interiéru Kulturního střediska Pečky – I. etapa“ bez udání důvodů.
• RM ukládá projektové manažerce p. M. Dekiské na základě usnesení RM zrušit výběrové řízení na stavební práce akce: „Stavební úpravy a obnova interiéru Kulturního
střediska Pečky – I. etapa“.
Mgr. Blanka Kozáková

Vybráno z květnového Zastupitelstva města
Vzhledem k přítomnosti 19 členů Zastupitelstva se ZM bylo schopno usnášet.
ZM vzalo na vědomí:
• Informace o připojení obce Tatce na prameniště v Tatcích za účelem vybudování místního vodovodu /již schválené usnesení ZM č. 1 /2009/.
• Informace o rekonstrukci komunikace II/329 Pečky – průtah města, Tř. Jana Švermy.
ZM schválilo:
• S účinností od 22. 5. 2019 stanoví funkci 1. místostarostky jako dlouhodobě uvolněnou.
• Poskytnutí dotace TJ Sokol Pečky, IČ: 00664171 ve výši 3.600.000,-Kč.
• Poskytnutí návratné finanční výpomoci /bezúročná půjčka/ TJ Sokol Pečky, IČ: 00664171
ve výši 1.500.000,- Kč, s dobou splatnosti do 15 let, výše roční splátky 100.000,-Kč.
• Přijetí dotace z OPŽP 2014-2020 ve výši 2.987.654,53Kč na Revitalizaci centrálního městského parku v Pečkách sever, číslo projektu 8794.
• Přijetí dotace z operačního programu IROP –ve výši 2.374.852.81Kč na rekonstrukci
komunikace pro pěší ul. Hálkova v Pečkách.
• Přijetí dotace z OPŽP 2014-2020 ve výši 2.463.866,53Kč na Revitalizaci a obnovu rybníku
Benešák v Pečkách.
Zastupitelstvo města ukládá :
• Radě města zajistit hydrodynamickou zkoušku na prověření mocnosti pramene. Náklady na realizaci budou uhrazeny obcí Tatce. Pokud se současná vydatnost vodního
pramene neodchýlí od hodnot naměřených v roce 1969, tedy 33 l/s o 15%, ukládá ZM
starostce města Mgr. A. Švejnohové připravit návrh smlouvy na připojení obce Tatce na
vodovodní řád prameniště Tatce, dle usnesení ZM Pečky č. 1/2009, čj. 522/2009 dne 11.
3. 2009. Pokud naměřená vydatnost pramene bude nižší než 28l/s bude tento bod opět
předložen ZM k projednání.
• Radě města pověřit vedoucí Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkovou zajistit
cenovou nabídku na zpracování PD ve všech fázích na úpravnu vody pro město Pečky
a obec Tatce.
• Radě města pověřit vedoucí Ekonomicko-správního odboru M. Bahníkovou předkládat
ZM čtvrtletně plnění plánu hospodářské činnosti.
• Radě města ve spolupráci se stavebním odborem MěÚ Pečky zjistit stav nemovitosti
bývalého výzkumného ústavu na základě stížností obyvatel okolních bytů a prověřit
bezpečnost stavby.
• Vedoucí Ekonomicko-správního odboru M. Bahníkové připravit rozpočtové opatření ve
věci poskytnutí bezúročné půjčky TJ Sokol Pečky ve výši 1.5 mil.Kč.
• Vedoucí Ek-správního odboru zajistit dodržování závazné účetní analytiky SW Gordic
a provádět kontrolu správného vykazování údajů v příloze účetní závěrky v části C1.
Mgr. Blanka Kozáková
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Má vlast
cestami proměn

- putovní výstava
Socha T. G. Masaryka se stala jednou
z dominant města Pečky. O historii sochy
jste měli možnost již několikrát číst. Ještě
jednou bych ráda zmínila ty, kteří se o znovuobnovení významným způsobem zasloužili, a poděkovala jim. Jsou to především
Ing. Karel Krištoufek, MgrA. Josef Faltus,
MgrA. Jiří Kašpar, Milan Urban, Milan Paluska, Ludmila Švandová, Ondřej Schulz,
PhDr. Miloslav Vlk, Ing. Věra Růžičková,
Mgr. Ladislava Babková, Jan Karbus, Ing.
Ivan a Ing. Jan Hruškovi. Také Město Pečky
a DSO Pečecký region. A současnost? Socha byla přihlášena mezi 110 objektů, které prošly nějakou významnou proměnou.
Všech těchto 110 proměn bude prezentováno na 11. ročníku putovní výstavy Má vlast
cestami proměn – Příběhy domova. Kromě
toho se s historií sochy budou moci seznámit i čtenáři různých časopisů a novin.
V Pečkách budeme mít možnost si výstavu prohlédnout v týdnu od 10. 6. - 16. 6.
Slavnostní zahájení výstavy je v pondělí 10.
6. od 18.00 hodin v Kremlově parku, v prostoru proti kulturnímu středisku. Po ročním
putování po krajích České republiky se výstava v dubnu příštího roku vrátí zpět do
Prahy na Vyšehrad, kde proběhne slavnostní vyhlášení vítězné proměny. I vy můžete
hlasovat pro nejkrásnější proměnu na http://
cestamipromen.cz/hlasovani.
Blanka Kozáková

Volby do EP
aneb
jak jsme
hlasovali
Ve dnech 24. - 25. května se konaly volby
do Evropského parlamentu. Vybírali jsme ze
čtyřiceti politických subjektů, které usilovaly o celkem dvacet jedna mandátů. Celková
účast v České republice dosáhla 28,72 %,
o poslanecké mandáty se podělily politické
subjekty takto:
ANO 2011
21,18 % (6)
ODS
14,54 % (4)
Česká pirátská strana 13,95 % (3)
STAN – TOP 09
11,65 % (3)
SPD
9,14 % (2)
KDU – ČSL
7,24 % (2)
KSČM
6,94 % (1)
Státní příspěvek, který náleží stranám
a politickým subjektům, jež přesáhly 1 %
celkových hlasů, přibude na účtech rovněž
ČSSD (3,95 %), HLAS (2,30 %) a recesistickému uskupení ANO vytrollíme parlament
(1,56 %).
A jak jsme volili v Pečkách?
Volební účast dosáhla 31 %, což znamenalo 1.132 odevzdaných platných hlasů z celkem 3.665 evidovaných voličů.
ANO 2011
19,78 %
ODS
15,54 %
STAN-TOP 09
13,60 %
Česká pirátská strana 12,01 %
KSČM
11,83 %
SPD
10,86 %
/red/
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Cvalovice Krabicovi, Chvalovice u Radimi, u Peček, Chvalovičky, Chvalovice Velké,
konečně Velké Chvalovice, někdy s á.
Něco si o nich povíme, ne, kdo je založil,
komu patřily, komu byly prodány, odkázány
a podobně, ale vybereme pár zajímavostí. Co
si budeme povídat, rvačky, hádky, podvody
a soudy, to láká a vzrušuje představivost.
V roce 1880 se střetly dvě party místních
přátel pálenky, z nichž jedna, vedená „známým tváčem T.“, přepadla domek majitele
D.. následovala velmi ostrá strkanice, která
skončila těžkým zraněním D., a T. šel na dva
roky sedět. Vyplatilo se mu to hrdinství?
Horší než pranice byla cholera za prusko
-rakouské války. Stojí za pozornost péče úřa-

Lepší Pečky
Lepší Pečky mají za sebou historicky
první rozhodování občanů o tom, jak naložit s částkou 200.000,- Kč, která byla v rozpočtu města vyčleněna jako prostředky pro
participativní rozpočet. Na začátku celého
projektu byla snaha o maximální propojení
vedení města s občany, kteří budou společně hledat priority ke zlepšení veřejného prostoru. Nápadů na zlepšení byla spousta. Do
finále jich nakonec postoupilo čtrnáct.
Zhruba v polovině doby, kdy bylo možné
hlasovat, se již rýsovalo pět favoritů. Nad
ostatními vedou workoutové hřiště, oprava
věžních hodin Jubilejního chrámu Mistra
Jana Husa, obnova sáňkovačky – sáňkovací kopec, letní kino a pečecké kulturní léto.
Průběžný bodový stav ale není znám. Je
proto zatím velkou neznámou, kdo nakonec
skončí na „stupních vítězů“. Ale ať už vyhraje kdokoliv, je jasné, že radovat se budeme
všichni. Nejen díky vašim hlasům, ale i díky
podpoře Města Pečky, MAS Podlipansko,
o.p.s. a firmy Kenast s.r.o.
Proto hlasujte, ať rozhodneme společně!
Poslední hlasy, které mohou výsledek ovlivnit, budou připočteny 31. 5. 2019 ve 23.59.
Na počátku června proběhne slavnostní
vyhlášení vítězných nápadů za přítomnosti
vedení města a autorů nejlepších nápadů.
Blanka Kozáková

Už vím, jak
zachránit život
Ve středu 5. června proběhnou dva kurzy zaměřené na výuku základní i pokročilé
kardiopulmonální resuscitace dětí. Obsah
kurzu zahrnuje obecné seznámení s život
ohrožujícími stavy u dětí a praktický nácvik dovedností včetně vyproštění cizího
tělesa. Lektorky kurzu jsou dětské lékařky
a dětské sestry z ONK, a.s. aktivně pracující s dětskými pacienty. Kurz bude probíhat
v obřadní síni městského úřadu. První kurz
od 15.00 je již zcela obsazen. Ve druhém
kurzu od 17.00 ještě zbývá několik volných
míst. Pokud máte o kurz zájem, přihlaste se
na mailové adrese: blanka.kozakova@pecky.cz .

Velké Chvalovice

dů o hygienu, citujeme z letáku zemského
úřadu z roku 1866: 1.“Každý majitel domu
musí odstranit hromady hnoje a zbytečné výkaly ze dvora a domu. 2.Do záchodů
a hnojnic má často sypati smíšeninu sádry
se zelenou skalicí. 3. Zákaz používání nezralého ovoce a okurek, a vůbec se připomíná,
že střídmost v pití je žádoucí...“ přes odstranění hnoje a zbytečných výkalů každý šestý
Chválovan na choleru zemřel. Ve Skramníkách nikdo!
V roce 1909 se pro zvýšení pivní daně povážlivě zdražilo pivo. A tak se pivo vařilo podomácku. V jistém tisku se píše: „Zajímavá
zpráva přišla z Peček na dráze. Jako i jinde
tak i u nás postavili se občané na vlastní
nohy a dali se do vaření piva...! myslíte, že
ve Chvalovicích byli pozadu?
V srpnu 1910 vyhořela Akciová továrna
na umělá hnojiva v Pečkách. Hasiči se sjeli
ze široka daleka. Někteří místo záchranných
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prací „účastnili se pyjatyky v tovární kantýně, kde hostinský bez dovolení čerpal jim
zdarma Gambrinus“. To se to hasilo!
A máme tu případ obchodnice židovského vyznání paní V. málem obviněné z rituální vraždy služky. Zmizelá služka, propuštěná kamsi do Podmokel, se musela přijet
ukázat. Přesto se v tisku objevila zpráva:
„Nová vražda rituální objevena podle pražských listů ve Velkých Chvalovicích u Peček.“
I. světová válka znamenala utrpení
i v zázemí. Z holé potřeby přežít se kradly
brambory, mrkev, hrášek.... statkář Vozáb
z Milčic žaloval 40 lidí za krádež hrachu, 36
žen bylo odsouzeno na 24 hodin do vězení.
„864 hodin vězení občankám...za trochu hrachu a touhu nasytit žalůdek něčím, co kdysi
bývalo za pár grošů.“ Pan statkář se žalovat
nestyděl, i když hlady jistě netrpěl.
Z.F.

TJ SOKOL VELKÉ CHVALOVICE
ve spolupráci
s Vlastou Štellovou a Kateřinou Kozákovou
pořádá:

PRAVĚKÝ DĚTSKÝ DEN
SOBOTA 1.6.2019
14:00h
Zveme Vás na již tradiční dětský den,
plný soutěží a zábavy pro malé i větší a možná
(určitě) přijde i kouzelník. Přijďte si zahrát na
neandrtálce, NEJLEPŠÍ MASKA bude oceněna.

Blanka Kozáková

Procházka
s vedením města
Zveme Vás na procházku 20. 6. parkem
a okolo Benešáku. Dozvíte se, jaké změny
tyto lokality čekají letos a příští rok. Probereme, co Vás trápí, odpovíme na Vaše dotazy,
můžete nám vynadat nebo i třeba za něco
pochválit. A když bude chuť, můžeme pak
společně zajít na pivo. Těšíme se na setkání.
Sraz v 17:00 u radnice.

Děkujeme všem našim sponzorům, městu Pečky, TJ Sokolu Velké Chvalovice
a našim kamarádům, kteří se na dětském dnu podílejí
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Pečecké služby s.r.o. informují
Představení jednotlivých prováděných
činností zahájíme provozováním sběrného
dvora v areálu ČOV na adrese Třída Jana
Švermy č.p. 2169/2, Pečky, který provozujeme pro Město Pečky na základě platné
smlouvy pro rok 2019.
Sběrný dvůr je jedním z důležitých prvků infrastruktury odpadového hospodářství
města. Sběrný dvůr je zařízením ke sběru
nebo výkupu odpadu podle § 14 zákona o odpadech a jeho provozování podléhá souhlasu k provozování od Krajského úřadu Středočeského kraje. Sběrný dvůr je součástí
nejenom odpadového hospodářství Peček,
ale i Středočeského kraje. Ve schválené provozní době můžeme zdarma přijímat odpady stanovené provozním řádem od občanů
obce, které mají trvalé bydliště v Pečkách
a Velkých Chvalovicích, a dále okolních
obcí, které zde odkládají nebezpečné odpady na základě smlouvy. Obyvatelé ostatních
obcí a měst musí za odpad zaplatit dle platného ceníku. Uložení odpadu je zpoplatněno dle platného ceníku i pro podnikatelské
subjekty, firmy a OSVČ. Ceník, přesné druhy vybíraných odpadů a další pokyny jsou
uvedeny na našich webových stránkách:
https://www.pececkesluzby.cz/sberny-dvur.
Financování provozování sběrného dvora je
zahrnuto jednak v rámci celkového poplatku za komunální odpad, který občan hradí,
jednak z přijatých plateb za odměny z vytříděného odpadu ze zpětného odběru elektrozařízení, zářivek a výbojek, a jednak z přijatých plateb za ukládání odpadů.
Stávající provozní řád byl schválen v listopadu 2011 a byl vytvořen dle tehdejších
požadavků fungování sběrného dvora. Pochopitelně jej lze obměnit v závislosti na
vyhodnocení vývoje požadavků fungování,
avšak změna podléhá novému souhlasu
k provozování od Krajského úřadu Středočeského kraje.
Na sběrném dvoře můžeme sbírat až
61 druhů odpadů, a to zejména sběrem 33
druhů nebezpečných odpadů a jejich shromažďováním v ocelové hale před předáním
oprávněné osobě. Z ostatních odpadů sbíráme např. objemný odpad (starý nábytek,

koberce, umyvadla, matrace, dveře atp.),
odpad ze zeleně, odpad ze separovaného komunálního odpadu (plasty, papír, sklo atp.),
dále stavební suť do limitu 0,5 m3 jednorázově (při větším množství je nutné objednat
kontejner), bioodpad, dřevo a kovový odpad.
Sběrný dvůr slouží i jako sběrné místo pro
zpětný odběr elektrozařízení (zajišťováno
společnostmi Elektrowin, Asekol), použitých úsporných zářivek a výbojek (zajišťováno společností Ekolamp). Okamžitá kapacita sběrného dvora je 1 t nebezpečného
odpadu, a 15 t ostatních odpadů.
Na sběrný dvůr není možné uložit eternit, azbest, lepenku, asfalt a živici, a ani
materiály, které obsahují tyto složky, nejbližší zařízení pro uložení tohoto odpadu je
skládka v Benátkách nad Jizerou. Autodíly
a autovraky ukládejte na autovrakovištích,
léky a rtuťové teploměry do lékáren a kal ze
septiků a žump můžete uložit na ČOV.
Od 1. 1. 2017 nevybíráme pneumatiky,
pro které byl vytvořen samostatný státní kolektivní systém zpětného odběru
pneumatik. Zpětný odběr je financován
účastnickým poplatkem a konkrétně je
promítnut jako součást pořizovací ceny
pneumatiky. Je tedy možné pneumatiky
zanechat přímo v pneuservisu, kde pořizujete nové nebo je necháte vyměnit,
bez disků, a v rámci možností čisté, popř.
u pneuservisů zapojených do zpětného odběru. Konkrétně např. v Pečkách se jedná
o subjekty Autocentrum Douša s.r.o., ul.
Žerotínova, a nebo p. Richard Vavřich, ul.
Hellichova. Více informací naleznete na
webových stránkách provozovatele zpětného odběru pneumatik www.eltma.cz.
Návštěvníci sběrného dvora se musí řídit
níže uvedenými základními pokyny:
Pokyny pro návštěvníky:
1) Pracovník sběrného dvora provede vizuální kontrolu roztříděného odpadu.
2) Veškerý odpad musí být vytříděný. To
znamená, že je např. potřeba vybourat suť
z kovových zárubní, uložit do kontejneru
pouze stanovené množství stavebního materiálu, zbavit směsný odpad kovových využitelných částí, vysklít okna apod. Toto ro-

zebírání a třídění musí být provedeno mimo
areál sběrného dvora z důvodu bezpečnosti.
3) Dřevěné a dřevotřískové výrobky musí
být kvůli vytíženosti kontejnerů rozděleny
na jednotlivé desky.
4) Pracovník SD může odmítnout přijetí
odpadu při nesplnění předch. podmínek.
5) Jiné odpady, než povolené Provozním
řádem, je pracovník dvora povinen odmítnout přijmout.
6) Odpad je nutné ukládat do jednotlivých
připravených kontejnerů dle pokynů obsluhy SD.
7) Návštěvníci SD jsou povinni si po sobě
uklidit vzniklé nečistoty.
8) V případě, že jsou odpady špatně vytříděné, je pracovník sběrného dvora oprávněn požadovat sjednání nápravy.
9) 1/4 hodiny před koncem otevírací doby
se sběrný dvůr zavírá a pracovník SD provádí úklid.
10) V případě porušení pokynů pracovníka
SD můžete být vykázáni z prostor sběrného
dvora.
Sběrný dvůr je vysoce efektivní zařízení
pro sběr vybraných složek komunálních odpadů, které ve velké míře zabraňuje vzniku
černých skládek. Jeho výhodou je pravidelná provozní doba, obsluha a možnost odkládání široké škály druhů odpadů.
Třiďte odpad, má to smysl.
Krásné letní dny přeje,
Ing. Adam Brant

Připomínáme, že aktuální
schválená provozní doba
sběrného dvora je:
středa
13:00 - 16:00 h
sobota
08:00 - 14:00 h

Pozvánka na akci “Na kole dětem”
Pečky náměstí v neděli 2. 6. 2019 od 9.30 h

Od roku 2010 probíhá vždy začátkem léta
veřejná cyklotour „Na kole dětem“. Jedná
se o jedinečnou akci, která se charakterem
a mezinárodním rozsahem zařadila mezi
významné sportovní projekty na podporu
onkologicky nemocných dětí. Trasa tour je
rozdělena na deset etap a vede napříč Českou republikou. Start je 29. května v Aši, cíl
8.června ve Znojmě. Přidat se k cyklistům
může úplně každý a je jedno, zda s peletonem absolvuje 10km či jednu etapu, nebo
celou trasu. Mezi aktivními účastníky minulých cyklojízd
nechyběli významné
osobnosti, úspěšní sportovci
a známé tváře. Aktivně se
účastnili např. prof. Pavel
Pafko, prof. Jan Pirk, badmintonista Petr Koukal,
mistryně světa v krasojízdě
Martina Trnková (Štěpánková). Peloton doprovodil také
Karel Loprais ve své Tatře.
Všichni a mnoho dalších již
přislíbili účast i v roce 2019. Během jízdy
cyklisté navštíví takřka všechny kraje České republiky, zastaví se v partnerských městech a osobním příkladem, formou osvěty

a propagace předají široké veřejnosti odkaz
,,My, kdo máme štěstí, že jsme zdraví, musíme pomáhat těm, kdo ho mají méně“. Rostoucí počet aktivních účastníků, partnerů
a podpora akce z řad známých, významných
osobností svědčí o tom, že projekt, který
přináší malým onkologickým pacientům
možnost účastnit se rekondičních pobytů,
má smysl. Pořadatele velmi těší vstřícnost
a zájem ze strany veřejnosti.
Je nám ctí, že v letošním ročníku zavítá
peleton cyklistů rovněž do Peček. Naše město se stalo partnerem akce, nad akcí převzala záštitu starostka města
Mgr. Alena Švejnohová. Akci
přislíbila svou účastí podpořit
i paní hejtmanka Město Pečky
přispělo na projekt finančním
darem 5.000 Kč. Pro všechny,
kteří by měli zájem cyklisty doprovodit na kole osobně, sdělujeme, že start 4. etapy bude
v neděli 2.6.2019 v 8.00 v Úvalech na náměstí. Trasa etapy dále vede do
Horoušánek, Horoušan, Tlustovous, Tuklat,
Břežan II, Černík, Kounic,Poříčan, Hořan,
Tatců, Peček. Každý se může přidat k pe-

letonu kdekoliv po trase, ujet libovolnou
vzdálenost, nejedná se o závod. V Pečkách
na náměstí přivítáme cyklisty přibližně
mezi 9.30-10.00. Peleton se v Pečkách zdrží
přibližně půl hodiny a pobyt zúčastněným
zpříjemní vystoupení dětí z pečeckých škol.
Organizátoři akce ve svém stánku nabídnou
účastníkům různé propagační materiály.
Z Peček se následně vydá peleton přes Ratenice, Velim, Vítězov, Kolín do obce Veliny
u Pardubic. Podrobnější informace o této
akci získáte na internetových stránkách
www.nakoledetem.cz.
Pro ty, kteří mají zájem podpořit projekt
na podporu onkologicky nemocných dětí
sdělujeme číslo účtu veřejné sbírky 107484410267/0100.
Jak můžete pomoci i Vy?
• aktivně se zúčastnit cyklotour 2019 a přispět dobrovolným startovným do kasičky
Na kole dětem
• zakoupit si nadační předměty Na kole dětem
• přispět na konto veřejné sbírky nadačního
fondu Na kole dětem
• informovat o projektu své přátele a známé
• stát se partnerem projektu
Jiří Katrnoška
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hradě, tak jako již tradičně, pak řádili naši
parlamenťáci a s nimi i spousta dalších dětí.
Byla to určitě zajímavá akce pro všechny,
kteří přišli. Žáci viděli školu jinak, než ze
školních lavic, rodiče a prarodiče se mohli
podívat, kde tráví velkou část svého času jejich děti a pamětníci mohli zavzpomínat na
svá školní léta. Tento den byl i možností podívat se na školu, kam třeba jednou budou
chodit vaše děti…

Pro naše žáky zajišťujeme v rámci prevence so. patol. jevů různorodé tematické
besedy a přednášky. V květnu si žáci vyslechli odbornou přednášku psycholožky
O.s. POVÍDEJ, jehož činnost je spojená se
službami Linky důvěry. Obsah dvouhodinové besedy žáky zajímal, byli udiveni situacemi pro které je Linka důvěry vyhledávána (nejen dětmi ale i rodiči). Přejme si, aby
naši žáci podobnou pomoc nikdy nemuseli
vyhledat.

postup na bezpečný přesun míčku.
V pátek jsme se soustředili na vnímání
a řešení konfliktů. Z čeho vznikají? Každý
jsme jiný a máme svůj úhel pohledu. Hru
na Tichou poštu všichni známe, ale přidejte si příběh několika slepců, kteří popisují
slona ze své zkušenosti…jeden našel nohu,
druhý tělo…. Anebo umíte si představit
pohádku o Červené Karkulce vyprávěnou
z pozice vlka? Jestli ne, parlamenťáci vám
to vysvětlí, stejně jako to vysvětlují i ve třídách, které je na parlament delegovaly. Po
kurzu vysvětlení, proč chodí na parlament,
dostala konkrétnější náplň. „ …chci propojit
1. + 2. stupeň, pomáhat svým kamarádům
a spolužákům, vyzkoušet věci, které dávají
smysl“ (citace například městské Marušky,
krasopisného Kryštofa, kreativní Klárky).
Prožitkový kurz jako odměna pro nejaktivnější mladší parlamenťáky se opravdu
vydařil. I díky pomoci lektorů z CEDU a několika našich starších kamarádům z Motoru
školy (žákovského parlamentu).
Za žákovský parlament Eva Zajícová,
Michaela Krejčí, Katarína Hoffingerová
- koordinátorky parlamenu

Únikovka ve škole

Určitě každý z nás zažil situaci, ze které
toužil uniknout. Někteří z nás si potrápili
hlavu na únikové hře. Jak utéci před závalem informací, které nejsou vždy jen pravdivé?
To v pátek 3. 5. vyzkoušeli všichni naši
osmáci a jedna devítka. Studenti z Masarykovy univerzity v Brně dali dohromady
hru speciální - Jak uniknout falešným informacím - a přivezli ji k nám. Fiktivní rok
a fikivní osoby, z nichž pouze jedna mluví
vždy pravdu. Informace porovnej, prodiskutuj, ověř a získáš další indicie. Na konec
čtvrté úrovně se dostaly téměř všechny

Ve středu 24.4. do naší školy zavítali zástupci Policie z Býchor se svými čtyřnohými miláčky. Naše škola se rázem přeměnila
ve „výcvikové středisko“- žáci měli možnost vidět psy v akci (při hledání výbušnin,
drog). Od policistů jsme se dozvěděli, kteří
psi a proč jsou k výcviku nejlepší, jak psy
správně a dobře trénovat, jaké jsou nejčastější chyby při výcviku. Samozřejmostí byla
také prevence týkající se drog a návykových
látek. Beseda byla natolik zajímavá a poučná, že jsme si pány policisty „zarezervovali“
i na další setkání.

Beseda Linky důvěry

Prožitkový kurz
Na naší škole se uskutečnil dvoudenní
prožitkový kurz pro aktivní členy žákovského parlamentu z prvního stupně. Podařilo
se jej zorganizovat díky síti Školy pro demokracii, jejíž jsme krajským konzultačním
centrem. Kurz byl zaměřen na rozvoj dovedností mladších parlamenťáků.
Ve čtvrtek až do noci jsme trénovali
komunikační dovednosti – hry se jmény,
spolupráce ve skupině při stavbě katedrály.
Ještě o půl 10 večer bylo lze vidět naše skupinky, které vymýšlejí co nejlepší společný
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Beseda s policisty

Den otevřených dveří
25. května se na naší škole uskutečnil již
tradiční Den otevřených dveří. Trochu jsme
se báli, kolik lidí nás přijde navštívit, když
současně s námi probíhala Mašinka, volby
a řada dalších akcí. Nakonec byla návštěvnost docela bohatá.
Ti, kteří přišli, měli možnost navštívit
různá stanoviště a aktivity. K dispozici byly
oba stupně základní školy, školní družina
i venkovní prostory na dvoře a na školní zahradě.
Na prvním stupni si mohly děti vyzkoušet různé herní aktivity, projevit svoji manuální zručnost při tvořivých činnostech, či si
poslechnout českou i anglickou recitaci.
Na druhém stupni si potom všichni mohli
vyzkoušet zajímavé fyzikální pokusy a mohli se seznámit s pracemi a prezentacemi našich žáků. Sice trochu stávkovala technika,
ale přesto to bylo určitě zajímavé.
Prostor dvora nabízel jak možnosti poznávání rostlin, tak i pohybové aktivity
s netradičním sportovním náčiním. Na za-

NOVINY

VIP exkurze

Dostalo se nám zvláštní příležitosti-možnosti zúčastnit se mimořádné prohlídky
reprezentačních prostor Pražského hradu.
Příležitosti jsme využili, a společně s pí.
ředitelkou jsme na mimořádnou prohlídku vyrazili. A že bylo co obdivovat - prezidenstkou pečet, ocenění a řády prezidenta,
korespondenci se státníky. Obdivuhodné
ale byly i reprezentační prostory Pražského hradu (např. Španělský sál). Ani Chrám
sv. Víta neunikl naší pozornosti. Cesta zpět
vedla přes Kampu, Čertovku a Karlův most.
Určitě jsme zde nebyli naposledy, vždyť Praha skrývá takových krásných zákoutí, která
je třeba poznat a navštívit.

Nejsme lhostejní!
V období měsíců března a dubna žáci naší
školy zorganizovali dobrovolnou sbírku pro
Záchrannou stanici ohrožených živočichů
Poděbrady - Huslík. Shromáždili jsme především stelivo. Ve stanici jsme se byli podívat, vyslechli jsme si zajímavou přednášku
o jejím provozu i záchraně živočichů. Již
v minulosti u nás ve škole proběhly besedy
s pracovníky stanice, vždy byly zajímavé.
A proto - i nadále chceme pomáhat.

naše týmy.
Při rozboru jsme potom viděli obrázky,
články a další věci, které se vyskytly poslední dobou i v naší mediální sféře. S odhalováním i tady si většinou poradili.
A tak optimisticky věřím, že tato generace jen tak nenaletí - ani upraveným fotkám,
co mají šokovat, ani sladkým řečem.
Eva Zajícová

Historiáda 2019
aneb Kdo přejde po mostě minulosti s hrdostí a pokorou, najde na jeho konci moudrost
Již několikrát se naše škola účastnila soutěže historických týmů. Týmy z celé republiky letos přijely do Lomnice nad Popelkou.
Dvoudenní náročné klání zvládli Magda
za deváťáky, Lukáš za osmáky, Honza za
sedmáky a Šimon za šesťáky velmi slušně.
Kombinovali, hledali informace, pátrali
v paměti i po městě a nakonec se do první
desítky dostali.
Umístění snad není až tak důležité, dů-

ležitější je, že dokázali svůj vztah k historii
prokázat i tímto nelehkým způsobem.
Vedoucí výpravy Eva Zajícová
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Jaká byla premiéra Noci literatury v Pečkách?

Bylo to jako s každou novinkou – až do
poslední chvíle nebylo jasné, s jakým zájmem veřejnosti lze počítat. Těsně před
začátkem čekala před kostelem Sv. Václava jediná paní, což pořadatele dvakrát nepovzbudilo. Brzy však prostor kostela již
zaplňovalo dvacet účastníků, většinou žen.
Hlavní pořadatel Michal Müller vybral úryvky včetně předčítajících víceméně intuitivně, stejně tak dramaturgii míst, kde jsme se
setkali. Nejdříve nám přečetl úryvek z románu Šichta v šachtě spisovatele Martina
Beckera. Příběh vypráví o návratu syna do
rodného kraje Porúří a jeho vzpomínky na
rodný dům i otce. Druhé stanoviště jsme
rozložili pod věžovým vodojemem, kde Lukáš Hanzelín přečetl úryvek z knížky Ještě
jedno, Lído od spisovatelky Ilony Ferkové,
který pojednává o lidové romské magii.
V přednesu excelovala Tereza Chvátalová, jež studuje DAMU, a její četba byla

odměněna nejhlasitějším potleskem. Také
Jindřiška Klokočníková, která četla ukázku
z polského románu Dokonaný čas na terase
Westernu, se dočkala živého ohlasu publika. Andrea Děkanová podala hezký výkon
v evangelickém kostele při předčítání ukra-

jinského románu Muzeum opuštěných věcí.
Ukázku z románu Zkrotit vlka z Rudolfínské doby poté přečetla Marie Dos Santos
Samek. Oblečená v dlouhých večerních
šatech četla poutavě příběh, který gradoval
napínavým dějem a umocňoval kouzlo májového večera.
Na závěr bylo pro účastníky připraveno
malé pohoštění. Celkem se sešlo asi třicet
návštěvníků, kteří si mohli nejen poslechnout a prožít silné literární příběhy, ale
především se setkat v neformálním a inspirativním prostředí jednotlivých stanovišť
i městské knihovny. Všem účinkujícím i pozorným posluchačům děkujeme za nevšední
a milý zážitek, který – jak věříme a doufáme
– si příští rok znovu zopakujeme.
Michal Müller
koordinátor Noci literatury v Pečkách
/redakčně upraveno/

Jak dopadl ZÁPIS do školky
Zápis do školky na příští školní rok je za
námi. V posledních 10 letech bylo přihlášení, resp. přijetí nových dětí spojeno s obavami, kolika rodinám způsobíme komplikace
odmítnutím. Ale loni i letos je situace jiná.
Přihlášených dětí bylo mnohem méně než
v minulých letech. Pokud se ale podíváme
na seznam dětí v našem školském obvodu,
vychází nám, že důvodem je pokles porodnosti. Až na pár dětí, které chodí do školek
v okolí, jsou všechny děti z Peček a Velkých
Chvalovic u nás. Pozitivní na celé situaci
je, že jsme přijali děti 3 leté i mladší, což se
v minulých letech nestávalo. Jednoduše …
těch starších bylo více a odsunuly mladší
děti „pod čáru“. Pro rodiny je to jednoznačné plus.
Má to však i svou stinnou stránku, a to
pro školu samotnou. Menší počet dětí =
méně tříd = propouštění zaměstnanců. Zatím naši školu (platy zaměstnanců) financuje Středočeský kraj podle počtu přijatých
dětí, platí přímá úměra „čím méně dětí, tím

méně peněz“. Provoz školy samotné financuje samozřejmě zřizovatel, na tom se nic
nemění. Změní se však, a já doufám, že se
tak opravdu stane, systém financování platů ze Středočeského kraje. Od 1. ledna 2020
bude škola financována podle počtu hodin
provozu a ne podle počtu přijatých dětí. To
by znamenalo, že pokles přijatých dětí, pokud bude demografická křivka klesat i nadále, naší školce neublíží.
To se však dívám do budoucnosti. Současnost je taková, že díky 55 přijatým dětem zachováme 7 tříd, které již několik let
máme. Třídy jsou věkově smíšené, snažíme
se o to, aby si byly děti věkově blízké. Přesto se stane, že je u mladších dětí několik
předškoláků apod. Někdo
se přistěhuje během roku
a musí bohužel nastoupit
do té třídy, kde je volné
místo …. Paní učitelky
mají náročnou práci. Náročnou na přípravu, každé

Oznámení o uzavření
Městské knihovny

Poděkování

zve širokou veřejnost na besedu

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

Městská knihovna S. Čecha v Pečkách děkuje tímto všem dárcům
knih, ať už do fondu nebo jako příspěvek do poličky na nádraží Kniha
do vlaku.
K dnešnímu dni si veřejnost rozebrala již kusů odložených knih a my,
jako knihovnice, jsme právě takovou spoluprací s vámi velmi potěšeny.
Vaše knihovna

ve středu 5. 6. 2019 v 18 h
Tušíte, co se stane s věcmi,
které odhazujeme do barevných kontejnerů?
Beseda s odborníky nám vysvětlí, proč je pro nás důležité
třídit svůj odpad, jak lze díky třídění ušetřit

Vzpomínáme

Stále vzpomínají
manželka
Jaroslava, David
a ostatní příbuzní.

Miroslava Zumrová

Městská knihovna S. Čecha v Pečkách

Městská knihovna S. Čecha v Pečkách oznamuje svým čtenářům a zákazníků, že z důvodu opravné revize knihovního fondu vynucené neúspěšným převodem dat z jedné verze knihovnického softwaru do druhé
bude v době od 8. 7. do 12. 7. 2019 uzavřena.

Dne 22. června 2019 oplyne
13 let, co nás navždy opustil pan
JIŘÍ ŠENFELD
z PEČEK.

dítě v každém věku vyžaduje jiný přístup,
jiné úkoly, rozvoj dovedností na různých
úrovních. Za to jim děkuji. I pro děti je to
náročné a zároveň přínosné. Musí se mimo
jiné naučit respektovat ty mladší, naučit se
trpělivosti, ohleduplnosti, pomoci.
Na tomto místě se sluší poděkovat také
Vám, rodičům, kteří nám zachováváte přízeň a své děti nám denně svěřujete s důvěrou, že je mnoho naučíme. O to se rozhodně
snažíme, věřte mi.
Po letní přestávce v provozu (školka bude
uzavřena od 22. července do konce srpna) se
s chutí pustíme do nového školního roku,
ale o tom zase někdy příště.

a také díky čemu se vzdálenost k barevným

Dne 23. 6.
2019 tomu budou 4 roky, co
nás
navždy
opustil manžel
a táta JAROSLAV TYKVA.
Stále vzpomínáme. Manželka
a synové

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.
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Pečin roku 2019

Pečecký počin roku, tj. PEČIN ROKU, je
anketa, která chce upozornit na mimořádné
akce (kulturní, sportovní, vzdělávací, podnikatelské, atd.) i na příkladné dobrovolné
počiny jednotlivců. Cena Pečin roku je každoročním oceněním nejlepších činů, které
si na základě hlasování sami zvolíme. Již
samotná nominace je oceněním úsilí a práce vynaložené pro naše město. Každý občan
může nominovat i hlasovat.
V prvním ročníku byli nominované tři
počiny, ze kterých na základě Vašeho hlasování vzešel vítěz. Celkem se zúčastnilo 158
hlasujících, kteří jako vítěze ročníku zvolili
založení FITPECKY, fitness centra paní Radany Honsové. Pomyslná stříbrná medaile

je pro Inspirativní aktivity Vzdělávacího
centra Pečecka. Na třetím místě skončila realizace opravy varhan v kostele sv. Václava.
Na cenu Pečin roku 2018 bylo možné nominovat všechny akce uskutečněné do 15.
6. 2018 včetně. Akce uskutečněné po tomto
datu je možné nominovat do letošního ročníku Pečinu roku. V tuto chvíli jsou zatím
nominovány dva počiny – akce výsadby100
stromů a obnova sochy T.G.M.
Vaše další nominace k letošnímu ročníku
Pečinu roku, dotazy nebo případné náměty
prosím posílejte do 30. 6. 2019 Blance Kozákové na blanka.kozakova@pecky.cz.

NOVINY
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STP z.s. Pečky
Další společnou akcí byl v květnu vlakový výlet do Drážďan. Ráno bylo deštivo, ale
než jsme docestovali do Drážďan, počasí se
umoudřilo a svítilo sluníčko, což nám zpříjemnilo procházku po památkách. Tramvají jsme dojeli na nábřeží, prohlédli jsme
si Zwinger, Operu, 101 m dlouhý nástěnný
obraz průvod knížat a dostavěný kostel
Frauenkirche. Cestou zpět k nádraží jsme
si stihli nakoupit nějaké drobnosti a podívat
se také do Primarku. Tentokrát cesta proběhla bez komplikací a v pohodě.

Za pořádající organizaci NAŠE PEČKY,
Blanka Kozáková

Tvořílkové ve VCP
Je tu konec školního roku, ale u nás ve
vzděláváku je to čas nejen velkých příprav
letních příměstských táborů, kterých bude
letos rekordních devět, ale i plánování roku
nového. A díky tomu, že se skoro nestává,
aby se nám nějaký kroužek nebo kurz neosvědčil, že by nenašel své příznivce, nevymýšlíme náhrady, ale dále rozšiřujeme svou
nabídku zábavy a vzdělávání pro děti i pro
dospělé.
Jednou z letošních úspěšných novinek,
ze které máme opravdu velkou radost,
a do které můžete po prázdninách přihlásit i svou ratolest, je kroužek Tvořílek. Pro
velký zájem jsme museli otevřít hned dvě
skupiny.
V této výtvarné dílně otevírá lektorka Ála
Mišovicová holčičkám a klukům (od čtyř let)

hravý svět fantazie, tvůrčích činností, prostorové představivosti, … Společně objevují
radost z vlastní kreativity i kolektivní práce,
poznávají a zdokonalují se v základních dovednostech tradičních výtvarných technik,
experimentují s materiály a vytvářejí si tak
základ estetického cítění. To vše propojeno
v tematické bloky s básničkami, písničkami, vyprávěním o světě kolem nás.
Pokud si chcete z naší nabídky vybrat tu
svou radost, nechte se inspirovat letošními kurzy a kroužky na www.vzcentrum.cz/
kurzy/kurzy 2018-19. Před prázdninami zde
najdete kompletní rozpis i s plánovanými
novinkami :-).
Mgr. Jana Kusá, koordinátorka VCP
info@vzcentrum.cz, 724 811 636

Výsadba stromů v Pečkách
a Dobřichově 2019
Děkujeme všem, kdo si v průběhu května adoptovali některý z již 70ti obsazených
stromů. Pokud zapojení do projektu stále
zvažujete, neváhejte - zbývá posledních
pár jabloní u polní cesty Výrovka-Ratenice
a přibližně 20 hrušní u silnice na Tatce.
Bližší info o celém projektu najdete na
webu:
http://pecky.jan.tax/alej2019
Tomáš Vodička (Naše Pečky),
Jan Tax, Ladislav Zindr

Dalším výletem byl autobusový výlet do
skanzenu v Přerově n. L. Toto místo je kousek od nás a nabízí malý návrat do starých
časů. Po prohlídce, jsme zjistili, že jsme dost
staři, neboť hodně z nás vlastní kousky, které se zde vystavují. Škoda, že se v Pečkách
nenašel prostor na staré věci z minuosti.
Další částí výletu byla prohlídka zámku
a parku v Loučeni. Nejenže jsme si vyslechli poutavé vyprávění průvodců, ale proběhli
jsme také několik labyrintů a do odjezdu autobusu i našli cestu ven.
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Minigolfový
oddíl Pečky
Další kolo 2. ligy se hrálo na minigolfovém hřišti v obchodním centru Kotva
v Praze. Byl to pro nás velice úspěšný turnaj. Družstvo Peček obsadilo poprvé ve
své historii 1. místo, 1. místo v seniorkách
a absolutních ženách obsadila Věra Š., 2, 3
a 4 místo v seniorech 2. - Zdeněk Š., Olda P.
a Zdeněk V. Dobře si vedl na svém prvním
letošním turnaji i náš žák Erik V., který byl
pátý. Další ligové kolo se bude hrát v Pelhřimově.

Fotbalový klub AFK Pečky v projektu
FAČR „Měsíc náborů – Můj první gól“
Na kolínském okrese patří AFK Pečky mezi vybrané fotbalové kluby, které se
dlouhodobě věnují pohybové výchově dětí
a v různých věkových kategoriích udržují
jejich základnu. Práce s dětmi zapadá také
do širší koncepce činnosti organizace, neboť
v ní především spatřujeme zajištění budoucnosti našeho klubu.
Letos poprvé se náš klub přihlásil také
do projektu Fotbalové asociace ČR, který
svojí velikostí přesáhl dosavadní akce organizované pro děti. Ve spolupráci se ZŠ a MŠ
Pečky a MŠ Dobřichov, jsme v pondělí 13.
5. 2019 uspořádali na Městském stadionu
v Pečkách sportovní dopoledne pro celkem
130 dětí, které si mohly na deseti stanovištích vyzkoušet různé pohybové a dovednostní hry. Po dohledem trenérů například
probíhaly překážkové dráhy, skákaly v pytli, házely na cíl, střílely na branku nebo se
přetahovaly. Z podpory projektu byl na kon-

ci každý za svůj výkon odměněn medailí,
ovocem a drobnou sladkostí.
Pro nás byla tato akce novou zkušeností a inspirací k vlastním projektům a nápadům, jak zapojit a motivovat děti k pohybu.
Děkujeme vedení školy a školek, že umožnila realizaci tohoto projektu, poděkování
patří také přítomným učitelkám a hlavně
trenérům AFK, kteří obětovali svůj pracovní čas ve prospěch aktivit pro děti. Zvláštní
poděkování patří Lukáši Hanzelínovi, který
zajišťoval moderování a dokumentoval celý
průběh, a patronovi Martinovi Zemanovi,
Grassroots trenérovi mládeže FAČR. Věříme, že formu této spolupráce můžeme dále
rozvíjet a v budoucnu podobné pohybové
hry opakovat.
Videoukázka z průběhu na https://www.
youtube.com/watch?v=JOnFgNNzlvo.
Zdeněk Buřič, AFK Pečky

Nábor do fotbalové školičky AFK Pečky
Fotbalový klub AFK Pečky uspořádal
v úterý 21. května 2019 nový nábor dětí,
narozených v letech 2013 a 2014, do fotbalové školičky. Trénink na fotbalovém hřišti,
plný pohybu, si přišlo vyzkoušet celkem 20
dětí z Peček, Ratenic, Dobřichova a Velkých
Chvalovic. V hodinovém programu soutěžily a hrály různé hry, s míčem i bez míče. Za
svoji odvahu a výkon pak na závěr dostaly
malou odměnu.

Fotbalová školička najíždí na pravidelné
tréninky, každé pondělí a středu od 17:00
do 18:00 hodin. V případě zájmu se mohou
přihlásit další děti, stačí přijít v uvedený čas
ve sportovním oblečení a obuvi. Informace
k organizaci naleznete také na www.afkpeckypripravky.webnode.cz.
Michal Šíma
Trenér AFK Pečky

Turnaj ve stolním táhlovém hokeji Spring Cup
V sobotu 4. 5. se v pečeckém Kulturním
Domě uskutečnil turnaj ve stolní táhlovém
hokeji. Turnaje se zúčastnilo celkem 34 hráčů a hráček , téměř z celé republiky. Klání se
konalo sedmikolově, tzv. švýcarským (nebo
též šachovým) systémem. Ze všech bojů vyšli nakonec tito vítězové:
Kategorie Junior: 1. místo - Doležal Lukáš, Most, 2. místo - Syrůček Adam ,Pečky,
3. místo - Kusý Petr jr. Most.
Kategorie ženy: 1. místo - Sládková Karolína ,Most, 2. místo - Laštůvková Alena
,Most, 3. místo - Dřízhalová Ela, Pečky.
Kategorie muži: 1. místo - Kusý Jan,Most, 2. místo - Foltýn Jaromír sen., Praha,
3. místo - Šustáček Ladislav, Brno.
Vzhledem k tomu, že se turnaj opravdu
povedl, tak jednáme o pořádání Mistrovství

ČR v družstvech, které by se mělo konat na
podzim 2019, doufejme že opět v místním
KD.

Za krásného počasí se odehrál na našem
hřišti první minigolfový turnaj pro veřejnost
v roce 2019 „ O dračí pohár“. Odehrály se 3
kola, ale započítávaly se pouze dvě nejlepší. Soutěžilo se v kategoriích děti, amatéři,
profíci a dvojice. Někteří příchozí si minigolf zahráli poprvé ve svém životě, ale přišlo
i několik zkušenějších z minulých ročníků.
Samozřejmě družstvo Draků se sešlo celé
a tak každá skupina měla profíka, který jim
poradil a případně zapůjčil míčky.
Kategorii dětí vyhrál Erik Vronka před
Markem Hovorkou a Markem Jetenským,
dvojice vyhráli Franta a Dana Vlčkovi a na
druhém místě se shodně umístily dvojice
Duben Stanislav se synem a Markové Hovorka a Jetenský. S dalším turnajem pro veřejnost počítáme o prázdninách.
Věra Šuková
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Mašinka se povedla . . .

Ohlédnutí za basketbalovou sezonou 2018‐19
Basketbalistky TJ Sokol Pečky skončily v letošním ročníku 1. ligy na pěkném pátém místě. Vzhledem
k potížím se kterými jsme se v průběhu soutěže museli vyrovnávat (odchod trenéra, zranění, pracovní
a školní povinnosti některých hráček) je páté místo asi maximem toho, čeho jsme byli schopni
dosáhnout. V žákovských soutěžích hrálo spojené družstvo minižákyň a minižáků krajský přebor a
Basketbalistky TJ Sokol Pečky skončily nila neoficiálních soutěží nejmladších miniskončilo
osmém1.místě.
Naše
mládežnická
se dále zúčastnila neoficiálních soutěží
v letošnímnaročníku
ligy na
pěkném
pátém družstva
žáků do 10ti let a „Šmoulinky“. Tyto soutěže
nejmladších
minižáků
do 10ti se
let kterými
a „Šmoulinky“.
se hrají
pouze turnajově
a tabulky
se
místě.
Vzhledem
k potížím
jsme Tyto
se soutěže
hrají pouze
turnajově
a tabulky
se nevesenevedou.
v průběhu
soutěže
museli
dou. školního
Tréninky
dospělých
i dětí
probíhají
až
Tréninky
dospělých
i dětí vyrovnávat
probíhají až do konce
roku
ve sportovní
hale.
Stále platí
(odchod trenéra, zranění, pracovní a školní do konce školního roku ve sportovní hale.
nabídka,
že
přijímáme
do
svých
řad
děti
ročníky
narození
2007‐2012.
Přihlásit
mohou
rodiče
své
děti
povinnosti některých hráček) je páté místo Stále platí nabídka, že přijímáme do svých
ve maximem
sportovní hale
v době
tréninků tedy
každé
od 16.00
do 18.00,
čtvrtek Přihlá16.00‐
asi
toho,
čehoprobíhajících
jsme byli schopni
řad
dětiúterý
ročníky
narození
2007-2012.
dosáhnout.
V žákovských soutěžích hrálo
sit mohou rodiče své děti ve sportovní hale
18.30.
spojené družstvo minižákyň a minižáků v době probíhajících tréninků tedy každé
krajský přebor a skončilo na osmém místě.
úterý od 16.00 do 18.00, čtvrtek 16.00-18.30.
Naše mládežnická družstva se dále zúčastJiří Katrnoška

Ohlédnutí za basketbalovou sezonou 2018-19

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Konečná tabulka basketbalové 1. ligy žen
ŠKO‐ENERGO MB
22
18
4
1700:1490
USK Praha
22
18
4
1653:1333
BK Žabiny Brno B
22
16
6
1541:1442
BK Studánka Pardubice
22
13
9
1474:1361
TJ Sokol Pečky
22
10
12
1450:1478
BA Sparta
22
10
12
1644:1577
Bižuterie Jablonec n.N.
22
10
12
1459:1498
Aritma Praha
22
9
13
1557:1568
BK Havířov
22
9
13
1476:1629
Sokol Nusle
22
8
14
1549:1626
KP Brno B
22
6
16
1381:1620
SK UP Olomouc
22
5
17
1410:1672

Jiří Katrnoška

40
40
38
35
32
32
32
31
31
30
28
27

Fbc Charisma
Pečky

V dubnu jsme zakončili florbalovou sezonu, a to nejlepším umístěním v naší šestileté
historii. V soutěži ČFBU, 9. LIGA společná
pro Prahu a SČ kraj, jsme obsadili 7. místo ze 13. celků. Celkově se výkony, oproti
minulým sezonám zlepšily, a poprvé jsme
skončili s aktivní bilancí 12 výher, 3 remízy
a 9 porážek při skóre 122:110. Postup do vyšší ligy nám utekl o 3 místa, ale kdo ví, třeba
příští ročník bude ještě lepší. Ještě bych rád
vyzdvihl naší první útočnou ,,lajnu“, která
se, co se týče kanadského bodování, umístila v top 10 všech hráčů ligy (Michal Čup
21+25, celkově 4. místo, Jan Dřízhal 25+16,
celkově 6. místo, Dušan Hrabák 26+11, celkově 9. místo). Takže sportu zdar, a děrovanému míčku zvlášť.
Jiří Lazar
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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

11

12

Zveme vás

1. 6. 14:00
			
2. 6.
9:15
4. 6. 18:00
			
8. 6. 14.00
			
10 - 16. 6.		
11. 6. 11.00
			
11. 6. 18.00
			
13. 6.
7.00
			
15. 6. 18.00
			
18. 6. 18.00
			
20. 6. 17:00
26. 6. 17:00
			
Červenec 		
25. 9. 10.00
			

Předprázdninová dílna pro pra/rodiče s dětmi
- Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz
Na kole dětem - Masarykovo náměstí
Letní dekorace – drhané závěska květník (KLUBKO)
- Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz
Červnová keramika
- Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz
Putovní výstava Má vlast cestami proměn
Divadlo pro seniory - Otec, vstupné 100,- Kč
STP Pečky
Letní dekorace - lampičky na terasu (KLUBKO)
- Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz
Telč – autobusový výlet pořádaný STP Pečky - prohlídka města
a zámkucena 60,-Kč, přihlášky pí Mrázová 778 422 384
Letní dekorace - lampa na terasu (KLUBKO)
- Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz
Letní dekorace – malovaný polštář (KLUBKO)
- Vzdělávací centrum Pečky, www.vzcentrum.cz
Procházka s vedením města - sraz u radnice
Drážďany vzešlé z popela - PhDr. Miloslav Vlk, historik umění
- ČKA Pečky
Výlet autobusem do Lednice, pořádá STP Pečky
Divadlo pro seniory - Noc bláznů, vstupné 100,- Kč
STP Pečky
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Budiž červen!
Rozpaky se trochu červenám, že jsem si
vzal za úkol zamýšlet se nad kalendářem
a přitom hned v červnu neumím kvalifikovaně posoudit, zdali jeho název vznikl z procesu zrání plodů, anebo je odvozen od červce
(lat. coccoidea), jehož jsou v těchto týdnech
plné květy. Kromě prvního ovoce byl totiž
červen dobou intenzívní sklizně této červené
žoužele, která se od pradávna používala jako
barvivo. Až mnohem později se z ní vyráběl
také šelak. Naše prabáby tak mohly tancovat u muziky, která se linula z šelakových
gramofonových desek, právě díky těmto
rostlinným parazitům. Ani latinský kalendář nám tentokrát moc nenapoví. Měsíc
Junius byl patrně zván podle bohyně manželství Juno, choti nejvyššího boha Jupitera.
Nebudeme se raději rozptylovat teorií, že
tomu tak nebylo a název vznikl po Luciovi
Juniovi Brutovi (+ 509 př. n. l.), zakladateli
římské republiky a jejím prvním konzulovi, dost možná také vyhlašovateli nového státního kalendáře. Všimněme si spíše
dvou jevů. Jednak toho, že po celém světě
v různých tradicích právě v červnu oslavujeme naše juniory, takže jeho první den se
zapsal do kalendáře jako Mezinárodní den
dětí, a pak také toho, že se již od dob starého
Říma udržuje zvláštní tradice od poloviny
května do poloviny června nepořádat svatby. Měsíc bohyně manželství je obdobím nevhodným pro zakládání manželství? Paradox hodný zamyšlení. A přitom na Medarda
může novomanželům pršet štěstí až čtyřicet
dnů! Skeptik ve mně se hned zeptá, které
období je pro zakládání manželství vhodné.
A to druhé já na to zlomyslně odpoví: přece
každé.
Aquarius

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:

Prodej slepiček
hnědá, Dominant

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra

ve všech barvách a slepičky Green Shell-typu Arakauna.
Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 159,- - 209,- Kč/ ks.
Prodej: 11. června 2019

Pečky - parkoviště u ZZN - 14:55

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky
Informace: Po - Pá 9:00 - 16:00 / Tel.: 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz
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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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