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Dobré zprávy starostky!
Vážení přátelé, za prvních 6 měsíců le-

tošního roku jsme stihli 17 jednání Rady 
města a 5 zasedání Zastupitelstva.  Důle-
žité je, že se nám podařilo posunout do-
předu několik zásadních projektů.

Máme velikou radost, že jsme domlu-
vili zařazení našeho obchvatu Pečky – se-
ver do investic, pro které  bude Středočes-
ký kraj vytvářet studie proveditelnosti již 
v dohledné době. 

Navázali jsme spolupráci se Středočes-
kým inovačním centrem a na červenec 
naplánovali prohlídku města a debatu 
nad možnostmi jeho moderního rozvoje. 
S Odborem živ. prostředí kraje hledáme 
zdroje financování budoucí úpravny vody. 

První fáze rekonstrukce Tř. Jana Šver-
my je za námi, dokonce v předstihu a teď 

Lidé v Pečkách a Velkých Chvalovicích rozhodli!
Máme za sebou první participativní 

kampaň, jejímž cílem bylo zjistit, které 
projekty k rozvoji města, jež občané sami 
navrhli, mají také nejvíc jejich preferencí. 
Jinými slovy, co lidé opravdu chtějí. 

Oprava věžních hodin Jubilejního chrá-
mu Mistra Jana Husa a workoutové hřiště, 
to jsou dva podněty, které na konci května 
zvítězily ve veřejném hlasování projektu 
Lepší Pečky. Již ve fázi zasílání nápadů le-
žela tato dvě témata na srdci mnoha lidem 
a veřejné hlasování následně ukázalo, že za 
nimi skutečně stojí poměrně velká komu-
nita. Do hlasování se zapojilo téměř 10% 
obyvatel Peček a Velkých Chvalovic.

Osobně jsem nadšená z jednoznačné 

podpory těchto návrhů. Velmi mne také 
těší, že anketa přinesla mnoho pozitivních 
ohlasů a prakticky žádný nesouhlas. Nej-
větší kladné podpory, kromě výše uvede-
ných nápadů, se dostalo ještě návrhu letní-
ho kina a za obnovu “sáňkovačky“. 

Zajímavé také je, které nápady se díky 
záporným hlasům staly nejkontroverznější-
mi. Byla to tematická socha města Pečky, 
free wifi a Pečecké vepřové hody. Důvody 
by jistě stály za další diskusi, v níž budeme 
pokračovat jinými prostředky. 

Podrobné statistiky udělených hlasů 
naleznete na webové stránce projektu htt-
ps://www.lepsimisto.cz/lepsi-pecky/. Z čeho 
mám snad ještě větší radost, je míra zapoje-

ní obyvatel. Na veřejná jednání zastupitel-
stva chodí v průměru deset občanů, a proto 
bych chtěla tímto poděkovat všem, kteří 
se do hlasování zapojili. Je to mimo jiné 
důkaz, že vám není lhostejné, jakým způ-
sobem se budou Pečky rozvíjet. Ale to nej-
důležitější nás čeká: během následujících 
měsíců dojde k realizaci obou vítězných ná-
padů, přičemž o úhradu veškerých nákladů 
se postará město Pečky. Organizaci projek-
tu financuje město Pečky spolu s MAS Pod-
lipansko, o.p.s., a firmou KENAST, s. r. o. 

Především díky nim tento projekt rezo-
nuje a hýbe nejen městem, ale i jeho blíz-
kým okolím. 

Blanka Kozáková

už pokračujeme druhou fází stavby. Ráda 
bych poděkovala  všem občanům města za 
shovívavost a trpělivost a požádala o spo-
lupráci i v dalších měsících. Situace je pro 
mnohé komplikovaná, víme to.

Velké plány máme i s Dobrovolným svaz-
kem obcí Pečecko a Místní akční skupinou 
Podlipansko, brzy Vás budeme informovat. 
Dále jsem se minulý měsíc účastnila také 
výjezdního zasedání Stále komise Senátu 
ČR pro rozvoj venkova a už teď se těším na 
to, co z této spolupráce vzejde.

V červnu mnozí z vás ocenili příjemnou 
procházku s vedením města, během které 
jsme vás podrobně informovali o plánova-
né revitalizaci parku, o stavu získaných 
dotací na park, sportoviště u AFK Pečky 
a rybník Benešák. 

Bylo mi velkou ctí zahájit putovní vý-
stavu Má vlast cestami proměn – jsem 
pyšná, že jsme aktivní součástí obnovo-
vání historie. Již nyní připravuje program 
na léto a oslavy 30. výročí znovu nabyté 
svobody. 

Na závěr bych chtěla srdečně podě-
kovat našim milým paní vychovatelkám 
Janě Fidesové a Ireně Nigrinové za veš-
kerou péči, kterou ve školní družině ZŠ 
Pečky věnovaly dlouhá léta našim dětem 
a přeji jim vše dobré do další etapy jejich 
života. 

Vážení přátelé, těším se na setkání 
s vámi na radnici i na kulturních akcích 
města v dalších měsících a přeji vám léto 
horké tak akorát.

Vaše Alena Švejnohová
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www.elektrowin.cz

seznam sběrných dvorů a míst 
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou 
vyhlášeny i termíny mobilních svozů), 
nebo na webu www.elektrowin.cz

ZDARMA 
je můžete 
odevzdat do 
sběrného dvora

ZDARMA 
je můžete odevzdat 
v prodejně elektra

...za odložení elektrospotřebiče 
do kontejneru nebo na černou 
skládku vám hrozí pokuta 
až do výše 20 000 Kč?

Víte že...

...některé běžné domácí 
elektrospotřebiče mohou obsahovat 
látky vážně poškozující zdraví 
a životní prostředí!

...pokud chcete předejít 
ekologickému nebezpečí, 
nepouštějte se do demontáže 
žádného z elektrospotřebičů!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme 
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech. 

DODRŽUJTE 
PRAVIDLA 
příroda vám to vrátí

vysloužilé elektrospotřebiče 
NEPATŘÍ do komunálního 
odpadu
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Z červnových jednání rady města
• RM schválila SOD mezi městem Pečky a firmou Road M.A.A.T.  s.  r.  o., Převrátilská 

330, 390 01 Tábor na akci: „PD rekonstrukce a dobudování stezky pro pěší a cyklisty v ul. 
Milčická ve Velkých Chvalovicích. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou a to do doby 
odkoupení pozemku max. ale na 5 let.

• RM schválila ukončení smlouvy o bezúplatném užívání majetku ke dni 31. 5. 2019, č.j. 
1584/2013, uzavřené dne 15. 7. 2013 mezi městem Pečky a Diakonií Broumov (sběrné mís-
to nepotřebného textilu ve Velkých Chvalovicích).

• RM schválila uzavření SOD mezi městem Pečky a firmou LEINA spol.s.r.o., na akci: 
„Oprava silnoproudu v ZŠ Pečky – 3. etapa, 3NP 

• RM schválila uveřejnění  veřejné  zakázky a vyhlášení výběrového řízení na realizaci 
akce/projektu: „Revitalizace území bývalého lesíku u rybníka Benešák“ 

• RM schválila přijetí dotace ve výši 687.100,- Kč z Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání pro Mateřskou školu Mašinka Pečky.

• RM schválila  přijetí  dotace  z  Humanitárního  fondu  Středočeského  kraje  ve  výši 
600.000,- Kč na úhradu části mzdových nákladů v pečovatelské službě Pečovatelské služ-
bě města Pečky. 

• RM doporučuje ZM ke schválení odkoupení pozemku č. parc. 210/2 o celkové výměře 
1182 m2 v obci a k.ú. Dobřichov (část cyklostezky Pečky x Ratenice)

• RM schválila založení  spořícího účtu u ČSOB a.s. a dvou spořících účtů u KB a.s. a po-
věřila vedoucí ekonomicko-správního odboru prováděním převodů mezi běžným účtem 
a spořícími účty.

• RM schválila výsadbu  lípy a s tím související náklady na počest bývalého starosty p. 
Jaroslava Tvrze v prostoru mezi kostelem sv. Václava a základní školou.  

Blanka Kozáková

Vybráno z červnového Zastupitelstva města
ZM vzalo na vědomí:
• Plnění rozpočtu ke dni 31. 5. 2019 + plán hospodářské činnosti ke dni 31. 3. 2019.
• Informace 1. místostarostky o dalších krocích ve věci připojení obce Tatce na prameniště 
v Tatcích a zřízení společné úpravny vody.

• Informace starostky o průběhu zadávacího řízení “Energeticky úsporná opatření soko-
lovny č.p. 330, Pečky”.

• Informace vedoucího stavebního odboru Ing. Zavřela o rekonstrukci komunikace II/329 
Pečky – průtah města, Tř. Jana Švermy.

• Informace 2. místostarostky o konání kulturních akcích v době letních prázdnin v Peč-
kách a o výsledku ankety “Lepší Pečky” v rámci participativního rozpočtu.

ZM schválilo:
• Odkoupení pozemku č. parc. 210/2 o celkové výměře 1182 m2 v k.ú. Dobřichov. 
• Poskytnutí účelové dotace ve výši 40.000,- Kč pro AFK Pečky, z.s.
ZM ukládá:
• zajistit hydrogeologický posudek vodního zdroje Tatce zkoušku na prověření mocnosti 

pramene. Blanka Kozáková

Během léta přibudou 
nové kontejnery 
na tříděný odpad

Vzhledem k tomu, že během letních mě-
síců se v našem městě objeví nové kontej-
nery na tříděný odpad, rádi bychom vám 
na další straně připomněli, kde všude již 
v Pečkách a Velkých Chvalovicích najdete 
stanoviště třídění. Pokud si myslíte, že by 
některá stanoviště potřebovala do budouc-
na rozšířit, případně máte nápad, kde by 
se mohla umístit stanoviště nová, prosím 
kontaktujte Odbor Životního prostředí, pří-
padně Komisi Životního prostředí (janac-
kova@nasepecky.cz).

Rada města vyhlašuje 

II. kolo 
výběrového řízení 
pro poskytnutí 

půjček 

z Fondu rozv. bydlení na rok 2019. 
Přijem žádostí proběhne 

od 1. 8. do 31. 8. 2019 
v podatelně MÚ Pečky. 

Formuláře žádostí jsou ke stažení 
na stránkách města Pečky.

Telefon: 

321 785 051, 721 183 560

Nový asistent 
prevence kriminality

V měsíci červnu se rozrostl tým asistentů 
prevence kriminality o pana Pavla Šedinu. 
Po nezbytných zaškoleních dohlíží na bez-
pečnost dětí, zejména školáků, na přechodu 
u místní prodejny se zeleninou. Poslední 
školní týden bývá ve znamení různých mi-
moškolních akcí a děti jsou mnohdy neu-
kázněné před blížícími se prázdninami. Je 
dobře, když s doprovodem silnici bezpečně 
přejdou. V době trvání letních prázdnin se 
asistenti zaměří na prevenci v ulicích města 
i v místní části Velké Chvalovice.

Pracovní místo asistenta prevence kri-
minality je finančně podpořeno Minister-
stvem práce a sociálních věcí ČR v rámci 
aktivní politiky zaměstnanosti. Do října le-
tošního roku město obdrží  částku 82.500,- 
Kč.

Cecilie Pajkrtová, tajemnice

Prázdninový provoz 
městského úřadu 
zůstane nezměněn
I během prázdnin si občané Peček nebo 

návštěvníci města vyřídí všechny potřebné 
záležitosti. Při plánování dovolených je vždy 
přihlédnuto k tomu, aby se úředníci v každé 
kanceláři při čerpání dovolených vzájemně 
zastoupili a včas vyřídili potřebnou agen-
du. Velkou výhodou je využívání datových 
schránek, které proces odesílání a doručo-
vání písemností podstatně zrychlily.

Cecilie Pajkrtová, tajemnice
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Pečecké služby s.r.o. informují
Uzavření sběrného dvora 
v termínu státního svátku 
sobota 6. července 2019

V den následujícího státního svátku so-
bota 6. července 2019 bude provoz sběrného 
dvora uzavřen. Stejně tak nebude probíhat 
mobilní svoz odpadů vedle hasičské zbroj-
nice ve Velkých Chvalovicích.

CO NEPATŘÍ 
DO KONTEJNERŮ NA KOVY?

Do kontejnerů určených pro sběr kovů 
na ulici nepatří plechovky  od  barev  a  ji-
ných nebezpečných látek, tlakové nádoby, 
ani  domácí  spotřebiče  a  jiná  vysloužilá 
zařízení  složená  z  více  materiálů. Tyto 
druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech 
samostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo 
toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť. Sa-
mostatnou kapitolu pak tvoří autovraky, 
které převezmou a doklad o ekologické li-
kvidaci vystaví na vrakovištích.

CO PATŘÍ 
DO KONTEJNERŮ NA KOVY?

Do kontejnerů na kovy patří drobněj-
ší kovový odpad, který lze skrz otvor bez 
problémů prostrčit  - typicky plechovky od 
nápojů  a  konzerv,  kovové  tuby,  alobal, 
kovové  zátky,  víčka,  krabičky,  hřebíky, 
šroubky, kancelářské sponky a další drob-
né kovové odpady.

Na sběrný dvůr lze kromě těchto men-
ších odpadů odvážet i další kovové odpady 
–  trubky,  roury, plechy, hrnce,  vany, kola 
a další objemnější předměty.

Kontejnery na kovy
Během letních měsíců budou rozmístěny kontejnery na kovy. 

Níže uvádíme, co do nich patří, a co do nich nepatří:

Aktuální schválená 
provozní doba 

sběrného dvora v Pečkách je:

středa  13:00 - 16:00 h
sobota  8:00 - 14:00 h

Zároveň jste mohli našemu zaměstnanci 
předávat své požadavek na úpravu přista-
vovaného druhu odpadu. Na základě přija-
tých námětů bude i v červenci a srpnu 2019 
možné předávat 2 druhy odpadů, a i nadále 
budou přistavovány kontejnery na objem-
ný  odpad  (starý nábytek, koberce, umy-
vadla, matrace, dveře atp.) a na větší větve 
(tráva a listí patří do nádob na bioodpad).

I nadále můžete našemu zaměstnanci 
předat svůj požadavek na úpravu přistavo-
vaného druhu odpadu. Po vyhodnocení bu-
dete informováni o harmonogramu mobilní-
ho svozu pro září 2019. 

Vzhledem k požadavkům na úpravu při-
stavovaného odpadu uvádíme možnosti na-
kládání s odpady:
• komunální odpad – je možné ukládat 

v popelnicích, které svážíme každý tý-
den,

• stavební suť – je možné ukládat na sběrný 
dvůr v Pečkách v provozní době do limitu 
0,5 m3 jednorázově (při větším množství 
je nutné objednat kontejner),

• mrazáky, sporáky, elektrospotřebiče – je 
možné ukládat na sběrný dvůr v Pečkách 
v provozní době v rámci zpětného odběru 
elektrozařízení,

• plechovky, kovy – je možné ukládat na 
sběrný dvůr v Pečkách v provozní době, 
během léta budou zároveň rozšířena stá-
vající sběrná místa o kontejnery na kovy,

• železo – železo lze ukládat na sběrný dvůr 
v Pečkách v provozní době, menší kusy 
železa půjde ukládat do chystaného roz-
místění kontejnerů na kovy,

• staré oblečení – kontejner na oblečení od 
Diakonie Broumov je umístěn na sběr-
ném dvoře v Pečkách,

• nebezpečný odpad – je možné ukládat na 
sběrný dvůr v Pečkách v provozní době.

                 Krásné prázdninové dny přeje, 
Adam Brant

Umístění stanoviště Nápojové
kartony Papír Plast Sklo čiré Sklo směs

Celkem 
kontej-

nerů

Velké Chvalovice 1 10 13 4 5 33

Ke dráze 2 2 1 1 6

Pečecká  2 2 1 2 7

Pečecká - nová výstavba 1 1 2

Ke Hřišti - nová výstavba 2 3 1 1 7

Ke Hřišti - u obchodu 1 2 3 1 1 8

Ke Hřišti - u statku 1 2 3

Pečky 2 65 78 22 39 206

Bačovská 1 1 1 3

Barákova 1 2 2 1 1 7

Barákova ZUŠ 1 1 2

Fr. Voláka 1 1 1 1 4

Grégrova  3 3 2 8

Grégrova - nová výstavba 1 2 2 1 1 7

Hellichova 2 3 1 1 7

Husovo náměstí 1 2 2 5

Chvalovická 1 1 1 1 4

Jeronýmova 2 3 1 1 7

Jiřího z Poděbrad 2 2 1 1 6

Jiřího z Poděbrad - řadovky 2 2 1 1 6

K. H. Borovského 1 3 1 1 6

Lhotecká 2 4 1 1 8

M. Alše 1 2 2 5

Oldřicha Dobiáše 2 4 1 2 9

Palackého 1 1 1 3

Prokopa Holého 2 3 1 1 7

Přátelství 1 1 2

sběrný dvůr 7 8 1 6 22

Sportovní 2 2 1 1 6

Sportovní - u DPS 2 2 1 5

Svobody 3 2 1 1 7

Tahiti 2 2 1 1 6

U Měnírny 1 1 2

V Horkách - u garáží 2 2 1 1 6

V Horkách - směr na Ratenice 2 2 1 5

V Horkách čp. 955 2 3 1 1 7

V Horkách - u Transf. 2 2 1 1 6

V Kaštánkách I 2 2 1 1 6

V Kaštánkách II 2 2 1 1 6

V. B. Třebízského 1 2 1 4

ZŠ 1 1 2

Žerotínova 3 3 1 1 8

Celkový počet kontejnerů 3 74 90 26 44 237

Odpady ve Velkých 
Chvalovicích

V rámci infrastruktury odpadového hos-
podářství Peček je od 1. 6. 2019 nahrazeno 
stávající  sběrné  místo  vedle  bývalé  ha-
sičské  zbrojnice  ve  Velkých  Chvalovicích 
mobilním svozem odpadů. Každou sobotu 
můžete od 8 do 10 hodin předávat odpady za 
přítomnosti zaměstnance Pečeckých služeb 
s.r.o. Po dobu června 2019 bylo možné pře-
dávat 2  druhy  odpadů, přistavovány byly 
kontejnery na objemný odpad (starý náby-
tek, koberce, umyvadla, matrace, dveře atp.) 
a na větší větve (tráva a listí patří do nádob 
na bioodpad). 

Všechny ostatní  jiné  druhy  odpadů je 
samozřejmě možno předávat do  sběrného 
dvora v Pečkách v provozní době.
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MAS Podlipansko pomáhá zlepšovat místo, kde žijeme
Místní Akční Skupina Podlipansko sídlí 

v Pečkách od svého založení v roce 2005. Za 
tuto dobu se nám podařilo přispět k reali-
zaci mnoha projektů nejen v tomto městě, 
ale i v okolních obcích, které tvoří tzv. Dob-
rovolný svazek obcí (DSO) Pečecký region. 
Z nejnovějších projektů můžeme zmínit na-
příklad novostavbu Mateřské školy Sluníč-
ko v Dobřichově; novou počítačovou učebnu 
a stavbu přírodní učebny v zahradě Základní 
školy v Plaňanech; výtah, cvičnou kuchyň-
ku a poradenské pracoviště v Základní škole 
v Pečkách. V současné době se dokončuje 
rekonstrukce komunitního centra v obci 
Ratenice. Z oblasti PRV (program rozvoje 
venkova) stojí za zmínku poskytnutí dotace 
pro nově vzniklou sýrárnu v Kostelní Lhotě. 
Ale to vše stále ještě nekončí. MAS Podli-
pansko má vyhlášeno několik dalších výzev, 
do který se můžete přihlásit i Vy, a pomoci 
nám tak rozšířit naše území o další potřebné 
projekty. Více o našich vyhlášených výzvách 
se dozvíte na internetových stránkách pod-
lipansko.cz. Zvláště upozorňujeme na výzvu 

Sociální podnikání, díky 
které může vzniknout buď 
nový sociální podnik, nebo 
lze u stávajícího podniku 
rozšířit nabízené služby, 
modernizovat technologii 
výroby, rozšířit prostoro-
vé kapacity podniku aj. 
Ukončení příjmu žádostí 
do této výzvy je 31. červen-
ce 2019. 

Zajímá Vás, co je u nás 
nového? Navštivte www.
facebook.com/Podlipansko 
nebo si 2x ročně přečtěte 
Zpravodaj Podlipanska.

Eva Medunová
MAS Podlipansko o.p.s.

Cvičná kuchyňka a poradenské pracoviště 
v Základní škole v Pečkách

Na kole dětem – jak to dopadlo
Motto: Zdravý člověk má tisíc přání, ne-

mocný jen jedno. A když onemocní dítě, je 
nemocná celá rodina. My se snažíme, aby 
to tolik nebolelo. Také díky vám se to snad 
trochu daří.

Desátý ročník veřejné cyklotour Na kole 
dětem je minulostí. Zážitky a emoce z ces-
ty už cyklistům ani ostatním účastníkům 
a divákům nikdo nevezme. A hlavně, nic 
nekončí, naopak další začíná. Nezbývá než 
bilancovat a spočtené peníze přečarovat na 
neocenitelné dětské úsměvy a zážitky z re-
kondičních pobytů. 

Josef Zimovčák poslední roky nepromar-
nil. Věnoval je svému projektu, který je pro-
spěšný pro ostatní. Všechny ty měsíce a roky 
práce, neustálého objíždění naší vlasti nejen 
na kole, ale především autem, seznamování 
se s novými a novými lidmi a neúnavné šíře-
ní myšlenky, která, jak on sám říká, navrací 
úsměvy na dětské tváře. Všechno to mělo, 
má a bude mít smysl. Ani dva pády Pepu 
Zimovčáka nezastaví. Jak všichni víme, nic 

není zadarmo. Klobouk dolů. Naštěstí na to 
není sám. 

Pojďme se ale na letošní ročník podívat 
podrobněji. Josef 
a jeho družina na-
jeli vice než 1300 
kilometrů. Navští-
vili přes šedesát 
měst a obcí, kolik 
jich projeli asi ani 
nemožno spočíst. 
Z prodeje suve-

nýrů byl výnos 210 tisíc korun. Do kasičky 
bylo vhozeno a poté pod úředním dohledem 
sečteno 73041,-Kč. Dva originální zvony s lo-
gem Na kole dětem a podpisy od známých 
osobností od mistra zvonaře z Orlických hor 
pana Jana Šedy byly vydraženy za 85.500,-
Kč. Dary měst a obcí v podobě šeků budou 
teprve sečteny. Co není možné vyčíslit, jsou 
slzy dojetí, milá a vřelá přivítání a překva-
pivě vysoké příspěvky na mnoha místech. 
To všechno stojí za tu dřinu!  Můžeme pro-

zradit, že již teď víme, že to celé má smysl. 
Získané částky předčí ty loňské. Lidé byli 
vstřícní, pokladnička a konto veřejní sbírky 
se rychle plnily menšími či většími částka-
mi.

Vyzdvihnout by si také zasloužila skvělá 
práce Policie České republiky. Neumíme si 
představit, že by se až dvousethlavý pelo-
ton jen tak pohyboval po silnicích v plném 
provozu. Právě policisté dokázali, jak dobře 
mají zmapovaný terén, zastavovali křižovat-
ky, protijedoucí vozidla, uklidňovali nervóz-
ní řidiče. Také partneři projektu si zaslouží 
speciální dík. Bez nich by se také nic ne-
mohlo odehrát.   

Až v dalších letech potkáte začátkem 
června houf cyklistů v čele s bláznem na 
vysokém kole a bude Vás brzdit ve Vaší ces-
tě, zpomalte, usmějte se, podpořte je. Nikdy 
nevíte, zda někdy v budoucnu tihle borci ne-
podpoří Vás nebo Vaši rodinu. Nepřejeme si 
to nikdo. Ale nemůžeme zavírat oči. Projekt 
Josefa Zimovčáka je opředen pozitivním ná-
bojem a radostí ze setkání. Přidejte se příště 
k nám. Udělá vám to dobře na srdci. 

Dovolte mi, abych i já navázala na ofici-
ální tiskovou zprávu projektu Na kole dě-
tem. Chtěla bych poděkovat městu Pečky za 
finanční dar pro onkologicky nemocné děti 
a jejich rodiny, všem organizacím i jednot-
livcům, kteří tento projekt podpořili. Přede-
vším panu Jiřímu Katrnoškovi za zorganizo-
vání celé akce v Pečkách, všem pečeckým 
školám za doprovodný program, ale i vám, 
kteří jste se aktivně připojili do polotonu.

Blanka Kozáková
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Dětský smích a obrovská účast dospěláků rozzářily 
dobřichovskou faru a okolí na Velký pátek

MŠ Sluníčko zde pořádala druhý ročník 
jarního tvoření. Veliká účast místních, lidí 
z blízkého i vzdálenějšího okolí potvrdila, že 
snaha v obci něco pořádat nebyla marná.

Pro děti byla připravena spousta dílni-
ček, malování na obličej, skákací hrad, opé-
kání buřtů. Dospěláci si mohli nakoupit od 
místních farmářů a drobných podnikatelů 
velikonoční dekorace, pomlázky, keramiku, 
květiny, med, Babiččiny sirupy z Vrchlabí, 
sýry ze Seletic. Občerstvení zajistil Tomáš 
Kučera z Plaňan. Největší atrakcí pro všech-
ny bylo tradiční Chačapuri od místních 
manželů Brejchových a rolovaná zmrzlina 
z Mělníka, která měla úspěch nejen u dětí, 
ale u většiny dospělých, kteří si vystáli dlou-
hou frontu.

Vystoupení zajistilo zhruba 50 dětí, nejen 
z místní školky, ale přivítali jsme zde ma-
žoretky z Plaňan a Vrbčan, své umění nám 
předvedla skupina Taekwonda ze Základní 

školy v Pečkách. Hlavním hostem, který za-
jistil úžasný taneční, soutěžní a písničkový 

pořad pro děti všech věkových kategorií byli 
Vanda a Standa. Po celé odpoledne až do 
pozdějších večerních hodin nám hrála kape-
la Jirky Březiny.

Děkujeme především Obci Dobřichov, 
která celou akci sponzorovala, dále těm, 
kteří nám s akcí pomohli a především všem, 
kteří se zúčastnili. Věříme, že Velký pátek 
vejde do podvědomí širokého okolí a za rok 
se opět sejdeme.

Hanka Pešková, 
ředitelka MŠ Sluníčko Dobřichov a kolektiv

Velké Chvalovice - 2
Po 1. světové válce špatné zásobování 

způsobilo nájezdy překupnic potravin z vel-
kých měst na vesnice. Překupnice lichotily 
venkovanům sladkými řečmi a falešnou 
úctou, byly samé „milostpaní, vzácný pane, 
milostslečinko, aby jim Pánbůh nadělil“, 
ale jak dokládá svědkyně při zpáteční ces-
tě vlakem „hadrmunice tyto hned obrátily, 
místo milostpaní byla to keťaska, zlodějka 
dělnických mozolů, lump, fiflena“ atd.

   Na základě zákona z roku 1919 se pro-
váděla pozemková reforma, parcelace vel-
kostatků, zde Lichtensteinova z Radimi, 
velkostatku v Sadské a dalších, také půdy 
církevní. Jak probíhala a dopadla? „ Ta 
naše parcelace, ta nemá vůbec konce, pří-
děly měřejí, hektárky škubají, až z toho zby-
dou korce.“ Sedlákovi dvorec, chalupníku 
korec, dělníkovi dva metry na hrob.“ „Dnes 
se zase přidělovalo, církev svatá si nemůže 
stěžovat.“ Závěrem: Nejmenší vlastníci do-
stali všehovšudy asi osminu zabrané půdy. 
Cena byla tak vysoká, že ji nemohli mnoh-
dy zaplatit a splácení se táhlo téměř do 30. 
let. 

   Z r. 1922 pochází protokol z jednání 
s hospodářským správcem T. a s N., týkající 
se bití zvířete. N. se omlouvá a praví, že vola 
chtěl jenom popohnat s tím, že užil násady 
od lopaty. Dostal pokutu 10 Kč do chudin-

ského fondu. Vůl je přece majetek.
   A jaké byly platy deputátníků v té 

době? Zemědělský dělník za hodinu práce 
dostával 0,92 – 1,45 Kč. Za to si vydělal na 
jedno a půl vejce.

   20. léta 20. století se proslavila rozvo-
jem automobilismu. Občan, který se na 
prašné silnici Pečky – Sadská nalokal pra-
chu a čmoudu, si povzdechl: „Jsem zvědav, 
kdy ti doktoři zakážou automobily. Působí 
prý to ďábelské potěšení seděti na automo-
bilu, uháněti s rychlíkem a dívati se, jak se 
koně plaší, jak lidé marně skáčou přes pří-
kopy a utíkají do polí.“

   První chvalovický automobilista K. jez-
dil tak rychle, že ho obecní zastupitelstvo 
zaprotokolovalo pro rychlou jízdu. Kolik to 
bylo? Předepsaná rychlost na silnicích byla 
45 km, v Praze 20 – 25 km, v uzavřených 
osadách 15 km. Pravdou je, že „19. století 
bylo stoletím koní, dvacáté nacpalo koně 
pod kapotu a klanělo se motoru“ (z knihy 
Jak se bavila Praha).

   Lidé si zvykali pomalu, ale některé věci 
rádi přijali hned. 15. září 1930 se ve Velkých 
Chvalovicích poprvé rozzářily elektrické 
žárovky.

S velkými díky mým chvalovickým spo-
lužačkám Drahuši a Evě za půjčené materi-
ály k povídáním o jejich obci.

Z.F.

V sobotu 2. 6. se na hřišti ve Velkých chva-
lovicích konal již tradiční dětský den. Le-
tošní téma byl pravěk a přivítal celkem 125 
dětí nejen z naší vesničky ale i okolí. Děti 
si vyzkoušeli dojit kozu, mlít mouku ze zrní, 
tvořit z hlíny nebo hledat trilobity. Po sou-
těžích, sladkých odměnách a občerstvení na 
děti čekal kouzelník se svým vystoupením, 
které děti zaujalo. Hasiči města Pečky pro 
děti již tradičně připravili ukázku z jejich 
práce při vyprošťování a hašení vozu. Sa-
mozřejmě nechyběla tolik očekávaná pěna. 
Velký dík patří městu Pečky, našim sponzo-
rům a přátelům, bez kterých by se tento den 
nemohl uskutečnit a těšit se takové oblibě.

Dětský den 
ve Velkých 
Chvalovicích
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Hurá na prázdniny!!!
 Je to hrůza. Před 

chvílí jsem dopsal 
článek o blížících se 
letních prázdninách 
a už jsou to další! Rok 
utekl tak rychle, že 

jsme se ani nestačili pořádně nadechnout. 
A nebyl to rok jednoduchý.

Prvňáci na výletě
Červen bývá ve školách, mino jiné, i mě-

sícem školních výletů. Ne jinak tomu bylo 
i letos. Ve čtvrtek se vydali naši prvňáčci na 
svůj první školní výlet. Cílem byla zoolo-
gická zahrada v Liberci. Cesta byla dlouhá. 
Pro některé děti to byla dokonce první cesta 

autobusem. Trochu nás děsil i déšť za okny 
autobusu. Ale když jsme vystoupili před 
bránou ZOO, bylo vše již v pořádku. Počasí 
přesně výletové. Ani teplo, ani zima. Nejpr-
ve jsme měli možnost vidět cvičení slonů, 
potom krmení tučňáků i s výkladem ošet-

řovatele a nakonec i napou-
štění bazénu pro lachtany. 
Mezitím spousty zajímavých 
zvířat v klecích a výbězích. 
Všem dětem se výlet moc lí-
bil. Na zpáteční cestě skoro 
všichni usnuli. Byl to zkrát-
ka náročný den, plný zážit-
ků.  Už se všichni těšíme na 
další společnou akci.

Žáci 1.A, B, C a jejich paní 
učitelky

Rozloučení s 1. stupněm
20. 6. 2019 jsem pozvala děti a jejich rodi-

če na opékání buřtů. Byla to pro mě příleži-
tost, jak se příjemně rozloučit a poděkovat 
rodičům dětí, které jsem 5 let velmi ráda 
učila. Měla jsem velkou radost, že jsme se 
sešli v hojném počtu.

Pro děti jsem si připravila malé dárky na 
rozloučenou.

Mnohem víc mě ale překvapily děti (s po-
mocí rodičů a paní asistentky), které se se 

Škola v přírodě

Na školu v přírodě odjely děti čtvrtých 
tříd do krásné krajiny Českého ráje v termí-
nu od 20. do 24. května. 

Program s názvem „Škola čar a kouzel“ 
jim přinesl spoustu her, zábavy a dobrodruž-
ných úkolů, kterými je provázeli jejich vy-
chovatelé.

Podobně jako v Bradavicích Harryho Po-
ttera měly v “Mlýnovicích“ děti své koleje: 
Děsimor, Krutozel, Rudomír a Modrospár, 
jejichž cílem bylo nasbírat co nejvíce bodů 
a vyhrát.

Hotel Prostřední mlýn nám nabídl nejen 
pohodlné ubytování, ale i pěkný venkovní 
areál a svého vlastního ducha Mlýňáčka, 
který po nocích zlobil na pokojích a prová-
děl dětem různé kousky.

Na rozloučenou napsal Mlýňáček dětem 
dopis. Bude se mu po nás stýskat. A nám 
zase po naší škole v přírodě plné čar a kouzel 
a jeho rošťárnách.

Třídní učitelky 4. tříd

Řešili jsme spoustu věcí kolem výuky, 
probíhajících i končících projektů, perso-
nálních problémů i našich „hodných děťá-
tek“.  Jednali jsme se spoustou rodičů, pora-
den, institucí… Zabezpečovali jsme výuku, 
exkurze, výchovné programy, výlety…  Nu 
zkrátka opravdu jsme se nenudili.

Ale to už je teď za námi. Vysvědčení jsou 

mnou loučily krásně a dojemně.
Děkuji rodičům za velmi vstřícný přístup 

ke škole a za výbornou spolupráci po celých 
5 let.

Děkuji dětem, že byly a jsou prima a stala 
se z nich opravdu skvělá třída.

Přeji vám, rodičům i dětem, abyste byli 
zdraví, spokojení, a aby se vám vše dařilo.

Krásné prázdniny. 
Jindra Košatová

rozdána a všichni vyrazili na prázdniny. 
Tedy téměř všichni. Protože, tak jako každý 
rok, ani letos škola o prázdninách neosiří. 
Hned se začátkem prázdnin vtrhnou do ško-
ly různí řemeslníci a začnou rozsáhlé opra-
vy a údržba, aby se v září mohli zase všichni 
vrátit do normálně fungující školy.

A co nás čeká letos? V prvé řadě dokon-
číme rekonstrukci elektrických rozvodů 
v posledním patře staré budovy školy. Zde 
budeme také opravovat všechny dveře do 
tříd i kabinetů. Ve dvou třídách vyměníme 
podlahy a v tělocvičně podlahu obrousíme 
a znovu nalakujeme. Ekonomická kancelář 
školy projde celkovou rekonstrukcí. Vymě-
níme vstupní dveře do staré školy a jejich 
zabezpečení (v souvislosti s tím dojde ke 
změně vstupů jak do školy, tak i do družiny). 
Vymalujeme sociální zařízení a další potřeb-
né části školy. A to není zdaleka všechno…  
A to všechno se musí stihnout za necelé dva 
měsíce, protože v posledním srpnovém týd-
nu bude už zase škola ožívat pedagogickým 
sborem.

Nu a kromě toho je třeba ještě připravit 
školu organizačně. Dát dohromady všechny 
personální věci, připravit rozvrhy a asi mili-
on dalších „papírových“ záležitostí.

Když se tak na to teď dívám, mám pocit, 
že ty prázdniny budou nějak podezřele krát-
ké…

Ale přesto doufám, že jak naši žáci, tak 
i všichni zaměstnanci si za těch pár týdnů 
stihnou odpočinout a plni sil se opět v září 
sejdeme ve škole. 

Tak hezké prázdniny :-)
Luboš Zajíc, ředitel školy

Jak jsme spali ve škole
Ve čtvrtek 6. června jsme po vyučová-

ní odešli domů jako vždycky. Ale nebylo to 
jako vždycky! Čekalo nás totiž naše první 
spaní ve škole. Večer jsme se sešli opět, aby-
chom prožili noc společně. Nejprve jsme si 
hráli na zahradě a školním dvoře. Trochu 
nám u toho dovádění vyhládlo, takže jsme 
si rádi pochutnali na dobrotách, které pro 
nás připravily naše maminky a babičky. Moc 
jim za to děkujeme.  Pak jsme si museli při-
pravit „postýlky“. Někdo žíněnky a někdo 
karimatky. :-) Paní asistentka Dana Kosová 
a naše paní učitelka Blanka Kozáková nám 
trochu pomohly. Potom ještě vyčistit zoubky 
a honem do postýlek, protože začínala po-
hádka. Někteří usnuli, když se četla ta první 
a někteří slyšeli i tu druhou až do konce. Ale 

pak už spali opravdu všichni. Ráno si ti nej-
větší nedospavci šli znovu pohrát na zahra-
du. Pak ale ustlat, uklidit a hurá do třídy….

 děti z 1.C
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Dětský den pro všechny
Letos prvně si vzal Žákovský parlament 

opravdu velké sousto - uspořádat dětský 
den nejen pro žáky prvního, ale i druhého 
stupně. A tak 31. 5. na nejrůznější soutěže 
v okolí školy a na závodní dráhu na dvoře 
školy přišli opravdu skoro všichni. Když po 
desáté hodině rozezněl svou aparaturu i DJ 

S parlamentem do Parlamentu
18. 6. jsme s nejaktivnějšími parlamenťá-

ky vyrazili okouknout, jak to chodí ve sku-
tečném Parlamentu. Nejdřív zastávka v Pe-
dagogickém muzeu, kde jsme si vyzkoušeli 
své schopnosti a dovednosti, a pak už hurá 
na galerii pro hosty do Poslanecké sněmov-
ny. Možná jsme tomu všemu moc nerozumě-
li, protože to chvílemi vypadalo na velkou 
přestávku na naší škole, ale až tam dole bu-
dou sedět noví (tj. naši) parlamenťáci, určitě 
budou jednání srozumitelnější. Dnešní záži-
tek komentovali s nadhledem a pro mě až 
překvapivým přehledem. Držím palce, aby 
se všichni dostali tam, kam chtějjí. 

Eva Zajícová

Sudoku 
- celostátní kolo
V minulých číslech Pečecka jste mohli 

zaznamenat články o tom, že se ZŠ Pečky 
účastní soutěží tříčlenných týmů v luštění 
sudoku. Přes školní a poděbradské regionál-
ní kolo se dvěma týmům podařilo kvalifiko-
vat na celostátní finále této soutěže.

 Jeho již 3. ročník probíhal stejně  jako 
v minulých letech  v Brně, ve VIDA! science 
centru 4. června a naši školu v něm repre-
zentovali zkušení Traktoristi (B. Šulcová, V. 
Matejkinová a D. Zedník) a nováčci Andílci 
A.K.A (K. Kejdová, A. Plíšková a A. Vohán-
ková). Kategorie základních škol čítala 17 
týmů, vždy těch nejlepších ze sedmi regio-
nálních kol. Po náročné cestě a čtyřkolové 
bitvě předvedli naši žáci co v nich je, zúročili 
poctivý trénink a zabodovali.

 Ve velké konkurenci Traktoristi  vybo-
jovali 8. místo a Andílci A.K.A. se umístili 
ještě o kousek výš – 5. místem dosáhli na 
umístění, které jsme si tajně přáli. Top 5!

Děkuji sudokářům za reprezentaci ne-
jen školy, ale i města Pečky, děkuji kolegyni 
Věře Břízové, že žáky na soutěž doprovodi-
la a organizačně si vše zajistila. Soutěžícím 
z 9. ročníku přeji mnoho úspěchů při studiu 
na gymnáziu a s Andílky budeme příští rok 
trénovat znovu, uvidíme, na jaké umístění 
dosáhneme příště.

Lenka Krištoufková

Kuba, tančit se chtělo i doprovázejícím uči-
telům. Celý den plný aktivit už trochu připo-
menul atmosféru prázdnin, na které všichni 
čekáme. Tak si je všichni užijte a v novém 
školním roce opět s naším ŽP.

Eva Zajícová

Tradiční „školkové“ 
rozloučení s předškoláky 

bylo letos jiné!
V době, kdy čtete tento článek, mají 

předškoláci z MŠ MAŠINKA Pečky za sebou 
rozloučení se školkou. V minulých letech 
probíhalo rozloučení vždy dopoledne na pe-
čecké radnici, s dětmi se loučila ředitelka 
mateřské školy, pan starosta Urban a členky 
SPOZ za vydatné podpory paní matrikářky 
Vaněčkové.

Letos jsme ve školce vymysleli několik 
zásadních změn. Především místo konání 
bylo jiné. Sešli jsme se v Kulturním středis-
ku Pečky, za což velmi děkujeme panu ře-
diteli Hanzelínovi. Akce se odehrála v odpo-
ledních hodinách, „po práci“, abychom ne-
plakaly při loučení jen my, učitelky, ale aby 
plakali také maminky a tatínkové :-). Před-
školáci z každé třídy předvedli krátké vy-
stoupení. Za přítomnosti třídních učitelek 
popřála dětem mnoho štěstí na další cestě za 
vzděláním nejen ředitelka mateřské školy, 
ale také paní starostka Švejnohová a  pan 
ředitel Zajíc z pečecké základní školy, kam 
velká většina předškoláků v září nastupuje. 
Děti si opět odnesly na památku dárek s vě-
nováním, barevnou šerpu a pamětní listy.

Velmi tímto děkuji třídním učitelkám za 
přípravu vystoupení, své zástupkyni Květě 
Vyskočilové děkuji za organizaci celé akce 
a zajištění všech dárků. V neposlední řadě 
děkuji našim výše zmíněným hostům a paní 
matrikářce Vaněčkové.  

Miroslava Zumrová

Tři květnová představení ZUŠ Pečky

Ve středu 29. 5. 2019 se od 18 h konal 
v sále Základní umělecké školy v Pečkách 
koncert profesionálních hráčů - akordeoni-
sty Ladislava Horáka a smyčcového kvarte-
ta Apollon. Koncert se setkal s úspěchem. 
V obecenstvu byli zastoupené všechny vě-
kové kategorie. Na koncert nám finančně 
přispělo Město Pečky.

Žákyně a žáci tanečního oboru ZUŠ peč-
ky pod vedením pí.uč.Lucie Sukové nastu-
dovali jednotlivé části baletu O spící kra-
savici od P. I. Čajkovského, které spojili do 
nádherného celku a obecenstvu předvedli 
v úterý 28. 5. 2019.

V pátek 31. 5. 2019 byla Základní umě-
lecká škola v Pečkách součástí celostátního 
happeningu ZUŠ Open. Letos se konal již 3. 
ročník.

Škola měla připravená dopolední vý-
chovně - vzdělávací program pro 1. a 2. třídu 
ZŠ Pečky. Odpolední hudebně - taneční pro-
gram probíhal před budovou ZUŠ. Mezi 10 - 
12 h pochodoval Small Band pod taktovkou 
p. uč. Milana Nováka městem Pečky.

Od 11 do 17 h jsme měli otevřené dveře 
pro veřejnost. Od 18 hod. se ve dvoře ZUŠ 
konalo příjemné posezení, které hudebně 
doprovázel ZUŠ Band Pečky.

Počasí nám po celý den přálo. Budeme se 
společně těšit na další ročník, který se bude 
konat 15. a 16. května 2020.
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Městská knihovna Svatopluka Čecha v Pečkách - historie
V roce 1883 vznikl v Pečkách spolek „Čte-

nářská beseda“, jenž hostil mnohé přední 
umělce, spisovatele a jiné vynikající osob-
nosti. Zde také vznikl boj proti německému 
kasinu, jehož členy byli i Češi, Weinrichovi 
úředníci. Pozvolna přistupovali čeští lidé za 
členy kasina a když dosáhli většiny, schválili 
rozchod kasina a odevzdání majetku čtenář-
ské besedě - to bylo roku 1887.

Čtenářská beseda v Pečkách zvolila ve 
své valné hromadě konané dne 1. 3. 1896, 
pana Svatopluka Čecha, při příležitosti jeho 
padesátých narozenin, svým čestným čle-
nem.

V roce 1902 vznikla veřejná lidová 
knihovna, 1. 3. 1903 básník Svatopluk Čech 
svoluje, aby pečecká knihovna nesla jeho 
jméno.

Veřejná knihovna lidová „Svatopluk 
Čech“ sídlila v budově radniční. Prvním 
knihovníkem byl pan František Freiberg, 
odborný učitel a vypomáhal mu Josef No-
vák, úředník spořitelny. Rovněž o zřízení 
veřejné čítárny knihovny bylo uvažováno 
z podnětu správce rafinerie ing. Antoní-
na Brože, k jejímu zřízení došlo roku 1902 
na náklad obce a z daru knihovny Národní 
jednoty severočeské. Veřejná čítárna pro 
nevhodné místnosti a z jiných důvodů brzy 
zanikla.

V roce 1944 konstatuje okrskový kni-
hovní dozorce, že knihovna v městě Pečky 
je hůře vedena nežli knihovny v okolních 
vesnicích.

Knihovní rada 12. 3. 1944 nově ustanove-
ná se usnesla požádat městskou radu, aby 
jí byla nápomocna při nápravě nynějšího 
stavu knihovny. Obec přispívá na nákup no-
vých knih částkou 50 haléřů na hlavu, což 
je nedostačující. Knihovní řada předkládá 
žádost o zvýšení. Knihovní rada zjistila, že 
zařízení knihovny bylo pořízeno ze starých 
krámů, které snad jinde překážely a pro 
městskou veřejnou knihovnu byly dosti 
dobré. Knihovní rada žádá Okresní úřad, 
aby dal pokyn místní četnické stanici, aby jí 
byly vydány knihy, které knihovně odkázala 
Čtenářská beseda.

Od 1. 7. se stává knihovníkem Karel 
Kovář, odborný učitel. Po jeho nastoupení 
proběhla reorganizace knihovny: zřízena 
přepážka, zhotoveny nové seznamy, knižní 
fond roztříděn do šesti skupin, knihy zno-
vu přeznačkovány, zavedeny knižní lístky, 
založen jednací protokol, statistický deník. 
Knihovna vlastnila 2585 svazků - vzhled 
knižního materiálu je chatrný a není daleká 
doba, kdy bude nutno mnoho knih vyřadit 
pro úplné opotřebování.

V roce 1948 MNV navrhuje přemístit 
knihovnu do místností Městské spořitelny 
č. 184, tento návrh se neuskutečnil, avšak 
knihovna byla rozšířena o dvě místnosti.

V roce 1949 navštívil knihovnu krajský 
knihovnický inspektor a byl se zařízením 
i vedením knihovny velmi spokojen.

1. 1. 1967 byla knihovna zprofesionalizo-
vána. Knihovní fond je 11.390 svazků. Ve-
doucí knihovny je pí Jaroslava Bahníková, 
která pro knihovnu získává titul „Vzorné 
lidové knihovny“.  

Od 1. 1. 1968 plní Místní lidová knihovna 
funkci střediskové knihovny pro obce Velké 
Chvalovice, Milčice, Tatce, Hořany, Rateni-
ce, Klipec, Vrbovou Lhotu, Pňov, Předhrádí 
a Oseček a tak do knihovny nastupuje Lada 
Verflová.

V roce 1973 MNV provedl přístavbu čítár-
ny. Knihovna byla vybavena novým nábyt-
kem, osvětlením a linoleem. Byla provede-
na elektroinstalace a malování.

K 1. 9. 1977 bylo otevřeno samostatné 
dětské oddělení, vybudované z bývalého 
skladiště.

V roce 1979 knihovna zpřístupnila čtená-
řům další místnost a vybudovala samostat-
né oddělení naučné literatury. Knihovna má 

1975 - čítárna

Knihovna 1955

Knihovna - šedesátá léta

nyní tři místnosti s volným výběrem.
Roku 1982 získala knihovna pod vede-

ním pí Jaroslavy Břečkové další titul „Vzor-
ná lidová knihovna“.  

Zkráce pro PN, více na https://www.pec-
ky.cz/cs/organizace-a-sluzby/knihovna/o-
-nas.html

MěK

Knihovna-  1955
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. . . na internetu 
nenajdete všechno

Tak co, milí čtenáři, setkali jste se na do-
volené s výrobkem TRASI? V knize Chuť 
a vůně koření od autorky J. Normanové, 
vyd. v Bratislavě r. 1990 v nakl. Gemini se 
dočteme, že Trasi je pevná pasta připravená 
ze zetlelých mořských garnátů a běžně se 
používá v kuchyni jihovýchodní Asie. Jeho 
neobyčejně ostrá vůně připomíná silný ma-
sový výtažek. Někdy se prodává pod malaj-
ským názvem blacham.

Jsou ještě prázdniny, tak dnes jednodu-
ché slovíčko - jestlipak víte, co jsou PISTO-
LETY? 

PS: ...prosím, své kolty nechte v klidu....
Vaše knihovna

Oznámení o uzavření 
Městské knihovny

Městské 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.

Poděkování 
- ještě jednou

Městská knihovna S. Čecha v Pečkách 
děkuje tímto všem dárcům knih, ať už do 
fondu nebo jako příspěvek do poličky na ná-
draží Kniha do vlaku.

Ke dni 10. 6. 2019 si veřejnost rozebrala 
již 9.040 kusů odložených knih a my, jako 
knihovnice, jsme právě takovou spoluprací 
s vámi velmi potěšeny.

Vaše knihovna

Městská knihovna S.Č. v Pečkách
a lektor Jiří Tomek 

- absolvent FTVS UK v Praze
zvou veřejnost na 

UKáZKOVOU 
HODINU

KURZ 
SEBEOBRANY 
PRO žENY
Jak se ubráníte silnějšímu 

nebo i ozbrojenému útočníkovy? 
To vše se dozvíte na kurzu karate 

a sebeobrany. Naučíte se správnému 
držení těla a reálné sebeobranné 

dovednosti pro bezpečnost 
svého života a zdraví.

Ale hlavně vás to bude bavit!!!

Kdy: 10. 9. 2019 od 18 h
Kde: v prostorách knihovny

První knihovnický zákon 
- zákon o veřejných 
knihovnách obecních

V letošním roce uplyne sto let od vydání 
prvního knihovního zákona, zákona o veřej-
ných knihovnách obecních, který schválilo 
Národní shromáždění 22. července 1919. Byl 
inspirován anglo-americkou tradicí a zave-
dl povinnost zřídit knihovnu v každé obci 
a menšinovou knihovnu tam, kde bylo jino-
národní obyvatelstvo. Poprvé je také (zatím 
v obcích nad 10 tis. obyvatel) formulován 
zákonný požadavek na knihovnické vzdělá-
ní v ČR, což vedlo o rok později k založení 
Státní knihovnické školy.

Na zákon navazovalo Nařízení vlády re-
publiky Československé ze dne 5. listopadu 
1919, č. 607 Sb. z. a n., jímž se provádí zá-
kon o veřejných knihovnách obecních. De-
finovalo, že účelem veřejné  knihovny  jest 
doplňovati a prohlubovati vzdělání obyva-
telstva četbou naučnou i zábavnou, mající 
skutečnou hodnotu vnitřní.

Tehdejší Ministerstvo školství a národní 
osvěty (MŠANO) si vyhradilo zveřejňování 
dokumentů, které mají být z fondu vyřa-
zeny. Stanovilo též tzv. přenesené působe-
ní knihoven, což v praxi znamenalo péči 
o knihovny zřizované obcí při sirotčincích, 
útulcích, nemocnicích apod. Doporučovalo, 
aby knihovny nabízely odbornou pomoc 
dalším institucím, které zřizovaly své vlast-
ní knihovny (např. vojenské).

V řadě měst a obcí fungovala knihovna 
již před rokem 1919. Byly to knihovny pře-
devším spolkové, které v řadě případů pů-
sobily de facto jako knihovny veřejné ještě 
před vydáním vlastního zákona. Mezi ně 
patřila i knihovna pečecká. Nicméně právě 
vydání zákona tuto proměnu dovršilo. 

Zkráceno pro PN, více na: 
https://www.knihovna-vec-verejna.cz/Měk, SKIP

Začátkem června proběhl v Pečkách nul-
tý ročník akce „Street gardening/vysazování 
květin v ulicích“. Vypěstovali jsme sazenice 
afrikánů a společně je s partou dobrovolní-
ků vysadili zatím na dvou místech v Peč-
kách. První stanoviště, kolem nově vysaze-
ných stromů mezi Tescem a kostelem Sv. 
Václava, osázeli žáci základní školy pod ve-
dením paní učitelky Katky Čihákové. Dru-
hé stanoviště před zdravotním střediskem 
osázela Aneta Špičáková, Marcela Nováko-

Street gardening
- vysazování květin v ulicích

vá, Jarka Vosecká, Katka Čiháková a rodina 
Třískova z Bačova. Poděkování patří také Ji-
řině Barello za pomoc s přepravou vody, sa-
zenic a nářadí. Všem „uličním zahradnicím 
a zahradníkům“ velmi děkujeme za výborně 
odvedenou práci a slibujeme, že příští rok 
uspořádáme oficiální 1. ročník pečeckého 
street gardening za účasti široké veřejnosti. 
Všichni příznivci dobrovolného vysazování 
květin jsou již nyní vítáni.

Lenka Třísková

Občanská poradna v Pečkách

Dostali jste se do těžké životní situace 
a nevíte si rady? Přišel Vám dopis od soudu 
a nerozumíte mu? Chcete se rozvést, máte 
dluhy či problémy v práci? Můžete se bez-
platně poradit ve službě Občanská poradna 
při Respondeo, z. s., a to například v těchto 
případech:
• exekuce, zadlužení, insolvence
• majetkoprávní vztahy – dědictví, darování, 

spoluvlastnictví
• rodinné vztahy – rozvod, výživné, rodičov-

ská zodpovědnost
• bydlení – nájem, sousedské vztahy, poplat-

ky za služby
• pracovněprávní vztahy – výpověď, spory 

se zaměstnavatelem, náhrada škody
• ochrana spotřebitele, trestní právo a další

Pracovníci poradny Vám pomůžou zori-
entovat se v situaci, seznámí Vás s přísluš-
nou legislativou, proberou s Vámi nastalou 
situaci i jednotlivé konkrétní kroky vedou-
cí k jejímu řešení. Vysvětlí Vám Vaše práva 
a povinnosti, pomůžou Vám porozumět do-
kumentům nebo sestavit odvolání či vyplnit 
dotazník. 

Občanskou poradnu můžete využít 
v Pečkách každý čtvrtek od 13 do 17 hodin 
(budova Vzdělávacího centra Pečecka, tř. J. 
Švermy 151). Na konzultaci se můžete ob-
jednat na čísle 731 588 632, 325 511 148 nebo 
na emailu poradna@respondeo.cz. Konzul-
tace v občanské poradně je bezplatná a dis-
krétní. 

Zároveň se na Respondeo, z. s. mohou 
bezplatně a anonymně obrátit i lidé ohrože-
ní domácím násilím, konkrétně na službu 
Intervenční centrum. 

Více informací na tel. 775 561 847, 776 561 
895 nebo emailu poradna@respondeo.cz
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Minigolfový oddíl Pečky
Závěrečné kolo 2. ligy a zároveň Krajský 

přebor se hrál na hřišti Tempa Praha a to na 
betonu. Dlouho jsme zde nehráli a tak jsme 
nečekali ani převratné výsledky. Ale konalo 
se překvapení. Zdeněk Š. byl s kolegou na 

STP z.s. Pečky
V červnu jsme byli dvakrát v divadle 

v Praze. Nejvíce na nás zapůsobila v divadle 
Rokoko nově upravená hra Williama Sha-
kespeara Romeo a Julie. Pan režisér Michal 
Dočekal ve hře využil všech moderních di-
vadelních prostředků. Do hlavních rolí byli 
obsezeni talentovaní mladí herci Tereza Ma-
rečková a Zdeněk Piškula. Tentokráte byli 
nadšeni s představením jak mladí diváci tak 
i senioři. A že senioři umí být k novým vě-
cem kritičtí.

Několik našich členů se poprvé zúčastni-
lo Sportovních her seniorů 2019 v Praze. Na 
pořádání se podílely organizace podporující 
seniorské aktivity a záštitu měla Česká unie 
sportu a primátor Prahy. Nevěděli jsme co 
nás čeká, přeci jen nejsme trénovaní a tak 
jsme se přihlásili pouze do dvou soutěží 
a to na biatlon a skok do dálky. Všechny 
disciplíny byly přizpůsobeny seniorům, 
skok se měřil od odrazu nohy, biatlon měl 
zkrácenou délku a střílelo se pouze ve sto-
je. Soutěžilo se například v petangu, chůzi 
s hůlkami, slalomovém běhu... Podle věku 
jsme byli rozděleni do čtyř kategorií, muži 
a ženy. Nešlo zde o rekordy, ale bylo to pri-
ma vidět seniory, jak se snaží a užívají si to 
s legrací. Přesto v biatlonu obsadila Věra Š. 

krásné 4. místo, ve skoku do dálky jsme se 
pohybovali okolo 10. místa. Navázali jsme 
tam přátelství a byli jsme pozvání do Prahy 
na místní sportovní klání. Věřím, že toho vy-
užijeme a doufáme, že příští rok nás pojede 
na hry více.

Další výlet STP Pečky byl do Telče. Za 
krásného počasí jsme si prohlédli měs-
to a žasli nad krásným náměstím. Někteří 
vystoupali na jednu z věží a rozhlédli se po 
okolí, někdo stihl podívat se i do podzemí. 
Odpoledne jsme si prohlédli zámek a zahra-
du. Všichni jsme se shodli, že Telč je oprav-
du krásné město a zaslouží si být zapsáno na 
Seznam světového kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO. Děkujeme Městu Pečky, 
že nám finančně přispělo na tento krásný 
výlet.

PROgRAM STP PEČKY
23. července - autobusový výlet (za finanční podpory Města Pečky) 

- Lednice, prohlídka zámku a parku
Odjezd je v 6 h od Kult. střed. Pečky, cena pro členy 200,- Kč 

(bus + plavba lodí k minaretu) 
Přihlášky do 9. 7. 19. Od 10. 7. se mohou hlásit i ostatní zájemci za cenu 300,- Kč

Přihlášky p. Mrázová 778 422 384

25. září - 10 h - divadlo pro seniory - Noc bláznů - vstupné: 100,- Kč

Připravujeme: září - výlet busem ZOO Liberec

VCP pro Vás 
připravuje

Ať již našimi klienty jste, nebo se jimi 
být chystáte, pro vás všechny, se začátkem 
nového školního roku 2019/20, připravujeme 
zase o něco bohatší nabídku vzdělávacích, 
kreativních a sportovních kroužků a kurzů, 
přednáškových cyklů a seminářů.  

Pro předmateřinkové děti opět otevíráme 
oblíbený Klubík. Pokračujeme s Angličti-
nou  pro  předškoláky, Předškoláčkem (pří-
prava k zápisu do první třídy), Sportovní 
přípravkou pro děti od 4 do 6 let a Logope-
dií a kreativním kroužkem Tvořílek 4 – 8 let 
(výtvarno trochu jinak!). Jako novinku pro 
nadcházející školní rok připravujeme „pří-
pravku“ na školního Kutila - chlapeckého 
Kutílka, literární kroužek Knížkovík, dra-
maťáček Pohádku a kroužek lidových tradic 
plný her, říkadel, pranostik, tvoření a spous-
tu další zábavy Roček.

Pro žáky 1. stupně ZŠ tu je již osvědčená 
Angličtina, Keramika, Přípravka na přijí-
mačky  na  8letá  gymnázia,  Ateliér  junior, 
Kreativ junior (pro slečny), Malý kutil (pro 
kluky), Sportovní přípravka, přírodovědný 
Bádálek, důvtipné Hlavičky a ještě jeden 
pro šikulky na PC.

I šesťáci a jejich starší spolužáci z 2. stup-
ně mají svůj Ateliér,  Kreativ,  Angličtinu, 
Keramiku, Sportovní přípravku, navíc pak 
Kytaru, Fotoateliér, Němčinu, deváťáci Pří-
pravku na přijímačky na SŠ.

Pro středoškoláky jsme připravili, opro-
ti loňskému roku, více možností ve studiu 
angličtiny  - kurzy pro 1. a 3.  ročníky SŠ  - 
doučování,  přípravu  k  maturitám, nově 
přípravu ke zkouškám B1 a B2. Nabízíme 
i Němčinu  a  Francouzštinu. Výtvarno lze 
rozvíjet v Ateliéru, Keramice, Klubku, Fo-
toateliéru, naučíme i na kytaru.

Nabídku pro dospěláky jsme rozšířili 
o další kurzy AJ, zůstávají osvědčené rodi-
čovské Přednášky z psychologie, Francouz-
ština,  Němčina a výtvarné kurzy (Ateliér, 
Keramika, Fotokroužek, Klubko).

Senioři se u nás mohou věnovat studiu 
Němčiny, Francouzštiny a Angličtiny. Ote-
víráme nový kurz Počítač, tablet, internet, 
zveme i do výše zmiňovaných výtvarných 
kurzů a Přednášek z psychologie.

A k tomuto výčtu je třeba ještě připojit 
speciální  nabídku  víkendových  kurzů - 
možností, jak příjemně trávit volný čas spo-
lečně s přáteli a rodinou. Nechte se pozvat 
na keramiku, malování, rodinná tvoření, … 

To, že je u nás ve VCP dobře, dokládají 
statistiky - a velice děkujeme za tato čísla: 

od roku 2015 stoupla návštěvnost ze 70 
na více než 800 kurzistů za semestr. Nabíd-
ku kurzů jsme rozšířili ze 13 na více než 90. 
Doufáme, že budete spokojeni i tentokrát 
a vyberete si na www.vzcentrum.cz.

Jana Kusá, koordinátor VCP 
info@vzcentrum.cz, 

www.vzcentrum.cz, 724 811 636

prvním místě a proto rozhodoval rozstřel. 
Takže náš hráč obsadil krásné druhé místo. 
Seniorky obsadily 2. a 3. místo.

Naši hráči si zahráli další neligový turnaj 
na mg hřišti v Radotíně. Za velice horkého 
počasí si zahráli i naší žáci. Pro Michala R. 
to byl jeho první turnaj. Erik V. je již zkuše-
ný hráč. Hřiště je poměrně těžké, ale kluci 
dávali esa, ale na bednu to nestačilo. V seni-
orkách jsme obsadily 2. a 3. místo a v senio-
rech místo třetí. 

Nyní se budeme připravovat na našem 
domácím hřišti neboť se u nás 25.srpna za-
hajuje další sezóna 2. ligy a chceme zde vy-
hrát.

Další turnaj pro veřejnost uspořádáme 
o prázdninách. Informace a termín najdete 
na našich facebookových stránkách.
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Pečin roku 2019
Pečecký počin roku, tj. PEČIN ROKU, je 

anketa, která  chce upozornit na mimořádné 
akce (kulturní, sportovní, vzdělávací, pod-
nikatelské, atd.) i na příkladné dobrovolné 
počiny jednotlivců. Cena Pečin roku je ka-
ždoročním oceněním nejlepších činů, které 
si na základě hlasování sami zvolíme. Již 
samotná nominace je oceněním úsilí a prá-
ce vynaložené pro naše město. Každý občan 
může nominovat i hlasovat.

V prvním ročníku byli nominované tři 
počiny, ze kterých na základě Vašeho hlaso-
vání vzešel vítěz. Celkem se zúčastnilo 158 
hlasujících, kteří jako vítěze ročníku zvolili 
založení FITPECKY, fitness centra paní Ra-
dany Honsové. Pomyslná stříbrná medaile 
je pro Inspirativní aktivity Vzdělávacího 
centra Pečecka. Na třetím místě skončila re-

alizace opravy varhan v kostele sv. Václava.
Pro letošní hlasování byly přihlášeny tři 

počiny: 
• Akce výsadby100 stromů
• Obnova sochy T.g.M.
• Činnost EKOtýmu místní ZŠ pod ve-

dením pí. učitelky Kateřiny Čihákové
Do hlasování se můžete zapojitod 1. 7. do 

15. 9., a to prostřednictvím hlasovacích líst-
ků, které najdete ve studiu FITPECKYnebo 
na internetové stránce www.nasepecky.cz/
pecinroku.Slavnostní vyhlášení ankety pro-
běhne 21. 9. 2019 na Farmářských trzích. Do-
tazy nebo případné náměty prosím posílejte 
Blance Kozákové na blanka.kozakova@pec-
ky.cz.

Za pořádající organizaci NAŠE PEČKY, 
Blanka Kozáková

Vzpomínáme

Dne 22. června 2019 
uplyne 13 let, co nás na-
vždy opustil pan JOSEF 
ŠENFELD z PEČEK. 

Stále vzpomínají man-
želka Jaroslava, David 

a ostatní příbuzní.

„Prázdný je domov, 
smutno je v něm, ces-
tička k hřbitovu zůstala 
jen.“

Dne 15. 6. 2019 tomu 
byly 4 roky, co nás na-
vždy opustil pan Václav 
Bouma z Dobřichova.

Stále vzpomíná dcera 
Vendulka s přítelem

Dne 19. 7. tomu bude 
20 let, co nás opustila 
paní Irena  Boumová 
z Dobřichova.

„Nezemřela jsem, ne-
boť vím, že budu stále žít 
v těch, kteří mě milovali, 
a kteří stále vzpomínají“
dcera Vendulka s přítelem

Dne 11. 6. 2019 uplynou 
4 smutné roky od úmr-
tí pana Josefa  Drmoly 
z Ratenic. 
Stále vzpomínají manžel-

ka, děti a vnoučata. 
„Kdo žije v srdcích 

milých, není mrtev, je 
jim vzdálen. Čas plyne, 

jak tiché řeky proud jen bolest v srdcích 
trvá a nedá se zapomenout.“

„Nezemřela, jen spí. 
Zdá – li se jí sen, je krás-
ný“

8. 7. 2019 to bude 10 
let, co zemřela paní Bla-
ženka Kladivová. 
S láskou a bolestí v srdci 
stále vzpomínají manžel 

a synové s rodinami.

Dne 7. 7. 2019 vzpo-
meneme 8. výročí úmrtí 
paní Milušky Ondrové 

S úctou vzpomíná 
zarmoucená rodina

Čas letí a bolest v srd-
ci zůstává. Dne 2. 7. 2019 
vzpomeneme nedožitých 
78 let našeho tatínka, dědy 
a manžela pana Pavla Ra-
taje. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.    
Manželka a děti s rodinami.

Novinky z pečovatelské služby
Senior klub Pečovatelské služby 
získal ocenění
I v letošním roce se naše organizace 

účastnila celostátní soutěže Šikovné ruce 
našich seniorů, které pořádá Centrum so-
ciálních a zdravotních služeb Poděbrady, 
o.p.s. na výstavišti v Lysé nad Labem. Naše 
organizace se účastnila prvního i tohoto již 
20. ročníku, letos opět s ručními pracemi 
vytvořenými v rámci tvořivých dílen Seni-
or klubu a denního stacionáře, tak našimi 
klienty jako jednotlivci. Tento rok byl výji-
mečný tím, že výrobky z kolektivní tvorby 
Senior klubu a denního stacionáře získaly 
ocenění odborné poroty, za což vděčíme ne-
jen umu našich seniorek, ale především naší 
úžasně šikovné pečovatelce Blance Oplové, 
která tyto dílny a denní stacionář vede, dě-
kujeme!

Předprázdninové posezení 
při harmonice
Ve středu 19.6.2019 jsme pro seniory 

z DPS, ale i z města uspořádali posezení 
s harmonikou. Zahrát našim seniorům byl 
pan Petr Bílý, který dovedl svou hrou na 
akordeon a zpěvem rozezpívat mnohé ná-
vštěvníky. Odpolední posezení zpříjemnilo 
i přichystané občerstvení, které připravili 
tentýž den klienti denního stacionáře, ale 
i samy pečovatelky. Na přítomných návštěv-
nících bylo vidět, že se dobře baví, a tak ne-
zbývá, než podobnou akci zopakovat :-).

A co nového v Pečovatelské službě?
Na řádcích výše jsem čtenáře informo-

vala o akcích, které pro naše seniory (nejen 

naše klienty) snažíme pořádat a nyní blíže 
k samotné pečovatelské službě, která je naší 
hlavní náplní, a to především v její terénní 
formě, tedy v domácnostech klientů, v na-
šem případě zejména seniorů. 

Významnou změnou v pečovatelské služ-
bě je to, že jsme jako organizace ustoupili od 
rozvozu obědů a zaměřili se více na samot-
né poskytování přímé obslužné péče, na což 
jsou naše pracovnice školeny. Dovozy obědů 
do domácností poskytuje v Pečkách a okolí 
několik firem, proto pokud z jednání vyply-
ne, že dotyčný zájemce potřebuje pouze do-
vézt oběd, pomáháme mu zprostředkovávat 
kontakt na tyto rozvážkové firmy. Jiná situa-
ce nastává, pokud zájemce potřebuje stravu 
ohřát, nakrájet, podat, případně i nakrmit. 
Zde je naše služba připravená poskytnout 
potřebnou pomoc, obdobně tak, pokud po-
třebuje zájemce pomoc s osobní hygienou 
(včetně výměny inkontinenčních pomůcek), 
oblékáním, ale i dalšími úkony péče o vlast-
ní osobu. I nadále platí, že pečovatelskou 
službu poskytujeme každý den od 7 do 21 
hod., a tak se případný zájemce (ale i rodina) 
může spolehnout, že o jeho potřeby bude po-
staráno a bude moc dožít ve svém domově.

Přeji všem čtenářům příjemně stráve-
né letní měsíce a odpočinkovou dovolenou 
(i pro pečující... ti se také mohou na nás ob-
rátit, aby si ji mohli tolik potřebnou dovole-
nou dopřát k načerpání nových sil!)

Petra Čermáková,
ředitelka Pečovatelské služby města Pečky

24. 7. Je to rok, co nás navždy opusti-
la paní Helenka Zámostná
S láskou a bolestí v srdci vzpomíná sestra 

Hana s rodinou a celá rodinn

Děkujeme za cestu, 
kterou jsi s námi šel, za 
ruce, které nám pomá-
haly. Děkujeme za to, že 
jsi byl, za každý den, kte-
rý jsi s námi žil. 1. srpna 
uplynou čtyři roky, co 
zemřel pan Miloš  Kra-
tochvíl. Věnujme mu ti-
chou vzpomínku.

Rodina Kratochvílova
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Druhý ročník regionálního turnaje vyhrál Nymburk

V sobotu 15. 6. 2019 jsme na městském 
fotbalovém stadionu v Pečkách uspořádali 
druhý ročník turnaje O pohár Podlipanska, 
pro kategorii dětí ročníků 2010 a mladších, 
určený výhradně týmům, jejichž obce půso-
bí v podlipanském regionu. Letos se turnaje 
zúčastnilo celkem sedm mužstev a v systé-
mu každý s každým poměřily navzájem své 
síly. Odměnou za výkony bylo pro děti díky 
finanční podpory MAS Podlipansko připra-
veno velké množství cen, které dostal sku-
tečně každý.

Na turnaji nechyběl loňský vítěz FK 
Červené Pečky, dále pak domácí AFK Peč-
ky s družstvem chlapců a družstvem dívek, 
AFK Sadská, Kostelní Lhota a Polaban 
Nymburk, který postavil dva týmy. Od deví-
ti hodin každé z mužstev sehrálo šest zápasů 
po třinácti minutách, a protože celý turnaj 
provázelo sluníčko a nepříjemné dusno, 

bylo to pro všechny tak akorát. V zápasech 
se o co nejlepší umístění bojovalo do posled-
ního kola, přesto jedno z týmů nenašlo žád-
ného přemožitele. Vítězem celého turnaje 
se stalo mužstvo Polabanu Nymburk-zelení, 
krásné druhé místo vybojovali naši chlapci 
z AFK Pečky a jako bronzoví se umístily děti 
z týmu AFK Sadská. Medaile ale nakonec 
dostali všichni zúčastnění, stejně jako plné 
tašky ovoce a sladkostí, či oblíbené šampá-
ňo, cen bylo skutečně hodně. Individuální 
ocenění obdrželi nejlépe hodnocený bran-
kář, střelec s nejvíce góly a nejlepší hráči 
z každého mužstva. Po slavnostním předá-
vání cen, kterého se také zúčastnila ředitel-
ka MAS Podlipansko, paní Markéta Pošíko-
vá, pak nechybělo nezbytné foto se všemi 
aktéry tohoto turnaje.

Poděkování patří všem zúčastněným 
týmům, které podpořily myšlenku tohoto 

regionálního soutěžení a dále každému, kdo 
se podílel na hladkém průběhu. Dobré ohla-
sy na turnaj jsou pak příslibem k přípravám 
dalšího ročníku. 
Konečné  pořadí: 1. Polaban Nymburk-

zelení, 2. AFK Pečky, 3. AFK Sadská, 4. FK 
Červené Pečky, 5. Polaban Nymburk-bílí, 6. 
Dívky Pečky, 7. SK Kostelní Lhota.
Nejlepší střelec: Kryštof Zinzer/FK Čer-

vené Pečky
Nejlepší  brankář: David Zamouřil/SK 

Kostelní Lhota
Nejlepší  hráči: Matyáš Vorlíček/Nym-

burk-zelení, Dan Krejčík/AFK Pečky, Jakub 
Svoboda/AFK Sadská, Šimon Peroutka/Čer-
vené Pečky, Vojta Končický/Nymburk-bílí, 
Dominika Plachá/dívky Pečky, Lukáš Bací-
lek/Kostelní Lhota.

Zdeněk Buřič

Závěrečná taneční show DC gLOW
Na sále v obecním domě Radim to 

8.6.2019 žilo. Taneční skupina DC GLOW tu 
pořádala závěrečnou taneční show pro rodi-
če a veřejnost. Sešlo se zde 75 tanečnic a 250 
diváků. Tato show byla netradiční nejen 
svými tanečními vystoupeními, ale i proto 
že tato taneční skupina slavila 10. narozeni-
ny. DC GLOW, působící v kulturním středis-
ku v Pečkách, si poslední taneční den této 
sezóny opravdu užilo. Mimo jiné také byli 
oceněni dříči roku, nejmladší a nejstarší ta-
nečnice, trenéři za svou každodenní práci 
a nezapomnělo se ani na rodiče co pomáhají.

Na závěr si tanečnice se svými trenéry 
připravili překvapení pro zakladatelku DC 
GLOW (Markétu Koděrovou). Prostřednic-
tvím videa tanečnice, ale i další příznivci, 
poděkovali za to, co všechno Markéta pro 
tuto úžasnou, přátelskou a vlídnou „rodinu“ 
dělá. Zároveň také popřáli DC GLOW další 
úspěšné sezóny.

Následovalo do-
jemné taneční před-
tančení patřící hlav-
ně „VELKÉ MáMĚ“ 
a také předání dárků, 
květin a velké medai-
le, jako vzpomínku na tento slavný den. Tre-
nérky nezapomněly poděkovat svým spon-
zorům a všem pomocníkům, co se na této 
akci podíleli. Pokud máte zájem o taneční 
kurzy pro své dítko, tak se neváhejte ozvat 
na email marketa.koderova@seznam.cz
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Workoutové hřiště

Úvodem bych rád poděkoval za podporu ode všech, 
kteří svým hlasováním podpořili výstavbu workouto-
vého hřiště, které bylo jako jeden z mnoha nápadů pro 
projekt Lepší Pečky. Podpora byla veliká a tak se hřiště 
pyšní spolu s opravou věžních hodin Jubilejního chrá-
mu Mistra Jana Husa, jako vítězným nápadem.

Pokud si stále nejste jisti v otázkách co je street 
workout, nerozumíte fenoménu workoutových hřišť 
a co na nich všichni dělají, tak dnešní článek je právě 
pro vás. 

Street workout vychází z tradiční kalisteniky, tedy 
cvičení s vlastní vahou, které praktikovali již staří Ře-
kové, avšak v současné době získává již svou vlastní 
tvář přidáváním dynamických prvků reflektujících 
nejen kondici, ale rovněž obratnost cvičenců. Roz-
mach moderní doby a internetu zapříčinil rozšíření to-
hoto sportu po celém světě. Většinou se tomuto cvičení 
věnovali spíše muži, ale poslední dobou se mezi sva-
lovce začalo dostávat i něžné pohlaví. Ženy pomalu ale 
jistě přicházejí na to, že díky street workoutu dokonale 
a poměrně snadno zformují svou postavu.

Workoutové hřiště je soustava hrazd, bradel, žebřin 
a dalších jednoduchých prvků. 

Nejdůležitější vlastností cvičení na workoutových 
konstrukcích je, že je vhodné pro všechny. Houpání 
se, ručkování, přitahování a cvičení dřepů je pro lid-
ské tělo naprosto přirozené a zdravé jak pro děti, tak 
pro dospělé i seniory. Zpevní se tím jak veškeré problé-
mové partie tak i ramena, tricepsy, bicepsy…vlastně 
všechno – pracují všechny svaly…

Já se street workoutu věnuji cca 9 let. Vypadá to 
náročně, ale cvičit může skutečně úplně každý. A tak 
po realizaci nápadu vás vyzývám: ,,Pojďme si zacvičit 
ven“ :-). 

Jakub Mikoláš

 

Vědomý dech, vědomé tělo, vědomý pohyb 

 
kurz 10 tématicky laděných lekcí jógy, které se budou dotýkat 
jednotlivých částí našeho těla ve spojení s dechem a vědomým 

pohybem 

od 25.9.2019 do 27.11.2019 vždy od 18,00-19,30 

v Městské knihovně Svatopluka Čecha v Pečkách 

 
1. hodina - Vnímej svůj dech, vnímej své tělo (ukázková hodina) 
2. hodina -   Hlava a krk (vše začíná v hlavě) 
3. hodina -  Ramena (sejmi tíhu z ramen) 
4. hodina – Až na dno (pánevní) 
5. hodina – Pevný střed těla (vesmíru) 
6. hodina -  PP – Protáhni si páteř (prostor v páteři) 
7. hodina – Volné kyčle (pryč se starými emocemi) 
8. hodina – Síla a slabost v kolenou (nechceme mít podlomená kolena) 
9. hodina – Bosá noha (všechno začíná u chodidel) 
10. hodina – Vnímám celé tělo (Hurá) 

 

Lekce jsou vhodné pro všechny úrovně cvičících. Ke cvičení potřebujete pouze 
podložku a oblečení, které Vás neomezuje. 

Přihlásit se můžete v Městské knihovně Pečky, 5. května 241, Pečky 289 11 

Cena lekce 80,00 Kč 

Těším se Vás Irena Mrázková, tel. 606653516, www.jogaradim.cz 

Napadení smrků 
v místním parku 

lýkožroutem smrkovým 
pokračuje

Začátkem měsíce června bylo zjištěno, 
že v místním parku usychá jeden vzrostlý 
smrk. Vzhledem k tomu, že v parku a u ryb-
níka Benešák byl v roce 2018 zaznamenán 
výskyt lýkožrouta smrkového a stromy mu-
sely být neprodleně odstraněny, požádal 
odbor životního prostředí MěÚ Kolín, státní 
správu lesů a myslivosti o součinnost a kon-
trolu všech zbylých smrků a to z důvodu po-
dezření na výskyt tohoto škůdce. Napadení 
třinácti smrků kůrovcem v parku a dvou 
smrků u rybníka bylo potvrzeno a byly 
označeny viditelně oranžovou barvou. Stro-
my byly neprodleně odstraněny. 

Klíčovým obdobím, kdy dochází k výletu 
brouka je doba během jarního až letního ob-
dobí a jediným bojem je pravidelná kontrola 
stromů a odstraňování napadených stromů.

Hana Pokorná,
MěÚ Pečky, odbor životního prostředí

Zpátky 
do školy!

První zářijové nedělní odpoledne bude 
v našem městěpatřit akci s názvem Zpátky 
do školy, která dětem a jejich rodičům před-
staví nabídku kroužků a volnočasových ak-
tivit dostupných v Pečkách a blízkém okolí.
Kroužky si pro účastníky akce připraví své 
krátké představení a poskytnou informace 
o aktivitách plánovaných ve školním roce 
2019/2020, případně o náborech do sportov-
ních oddílů nebo další důležité informace. 
Některé z pozvaných organizací si také pro 
děti připraví ukázky toho, co se budou moci 
v jejich lekcích naučit. Nad akcí, která byla 
v loňském roce pořádána SNK Naše Pečky, 
pro tento rok převzalo záštitu a organizaci 
vedení města, a to zejména proto, aby akce 
získala oficiální rámec a přilákala tak i více 
zájmových organizací. Takže pokud ještě 
nevíte, jak bude vaše dítě příští školní rok 
trávit volná odpoledne, neváhejte na akci 
dorazit!

Blanka Kozáková, místostarostka a Viktorie 
Janáčková, zastupitelka za Naše Pečky

Vážení a milí 
spoluobčané,

čas hrozně kvapí a vše se mění, často až 
takovým tempem, že nestačíme proměnu 
zachytit, všimnout si ji, pojmenovat… Rádi 
bychom na našich stránkách tuto proměnu 
připomínali. Těm, kteří ji pamatují i těm 
mladším, kteří se pamětníky teprve stávají.  
Touto cestou Vás tedy prosíme o spolupráci. 
Hledáme  fotografie  zachycující  tvář 

města i okolí, společenské, politické i kul-
turní  události, které jste zachytili Vaším 
fotoaparátem v minulosti. Může to být také 
soukromá událost, jež nějakým způsobem 
označuje svou dobu, nemusí se to nutně 
týkat jen lidí, společnosti a našeho města, 
máme na mysli třeba přírodní či meteoro-
logický úkaz, zkrátka nějakou jedinečnou 
událost. Kdo máte zájem poskytnout nám 
takové snímky, nejlépe popsané tak, aby 
zachycená událost byla ověřitelná (a uvěři-
telná), napište nám, pošlete fotografie v elek-
tronické podobě, anebo je prosím poskytně-
te k oskenování. Autoři publikovaných foto-
grafií budou pochopitelně uvedeni. Bude-li 
materiálu dosti, možná vydá i na výstavu či 
publikaci…   

Děkujeme! Redakce
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LETNÍCH 
 

S námi k moři nemusíte,  
zasurfujete si doma i u bazénu 

 

l dívejte se na seriály i na zahradě přes  

l INTERNET 120 „MEGA“ za 400,- 

l až 120 TELEVIZNÍCH PROGRAMŮ
 

l letní dárek pro každého nového zákazníka

Více informací na zákaznické lince: 848 800 858, e-mailu: info@ktcz.eu 
nebo na obchodních místech 

Nabídka platí pro nové zákazníky, kteří uzavřou Smlouvu na využívání televizních nebo datových služeb v období od 1. 7. 2019 do 31. 8 2019

s minimální dobou užívání 24 měsíců. 

LETNÍ AKCE JE PŘIPRAVENA I PRO STÁVAJÍCÍ ZÁKAZNÍKY. PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS KONTAKTUJTE.  

KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., Ruská 8, 101 00 Praha 10              www.ktcz.eu  

 120 



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.
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Stálá prodejní místa PN
Trafika (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.)

 23. 7. 6:00 Autobusový výlet do Lednice 
   od Kulturního střediska (STP Pečky)
 25. 8.    Sáňkovačka v létě (Naše Pečky)
 1. 9.    Zpátky do školy 
 7. 9.    garážový výprodej (Naše Pečky)
 10. 9. 18:00 Kurz sebeobrany pro ženy v knihovně 
 14. 9.  Food Festival ve Velkých Chvalovicích (Naše Pečky)
 21. 9.  Farmářské trhy (Naše Pečky)
 25. 9. 10:00 Divadelní představení Noc bláznů (STP Pečky)
 27. 9.  Benefiční koncert (Naše Pečky)

!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

Budiž červenec 
a srpen!

A je tu léto a s ním prázdniny, dovolené, 
čas odpočinku a cest mimo sféru běžného 
života. V sedmém měsíci gregoriánského 
kalendáře se toho stále v přírodě červená 
dost, abychom užívali darů přírody třeba 
i plnými hrstmi. Nezapomínejme přitom, 
že po třešních není dobré pít vodu, vzpo-
meňte si na Červenáčkovy bolesti břišní! 
Červenec může svůj název odvozovat také 
od červené rudy, tedy železitého wurtzitu, 
říkají někteří. Jestli někdy v minulosti byla 
právě v tomto měsíci obchodní nebo těžeb-
ní sezóna, o tom ale nevíme. V původním 
římském kalendáři byl červenec zván „pá-
tým měsícem“, tj. Quintilis. Po zavraždění 
Caesara byl na jeho počest Pátý přejmeno-
ván na Julius, poněvadž se v tomto měsíci 
vojevůdce a politik narodil. Vidíte, některé 
politické kulty se drží dodnes, ani o tom už 
mnohdy nevíme… Podobné to je s následu-
jícím měsícem, který získal jméno po císaři 
Augustovi. Zde je alespoň ta logika, že byl 
reformátorem kalendáře. Srpen je v českém 
jazykovém prostředí odvozen od srpu - ná-
stroji, jímž žneme trávu či klasy. My starší si 
ještě dobře pamatujeme čas před sekačkami 
a kombajny, o srpu a kladivu, které kdosi 
zapomněl u Karlova mostu, až nástroje pro-
nikly i na stokorunu, nemluvě. Naštěstí tam 
nebyly na věčné časy. A doufejme, že tomu 
nebude nikdy jinak. Kalendář, politika a pe-
níze, od věků bývají spojeny… Tož, užívejte 
klidného a požehnaného léta a buďte přitom 
šťastni!

Aquarius

Vážení přispěvovatelé Pečeckých novin,
ráda bych Vás touto cestou seznámila 

s edičními pravidly, kterými bychom se 
chtěli řídit při vydávání našich novin.

• všechny příspěvky odevzdávejte  ke 
dni 20. v měsíci.

• abychom ujednotili podpisy článků, 
prosím podepisujte se plným jménem bez 
titulů.

• napište prosím, za  koho  publikujete; 
vždy by mělo být jasné, zda se jedná o názor 
jednotlivce, strany či organizace.

• pokud již nyní víte o jakékoli vámi 
pořádané akci (do konce roku), prosím, na-
pište ji. Přehled na poslední straně budeme 
mít do konce roku a průběžně ho budeme 
aktualizovat.

• dejte nám vědět, zda příspěvek, který 
posíláte do Pečeckých novin, má být uve-
řejněn i jinde (web města, facebookový pro-
fil města).

• pokud Vám nějaká rubrika v novinách 
chybí, sdělte nám to, prosím. Pokud bude 
koncepčně zapadat, nebráníme se jejímu 
začlenění.

• ideální  rozsah  příspěvku  je  1000  - 
2000  znaků (včetně mezer), u příspěvků 
nad 3500 znaků si vymiňujeme právo re-
dakční úpravy.

Děkuji a těším se na další spolupráci.
Blanka Kozáková

Naše Pečky zvou na komunitní akce
V loňském 

roce sdružení 
nezávis lých 
k a n d i d á t ů 
Naše Pečky 
z o r g a n i z o -
valo několik 
komunitních 

akcí, které se občanům města velmi pozi-
tivně vryly do paměti a rádi bychom pro-
to v jejich organizaci pokračovali i letos. 
Nejdříve se 25. srpna setkáme v pečeckém 
parku u Sáňkovačky, kde budeme hrát hry, 
pobavíme se s našimi sousedy, přineseme si 
dobroty k piknikovému posezení a hlavně 
pro děti zajistíme dvacetimetrovou vodní 
klouzačku! 

V sobotu 7. září nás pak čeká již tradiční 
podzimní garážový výprodej v Havránko-
vě mlýně, kde opět budete moci zakoupit, 
prodat či vyměnit poklady z vašich garáží 
a půd. Občerstvení na místě bude zajištěno! 

Hned následující sobotu 14. září se potká-
me u fotbalového hřiště ve Velkých Chvalo-
vicích na akci, která byla v loňském roce až 

nad očekávání úspěšná – na Food Festivalu. 
Obyvatelé Peček a Velkých Chvalovic i je-
jich přátelé a známí z bližších či vzdáleněj-
ších obcí budou opět moct nabízet a ochut-
návat různé pochutiny a dobroty z vlastních 
amatérských nebo profesionálních kuchyní. 
V minulém roce byl výtěžek z akce (2.370,- 
Kč) určen na opravy či úpravy kapličky ve 
Velkých Chvalovicích. Pokud máte nápady-
využití letošního „výdělku“, spojte se sorga-
nizátorkami akce Lucií Hodkouvoua Ale-
nou Vas Santos; případně nám svůj nápad 
zašlete do zpráv facbookového profilu Naše 
Pečky. 

Do třetice všeho dobrého se pak na pro-
stranství před Kulturním střediskem Pečky 
v sobotu 21. 9. uskuteční druhý ročník Far-
mářských trhů, jejichž program momentál-
ně připravujeme. 

Pro více informací o všech pořádaných 
akcích sledujte naše facebookový profil, 
webové stránky www.nasepecky.cz a infor-
mační tabule ve městě. 

Za pořádající organizaci NAŠE PEČKY, 
Viktorie Janáčková

Jsme pyšní na nejlepší oceněné žáky ZUŠ a ZŠ Pečky


