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Vcházíme
do školy
Kudy? No přece dveřmi. Vstupní vrata
do průjezdu domu nebo dveře na chodbu
či schodiště byla v minulosti vždycky, spolu s průčelím, vizitkou majitele. Průčelí se
mění, ztrácí starou tvář, ale v našem městě
jsou to právě dveře, které se místy zachovávají díky solidnosti a pevnosti svých křídel
i kvalitě materiálu. V každém příštím čísle
Pečeckých novin si budeme všímat stop minulosti - historických dveří, většinou z konce 19. a počátku 20. století a to nejen jejich
skladby, ale i detailů výzdoby, charakteristických pro období sklonku Rakousko
-Uherska, kdy naše obec prožívala velký
průmyslový a demografický rozvoj.
Tomu odpovídala i potřeba velké školy.
Starší, pravá část, vznikla v letech 19001901 ve stylu opožděné novorenesance s některými secesními štukovými prvky. Do
mohutného portálu s přepásanými sloupy
a obloukem zdůrazněným mohutnou volutovou konzolou byly vsazeny dvoukřídlé
dveře. Jsou členěné do osmi výplní zdůrazněných v profilovaných lištách tzv. bosami.
Prosklený obloukový světlík je také půlen
a navazuje tak na klapačku v podobě kanelovaného polosloupu, přerušovaného překříženou stuhou a hranoly a zakončeného
stylizovanou antikizující hlavicí. Rám je
členěn obdélnými poli se žlábkováním a rohovými drobnými knoflíkovitými puklicemi, odvozenými z pseudoklasicismu,
který probíhal souběžně se secesí. Vlastní
obdélné dveře jsou zakončeny vyžlabenou
římsou s pásem rytých palmetek, které
jsou dnes již málo zřetelné. Nezachoval se
historický zámek, dnešní mosazná klika

je druhotná nebo pozdější. Mohutné dveře
se původně otevíraly masívní litou klikou
s reliéfem lvíčka, kterou najdeme na pozdějších dveřích sousední mladší přístavby.
Dlouhodobým užíváním jsou hlavní dveře
značně poškozeny. Nutná obnova by neměla připravit budovu nejstarší části školy
o nezbytnou součást historického průčelí.
Druhá, mladší levá část původně dívčí
školy, stavěná v letech 1906-1907 s výraznými rysy naturalistické secese, měla svůj
samostatný vstup naproti závěru kostela sv.
Václava. Půlkruhový portál zdůrazňuje štuková, na koncích zalamovaná páska, ze které vyrůstají lipové listy. I v tomto případě
jde o dvoukřídlé dveře s proskleným světlíkem v podobě lunety, dělené čtyřmi paprsky příček. Na rozdíl od dveří do Švermovy
ulice nemají tak výrazně vpadlé výplně, ale
jsou zdobeny segmentovými profilovanými
římsami, které se klenou nad mělkými poli,
zdobenými jen několika profilovanými vertikálními lištami. Jednoduchost pojednání
dveří tíhne již spíše ke geometrické secesi,
která nahradila ve významných centrech
naturalistickou fázi slohu. Žlábkovaná klapačka je zakončena stylizovanou hlavicí.
S jednoduchostí a jakousi střídmostí pojednání druhých historických školních dveří
kontrastuje výrazná, litá mohutná klika
zakončená lví hlavou a volutou, která je odvozena zjevně ze starších předloh a daleko
více odpovídá klasicizujícím dveřím starší
části školy, k nimž jistě patřila. Původní
secesní klika bočních dveří se nezachovala. I v tomto případě nejsou mladší dveře
dívčí školy v dobrém stavu. Přestože se léta
již neužívají, vyžádaly by si přinejmenším
konzervační zásah. Nakonec nezbývá než
dodat: Vzpomínejte, jak jste radostně nebo
smutně vcházeli do školy!
Miloslav Vlk,
historik umění a člen kulturní komise města

Dveře
„Dveře umožňují průchod mezi místnostmi, z vnitřních prostor do vnějších
apod., ale v uzavřeném stavu je oddělují,
například z důvodu bezpečnosti, hlučnosti,
prašnosti, tepelné izolace.“ Tolik jedna internetová encyklopedie.
Ale co jsou to opravdu dveře a k čemu
slouží? Kdo vymyslel první dveře a proč?
Víme, že dveře slouží k tomu, aby se jimi
zavíralo. Proto, aby nikdo a nic nemohlo
dovnitř, proto, aby nikdo a nic nemohlo
ven. Je to vlastně jakýsi symbol oddělení,
uzavření a soukromé samoty, kterou si dobrovolně vytváříme před ostatním světem.
A před tímto světem nás chrání.
Ale dveře mají i jinou funkci. Mohou se
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otevírat. Můžeme tedy jimi pozvat do svého
domu či bytu návštěvníky, kteří jsou vítáni. Můžeme jimi vpustit do svého příbytku čerstvý vzduch a více světla. Jsou tedy
i symbolem spojení. Spojení, které nám
přináší něco nového a umožňuje nám vyjít
ven ze své ulity.
A dveře mohou být i obrazným přirovnáním. Již Jan Amos Komenský napsal knihu, která se nazývá Dvéře jazyků otevřené.
Těmito dveřmi můžeme vstupovat do světa
poznání a vědění. Za nimi se nám otevírá
nový svět, který je plný tajemství a objevů.
Svět, který není jednoduchý, ale rozhodně
stojí za to.
A podobné jsou i ty skutečné školní dveře, které za sebou skrývají (a současně i odkrývají) svět poznání a vzdělání. Poprvé je
otevírají prvňáčci, na které jsou tyto dveře
ještě příliš velké a svět za nimi se jim jeví
jako jedno velké tajemství. A naposledy je
při odchodu ze školy zavírají deváťáci, kteří
již tímto světem prošli a mají pocit, že vlastně již všechno znají.
Ale zanedlouho se před nimi otevřou
další dveře a další a… A to je život, který
nám prostřednictvím různých dveří nabízí nebo naopak odepírá různé možnosti.
A je jenom na nás, jestli vezmeme za kliku
a vstoupíme. Pojďme tedy vstoupit do světa
dveří a jejich kouzelných možností...
Luboš Zajíc, ředitel školy

Vlajky
Rada města Pečky rozhodla o trvalém vyvěšení státní vlajky a vlajky Evropské unie na budově městského úřadu. Město Pečky tím vyjadřuje svou sounáležitost s místem, ve kterém žijeme. Státní vlajka České republiky bude na
nejčestnějším místě; to je z čelního pohledu na objekt vlevo.
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Z prázdninových jednání Rady města
RM schválila:
• rámcový návrh dohody s firmou RIOCATH s tím, že všechny připomínky (územní plán,
prodej části pozemku, odpadní vody a parkování) budou do dohody zapracovány a nový
návrh bude firmě RIOCATH předložen k vyjádření.
• uveřejnění veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení akce: Výstavba samostatného parkovacího systému P+R, Pečky, hodnotící
kritérium nejnižší nabídková cena bez DPH.
• uveřejnění VZMR na služby akce: „Úpravna vody Pečky, zdroj Tatce“, hodnotící kriterium nejnižší nabídková cena váha 70 %, kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do
realizace VZ (nad rámec stanovené minimální úrovně) váha 30 %.
• zrušení bytové komise a komise pro sociální oblast a zdravotnictví.
• zřízení komise pro otázky sociální, zdravotní a bytové .
• trvalé vyvěšení vlajky ČR a Evropské unie s účinností od 1. září 2019.
Blanka Kozáková

Vybráno z červencového zast. města

ZM vzalo na vědomí:
• Plnění rozpočtu ke dni 30. 6. 2019 + plán hospodářské činnosti ke dni 30. 6. 2019.
ZM revokovalo a schválilo:
• usnesení ZM č. 5/2017 ze dne 8. 11. 2017, čj. PEC/4244/2017, bod IV.1/ ve věci předkládání
architektonických studií před vlastním provedením stavebních investičních akcí.
• schválilo odprezentované a aktualizované studie: Lokalita Bačov; Masarykovo náměstí
Zastupitelstvo města ukládá :
• Radě města prezentovat významné architektonické studie zastupitelstvu města. Zadání
projektové dokumentace bude možné až po schválení studie zastupitelstvem města.
Blanka Kozáková

Plnění rozpočtu města
Město Pečky pravidelně zveřejňuje průběžné plnění rozpočtu na svých webových
stránkách ve formátu pdf.
Protože jedním z našich předvolebních
slibů byl větší důraz na transparentnost
a lepší možnost kontroly vedení města,
hledali jsme možnosti, jak plnění rozpočtu
zpřehlednit a více zpřístupnit k nahlédnutí
veřejnosti.
Zvažovali jsme různé verze grafického
znázornění. Ať verze Ministerstva financí,
informační systémy GINIS, VERA, formát
sdružení Otevřených měst…. Bohužel každá z těchto verzí měla svá úskalí. Většina
těchto programů vychází ze základní klasifikace rozpočtové skladby a nezobrazuje
podrobnější třídění na konkrétní ukazatele
a investiční akce města. Typickým příkladem je vizualizace na webu Státní pokladny
(monitor.statnipokladna.cz). Tento graficky
zobrazuje členění rozpočtu, ale kolik stála

rekonstrukce ulice Jiřího z Poděbrad se zde
nedočtete.
Z těchto důvodů jsme se rozhodli zachovat vlastní způsob zveřejňování přehledu
plnění rozpočtu. Nově budeme zveřejňovat
plnění rozpočtu města ve formě excelovské tabulky. V ní budou uvedeny sloupce:
schválený rozpočet, upravený rozpočet (tj.
aktuální částky včetně všech rozpočtových
opatření), aktuální plnění a sloupec s informací o procentuálním plnění.
Excel umožňuje snadné hledání jednotlivých položek.
Věříme, že nyní bude plnění rozpočtu
města pro každého, kdo se na něj bude chtít
podívat, dostatečně přehledné.
V případě jakýchkoli dotazů a připomínek se neváhejte s důvěrou obrátit na M.
Bahníkovou, nebo T. Vodičku.
Tomáš Vodička

Rozpočet 2019 v tis. Kč
PoložSchválený Upravený
Příjmy
ka
rozpočet
rozpočet
1111 Podíl na dani z př. FO ze záv. činnosti
17 950
17 950
1112 Podíl na dani z příjmu FO z podnikání
430
430
1113 Podíl na dani z př. FO srážková daň
1 400
1 400
1121 Podíl na dani z příjmu práv.osob
14 350
14 350
1122 Daň z příjmu z činnosti města
600
987
1211 Podíl na DPH
34 400
34 400
1511 Daň z nemovitostí
5 000
5 000
Příjmy z daní celkem
74 130
74 517

Změna provozní doby
na MÚ v Pečkách
Od pondělí 2. září 2019 dochází ke změně provozní doby na Městském úřadu v Pečkách. Polední přestávka bude zkrácena na ½ hodiny, což občanům umožní navštívit radnici prakticky v průběhu celého dne. Ke krácení provozních hodin
naopak dochází v pátek, neboť tento den chodí na
úřad nejméně lidí.
Pracovní doba městského úřadu
se neshoduje s provozní dobou.

K
%
30. 6. 2019
8 530 48
87 20
712 51
6 675 47
987 100
16 284 47
2 737 55
36 012 48

Sběr kovového odpadu
Město Pečky rozšířilo sběr tříděného odpadu o kovové odpady do kontejnerů, které
jsou umístěny na veřejném prostranství.
Kontejnery jsou na stanovištích tříděného odpadu v Pečkách v ul. Jeronýmova, Přátelství, Žerotínova, Grégrova a ve Velkých
Chvalovicích v ulici Ke Hřišti.
Do kontejnerů patří: plechovky od potravin, nápojové plechovky a ostatní drobné
kovové předměty z domácnosti. Prosíme občany, aby nevhazovali obaly znečištěné zbytky potravin a nebezpečnými látkami.
Ostatní kovový odpad lze nadále odevzdat na sběrném dvoře, Tř. Jana Švermy
1139, Pečky (u ČOV). Provozní doba: středa
13:00-16:00, sobota 08:00-14:00 hod.

Pečecké služby informují
V den následujícího státního svátku

sobota 28. září 2019

bude provoz sběrného dvora uzavřen.
Stejně tak nebude probíhat mobilní
svoz odpadů vedle hasičské zbrojnice
ve Velkých Chvalovicích.
Tajemnice Městského úřadu v Pečkách

vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovní pozice

Vedoucí
odboru výstavby,
zemědělství, životního
prostředí a dopravy.
Bližší informace nalezne na úřední desce
na adrese www.pecky.cz nebo
je poskytne PaedDr. Cecilie Pajkrtová
na telefonním čísle 607 025 406.
Tajemnice Městského úřadu v Pečkách

vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovní pozice

Samostatný referent
odboru výstavby,
zemědělství, životního
prostředí a dopravy.
Bližší informace nalezne na úřední desce
na adrese www.pecky.cz nebo
je poskytne PaedDr. Cecilie Pajkrtová
na telefonním čísle 607 025 406.
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Novinová zpráva
„…soud v Compiegne na severu Francie
nařídil majiteli kohouta jménem Coco vyplatit odškodnění 500 eur… sousedce, která
si stěžovala na jeho hlasité kokrhání.“ Jak
já tu sousedku chápu! Ale jsem, tak říkajíc, na opačné straně barikády. I na našem
dvorku se hodně hlasitě a často ozývá náš
kohout, zlostně, naříkavě, jindy hlaholí jako
by zval k poslednímu soudu. Nezpívá jako
jiní kohouti. A to je zdroj mých věčných
obav, zvlášť o víkendech. Přiběhne konečně některý ze sousedů se sekerou s přáním,
aby už konečně skončil v hrnci? Tak to ne!
Je to impozantní kohoutí postava, leskne se
jako zelenočerný a zlatý kov a jasně červený
hřeben tu krásu korunuje. Měl období, kdy
svou tirádu zakončoval jakýmsi au au, to
vzbuzovalo domněnku, že se učí kokrhat anglicky, aby slepice pořád nekdákaly neumíš
anglicky, jsi nula, kohoute!
Ve svém hejnku pěti slepiček má ovšem
absolutní autoritu. Slepice vůbec nejsou
hloupé, liší se charakterem, jsou mezi nimi
žravé, nesnášenlivé, bojácné, mazané, slídivé i individualistky, které při strkanici

u kastrolu stojí stranou jako by říkaly – ale
dámy, to je úroveň!
Věčná útěkářka vás dokonale vytočí. Buď
se prochází po sousedově zdi, hned vyzývavě kdáká na střeše slepičárny nebo rozhrabuje záhony. Potřebuje přistřihnout brčka,
jenže chytit ji je horor, musíte ji přelstít.
Má nečekanou sílu, pokud jí neznehybníte
křídla, pobije vás a hrozným jekem poblázní
celý dvorek.
Chovat slepice je vlastně brnkačka
a samá výhoda, jen sbíráte vejce, už nemusíte použitý olej vylévat do kanalizace a tvrdý
chleba házet do popelnice. Tenhle hrabavý
kur spořádá skoro všechno. Jenom vymetáte
slepičí dvorek, čistíte kurník, denně sháníte
něco zeleného, prolézáte kdejaké roští, chytáte klíšťata (letos zatím dvě), musíte nasušit
tři pytle kopřiv na zimu, krmíte, kupujete
krmení… Jak říkám, žádná práce. A tak
jsem dostala ještě jednu brnkačku, sedm
šestinedělních kuřat. Už teď je zřejmé, že
z nich bude hodně užitku, z těch tří slepiček
a čtyř kohoutků!
Zdena Ferešová

Krajská hospodářská komora Střední Čechy nabízí

SOUTĚŽ
Poznáváme firmy
ve středních Čechách
Měli byste zájem prohlédnout si provozy některých firem ve Středočeském kraji?
Chcete vědět historii firem, kde se co vyrábí, jaké jsou tam pracovní podmínky
apod.? Pro základní a střední školy, ale i rodiny s dětmi je připravena nabídka firem, které mají zájem nabídnout EXKURZI do jejich firmy.
Na webu www.khkstrednicechy.cz je k dispozici Hrací karta, kde najdete seznam firem, které je možné v rámci soutěže navštívit. Hrací kartu si stáhněte a vyplňte údaje:
jméno účastníka (žáka), škola, ročník a další.
Na uvedeném kontaktu si objednejte návštěvu a Hrací kartu vezměte s sebou do navštívené firmy, ta ji označí razítkem.

Pečecké Svatováclavské
vinobraní 2019

Zveme vás na Svatováclavské vinobraní,
které se po roce opět vrací do našeho města.
Přijďte se pobavit s přáteli a dobrými
známými ve veřejném prostoru na louce
mezi kostelem a Tescem v neděli 22. 9.
2019 od 15:00 – 20:00. Na místě pro vás bude
k zakoupení burčák, moravská a česká vína,
sýry a další nabídka občerstvení. K zábavě
je pro vás připravený doprovodný program.
Hudební vystoupení lokální kapely JB
Band. Zazní populární hity, které znáte z rádia nebo z televize.
Hlavní partner události je Městský úřad
Pečky, který finančně podporuje program.
Vstup na Pečecké vinobraní je pro veřejnost
zdarma. K příjemné společenské zábavě na
veřejné události v našem městě jste srdečně
zváni.
Michal Müller, hlavní pořadatel

. . . na internetu
nenajdete všechno.

„Chléb je srdcem každého národa“ praví kniha Erica Treuilleho Chléb, vyd.v Praze 2005 v nakl.Ikar. a zde se také dozvíme,
že PISTOLETY jsou neobvykle tvarované
houstičky, kdy prohlubeň v pečivu prochází
středem a vytlačuje se vařečkou.
Prázdniny už nám skončily, všichni jsme
dozajista odpočatí a tak tu máte k hledání
a přemýšlení další slovíčko. Jestlipak dohledáte, k čemu jsou PAKLÍKY?
PS: nejedná se o „balíčky čehokoli“, je to
název konkrétních nástrojů, pomůcek.
knihovna
Městská knihovna S.Č. vVaše
Pečkách
Městská knihovna S.Č. v Pečkách
Městskáaknihovna
v Pečkách
lektor JiříS.Č.
Tomek
- absolvent
UK v Praze
a lektorFTVS
Jiří Tomek
a lektorFTVS
Jiří Tomek
- absolvent
UK v Praze

zvou veřejnost
na ukázkovou hodinu
- absolvent FTVS UK v Praze
zvou veřejnost na ukázkovou hodinu
zvou veřejnost na ukázkovou hodinu

„Kurz sebeobrany
„Kurz
sebeobrany
pro
ženy“
„Kurz
sebeobrany
pro ženy“
pro ženy“
Jak se ubráníte silnějšímu nebo i

Trvání soutěže 1. 8. 2019 – 28. 2. 2020.
Do 12. 3. 2020 zašlete Hrací kartu na uvedený kontakt ke slosování.
Slosování soutěže proběhne 13. 3. 2020.
Zhlédnutí webových stránek a tisk Hrací karty lze zdarma i v naší knihovně.

Městská knihovna S. Čecha v Pečkách
zve na prodejní výstavu akvarelů a maleb

Heleny Polákové

„Jak šel čas“
Výstava bude zahájena
2. 9. a potrvá do 27. 9. 2019
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se dozvíte
sebeobranné
dovednosti
pro
správnému
těla
a bezpečnost
reálné
na
kurzu
karate
adržení
sebeobrany.
Naučíte se
svého
života
zdraví.
sebeobranné
dovednosti
pro
správnému
drženíatěla
a bezpečnost
reálné
svého
života a zdraví.
sebeobranné
dovednosti
pro bezpečnost
Ale hlavně vás to bude bavit!!!
svého života a zdraví.
Kdy:

Kde:
Kdy:

Kde:
Kdy:
Kde:

Ale hlavně vás to bude bavit!!!
10. 9. 2019 od 18 h
Ale hlavně vás to bude bavit!!!
v prostorách
10.
9. 2019 odknihovny
18 h
v
prostorách
10.
9. 2019 odknihovny
18 h
v prostorách knihovny

Je Vám 65+ a hráli jste někdy
na hudební nástroj?
Na klavír nebo varhany - a třeba
jen pro sebe, pro radost?
Můžete to zkusit znovu a procvičíte si
svoje prsty, mysl, ale i noty.

Od září 2019 otevírám
v Praze na Vinohradech

výuku hry na varhany
- jak pro začátečníky, tak pro
pokročilejší.

Zájemci, kontaktujte mě:
Mgr. Václav Peter, mobil 606 859 222,
e-mail: org-peter@volny.cz,
www.vaclavpeter.cz
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Varhanní koncert
27. září 2019, 19 hodin
kostel sv. Václava, Pečky

Program

Mgr. Václav
Peter
varhany

Dietrich Buxtehude:
Preludium a fuga g moll
Johann Sebastian Bach:
Preludium a fuga C dur BWV 553
Chorálová předehra – Wenn wir in höchstens Nöten sein BWV 668
Chorálová předehra – Z kantáty „Herz und Mund und Tat und Leben“ BWV 147
Jan Křtitel Kuchař:
Fantazie d moll
Wolfgang Amadeus Mozart:
Adagio C dur
César Franck:
Chorál a moll

Vstupné dobrovolné
(doporučeno 200 Kč).
Celé vstupné bude použito
na opravu oken v kostele!

Pořádá: Římskokatolická farnost Pečky, IČ: 61632236
Kontaktní osoba: Alena Švejnohová,
Petra Bezruče 476, 28911 Pečky
tel.: 603700773, email: svejnohova@mac.com

9 | 2019

Pečecké

Z kultury / Společenská kronika

NOVINY

Městská knihovna S.
Čecha ve spolupráci
se Základní školou
v Pečkách
zvou na

Vzpomínáme
Stále
vzpomínáme
na paní Drahoslavu Peškovou, která by se dožila 59. narozenin.
Manžel s rodinou

Dne 21. září 2019
vzpomeneme nedožitých 81. narozenin pana
Petra Pešky z Peček.

literární procházku
Společné
pečecké čtení
pro děti a rodiče,
která se koná
v úterý 10. září
v 17 hodin

Vzpomíná manželka,
děti s rodinami a kamarádi.

14. 8. 2019 uplyne
dlouhých 25 let co nás
opustil tatínek pan Drahoslav Schnurpfeil.
Stále vzpomíná syn Mirek s rodinou.

Kdo jste ho znal, věnujte mu krátkou vzpomínku.
Dne 15. 9. 2019 vzpomeneme nedožitých 99
narozenin pana Františka Votýpky z Velkých Chvalovic. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná Jára
s rodinou

Z ohledu na nejmenší a momentální dopravní situaci ve městě je celá akce směřována do středu města. Naše čtení začíná
v Kulturním domě, pokračuje přes školní
zahradu ZŠ, zahradu MŠ Mašinka, přes prostory ZUŠ až do Městské knihovny.
Na programu jsou díla českých spisovatelů a předčítat budou vaši spolužáci, učitelé, knihovnice a dobrovolníci z řad rodičů
a prarodičů. Každý dětský účastník dostane
na začátku putování upomínkový Průkaz
posluchače, a pokud se zúčastní celé trasy,
bude v knihovně obdarován drobnou odměnou.
Společné čtení vnímáme jako podporu
rozvoje čtenářské gramotnosti a potlačování
digitální demence nejen u dětí.

Vědomý dech, vědomé tělo, vědomý pohyb
Vědomý dech, vědomé tělo, vědomý pohyb
Vědomý dech, vědomé tělo, vědomý pohyb
kurz 10 tématicky laděných lekcí jógy, které se budou dotýkat
kurz 10 tématicky
laděných
jógy, které
se budou
dotýkat
jednotlivých
částí našeho
tělalekcí
ve spojení
s dechem
a vědomým
kurz 10 tématicky
laděných
lekcí
jógy,
které
se
budou
dotýkat
jednotlivých
částí našeho
těla
ve
spojení
s
dechem
a
vědomým
pohybem
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
pohybem
od 25.9.2019 do 27.11.2019 vždy od 18,00-19,30
v Městské knihovně Svatopluka Čecha v Pečkách
od 25.9.2019 do 27.11.2019 vždy od 18,00-19,30
v Městské knihovně Svatopluka Čecha v Pečkách
v Městské knihovně Svatopluka Čecha v Pečkách

1. hodina - Vnímej svůj dech, vnímej své tělo (ukázková hodina)
2.
Hlava svůj
a krkdech,
(vše začíná
hlavě)
1. hodina
hodina -- Vnímej
vnímejvsvé
tělo (ukázková hodina)
3. hodina
hodina --- Vnímej
Ramena
tíhu
z ramen)
2.
Hlava svůj
a (sejmi
krkdech,
(vše
začíná
vsvé
hlavě)
1.
hodina
vnímej
tělo (ukázková hodina)
4. hodina
hodina --– Až
na dno
(pánevní)
3.
Ramena
tíhu
z ramen)
2.
hodina
Hlava
a (sejmi
krk
(vše
začíná
v hlavě)
5. hodina
hodina –
Pevný
střed
tělatíhu
(vesmíru)
4.
na dno
(pánevní)
3.
hodina
-– Až
Ramena
(sejmi
z ramen)
6. hodina
hodina –
PP na
– Protáhni
si páteř
(prostor v páteři)
5.
střed(pánevní)
těla
(vesmíru)
4.
hodina
–- Pevný
Až
dno
7.
hodina
–
Volné
kyčle
(pryč
se
starými
emocemi)
6.
PP – Protáhni
si páteř
(prostor
v páteři)
5. hodina
hodina -– Pevný
střed těla
(vesmíru)
8. hodina
hodina –
Síla
slabost
vsikolenou
(nechceme
mít podlomená kolena)
7.
kyčle (pryč
se starými
emocemi)
6.
hodina
-– Volné
PP –aProtáhni
páteř
(prostor
v páteři)
9. hodina
hodina –
Bosáanoha
u emocemi)
chodidel)
8.
slabost
v kolenou
(nechceme
mít podlomená kolena)
7.
hodina
–– Síla
Volné
kyčle(všechno
(pryč
se začíná
starými
10. hodina –– Bosá
Vnímám celé
tělo (Hurá)
9.
(všechno
začíná
u chodidel)
8. hodina
hodina – Síla anoha
slabost
v kolenou
(nechceme
mít podlomená kolena)
10.
tělo (Hurá)
9. hodina
hodina –
– Vnímám
Bosá nohacelé
(všechno
začíná u chodidel)
10. jsou
hodina
– Vnímám
celé tělo
(Hurá)cvičících. Ke cvičení potřebujete pouze
Lekce
vhodné
pro všechny
úrovně

podložku
oblečení,
které
Vás neomezuje.
Lekce
jsouavhodné
pro
všechny
úrovně cvičících. Ke cvičení potřebujete pouze
podložku
a
oblečení,
které
Vás
neomezuje.
Lekce
jsou
vhodné
pro
všechny
úrovně cvičících.
cvičení
pouze
Přihlásit se můžete v Městské knihovně
Pečky, 5. Ke
května
241,potřebujete
Pečky 289 11
podložkusea můžete
oblečení, které Vás neomezuje.
Přihlásit
Cena lekce 80,00 Kčv Městské knihovně Pečky, 5. května 241, Pečky 289 11
Přihlásit
se
můžete
v Městské knihovně Pečky, 5. května 241, Pečky 289 11
Cena
80,00
KčMrázková,
Těšímlekce
se Vás
Irena
tel. 606653516, www.jogaradim.cz
Cena
lekce
80,00
Kč
Těším se Vás Irena Mrázková, tel. 606653516, www.jogaradim.cz
Těším se Vás Irena Mrázková, tel. 606653516, www.jogaradim.cz

MěK Pečky

5

Blahopřejeme
Paní Růžena Hlívová
oslavila 12. 8. krásné
85. narozeniny.
Pevné zdraví, stále
dobrou náladu a hodně elánu jí přeje milující rodina.

Dne 10. 8. Oslavil
své životní jubileum
pan JOSEF ŘEHÁK
z Peček. Do dalších let
přejeme hodně zdraví
a štěstí.
Marie, Věra a Jarka

Dne 14. 9. 2019 se
dožívá krásných 85
let pan Pavel Peška
z Peček.
Vše nejlepší do dalších
let přeje synovec s rodinou.
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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 bezplatně 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, rodičovská zodpovědnost; bydlení

– nájem, sousedské vztahy, poplatky za služby; pracovněprávní vztahy – výpověď, spory
se zaměstnavatelem, náhrada škody; ochrana spotřebitele, trestní právo a další.
Pracovníci poradny Vám pomůžou zorientovat se v situaci, seznámí Vás s příslušnou legislativou, proberou s Vámi nastalou
situaci i jednotlivé konkrétní kroky vedoucí k jejímu řešení. Vysvětlí Vám Vaše práva
a povinnosti, pomůžou Vám porozumět do-

Diakonie Broumov,
sociální družstvo

 Více na www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie

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 objednat na čísle 731 588 632, 325 511 148 nebo
na emailu poradna@respondeo.cz. Konzultace v občanské poradně je bezplatná a diskrétní.

 Již 7. Garážový
výprodej Bleší trh
v sobotu 7. 9. 2019
v Pečkách 9-12 hodin

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek











Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy, časopisy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
dne: 7. 9. 2019

čas: 9.00 - 12.00

místo: Pečky - Havránkův mlýn

Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 491 524 342, 224 316 800

Prodej bude opět probíhat v areálu Havránkova mlýna (Petra Bezruče 476). Obvykle se prodávají věci jako oblečení, dětské
hračky, nářadí, knížky, vybavení do bytu,
nádobí, ale také např. nábytek nebo sportovní vybavení. Občerstvení zajištěno. V rámci
garážového výprodeje bude zároveň probíhat charitativní sbírka pro Diakonii Broumov. I tato sbírka probíhá v prostorách Havránkova mlýna.
Více info na www.gvpecky.cz,
na FB akce nebo na tel. 603700773.
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Podporované zaměstnávání dává šanci
Co je podporované zaměstnávání (PZ)?
Program PZ, poskytovaný neziskovou
organizací Rytmus Střední Čechy, pomáhá
lidem se zdravotním postižením najít a udržet si zaměstnání v běžném (nechráněném)
pracovním prostředí. PZ je postaveno na individuální podpoře poskytované uživatelům
služby a jejich zaměstnavatelům. Usilujeme o vytvoření stabilního a perspektivního
pracovního vztahu mezi zaměstnavatelem
a uživatelem. PZ je poskytováno bezplatně
a je časově omezeno.
Zájemci o pomoc k nám přicházejí
z vlastní iniciativy, protože jim chybí možnost pracovního uplatnění a seberealizace
v jejich životě. Často se jedná o lidi s přiznaným invalidním důchodem. Pracujeme s reálnými možnostmi a schopnostmi uživatelů
a konkrétních zaměstnavatelů a dostupného trhu práce. Pomáháme jim s přípravou
na budoucí zaměstnání formou tréninku
stávajících a nácviku nových dovedností,
při hledání práce a jednání se zaměstnavatelem. Unikátním prvkem PZ je možnost
přímé podpory na pracovišti zaměstnavatele
ze strany pracovního asistenta.
Komu pomáháme?
Naší cílovou skupinou jsou lidé v produktivním věku, kteří mají sníženou schopnost
najít a udržet si zaměstnání na otevřeném
trhu práce. Služba je určena zejména lidem
s mentálním postižením, duševním onemocněním. Pracujeme i s lidmi s poruchami autistického spektra.
Jak podporujeme spolupracující zaměstnavatele?

Pomáháme jim při nastavení komunikace s uživatelem, s vyřizováním administrativních záležitostí týkajících se zaměstnání
uživatele, s vytipováním vhodné pracovní
pozice, se začleněním do kolektivu a se zapracováním uživatele přímo na pracovišti.
Zaměstnavatelům můžeme v některých
případech pomoci při vyřizování dotace či
při jednání o dotaci na pracovní pozici uživatele.
Jaké přínosy a rizika z toho plynou zaměstnavateli?
Naše organizace usiluje o propojení požadavků konkrétního zaměstnavatele s možnostmi konkrétního žadatele o práci. Někteří uživatelé Rytmusu hledají pomocné práce
a přidružené činnosti, a tak zaměstnavatel
díky tomu může efektivněji využít kvalifikované zaměstnance. Dalším přínosem jsou
finanční výhody při splnění povinného podílu, daňové úlevy, případně dotované místo
od ÚP.
Zaměstnávání těchto osob přirozeně přináší i problematické situace a rizika, se kterými se snažíme pracovat a zaměstnavatele
na ně připravovat. Cílem je dovést uživatele k maximální možné samostatnosti. I po
ukončení podpory uživatele ze strany naší
organizace se předpokládá následná podpora ze strany zaměstnavatele (např. specific-

Letos rekordních deset…
… příměstských táborů, které pro naše
děti, i ty z okolních obcí, pořádáme v pečeckém vzdělávacím centru. Slib z loňského
léta jsme dodrželi a na letošní prázdniny
jsme přidali o tři běhy navíc.
Velký dík patří panu faráři Junovi a jeho
týmu z evangelického kostela, kde první parta příměšťáků mohla trávit začátek
prázdnin při muzicírování a výtvarničení, novinkou byl báječný keramický týden
s Ivanem Sagačem, nově se sportovalo
s Hankou Pluhovskou a tančilo s Luckou
Sukovou. Každoletními stálicemi jsou pak
Péťa Adamovičová s hravou angličtinou, Ála
Katrnošková s výtvarničením, Olda Šrámek
a jeho mega parta zálesáků, Káťa Čiháková
se svými malými přírodovědci a samozřejmě Lukáš Hanzelín spolu s poslední prázd-

ninovou partičkou sportovců. Letos jsme
trochu vypomohli i pečeckému AFK při
letním soustředění malých fotbalistů. Vám
všem velký, velký dík!
Nepostradatelnou součástí našich táborů
je i zázemí výborné kuchyně a milého prostředí Restaurace U Marka. Moc děkujeme.
Léto plné her, poznání, kamarádů, výletů
a zábavy je za námi a my se nebojíme opět
přislíbit, že pro velký zájem o náš příměšťák
příští rok nějaký ten turnus zase přidáme :-).
Za realizační tým Jana Kusá (koordinátor
VCP) a Lukáš Hanzelín (ředitel KS)

Nabídku kurzů a kroužků Vzdělávacího
centra Pečky pro školní rok 2019/20 naleznete na www.vzcentrum.cz nebo na facebooku
Vzdělávací centrum Pečky.

ká forma zadávání pracovních úkolů, častější kontrola práce apod.).
Počet osob s trvalým zdravotním postižením se zvyšuje. Tito lidé mají částečně
zachován pracovní potenciál, který mohou
využít a zkvalitnit si tak vlastní život i být
prospěšní společnosti.
Jaký přínos má služba pro naše uživatele a pro společnost?
Práce má dle našich zkušeností pozitivní vliv zejména na psychický stav uživatele, zvýšení jeho sebehodnocení a ve většině
případů zlepšení sociálních vztahů a situace
v rodině.
Rytmus Střední Čechy lidem se zdravotním postižením zpřístupňuje to, co je
pro většinovou společnost běžné. Věříme,
že každý má dostat šanci zjistit, co je v jeho
možnostech. Toto lze ověřit jen praxí, která všem stranám ukáže v jakém rozsahu je
uživatel schopen pracovat a zda je pro něho
vhodné pracovní místo na dostupném trhu
práce. V případě, že uživatel ani s podporou
nenajde vhodné pracovní uplatnění, hledáme s uživatelem jinou cestu k seberealizaci
než je zaměstnání.
Kontakty: Rytmus Střední Čechy, o.p.s.
- pracoviště Kutná Hora
Hornická 209, 284 01 Kutná Hora
www.rytmusstrednicechy.cz
E-mail: kutnahora@rytmus.org
Vedoucí pracoviště – Mgr. Renata Rozová:
773 391 190, rozova@rytmus.org

O dračí pohár
Začátkem srpna uspořádal Minigolfclub
Pečky na svém hřišti minigolfový turnaj pro
veřejnost O dračí pohár. Registrovaní hráči
měli svoji kategorii a samozřejmě absolvovali všechny dráhy. Veřejnost 4 těžké dráhy
vynechala. Výsledky se sčítaly i dvojicím.
Hrála se pouze dvě kola a dokonce muselo být přerušení kvůli dešti, ale ten netrval
dlouho a tak se turnaj dohrál.
V dětech zvítězil Erik V. z našeho oddílu,
v amatérech Standa S., v registrovaných
stály na prvních třech místech dámy, první
byla Eva M. - naše nová oddílová posila, která udělala pouze 4 chyby a zahrála 22, druhá
byly Věra Š. a třetí naše bývalá hráčka Vlaďka K. Ve dvojicích zvítězila dvojice z našeho
oddílu Věra a Zdeněk.
Novou ligovou sezónu začínáme na našem minigolfovém hřišti. Oddíl se rozrostl
o dva nové hráče, kteří u nás budou hostovat. Očekáváme poskočení družstva v žebříčku. Takže budeme hrát 2. ligu smíšenou
a 1. ligu seniorů. 1. ligu jedeme hrát do Františkových Lázní.
V. Šuková
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STP Pečky

STP Pečky uspořádal o prázdninách již
4. výlet a to do Lednice. Za krásného počasí
vyrazil plný autobus výletníku na několikahodinovou cestu za krásou tohoto zámku
a parku. Prohlídku jsme zahájili projížďkou
lodí k minaretu. Je to opravdu ojedinělá
stavba. Někteří vystoupali až do věže a prohlédli si i sály minaretu. Zpět k zámku se
každý vracel podle svých fyzických možností. Někdo lodí, někdo se svezl v kočáru a někdo prošel krásný park pěšky. V zámku si
mohl zase každý vybrat okruh, který ho zaujal. Většina si prohlédla první, bylo na co se
koukat. Žasli jsme nad několikametrovým
lustrem a schodištěm vyřezaném z jednoho
kusu dřeva. Za prohlídku stál i originální
skleník. Výsadba květin v parku byla tak
dobře barevně sladěna, že jsme ztratili slova
nad tou krásou. Na zpáteční cestě byli všichni spokojeni, že jim bylo umožněno díky
dotaci od Města Pečky, podívat se na konec
naší republiky na tento ojedinělý skvost,
protože sami by se sem nepodívali. Někteří
se rozhodli do Lednice ještě vrátit (pojedou
vlakem na pár dnů), aby si prohlédli to, co se

nedalo za těch pár hodin stihnout.
STP Pečky již uskutečnil v tomto roce pět
zájezdů do různých míst naší země. Některé
dál, některé blíže. Každý člen si mohl vybrat
podle svých zdravotních možností. Členům
i nečlenům byla nabídnuta možnost navštívit divadelní a filmová představení, besedy,
vycházky, výlety, výstavy, společný týdenní
pobyt v Luhačovicích, cvičení v bazénu....
Celkem 23 akcí.
Spolek má okolo 190 členů, kteří jsou ve
věkové kategorii od 65 – 85 let a je těžké se
všem zavděčit, ale výběr byl pestrý. Co by
chtěl pětašedesátník nevyhovuje osmdesátníkům a naopak. Chce to trochu tolerance,
která především těm starším chybí. Je škoda, že někteří závistivci rozšiřují o náplni
spolku lži a pomluvy. Většinu akcí jsem hledala, připravovala a organizovala pro ostatní
ve svém volnu a ráda, na základě rozdílných
názorů na činnost spolku, jsem se rozhodla ukončit činnost předsedkyně. Pouze pro
informaci, v předchozích letech byla činnost spolku zaměřena pouze na čtyři výlety
a z toho dva do Polska na nákupy.
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FOOD festival
- hřiště Velké Chvalovice
sobota 14. 09. 2019 od 11 h

Srdečně Vás zveme na 2. ročník FOOD
festivalu, který se bude konat na hřišti ve
Velkých Chvalovicích v sobotu 14. 9. 2019 od
11 do 14 hodin.

V. Šuková

Přijďte ochutnat výsledky kulinářského
umění svých sousedů. Setkejte se se sousedy a přáteli. Zábava pro děti bude zajištěna.
Sami můžete něco dobrého upéct, uvařit a nabídnout ostatním (za cenu, kterou
sami určíte). Stoly a odpadkové koše budou
k dispozici. Kdo máte zájem nějakou Vaši
pochoutku ostatním nabídnout, kontaktujte: Lucii Houdkovou tel. 605 120 918 nebo
Alenu Vaz Santos tel. 736 503 449.
Těšíme se na viděnou ve Velkých Chvalovicích.

CZ
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Mix Pečky 2019
- tradičně a za skvělého počasí
Volejbal má na pečecké sportovní scéně
bezesporu své místo, a to již řádné desítky
let.
Důkazem toho je i znovuobnovená tradice pořádání turnajů smíšených družstev.
Již 8. ročník znovuobnoveného turnaje,
v současnosti tzv. MIX Pečky se uskutečnil
v sobotu 17. 8. za účasti 16-ti týmů, tedy minimálně 100 hrajících volejbalistů a volejbalistek a dalších tří desítek fanoušků.
Do Peček se sjely týmy z Prahy, Českého
Brodu, Pardubic, Chvaletic, Kolína, Kutné
Hory, Chotusic, Nymburka, Poděbrad, blízkého okolí Pňova-Předhradí, Radimi a součástí některých týmů byly, samozřejmě,
místní pečecké hráčky z řad žen.
Oproti prvnímu ročníku, který v roce
2012 začal účastí čtyř týmů, které si chtěly
jednoduše udělat pohodový volejbalový den,
se každým rokem daří přiblížit či zaplnit maximální kapacitu turnaje. Za poslední 3 ročníky to bylo 16 týmů (2017), 12 týmů (2018)
a opět 16 týmů (2019). Měsíc před konáním
turnaje je kapacita obvykle naplněna, což
o velkém zájmu o tuto akci rozhodně svědčí.
Na čtyřech hřištích (dvě antuková a dvě
s umělým povrchem) pak sehrály týmy desítky zápasů s maximálním herním nasazením.
Skladba týmů letošního ročníku vlastně
nebyla vůbec pestrá, myšleno úrovní hry,
neboť ta byla opravdu vysoká a zápasy tedy
velmi vyrovnané. Týmy se tzv. tahaly o každý bod a některým tak uniklo vítězství koli-

krát jen o pár bodů.
Po urputných blocích, vydatných smečích a obranných manévrech v poli nakonec
zvítězili Kozlíci (Poděbrady, Nymburk), na
2. místě a velmi těsně Nelétaví ptáci (Český Brod), 3. Predátoři (Pardubice), 4. Macek-klacek (Praha), 5. Fjodor, 6. Pozůstalí, 7.
Žraločí játra, 8. Chotusice, 9. Komiksáci, 10.
WTF, 11. Játra staré dámy, 12. KP Hamty, 13.
Pandy, 14. Big Ben, 15. A je to, 16. Fosílie.
I z letošního ročníku jsme měli velmi
dobrý pocit a volejbalisté odjížděli spokojení.
Pro poskytnutí dobrého zázemí jsme dělali, co se dalo. Zároveň jsme si uvědomili
některé trvající technické nedostatky, které
se týkají právě zázemí pro volejbalisty, např.
hygienického zázemí a šatny.
Jsme přesvědčeni, že akce těchto parametrů a tradice si jistě zaslouží zlepšení
svého zázemí. To je cíl, který si klademe do
dalšího ročníku, nejpozději však do ročníku
kulatého, tedy 10., který se jistě neobejde
bez speciálního programu a oslav, na který
se můžeme těšit v roce 2021.
Velké poděkování patří všem volejbalovým příznivcům, přátelům, rodinným příslušníkům, kteří přispěli svými fyzickými
silami k realizaci turnaje. Jmenovitě pak
Petru Kladivovi a Jaroslavu Pešlovi, kteří se
o areál volejbalu starají, seč jim síly stačí.
9. ročník nás čeká už za rok, těšíme se.
Za Volejbal Pečky
Helena Šestáková (Milerová)
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Mistr ČR

David Vrba z Peček je žák zdejší základní
školy, který má podobné zájmy jako většina
jeho vrstevníků. Od dětství je sportovně nadaný, takže často bývá platnou posilou fotbalových i florbalových týmů. To však není
všechno. David je k tomu všemu i naprosto
vyjímečný rybář. Jeho doménou je lov ryb
udicí na plavanou. Když byly Davidovi 4
roky, přivedl ho k rybaření jeho tatínek. Od
té doby, se pro Davida stalo rybaření mistrovskou záležitostí. A to doslova! Když se
stal v roce 2014 členem Českého rybářského svazu MO Plaňany, sportovní rybolov
byla jasná volba. Sportovní úspěchy na sebe
nenechaly dlouho čekat. V roce 2018 se stal
David mistrem České republiky v lovu ryb
udicí na plavanou kategorie U15. V letošním
roce byl členem týmu, který se zúčastnil
mistrovství světa ve Španělsku, kde jako
družstvo skončili na 4. místě. Určitě je tedy
na místě hrdost a velká gratulace.
Nejen jménem svým, ale jistě i jménem
všech Davidových fanoušků, mu chci popřát
hodně úspěchů a šťastný lov.
Blanka Kozáková - místostarostka města
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Basketbaloví piráti na soustředění v Krkonoších
Mladí basketbalisté a basketbalistky
z Pečeckého týmu vyrazili na první letošní soustředění do Krkonoš. Během celého
týdne děti sportují a připravují se na novou
sezónu, která je čeká od září. Na programu
jsou kromě rozvoje kondičních a koordinačních schopností také různé hry nebo vědomostní kvízy ze sportovního prostředí a to
nejen basketbalového. Přínosy soustředění
ale nejsou jen sportovní, právě týden strávený společně vytváří ty nejlepší základy
pro zdravý kolektiv a přátelství, která jsou
důležitá. Další část přípravy se uskuteční
na konci prázdnin v Pečkách ve sportovní hale a na venkovních sportovištích, kde
budou tréninky zaměřeny na basketbalové
činnosti. Na konci soustředění potom čeká
hráče a hráčky netradiční turnaj v různých
disciplínách.
trenérka Katka Nováková

Rozpis utkání v Pečkách

Rozpis tréninků
Minižáci a minižákyně
Úterý
18.30 – 19.30
Čtvrtek 17.00 – 18.30
Pátek
17.30 – 18.30

Sportovní hala
Sportovní hala
Sportovní hala

Přípravka
Čtvrtek 16.00 – 17.00
Pátek
16.30 – 17.30
Ženy
Úterý
19.30 – 20.30
Čtvrtek 18.30 – 20.00

Sportovní hala
Sportovní hala
Sportovní hala
Sportovní hala

Datum

Soutěž

soupeř

21. 9.

1. liga ženy

Jablonec

22. 9.

1. liga ženy

Ml. Boleslav

5. 10.

1. liga ženy

Havířov

5. 10.

U12 minižáci

Mělník

6. 10.

1. liga ženy

Prostějov

12. 10.

U13 minižákyně

Říčany

19. 10.

1. liga ženy

Žabiny B

20. 10.

1. liga ženy

KP Brno B

9. 11.

U13 minižákyně

Český Brod

16. 11.

1. liga ženy

Aritma Praha

16. 11.

U12 minižáci

Čelákovice

17. 11.

1. liga ženy

USK Praha

14. 12.

U13 minižákyně

Sadská

14. 12.

U12 minižáci

Kralupy

15. 12.

1. liga ženy

Pardubice

11. 1.

U13 minižákyně

Čelákovice

18. 1.

U12 minižáci

BA Sparta

15. 2.

1. liga ženy

BA Sparta

16. 2.

1. liga ženy

Sokol Nusle

29. 2.

U12 minižáci

Roudnice n.L.

7. 3.

U13 minižákyně

Nusle

15. 3.

U12 minižáci

Nové Strašecí

4. 4.

U13 minižákyně

HB Praha

Rozpis hodin ve sportovní hale pro sezonu 2019-2020
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Prostě si to užij!
Dne 14. července 2019 se James Bennett
z Peček zúčastnil závodu považovaného za
nejtěžší jednodenní sportovní událost na
světě, triatlonu Ironman. Konal se v britském Boltonu, začínal v 6:00 místního času,
ukončen byl v 23:00 a v průběhu 17 hodin
zahrnoval 3,8 km plavání, 180 km cyklistiky
a 42, 2 km běhu. Z 1 941 přihlášených závodníků dokončilo závod v časovém limitu
pouze 1 310 z nich. Mezi nimi byl i James,
který mi v následujícím rozhovoru vysvětlil, co získání titulu Ironman obnášelo a co
dlouze očekáváné větě „Ty jsi Ironman“
předcházelo.
Většina sportovců si jistě dokáže představit o jak obrovskou výzvu se jedná, což
mě přivádí k mé první otázce - z jakého
důvodu ses chtěl zúčastnit tak extrémního závodu?
Nebylo to spontánní rozhodnutí. Inspirací pro mě byl můj strýc, který již mnoho závodů Ironman úspěšně absolvoval. Sport mě
vždycky bavil, spoustu let běhám a vždycky
jsem věděl, že bych se jednou rád účastnil
i triatlonových závodů. Poté co jsem absolvoval triatlon v Poděbradech na krátkou
vzdálenost a v Doksech na poloviční Ironamanské trati jsem cítil, že je čas postoupit
na kompletního Ironmana.
Jaké byly reakce rodiny a přátel, když
jsi oznámil, že se takového závodu zúčastníš?
Všichni moji blízcí věděli, že je to můj
sen, který si toužím splnit. Nikdo mě neodrazoval, i když samozřejmě někteří členové mojí rodiny projevili jisté obavy o moje
zdraví, protože tento závod je skutečně extrémní.
Řídil ses nějakým speciálním tréninkovým plánem nebo radami trenéra/profesionála?
V lednu jsem začal dodržovat půl roční
tréninkový plán a trénoval 5/6krát denně.
Trénink se skládal převážně z jízdy na kole
a běhu, plavání jsem příliš času nevěnoval.
Bylo náročné skloubit trénink s pracovním a rodinným životem?
Ano, bylo to těžké. Nechtěl jsem, aby trénink zasahoval do mého rodinného života.
Snažil jsem se tedy trénovat po večerech,
když děti spaly a o víkendech pouze jeden
den. Mohl jsem samozřejmě trénovat celé
víkendy a každý večer, ale nechtěl jsem obětovat tolik času bez svojí rodiny. Musel jsem
tedy najít tu svou správnou míru.
Trénovals sám, nebo jsi měl nějakého
tréninkového partnera?
S výjimkou několika vyjížděk na kole
s blízkým přítelem a pár výběhu s mojí ženou, jsem většinu tréninků absolvoval sám.
Co pro tebe bylo v tréninku nejtěžší?
Určitě kolo. Běhám dlouho a myslím
si, že celkem dobře plavu. Kolo je největší

disciplínou v závodě a je třeba jí věnovat
velkou pozornost. Navíc je třeba ukončit
plaveckou a cyklistickou část v limitu 10,5
hodiny. Musel jsem si tedy být jistý, že jsem
na kole dostatečně silný, abych se do časového limitu vešel.
Litovals někdy svého rozhodnutí nebo
obával ses někdy neúspěchu?
Ne, nikdy jsem svého rozhodnutí nelitoval. Nicméně jsem se velmi obával, že neuspěji. A to hlavně proto, že letošní ročník
zahrnoval novou cyklistickou etapu, která
je považována za jednu z nejtěžších cyklistických tras závodů série Ironman v celé
Evropě. Tato nová trasa má převýšení 2 500
m a proto jsem si nebyl jist, zda cyklistickou část stihnu v časovém limitu. Abych
byl připravený, musel jsem co nejvíce trénovat kopce, ale tady v okolí moc kopců není.
Skončil jsem tedy tak, že jsem jezdil okruh
Cerhenice, Cerhýnky, Radimek, zahrnující 2
kopce, dokola.
Dodržoval si speciální výživu, případně užíval jsi nějaké doplňky stravy?
Mohl jsem se stravovat lépe, ale nebyl
jsem v tomto příliš disciplinovaný. Žádné
doplňky jsem neužíval, v průběhu samotného závodu jsem ale pil speciální výživu, kterou využívá mnoho Ironamanů. Také jsem
se týden před závodem snažil jíst těstoviny
tak často, jak to jen šlo.
Stanovil sis před závodem nějaké cíle?
Mým cílem bylo prostě dokončit závod.
Kdybych strávil více času tréninkem a trasa
závodu byla jednodušší, možná bych si nějaký cíl mohl dát, ale jednalo se o můj první
závod Ironman a soustředil jsem se pouze
na jeho dokončení. Na příštích závodech už
si určitě nějaký cílový čas stanovím.
Měl jsi pro závod nějakou taktiku a dařilo se ti jí dodržovat?
Moje jediná taktika byla napálit kolo.
Věděl jsem, že když zvládnu plavání a kolo
v limitu, běhu už se bát nemusím.
Překvapilo tě něco v průběhu závodu?
Největším překvapením bylo, jak obtížná byla cyklistická etapa, zejména kopce.
Ty byly delší a prudší, než jsem si dokázal
představit. Dalším překvapením byla kvalita cest. Byly velmi špatné a plné děr. Navíc
trasa zahrnovala mnoho ostrých zatáček
a prudkých sjezdů, což způsobilo řadu pádů.
Ale pozitivním překvapením byla podpora
diváků. Nečekal jsem tak obrovskou účast
místních obyvatel. Celé město bylo kvůli pořádání závodu uzavřeno a podél trasy závodu vám všichni fandili, což opravdu hodně
pomohlo a hnalo vás to dopředu.
Postihla tě v průběhu závodu nějaká
krize?
Ano, zase to kolo! Cyklistická část se
skládala ze dvou 90 km okruhů. První
okruh mi trval přibližně 4 hodiny a já si ne-

byl jistý, jestli zvládnu splnit limit. Naštěstí mě pro zbývajících 50 km zahrnul příval
energie, který mi pomohl překonat pochybnosti, a nakonec jsem dokázal dokončit kolo
s 25minutovou rezervou.
Jak ses cítil bezprostředně po závodě?
Fyzicky velmi unavený, bolelo mě celé
tělo a nejvíce chodidla. Ale cítil jsem takovou úlevu a hrdost, že jsem si bolesti nevšímal.
Šel bys do toho znovu?
100 % ano! Miluju to. Triatlon je jako droga a já se stal závislým. Bohužel je to velmi
časově náročné a drahé, takže už pravděpodobně nebudu cestovat do zahraničí. Mým
záměrem ale bylo, aby můj první triatlon na
dlouhou vzdálenost byl doma a také aby to
byl oficiální závod série Ironaman. Naštěstí
se můžu v budoucnu zúčastnit podobných
závodů i v České republice.
Mohl bys dát nějakou radu budoucím
Ironmanům?
Nebojte se do toho pustit, je neuvěřitelné, co vaše tělo dokáže, když se pro něco
rozhodnete. Musíte si být jistí, že jste dobře připravení a že máte správnou výživu.
Nezkoušejte v závodě nic nového - ujistěte
se, že všechno máte vyzkoušené z tréninku
a nic během závodu neděláte poprvé. A nakonec se postarejte o to, abyste si závod
užili. Spousta sportovců se příliš soustředí
na výsledek a zapomíná vstřebat atmosféru toho dne. Udělali jste všechnu tu tvrdou
práci, dotáhli jste to až k samotnému závodu. Teď je čas si to užít, vychutnat si daný
okamžik a představit si, jak úžasné bude
běžet po červeném koberci do cíle a slyšet tu
slavnou větu - TY JSI IRONMAN.

Volejbalové soustředění

Ve dnech 3. 8. - 9. 8. 2019 jsme odjely na
volejbalové soustředění do Vysokého nad
Jizerou. V místních podmínkách, kde jsme

ubytováni na tom stejném místě, kde je tělocvična, antukové kurty, asfaltové hřiště
a na jídlo docházíme do nedaleké jídelny,
jsme moc spokojeni, proto se sem už třetím
rokem vracíme.
Všechny hráčky udělaly nějaký pokrok.
Někdo větší, někdo menší. Nicméně jsme se
neflákaly a jsme připraveni na novou sezónu v plné síle!
Mladší hráčky se učily hrát šestkový volejbal a starší (kadetky) nacvičovaly různé
kombinace a utvrzovaly se v herním systému, bez kterého bychom se nemohly hnout
z místa. Musím říct, že ač se to někdy ně-

komu nemuselo zdát, naše cíle se naplnily
a holky se ve velké míře naučily to, co jsme
od nich chtěly.
Když pominu nějaké škrábance a puchýře, obešly jsme se i bez vážnějších zranění
a nemocí. Počasí nám také vyšlo krásně
a i takzvaný odpočinkový den jsme stihly.
Mladší holky se šly projít do parku, na dětské hřiště a odpočinout si, ty starší šly na nedalekou rozhlednu “U Borovice“. I tato část
proběhla v pořádku.
Všem zúčastněným tedy děkujeme a těšíme se, až se zase uvidíme na tréninku.
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Just enjoy it!
On the 14th July 2019, James Bennett,
who lives in Pecky, participated in what is
widely considered one of the most difficult
one-day sporting events in the world, an
Ironman triathlon. This took place in Bolton (UK) and consisted of completing 3,8
km of swimming, 180 km of cycling and
42,2 km of running within 17 hours starting
at 6am local time with a deadline of 11pm.
From 1941 registered participants, only 1310
athletes finished within the time frame.
Among these athletes was James, who explained to me in this interview what it took
to achieve the title Ironman and to hear the
long awaited and famous phrase „You are an
Ironman“.
Most sportsman can likely imagine the
magnitude of the challenge, which led me
to my first question, what made you want
to participate in such an extreme event?
This wasn’t a spontaneous decision. My
uncle was an inspiration as he has already
successfully completed many Ironman races. I have always been interested in sport
and have been running for many years and
I always knew eventually I would compete
in triathlon events as well. Having already
completed Podebrady (short distance) and
Doksy (half Ironman distance) triathlons
I felt it was time to step up to the full distance Ironman.
How did your family and friends react to the news that you will take on this
challenge?
Everyone close to me knew that this is
my passion and that I wanted to make this
dream a reality. Nobody was negative, however, some of my family were worried for me
from a health perspective as the race is obviously very extreme.
Did you follow a specific training plan
or seek the advice of a coach/professional?
I followed a 6 month plan starting in January and had to train 5/6 times per week.
This consisted mostly of the bike and running. I didn’t spen much time on swimming.
Was it hard to combine training with
work and family commitments?
Yes, this was hard. I didn’t want my training to impact my family life. I tried to train
in the evenings when my children were in
bed and only 1 day on a weekend. I could
also train all weekend and every evening,
but I was not willing to sacrifice so much
time away from my wife and children so
I had to find the right balance that worked
for me.
Did you do your training alone or did
you have a training partner?
Almost all of my training was done alone,
however I did do a few bike rides with a close friend and some running with my wife.
What was the hardest part of training
for you?
Definitely the bike. I have been running
for many years and I think my swimming is
fine. The bike is the largest discipline of the
race and needs a lot of attention. Plus you
need to finish the swim and bike within 10.5
hours so I had to make sure I was strong
enough on the bike to meet the cut off time.
Did you ever regret your decision to
participate or worry that you would be successful?
No, I never regretted my decision to participate. I was however, very worried that
I would fail. This was mainly down to the
fact that this year the race had a new bike
course which is considered one of the hardest bike routes of all the Ironman races in
Europe. The new route had 2500m of ele-

vation gain so I wasn’t sure if I would meet
the bike cut off time. I had to train riding on
hills as much as possible to be ready for this
but we don’t have many hills around here so
I ended up doing a circle around Cerhenice,
Cerhynky and Radimek many times as this
included 2 hills.
Did you have a specific diet or did you
use any supplements?
I could have had a much better diet, but
I was not so disciplined with this. I didn’t
use any supplements but during the race
itself I did use a special drink that many
Ironmen use. Also the week leading up to
the race I tried to eat pasta as often as possible.
Did you have any target for the race?
My main goal was simply to finish the
race successfully. If I had spent more time
on training and if it was an easier course
then maybe I would have set a target, but
as it was my first Ironman I was only interested in completion. For future races I will
definitely set a target finish time.
Did you have any specific tactic for the
race and were you able to stick to it?
My only tactic was to smash the bike.
I knew that if I met the swim + bike cut off
time then I would definitely finish the race
as I wasn’t worried about the run.
Did anything in the race suprise you?
The main suprise was how hard the
course was and the hills. They were longer
and steeper than I had imagined. Another
big suprise was the standard of the roads.
They were very poor quality with many pot
holes. Also the route had many sharp turns
and steep descents which caused several accidents. A positive suprise was the support.
I didnt expect such a large involvement
from the local people but the whole town
shut down to accommodate the race and
everyone was cheering you on throughout
the whole race which really helps to push
you on.
Did you face any crisis during the race?
Yes, on the bike again! The bike route was 2 loops of 90km. The first one took
we approximately 4 hours and after that
I wasn‘t sure if I was going to make the cut
off time. Luckily with about 50km remaining I had a burst of energy which helped
me push through the doubt and I managed
to finish the bike with 25 minutes to spare.
How did you feel imediatelly after the
race?
Physically very tired and my whole body
was suffering, especially my feet. Emotionally though I was so relieved and proud that
I didn’t care about the pain.
Would you do it again?
100% yes! I love it. Triathlon is like a drug
and I feel addicted. Unfortunately its also
very time consuming and expensive so I likely won’t travel abroad to do it again. In
this case I wanted my first full distance triathlon to be at home (UK) and also to be an
officially branded Ironman race. However,
hopefully I can participate in the same races
in Czech Republic in the future.
Any words of advice that may inspire
future athlets?
Don’t be afraid to push yourself, it’s amazing what the body can achieve if you are
determined. Make sure you are well prepared and have the correct nutrition and don’t
try anything new on race day so make sure
you try everything in training so nothing
is new during the race. Finally, make sure
you enjoy it. Many athletes are so focused
on results that they forget to really soak up

the atmosphere on the day. You’ve done all
the hard work in training, you’ve made it to
the race, now it’s time to have fun, enjoy the
moment and think about how it is going to
feel when you run down that red carpet at
the finish line and hear those famous words!
„You are an Ironman“.
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Pasování na
čtenáře
V červnu, těsně před koncem školního
roku, nás čekalo moc příjemné překvapení.
Paní knihovnice z Městské knihovny Svatopluka Čecha si pro žáky 1. tříd připravily
akci s názvem Pasování na čtenáře. Nejprve
jsme museli ukázat, že jsme se naučili číst.
Paní Krulišová pro nás měla také připravené hádanky. Některé byly lehké, některé
trochu těžší, ale všechny moc veselé. Nakonec všichni šikovní čtenáři dostali diplom
a knížku. Při odchodu jsme slíbili, že si ji
o prázdninách určitě přečteme.
Žáci 1.A, 1.B, 1.C

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 pečecké 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 středisku Pečky, za což velmi děkujeme panu řediteli Hanzelínovi. Akce se odehrála v odpoledních hodinách, „po práci“, abychom ne-

plakaly při loučení jen my, učitelky, ale aby
plakali také maminky a tatínkové:-). Předškoláci z každé třídy předvedli krátké vystoupení. 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 věnováním, 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

Rozloučení
s Ferdou Mravencem
I ve druhé třídě jsme měli kamaráda a patrona třídy. Krtečka
z loňského školního roku vystřídal šikovný a zručný Ferda Mravenec s nafoukanou Beruškou
a vychloubavým Broukem Pytlíkem.
Na začátku roku jsme se nejprve seznámili se životem autora
a ilustrátora knížek o Ferdovi Ondřejem Sekorou a jeho knížkami
pro děti.

Pojďme na to…
Nevím, jak je to
možné, ale čas se
asi zbláznil. Včera
začaly
prázdniny a už jsme zase
zpátky ve škole.
Dva měsíce utekly jako voda. Jako
voda, kterou si někteří z nás užívali u moře
nebo třeba u nejbližšího rybníka. Nebo taky
třeba když nám protekla po bouřce střechou do družiny…
Ale všechno je už v pořádku. Podařilo se
nám zvládnout všechny naplánované akce.
Máme nové vstupní dveře, opravenou podlahu v tělocvičně, nové rozvody elektřiny
ve druhém patře staré budovy, nové vybavení ekonomické kanceláře, nové podlahy
ve dvou třídách, nově natřené dveře a ostění v celé staré budově… Nu nenudili jsme
se. Můžete se přijít podívat, až budeme mít
den otevřených dveří.
Sešli jsme se ve škole a je před námi deset měsíců společné práce. Společné práce
nás všech. Zkušených i nových žáků, zku-

šených i nových pedagogů ve škole
i školní družině i všech zaměstnanců školy, bez nichž bychom nemohli
fungovat. Září bude zahřívacím kolem, kdy budeme slaďovat společné
představy o vzdělávání a po prázdninách budeme muset opět žáky přeprogramovat z režimu „prázdniny“
do režimu „škola“. Na to budeme
potřebovat i spolupráci rodin žáků.
Obzvláště důležité je to u těch nejmenších.
Teprve začínáme, ale těch deset
měsíců, které jsou před námi, nejsou zase tak dlouhé, jak by se mohlo
zdát. A práce je spousta. A to bychom
chtěli žákům předat i něco víc, než
pouhé učivo. Chystáme celou řadu
projektů a aktivit, které by měly zatraktivnit žákům jejich cestu vzděláváním, aby pochopili, že se učí hlavně pro sebe. Snad se nám to podaří.
Vítejte tedy ve škole a pojďme
společně na to… :-)
Luboš Zajíc, ředitel školy

Během roku jsme se naučili o těchto nových kamarádech písničky a básničky, malovali jsme obrázky, luštili křížovky a rébusy, četli si o nich knížky a zajímavé články
a psali příběhy.
Náš maskot Ferda nás provázel i celoroční etapovou hrou a zažili jsme s ním i mnohá
další dobrodružství.
A protože jsme velcí šikulové a většina
z nás se po celý školní rok snažila pracovat
co nejlépe, na závěr roku jsme obdrželi na
památku upomínkové listy a diplomy.
Žáci II. C
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Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
Již druhý rok jsme se dostali do ověřovacího programu, který vyhlásilo MŠMT. Program má za úkol blíže propojit školy a jejich
vzdělávací programy s programy různých
muzeí. Dotace lze využít jak na vstupné, tak
i na dopravu, což určitě ti z vás, kteří s dětmi
na památky a do muzeí cestují, dokáží ocenit vícenásobně.
A které instituce jsou pro nás nejčastěji
navštěvované? Národní zemědělské muzeum, Národní památník na Vítkově, Pedagogické muzeum a Národní muzeum, kde
jsme v posledních červnových dnech stihli
i návštěvu nově opravené budovy s výstavou ke 100 letům vzniku Československa.
Letos byly pokusně zařazeny i programy
několika zámků. Šesťáci využili program na
zámku Kačina. O úspěšné dvoudenní expedici osmáků do Lidic a Terezína jsem již
psala.
Celkem v minulém školním roce vycestovalo 750 dětí (někteří žáci i dvakrát). Získali
jsme grant i na příští rok a věřím, že číslo
bude ještě vyšší.
Děkuji všem vyučujícím, kteří této nabídky využili, byť velmi často na úkor vlastního
času. Naše děti potom lépe porozumí tomu,
že škola je vlastně všude kolem nás.
Eva Zajícová, koordinátorka projektu

Žabohraní v Pramínku
V konkurenci podzimních všudypřítomných oslav vinobraní si dovolujeme pozvat
na první větší akci na půdě MC Pramínku
v Dobřichově. Místo vína nabídneme stejně
příjemné a občerstvující setkání nejen pro
rodiny, ale širokou veřejnost vůbec :).
Setkání proběhne v sobotu 12. října
2019, a přijít si užít můžete nabídku a ukázky činností našeho centra.
Starší dětští odchovanci našich kroužků
pro vás připraví férové občerstvení, vesele
zamuzicírujeme, radostně zajógujeme či si
kreativně zatvoříme, či prostě a jednoduše

pospolu pobudeme ;). Naše centrum je nejen nadšené pro všechno eko-bio-férové, ale
jsme v této oblasti také aktivní: nabízíme
stáčené-bezobalové drogistické zboží firmy
TieRra Verde, distribuujeme Pravý domácí časopis, vyrábíme a šijeme pomocníky
pro bezobalové domácnosti. Také recyklace
všeho možného i nemožného nám není cizí
– můžete se k nám přidat a v rámci Žabohraní si odpoledne na zahradě MC otevřít
svůj bazárkový obchůdek – vyměňovat či
prodávat je dovoleno snad vše, co ještě někomu poslouží či udělá radost, vítány jsou

také dětští obchodníci ;). Navazujeme tím na
naše tradiční jarní a podzimní blešáky!
Proto přijďte „ochutnat“ nejen férové
jídlo do Pramínku..
Podrobnosti k akci budou upřesněny v průběhu září a můžete je sledovat na
našich webových stránkách https://www.
mcpraminek.cz/ či facebookovém profilu
https://www.facebook.com/mcpraminek/,
stejně jako nabídku našeho programu
a kroužků.
Na srdečnou shledanou se těší
tým Maminky sobě!

První ročník Pečeckého léta
První ročník Pečeckého léta jsme „otevřeli“ koncertem kapely JANANAS, která
si rozložila garage stage na parketu hřiště
AFK Pečky předposlední páteční večer
v srpnu. Koncert byl první letní vlaštovkou,
kterou zahajujeme tradici prázdninových
kulturních akcí v našem městě.
Koncertu předcházela putovní výstava fotografií mapujících život a charitativní činnost první dámy, Olgy Havlové,
v Jubilejním chrámu Mistra Jana Husa
v Pečkách. Výstava je již deset let trvající
vzpomínkou na tuto pozoruhodnou ženu.
V poslání Olgy Havlové pokračuje téměř 30
let organizátor výstavy, Výbor dobré vůle -

Nadace Olgy Havlové, kterého na výstavě
a následné besedě o nadační činnosti zastupovaly dvě úžasné dámy ředitelka výboru
paní Monika Granja a její kolegyně Gabriela Bauer.
Nedělní odpoledne patřilo dětem, tedy
nejenom jim. Nenechali se zahanbit ani
tátové a odvážné maminky, kteří se spolu
s dětmi projeli na letní sáňkovací dráze.
Ti, kterým se zrovna nechtělo do plavek si

udělali piknik v trávě a poseděli s rodinou
a známými.
S prvním ročníkem Pečeckého léto jsme
se rozloučili Námořnickou pohádkou Divadla Koloběžka, které tak navázalo na „procachtané“ odpoledne u Sáňkovačky.
Pečecké léto spolu s Městem Pečky pro
vás připravilo Kulturní Středisko Pečky
a sdružení Naše Pečky.
Tak, ať dál ŽÍJÍ PEČKY :-).
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Firma Klaro, spol. s r. o. přijme do trvalého pracovního poměru:
Zájemce bez zkušeností v oboru zaškolíme.

Technologa výroby.

Technolog elektro.

Požadujeme: Vzdělání SŠ
technického zaměření,
znalost práce s CAD
softwarem výhodou,
samostatnost a
zodpovědnost.
Náplň práce: Zavádění
nových technologických
postupů, jejich
optimalizace a kontrola,
vývoj nových produktů,
kontrola jakosti.
Nástup: Ihned, nebo po
dohodě.
Platové ohodnocení:
Od 26.000,- Kč.
Nabízíme: Stabilitu,
osobní růst, benefity, práci
v mladém kolektivu,
stravenky.
Vhodné i pro absolventy.
Kontaktní osoba: Jan
Vild, jan.vild@klaro.cz,
GSM: +420 724 106 901.

Požadujeme:Vzdělání SŠ
technického zaměření,
znalost práce s CAD
softwarem výhodou,
znalosti v oboru elektro
slaboproud, samostatnost a
zodpovědnost.
Náplň práce: Zavádění
nových technologických
postupů, jejich
optimalizace a kontrola,
vývoj nových produktů,
kontrola jakosti.
Nástup: Ihned, nebo po
dohodě.
Platové ohodnocení:
Od 26.000,- Kč.
Nabízíme: Stabilitu,
osobní růst, benefity, práci
v mladém kolektivu,
stravenky.
Vhodné i pro absolventy.
Kontaktní osoba: Jan
Vild, jan.vild@klaro.cz,
GSM: +420 724 106 901.

Svářeče – zámečníka.
Požadujeme:
Samostatnost,
zodpovědnost.
Nástup: Ihned, nebo po
dohodě.
Platové ohodnocení:
Nástupní plat 25.000,Kč.
Po zapracování 27.000,Kč.
Nabízíme: Stabilitu,
osobní růst, benefity,
práci v mladém
kolektivu, stravenky.
Kontaktní osoba:
Jiří Komárek,
jiri.komarek@klaro.cz,
+420 602 190 502,
+420 314 005 453.

Adresa provozovny: Velké Chvalovice 187, 289 11 Pečky

Obsluha CNC
Laseru

Požadujeme:
Samostatnost,
zodpovědnost,
Náplň práce:
Obsluha CNC
vláknového laseru
Nástup: Ihned, nebo po
dohodě.
Platové ohodnocení:
Od 25.000,- Kč.
Nabízíme: Stabilitu,
osobní růst, benefity,
práci v mladém
kolektivu, stravenky.
Vhodné i pro
absolventy.
Kontaktní osoba: Jan
Vild, jan.vild@klaro.cz,
GSM:
+420 724 106 901.

Zámečník
Požadujeme:
Samostatnost,
zodpovědnost,
Náplň práce:
Zámečnické práce,
příprava nerezového
materiálu-trubka,
kulatina, plech.
(stříhání, řezání,
broušení)
Nástup: Ihned, nebo po
dohodě.
Platové ohodnocení:
Od 24.000,- Kč.
Nabízíme: Stabilitu,
osobní růst, benefity,
práci v mladém
kolektivu, stravenky.
Vhodné i pro
absolventy.
Kontaktní osoba: Jan
Vild, jan.vild@klaro.cz,
GSM: +420 724 106 901.
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Zveme vás / Reklama

2. 9.		
2. - 27. 9.		
7. 9.
9 - 12:00
10. 9.
18:00
14. 9.
11 - 14:00
14. 9.
15 - 16:00
21. 9.
9 - 12:00
22. 9.
15 - 20:00
25. 9.
18:00
27. 9.
19:00
29. 9.
12 - 18:00

Pečecké

Zpátky do školy
Akvarely a malby Heleny Polákové - prodejní výstava
Garážový výprodej - Havránkův mlýn
Kurz sebeobrany pro ženy - Měk Pečky
2. FOOD festival ve Velkých Chvalovicích
Koncert VOX Nymburgensis ve Velkých Chvalovicích
2. Farmářské trhy
Pečecké svatováclavské vinobraní 2019
Jóga v knihovně
Varhanní charitativní koncert - kostel sv. Václava Pečky
Mistrovství ČR v táhlovém hokeji družstev - KS Pečky

Budiž září!
Nevím, jak to máte vy, ale na mne každoročně přichází s koncem srpna trochu posmutnělá nostalgie. Už je to tak, s babím létem
zvolna končí teplé období, z této strany roku se
už moc venku neohřejeme, slunce bude stále
níž a tedy i od nás dál. Ale netruchleme, barvy
podzimu již brzy na krajině vymalují úchvatné obrazy a budeme se pomalu těšit na nejkrásnější svátky roku. Slunce nám ještě září
v tom bývalém sedmém měsíci (september)
římského kalendáře, jenž měl původně jen
měsíců deset a začínal březnem. Ale od sluneční záře se měsíc, v jehož závěru začíná rovnodennost a s ní podzim, rozhodně nejmenuje.
Nenechme se mýlit. Jeho staročeské označení
bývalo zářuj či zářij, což znamená období „za
říje“. Ano, v této době se začíná z lesů ozývat
tajemné vábení spárkaté zvěře. V září také
vrcholí období sklizně, proto se také od nepaměti konají různé slavnosti, Římané měli své

septimontium a ludi triumphales, my slavíme
vinobraní a dočesné, kdysi jsme mívali také
konopické, zkrátka s koncem léta si užijeme
také srandy a býváme u toho pořádně rozzářeni. Ale nejen my v českých zemích. „Měsíci
sklizně“ odpovídají například fructidor první
francouzské republiky, zatímco Švýcaři svůj
dožínkový měsíc nazvali herbstmonat a Anglosasové gerstmonath, čili „měsíc ječmene“,
kdy tato plodina v drsnějších horských nebo
severních podmínkách dozrává.
28. září je den svatého Václava, patrona
české země. Den státního svátku, do nedávné
minulosti den, kdy se v hornatých krajích zaháněl dobytek z letních pastvin do vsí k přezimování. V některých oblastech také končila roční služba čeledi a zároveň se uzavíraly
smlouvy s hospodáři na příští rok, což se pak
muselo dobře zapít.
Čas sklízet a slavit je proto tady. A vy nejmladší, radujte se také, vždyť začínáte sázet
semínka vědění a vzdělání. Sklízet je budete
pak celý život!
Aquarius
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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:

celá novin. strana
			
1/2 novin. strany
			
1/4 novin. strany
			
1/8 novin. strany
			

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

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
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