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Kouzelné okno
Z okna učebny ve třetím patře základní
školy je krásný výhled, i když jen na část
našeho města. Přesto je něčím velmi zajímavý a neobvyklý. Z tohoto okna je totiž vidět několik hotových výsledků náročných
projektů, které nás provázely po mnoho let
a o kterých bychom si bez tzv. „evropských
peněz“ mohli nechat ještě dlouho zdát.
Vzpomínejme. Nejstarším projektem
byla výstavba Vzdělávacího centra Pečecka. V zápětí po ní to byla Zahrada živá u základní školy. Poté přišla revitalizace parku
Za Sadem, pak přístavba mateřské školy,
po ní pavilon D a následně i jeho zateplení včetně instalace solárního systému v
pavilonu B. Následovalo zhotovení nových

bezbariérových chodníků, celkové zateplení kulturního domu a nyní probíhá rekonstrukce krajské komunikace ulice Jana
Švermy.
Ovšem tím to nekončí. V dáli můžeme
dohlédnout na nový chodník v ulici Hálkova, výsadbu zeleně na sídlišti a úplně nejdále až na novou čistírnu odpadních vod. Ta
se velmi osvědčila zejména při povodních v
roce 2013, kdy byl otestován její plný výkon,
čímž ochránila od zaplavení mnoho domů.
Mimochodem i okno, kterým je naše fotografie pořízena, je též spolufinancováno z
dotace Evropské unie. Co na fotografii není
vidět, ale je také pořízeno z evropských peněz, je nová kanalizační síť na Bačově. Ve

vodovodu teče pitná voda, kterou pomohl
zajistit přiváděcí řad z Radimi.
Jo, a do třetího patra jsme s paní starostkou vyjely výtahem okolo kompletně
zrekonstruované školní kuchyňky. V neposlední řadě i tepleji je v naší škole díky
zateplení, které jsme zaplatili z evropské
dotace, ale to už bych se opakovala…
Já vím, někdo může namítnout, že čerpání peněz z EU je organizačně náročné,
třeba i někdy problematické. Diskutovat
a polemizovat lze úplně o všem když je k
tomu chuť, ale nic naplat: bez evropských
dotací by naše město bylo ochuzeno o skoro
300 milionů korun.
Věra Růžičková
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Zprávy z radnice

Pečecké

Pečecké služby informují
Realizujeme širokou škálu činností, se kterými Vás budeme dále postupně seznamovat, ale jednou z doplňujících aktivit naší společnosti je zapůjčení drobné mechanizace jak občanům, tak i drobným živnostníkům a firmám
pro případy, kdy si chtějí určité činnosti realizovat sami.
Nabídka zapůjčení mechanizace:
Mechanizace
Řezač spár RS 400/450 (cena bez opotřebení kotouče)
Vibrační deska, hmotnost 70 kg
Elektrické sbíjecí kladivo
Elektrocentrála malá max. výkon 1 kVA, 1x zásuvka 220 V
Elektrocentrála velká max. výkon 3,8 kVA, 2x zás. 220 V, 1x zás. 380 V
Nůžky na živý plot OLEO – MAC
Křovinořez Husqvarna 535 RxT
Motorová pila Husqvarna 372 XP

Cena za den
450,- Kč
400,- Kč
350,- Kč
250,- Kč
350,- Kč
150,- Kč
300,- Kč
300,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při vícedenním zapůjčení účtujeme 20 % slevu na den.
Při zapůjčení mechanizace požadujeme složení individuální výše záloh.

NOVINY

2019 | 10

Vypouštění
rybníku Benešák
v Pečkách a odlov ryb

Před plánovanou akcí, „Revitalizace a
obnova rybníku Benešák“ podporovanou
dotací z Ministerstva životního prostředí,
název programu: Operační program ŽP, název prioritní osy: Ochrana a péče o přírodu
a krajinu proběhne v sobotu 19. října odlov
ryb z rybníku Benešák v Pečkách.
Odlov budou provádět zástupci rybářského svazu, kteří budou odvážet odchycené ryby do okolních rybníků. Odlovu bude
předcházet vypouštění rybníku v předcházejících dnech. Půjde o výjimečnou akci,
která by mohla být pro občany zajímavou
podívanou.

Krásný podzim přeje Ing. Adam Brant

Pečky patří mezi 30 měst, která se přidala k oslavám 30. výročí
pádu komunistického režimu. Oslavy pod heslem „Nezapomeňme“
připravuje město s organizací Post Bellum, jež od roku 2001 sbírá
příběhy pamětníků turbulentního 20. století.

Město Pečky chystá vzpomínkovou slavnost, koncert,
přednášky, uměleckou soutěž pro děti, promítání, výstavy, vzdělávací aktivity pro žáky, mši za oběti totalitních
režimů i slavnostní veřejné zasedání zastupitelstva města.
Akce budou v našem městě probíhat již od 7. 11. 2019
a budou ukončeny v neděli
17. 11. 2019 v 17 hodin a 11 minut,
kdy se rozezní zvony nejen v Pečkách,
ale také na mnoha kostelích a kaplích v České republice.
Podrobný program bude uveřejněn na webu
a facebooku města již v říjnu.
Další informace najdete na

www.nezapomenme.cz

1.

ČTĚTE NÁVODY

2.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ

3.

POZOR NA CIGARETY

4.

KONTROLA KOMÍNŮ

5.

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
s průvodní dokumentací výrobce.

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

. . . na internetu
nenajdete všechno
Na minule zadaný název slova PAKLÍKY
a k čemu slouží musíme do historie knihtisku – Paklíky jsou zvláštní tampóny z
chuchvalců koňských žíní potažených
plátnem k nanášení tiskařské barvy na
rám se sazbou. To praví Česká kniha v proměnách staletími od M. Bohatcové, vydané
nakl. Panorama v roce 1990.
Na tento měsíc jsme si pro vás připravili
výraz CABALKA. Víte, co je to?
PS: jméno to není... ani člověka, ani obce
nebo lokality.
Vaše knihovna

6.

POUČTE SVÉ DĚTI

7.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST

8.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim
nebezpečí vzniku požáru.

Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním,
dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

9.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

10.

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ

Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.

V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.
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Pomoc a poradenství obětem
trestných činů

Poradna pro oběti

•
•
•
•
•
•

Poradenské hodiny i bez objednání:
Středa: 12:00 - 15:00 hod.
Čtvrtek: 10:00 - 13:00 hod.
(poradnu můžete kontaktovat
i telefonicky)
Poskytujeme:
podporu a pomoc obětem trestných
činů
poradenství při vyrovnávání se s dopady trestného činu
poradenství v rámci orientace v trestním řízení
základní právní informace
zprostředkování dalších služeb
doprovázení
Poradce pro oběti:
Mgr. Věra Čápová
tel.: +420 727 873 139
email: capova.pms@gmail.com
budova Probační a mediační služby,
Politických vězňů 109, 280 02 Kolín
SLUŽBY PORADNY JSOU

Setkání
u kaple sv. Jana
Nepomuckého

Společné čtení pro děti . . . jaké bylo?

V sobotu 14. září se v rámci chvalovického posvícení uskutečnil koncert Vox Nymburgensis, pod vedením sbormistra Jana
Mikuška u kaple sv. Jana Nepomuckého,
který připravila místní skupina České křesťanské akademie v Pečkách. Každý, kdo se
nechal zlákat na odpolední vycházku spojenou s návštěvou koncertu, jistě nelitoval.
K příjemné atmosféře přispělo nejenom
pěkné počasí, ale také průvodní slovo k
jednotlivým skladbám členky pěveckého
sboru Evy Hazdrové-Kopecké. Po skončení koncertu byla pro přítomné posluchače
připravena ochutnávka dobrot patřících na
sváteční stůl. Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o jeho uspořádání a vytvořili
přátelské prostředí, které celý program provázelo.
www.akademiepecky.wix.com/akademie

...a víte, že se povedlo? Sluníčko krásně
svítilo, na všech čtecích zastávkách na nás
čekali s úsměvem, všichni předčítači byli
připraveni a sešlo se více jak 40 dětí a dospělých. Co víc dodat... ?
Snad jen, ...že někteří netrpěliví posluchači přišli už půl hodiny před začátkem
spolu se spolužáky – předčítači, ...že paní
učitelky musely vybírat z přehršle krásných
knih a evidentně vybraly dobře, protože
všichni četli se zápalem a posluchači ani nedutali, ...že čtení venku v pergole Základní
školy a na zahradě Mateřské školy bylo příjemné a osvěžující, ...že v Městské knihovně
pečou ty nejchutnější sušenky Opavia, ...no
a na konec, že takové záložky do knihy ještě
nikde nikdo nedostal!
Zkrátka, rozvoji čtenářské gramotnosti
a potlačování digitální demence se budeme
věnovat i do budoucna, protože nás všechny baví!!
Děkuji touto cestou všem ředitelům a
ředitelkám místních organizací za poskytnutí zázemí ve svých prostorách pro akci
Společné pečecké čtení pro děti a rodiče,

která měla na poprvé nečekanou účast.
Také bych chtěla poděkovat za spolupráci
pí učitelkám Pechové, Košatové a Kozákové a za důslednou připravenost jejích
předčítačů, stejně tak předčítačům z řad
rodinných příslušníků.
V. Krulišová, MěK Pečky
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Food Festival ve Velkých Chvalovicích
Dne 14. září 2019 se v době sobotního oběda (11-14 hod.) konal ve Velkých Chvalovicích u hřiště 2. ročník Food Festivalu, na kterém obyvatelé Peček a Velkých Chvalovic i
jejich přátelé a známí z bližších či vzdálenějších obcí nabízeli a ochutnávali své dobroty. Ochutnat se dalo slané i sladké, polévky,
domácí mexické tortilly, vegetariánská jídla, nakládaný hermelín, slané koláče nebo
naopak masové speciality, včetně klobás či
grilované krkovice. Ze sladkého potom různé druhy koláčů, cukroví, dále také muffiny, vafle a palačinky. Nechyběla káva, víno
a burčák z místní pečecké Vinotéky ROKO,
pivo a limo z místní hospody u hřiště. Jak
jsme již zmínili, jednalo se teprve o druhý
ročník této akce, i tak byla návštěvnost velká, naštěstí akci přálo i počasí. Stejně jako
vloni se stoly a lavice pro konzumenty rychle zaplnily a po nabízených dobrotách se jen

zaprášilo. Pořádající sdružení Naše Pečky
velmi děkuje všem zúčastněným, ať již na
straně nabízejících, tak na straně ochutnávajících za jejich účast, dále děkuje společnosti RE-MAX realitní služby za zapůjčení
skákacího hradu pro děti, které byly z této
atrakce nadšené, a zejména velké díky patří
fotbalistům z Velkých Chvalovic, kteří nejen
že poskytli zázemí a vše pomohli připravit,
ale také pomohli v průběhu akce zajišťovat
její hladký průběh. Věříme, že příští ročník
bude mít přinejmenším stejný úspěch jako
ten letošní. I letos měl Food Festival charitativní rozměr, kdy výtěžek z něho poputuje
na naší sokolovnu. Děkujeme všem za příspěvky, ať návštěvníkům, tak prodávajícím,
kteří se vzdali svých výdělků a přispěli tím
na opravu sokolovny. Příspěvky dosáhly
výše 6.129 Kč, za které ještě jednou touto
cestou všem přispěvatelům moc děkujeme.
Lucie Houdková

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 dokumentům
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.

Dobré zprávy místostarostek
Měsíc září jsme zahájili přivítáním prvňáčku v naší základní škole. Pozdravili
jsme se s žáky a pedagogy ZŠ Pečky, p.o.
a Základní umělecké školy. Pozdravili jsme
se i s dětmi z mateřské školy, které nám přislíbily návštěvu městské radnice.
V měsíci září zahájil Krajský úřad Středočeského kraje rekonstrukci další etapy
Tř. Jana Švermy, která díky obousměrné
uzavírce komunikace přináší značné nepohodlí. Prosíme všechny občany o trpělivost. Ukončení této etapy je plánováno na
15. prosince t.r.
V proběhlých zadávacích řízeních byli
vybráni zhotovitelé parkoviště u nádraží,
sportoviště v Pečkách a realizátoři obnovy
lesíku u Benešáku. Jednáme o zhotoviteli
revitalizace rybníku Benešák a pracujeme
na dalších projektech.
Na konci září bychom měli znát zhotovitele rekonstrukce komunikací M. Alše, K.

H. Máchy a ul. V Horkách.
V záři se sešli na svém sedmém zasedání
zastupitelé města, kterým byla mimo jiné
odprezentována studie předpolí Základní
umělecké školy.
V Pečkách a Velkých Chvalovicích proběhla řada kulturních a komunitních akcí.
Děkujeme České křesťanské akademii za
uspořádání koncertu Vox nymburgensis
ve Velkých Chvalovicích. Sběratele potěší
edice sběratelských karet okolních obcí s
názvem Pečeckem kolem dokola. Karty s
dominantami Peček lze zakoupit na sekretariátu MÚ nebo v kult. domě v Pečkách.
Na závěr si dovolím vzpomínku na akci
Čtení pro rodiče s dětmi, kterou pro zájemce připravila Městská knihovna Svatopluka Čecha ve spolupráci s kulturním střediskem, základní, mateřskou a uměleckou
školou. Takto povedených akcí jen více.
Děkujeme!
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Záložky - 2.

Založili byste si stránku v knize svatebními fotografiemi, zapomněli na ně a nepídili se po nich? Jsou ještě černobílé, mladý
hezký pár, plná obřadní síň, rodiče. Jedni s
úsměvem – konečně se ten náš kluk usadí,
druzí zaražení – vždyť on nám tu naši holku
bere! Možná to manželství špatně skončilo a
zapomenuté obrázky byly konečnou tečkou.
Kdo ví.
Řádka pohlednic z ciziny na stále stejnou adresu, pak najednou jediná do domu s
chráněným bydlením… Na jiné něžné oslovení od dospělého syna: Moje maminko. A
máme tu psaníčko z Vlašimi. Ahoj, Píďo!,
píše Jitka z třikrát vyplaveného letního tábora. Snad tam vzniklo kamarádství, které
obvykle dlouho nevydrží, ale vzpomíná se
na něj s úsměvem. Na kartičce vzkaz Adély
Markétě: Vrať se do hrobu.
Jako záložka posloužila přihláška do tábora Junáka Pečky na Šumavě v roce 1968.
Vzpomínám si na něj dobře. Dozvídáme se,
co všechno s sebou, mj. sekyrku a hřebíky,
jak to bude s kuchyní, s lékařskou péčí,
jak budou účastníci zaměstnáni při lesních
pracích, co se získanou mzdou… Všechno
vzorně připraveno táborovou radou v čele s
Josefem Š.
Teď tu máme zklamaného idealistu, který chce konečně zbohatnout. Jestli - pak
spadlo aspoň pár kapek, když už pršet nechtělo? Sázenky Sportky a Sazky skončily v
mé sbírce. Vlastnoručně psaný rozpis odpracovaných hodin za měsíc březen, den po dni,
ranní a odpolední šichty, od – do, celkem 174
hodiny. Kolik to asi hodilo?
Roztomilé dětské výrobky pro maminky, recept na tatarskou omáčku, technický nákres, přesně 100 let stará pohlednice
slečně Lidce, upomínka z Vatikánu, papír
s textem „Smích a radost jsou balzám, kterým vyhladím vrásky na své duši!“ K tomu
dodatek „Tantum Verde – prostředek proti
bolení v krku“. Plno různých útržků i krásné záložky profesionálně vyrobené. Jen si
neumím vysvětlit, jak se mezi staré knihy
dostala žádost o vydání výjezdní doložky do
Švýcarska z doby ČSSR.
Na samý závěr tu mám domácí úkol pro
ty, kdo se rozpomenou na svá školní léta a
hodiny českého jazyka. Pisatel provedl rozbor věty „Nad lesy zapadlo krvavé slunce“,
určil větné členy, označil graficky, podtrhal.
Pro čtenáře Pečeckých novin maličkost. Tak
tedy: podmět a přísudek… Hodně zdaru!
Z.F.

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 proto prosíme o spolupráci.
Hledáme fotografie zachycující tvář
města i okolí, společenské, politické i kulturní 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 také třeba přírodní či meteorologický úkaz, zkrátka nějakou jedinečnou událost. Kdo máte zájem
poskytnout nám takové snímky, nejlépe
popsané tak, aby zachycená událost byla
ověřitelná (a uvěřitelná), napište nám,
pošlete fotografie v elektronické podobě,
anebo je prosím poskytněte k oskenování. Autoři publikovaných fotografií budou pochopitelně uvedeni. Bude-li materiálu dost, možná vydá i na výstavu či
publikaci…
Děkujeme! Redakce
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Minigolf Pečky
Koncem prázdnin se na minigolfovém hřišti v Pečkách konal první
turnaj 2. ligy smíšených družstev
2019-20. Zahrát si přijelo na 40 hráčů
z Prahy, Olomouce, Hradce Králové,
Pelhřimova a Peček. Velký pohár
čekal na první 18, ale zase odolal a
bude čekat na vítěze v příštím roce.
Nejlepšími výsledky byly 20. Ovšem
největší obdiv patřil Martině, které
přijela s novorozenou Verunkou a
dědečkem, který se ujal role hlídací, když Martina hrála za družstvo
Pelhřimova. Dokázala hrát celá čtyři kola a ještě obsadila druhé místo
v ženách. Hráči Peček na domácím
hřišti neudělali ostudu. Zdeněk Š.
vyhrál a Zdeněk V. byl třetí a Zdeněk F. čtvrtý v seniorech druhý. Náš
žák Erik V. byl druhý, Věra Š. druhá
a Eva M. třetí v seniorkách. Družstvo skončilo na třetím místě.
Minigolfový oddíl přibírá mezi své členy
další zájemce o tuto hru ve věku od 9 – 70 let.
Je to hra individuální vhodná pro trpělivé.

5

Společenský klub Pečky
Od září je společenský klub v Kulturním
středisku Pečky (vchod restaurace) opět otevřen. Scházíme se každé pondělí od 14 – 16
hod., za pěkného počasí zkoušíme hrát petang nebo minigolf. V zimě při kávičce hrajeme žolíky nebo Uno, nebo si jen tak povídáme. Informujeme se vzájemně o různých
kulturních a sportovních akcích, kterých se
můžeme účastnit. Klub je vstřícný všem seniorům, nebojte se a přijďte trávit alespoň
jedno odpoledne ve společnosti akčních seniorů.
V. Šuková

Vzpomínáme

Děti trénují každé pondělí od 14 hodin na
minigolfovém hřišti dle počasí, v zimě v prostorách kult. střediska. Ostatním se budeme
věnovat dle jejich volna.
V. Šuková

Výsadba stromů 2019
Děkujeme všem, kteří se zapojili do projektu výsadby stromů 2019 a pomohou nám
navrátit stromy na další místa kolem Peček
a Velkých Chvalovic. Jsme rádi, že se letos
podařilo navázat na loňskou akci výsadby
Sto stromů ke sto letům republiky.
Příprava letošní výsadby je v plném
proudu. Materiál je již objednán a ovocné
stromky (jabloně, švestky i hrušně) máme
zamluveny v Ovocnářské školce v Klášteru
nad Jizerou a VŠOÚ Holovousech.
Předpokládané termíny výsadby jsou:
19. 10. hrušně a švestky - tatecká silnice u
božích muk 10:00 h
19. 10. jabloně – polní cesta od silnice na
Ratenice směrem k Dobřichovu 14:00 h

S sebou na sázení si, prosím, vezměte
rýč, lopatu, vhodnou obuv, dobrou náladu a
příjemné počasí :-) Není nutné nosit úplně
vše, ale prosíme, kdo máte možnost, neváhejte a nářadí doneste.
Kůly, pletivo, vázací pásku, vodu a stromky dovezeme na místo my. Před každou akcí
proběhne instruktáž a ukázka správné výsadby s vysvětlením, na co si dát pozor.
Těšíme se na setkání při výsadbě.
Stále se můžete do projektu zapojit. V
době uzávěrky Pečeckých novin zbývalo
volných přibližně 20 stromků k adopci. Do
projektu se můžete zapojit na webu http://
pecky.jan.tax/alej2019

Za několik týdnů si připomeneme dvě
výročí. Prvé se týká 80 let od uzavření vysokých škol fašistickým Německem a druhé,
které se bude jak ve sdělovacích prostředích, tak i zde v Pečkách připomínat podstatně více, je 30 let od převratu a návratu
ke kapitalismu. Proto se z rozpočtu vyčlenilo 89 tis. Kč. Uvidíte, že oslavy budou podstatně pompéznější, než ty při výročí, které
se slavila za socialismu. Již 30 let se pomalu
a plíživě z veřejných budov odstraňují nápisy a desky, které by mohly připomínat minulost. Z klubu, který byl přejmenován na
Kulturní dům, byla odstraněna deska, aby si
naše děti a vnuci náhodou nepřečetli, že byl
postaven ze sloučených prostředků podniků Peček, rovněž byla odstraněna deska ze
ZUŠ a od školky. Rovněž z pomníku obětem
válek byl odstraněn nápis „věnováno 20.
výročí osvobození Rudou armádou“. Zato
jsou všude informace, že ten a ten objekt byl
spolufinancován z prostředků EU. Když si
ti starší vzpomenou a spočítají, zjistí, že za
toto období v Pečkách bylo zrušeno více jak
3500 pracovních míst, to je důvod k oslavě?

Ať nám stavební odbor spočítá, kolik se za
období od 1960 do 1989 postavilo v Pečkách
bytů a kolik za kapitalismu, porovnejme.
Přitom se našim dětem a vnukům vnucuje jak nic nebylo. Hanba, za socialismu
nebyly banány, ano nebyly, ale dnes chybí
život zachraňující léky, které se vyváží do
zahraničí. Co je větší zločin na lidech, banány nebo léky? Rovněž se říká, že jsme žili
v policejním státě, tak porovnejme. Celé
Československo mělo cca 15 mil. obyvatel
a bylo zde 40 000 příslušníků Bezpečnosti
(včetně Státní bezpečnosti), dnes má Česko
cca 10 mil. obyvatel a máme 40 000 příslušníků Police ČR, k tomu ještě BIS, Vojenskou
policii a dále několik desítek tisíc příslušníků Městské police. Rovněž nás na každém
kroku sledují na ulici kamery. Naše telefonické hovory jsou monitorovány, sledovány
platby kartou a hlavně elektronická média.
Pro kamerový systém se zdokonalují SW na
rozpoznávání tváří. Každý obchod, každý
bankovní dům má kameru, a to jsme ve svobodě? Ať si každý čtenář sám porovná, kdy
byla větší cenzura a šmírování lidí.

Tomáš Vodička

Dne 19. 10. 2019 to budou dva roky, co
nás po dlouhé těžké nemoci opustila
paní Drahoslava Pešková. 1. 11. také
vzpomeneme její nedožité 59. narozeniny.
Stále vzpomíná manžel s rodinou,
kamarádi a kamarádky.

14. 8. 2019 uplyne dlouhých 26 let co nás opustil tatínek pan Drahoslav Schnurpfeil.
Stále vzpomíná
syn Mirek s rodinou.

Kdo jste ho znal, věnujte mu krátkou vzpomínku.
Ten čas tak letí a ty
ani nevíš, jak nám
chybíš. Dne 29. 9.
jsme vzpomenuli nedožitých 75 let našeho
manžela, tatínka a dědečka pana Antonína
Havlana z Velkých
Chvalovic.
Stále vzpomínají manželka Jana
a dcery Lenka a Jana s rodinami.

Dvě výročí
Nezapomeňte při oslavách připomenout
projev Václava Havla, který i slogan „Pravda
a láska zvítězí nad lží a nenávistí“ si musel
vypůjčit od Mahátmá Gándhí.
„Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte.
Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, že
jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší
zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky, že chci být majitelem různých
podniků. Všichni chceme republiku, která
bude starostlivě pečovat o to, aby zmizely
ponižující přehrady mezi různými společenskými vrstvami, republiku, v níž se nebudeme dělit na otroky a pány. Toužím po takové
republice víc, než kdo jiný. Náš stát by už nikdy neměl být přívažkem či chudým příbuzným kohokoliv jiného. Již nikdy do žádného
paktu nepůjdeme. Slibuji vám, že funkci
prezidenta vezmu na jedno funkční období,
ale pak bych se chtěl věnovat práci dramatika. Také vám slibuji na svou čest, pokud se
za mého volebního období nezlepší životní
úroveň v ČSFR, sám odstoupím z funkce.“
Luděk Vinohradník

Milí čtenáři, občas se stane, že nad některým příspěvkem dlouho přemýšlíme, jestli ho zveřejnit. Přesto jsme se rozhodli nic
před vámi netajit a necenzurovat, opravili gramatické chyby a názor si už udělejte sami. Tento článek není v souladu s názorem
redakční rady.
Red.
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Rekonstrukce sokolovny zahájena!

Jak jste si již bezpochyby všimli, po
úporném boji s finančními prostředky jsme
na začátku prázdnin konečně zahájili rekonstrukcí budovy místní sokolovny. Památkově chráněná budova ve vlastnictví
Tělocvičné jednoty Sokol Pečky je již dlouhá desetiletí ve velmi špatném technickém
stavu, někdy až havarijním. Za celých sto
dvacet let existence sokolovny se do ní neinvestovala větší částka, ani se neprováděla
oprava zásadního charakteru, což ji výrazně poznamenalo. Pečečtí sokolové se v posledních letech marně pokoušeli získat finance na její opravu, teprve začátkem letošního roku byla naše opakovaná žádost o investiční dotaci na kompletní rekonstrukci
budovy na Ministerstvu školství, mládeže a
tělovýchovy ČR úspěšná. Celkové náklady
investice činí téměř sedmnáct milionů korun. Dotace z prostředků státního rozpočtu

je necelých dvanáct milionů korun, proto
zbývá přibližně pět milionů korun, které
musíme dofinancovat z vlastních zdrojů.
Město Pečky nám již finančně pomohlo, ale
přesto stále zbývá nemalá částka, kterou k
dofinancování rekonstrukce sokolovny potřebujeme.
Aktuálně jsme zatím ve fázi bourání
původního zdiva, části stropů, podlah a
dalších nevyhovujících konstrukcí. Už se
ovšem blýská na lepší časy a pomalu se blíží do finálního stavu alespoň fasáda celého
objektu a výměna oken. Tato část rekonstrukce by měla být hotova do října tohoto
roku. Následně budeme pokračovat vnitřní
částí budovy, ale to vše až po výměně krytiny a rekonstrukci střechy, k níž aktuálně
směřujeme.
V tuto chvíli probíhají stavební práce
dle časového harmonogramu, dokončení je

Vcházíme do sokolovny

V našem městě bychom asi nenašli nikoho, kdo by nechodil cvičit, na zábavy nebo
k volbám do sokolovny, nejstarší veřejné
budovy za kolejištěm naproti nádraží, postavené v roce 1898, kdy tu na sklonku předminulého století začala rychle vyrůstat nová
čtvrť. Z Bezručovy ulice do ní vstupujeme
nejhonosnějšími historickými dveřmi v Pečkách. Avšak nedochovaly se v původním stavu, tak jako průčelí se ztracenými novorenesančními sgrafity či kuželkami pod okny a
neodvratně se na nich podepsal zub času.
Jejich horní část nahradil trojdílný světlík
a na místě mohutné kliky je pouhá ohnutá
železná trubka… Reprezentativnost vstupu,
pokračujícím vestibulem, dosud představuje bohatá řezbářská výzdoba, upevněná na
masívních fošnách nosné části dvoukřídlých dveří. Klapačka je ukončena kompozitní hlavicí podpírající úzké kladí završené
profilovanou římsou s listovcem. V horních
dvou třetinách křídel je útvar podobný tzv.

edikule, tvořený zaoblenými pilastry s volutovou hlavicí se stylizovanými listy. Nad kladím profilovanou lunetu překrývá trojúhelná rolverková kartuše s prázdným štítkem, z
níž vyrůstají akantové lístky. Ve stylizované
edikule najdeme profilovaný, obloukovitě
zakončený lištový rám, v jehož vnitřním poli
nápadně vystupuje plastický vavřínový věnec se stuhou, nahoře doplněný knoflíkovou
puklicí, dole listy. Spodní část křídel tvoří
dvě pole. Horní je úzké, lemované diamantovou bosou, dolní má po stranách článkované pilastry se soklíky s bosou, jehlancovitými dříky s penízky, zakončené listovou
hlavicí. Nejspodnější část je opatřena pod
soklíky pilastrů dvojicí žlábků. Užití nejrůznějších výzdobných motivů je v souladu se
základními prvky a eklektickou podobou
celé stavby, která je dnes v důsledku dlouho
očekávaných oprav zahalena lešením.
Miloslav Vlk,
historik umění a člen kulturní komise města

plánováno na červen 2020. Od nové sezóny
2020/2021 se pak budeme společně těšit z
nově zrekonstruované sokolovny Pečky.
Pokud naše úsilí chcete prosím podpořit, uvítáme jakýkoliv finanční dar, který
se zavazujeme použít pouze pro účely spojené se zmiňovanou rekonstrukcí budovy
sokolovny. Jméno toho štědrého dárce, jenž
poskytne částku nad 10.000,- Kč, bude jako
vyjádření našeho poděkování vytesáno do
kamenné desky, umístěné u vchodu do budovy.
Děkujeme za Vaši trpělivost se stavbou a
především pak za Vaši podporu!

Číslo transparentního účtu:

2601630824 /2010
Jednatel TJ Sokol Pečky
Lukáš Hanzelín

10 | 2019

Pečecké

Z našich škol

NOVINY

7

Mateřská škola Mašinka Pečky

se stane centrem kolegiální podpory pro Středočeský kraj
Projekt Klokanovy školky se zaměřuje
na vzájemné učení pedagogů mateřských
škol po celé České republice. Záměrem je
vytvoření sítě mateřských škol, které budou centry setkávání a podpory sdílení
zkušeností mezi pedagogy. Do projektu se
zapojilo již 42 školek ze všech krajů, které
se staly Centry kolegiální podpory a jednou
z nich je také Mateřská škola MAŠINKA
Pečky ze Středočeského kraje.
Projekt Klokanovy školky odstartoval
v lednu roku 2017 a jeho realizátorem jsou
Lužánky – středisko volného času v Brně.
Navazuje na úspěšné metodické pomůcky
Klokanův kufr a Klokanovy kapsy. Cílem
bylo během následujících čtyř let propojit
mateřské školy z celé republiky a vytvořit
síť Center kolegiální podpory - mateřských
škol, které budou pořádat jednou do měsíce
odpolední workshopy pro oslovené školky
ve svém regionu. Je postaven na výměně
zkušeností a postupů se sledováním vývoje
dětí v oblastech matematické a čtenářské
pregramotnosti a polytechnické výchovy.
Momentálně mají Klokanovy školky za
sebou úspěšný start třetí etapy. Ta bude
probíhat ve školním roce 2019/2020 a připojilo se do ní dalších 14 školek ze všech regionů. Jednou z nich je také naše Mateřská
škola MAŠINKA Pečky (www.msmasinkapecky.cz).
Nabídka spolupráce s Lužánkami – střediskem volného času v Brně - přišla ve
vhodném období, kdy jsme hledali způsob,
jak naši přípravu dětí na školní docházku
ještě více zkvalitnit a zodbornit.
Nabídku jsme přijali, souhlasili jsme a
do projektu se zapojili, a to hned z několika důvodů. Hlavním a stěžejním důvodem
bylo především to, abychom naší mateřské
škole dodali ještě větší prestiž, než jakou se

snažíme sami vytvářet. Fakt, že naše školka byla oslovena, aby se stala třetím centrem kolegiální podpory v celém Středočeském kraji, vypovídá, že máme v této oblasti
stále co nového nabídnout, a to je pro nás
velkou hnací silou.
V místní lokalitě jsme největší školka,
pokud nepočítáme velká města. Chtěli bychom se více zaměřit na přípravu dětí na
povinnou školní docházku – více se orientovat na školní zralost, takže jsme cítili, že je
to dobrá příležitost na to, zlepšit svou práci
v oblasti přípravy dětí na školu.
Těšíme se, že námi oslovené a následně
zúčastněné mateřské školy vstoupí do projektu se stejnou chutí, s jakou do ní vstupujeme my. Věříme, že naše kolegiální pedagogická spolupráce přinese mnoho nových
poznatků v oblasti předškolní výchovy,

které přeneseme do svých pedagogických
praxí.
Zúčastněné mateřské školy získají možnost setkávání a sdílení zkušeností pedagogů s používáním diagnosticko – intervenčních postupů a pomůcek, inspiraci do
výuky, sdílení příkladů dobré praxe, výměnu zkušeností s metodickou pomůckou
Klokanův kufr a Klokanovy kapsy i šanci
pro vznik a ověření nových pracovních listů navržených přímo mateřskými školami.
Vysokou přidanou hodnotou pro všechny
přizvané mateřské školy je možnost podpory a konzultací s metodikem projektu, Mgr.
Jiřinou Bednářovou, autorkou řady metodických, diagnostických a didaktických
materiálů pro práci s předškoláky.
Bc. Květa Vyskočilová,
zástupkyně ředitelky školy

Co nového v naší škole?

Cvičení v přírodě

Podařilo se nám otevřít přípravnou třídu. Cílem je vybavit děti odpovídajícími
dovednostmi a návyky, rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá a jemná motorika, návyky
sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová
orientace, hudební a výtvarný projev. Docházka do školní družiny je samozřejmostí.
Jaroslava Heroldová

Cestou po stezce
Markomanů

Jako každý rok se třídy V. A, C vydaly na
podzimní cvičení v přírodě. To letošní bylo
nejen turistické, ale bylo spojeno s prohlídkou zámku v Radimi.
K cestě do Radimi jsme využili cyklostezku. Bránu zámku nám přišel otevřít zámecký pán, který děti přivítal a seznámil je
s historií původního zámku a paní průvodkyně jim zahrála na harfičku.
Prohlídka zámku byla velice zajímavá
a obě průvodkyně dokázaly děti zaujmout
a zabavit. Z hodin vlastivědy měly děti již

nějaké poznatky o životě na zámku, které si
upevnily a rozšířily. Milou atrakcí bylo také
krmení oveček a kamerunských koz v zahradě zámku. Zpět ke škole jsme se vraceli
přes Dobřichov.
Cvičení se vydařilo, dětem se libilo a byly
spokojené. V zámecké kavárně si mohly zakoupit občerstvení a posedět v příjemném
prostředí na nádvoří zámku. Návštěvu zámku s prohlídkou doporučujeme.
Třídní učitelky: Marcela Němcová,
Miloslava Hraničková

13. září se sešli žáci druhých tříd, aby
společně uskutečnili svoji první cestu do
přírody. Naše společné kroky vedly nejprve do Dobřichova, kde jsme vystoupali po
příkrých schodech k místnímu kostelu. Naučnou stezkou Markomanů jsme pokračovali na Pičhoru, která je proslulá rozsáhlými
nálezy žárových pohřebišť z doby římské.
Zde jsme se nasvačili. Z vyhlídky se nám
ukázal krásný výhled do krajiny. Pak jsme
se rozdělili do skupinek a tvořili z přírodnin
oblíbené domečky. Prožili jsme krásné slunečné dopoledne.
Třídní učitelky 2. tříd

8

Spolky

Pečecké

NOVINY

2019 | 10

Pečecké Svatováclavské vinobraní 2019
Už počtvrté se konalo ve městě Pečecké
vinobraní. Termín vyšel na třetí zářijovou
neděli a počasí všem přálo. Tentokrát se
vinobraní muselo přestěhovat z Kremlova
parku do veřejného prostoru mezi římskokatolickým kostelem a supermarketem
Tesco. Na zahájení se přijel přivítat s veřejností král Přemysl Otakar II., řečený
železný a zlatý, zakladatel čtyřiceti měst ve
střední Evropě. S mladou královnou Kunhutou Uherskou v podání Elišky Němcové
z Velkých Chvalovic. Král pronesl k lidem
řeč, ve které připomíná, že náš stát máme
díky naším předkům, kteří za něj bojovali
a usilovali o něj. Abychom si chránili hodnoty a symboly, které jsou pro naší zemi a
evropský prostor vlastní. Požehnal vínu i
burčáku a tím svátek vína mohl začít. Posluchačům a odvážnějším tanečníkům hrála kapela J.B. Band. Dětem bylo umožněno
projet se na královských koních, což byla
pro mnohé životní premiéra. Někteří návštěvníci vinobraní si přinesli deky a uspořádali si piknikové sezení na trávě. Pro Peč-

ky nejblíže položená vinařská oblast v Čechách se nachází v Kutné Hoře. Tentokrát
přijelo s burčákem a vínem Vinařství Žáček, které se věnuje pěstování vinné révy
od roku 2005. V letošním roce získali významné ocenění v prestižní světové soutěži
AWC Vienna, odkud si přivezli zlatou a stříbrnou medaili. V soutěži se účastnilo 1800
producentů ze čtyřiceti zemí světa. Čerstvý
burčák připravují každý den z vlastních
hroznů. Vinotéka RoKo nabízela burčák z
vinařství Konečný z Hanáckého Slovácka
na Moravě. Významné poděkování patří finančním partnerům události, která se pro
veřejnost koná se vstupem zdarma. To by
nebylo možné zajistit bez dotace městského
úřadu a také darů některých místních podnikatelských subjektů. Lidé vyjadřují na
místě spokojenost s událostí. Pokračování v
tradici Svatováclavského vinobraní je možné pouze při zachování přízně municipality
a sponzorů.
Michal Müller
Hlavní pořadatel vinobraní

Máme za sebou druhý ročník ankety Pečin roku 2109. I letos se řada z vás zapojila,
abyste společně vybrali ten “největší počin”. Z celkem došlých 141 hlasů vzešel celkem jasný vítěz - EKOtým místní základní
školy pod vedením paní učitelky Kateřiny
Čiháhové. Byla to opravdu dobrá volba. Nejen pro hlasující, ale především pro naše
děti. Uznání a obdiv ale samozřejmě zaslouží i pomyslné druhé a třetí místo pro
obnovu sochy T. G. Masaryka odhalenou v
rámci oslav výročí sto let republiky a akci
výsadba sto stromů.
Vylosovanou hlasující je paní Lenka Štěpánková, která se může těšit na drobnou
odměnu.
Už dnes ale otevíráme Pečin roku 2020.
Těšíme se na Vaše tipy.
Blanka Kozáková

Stánek
pro dobrou věc
Fotografie Jaroslav Železný

Svatováclavské farmářské trhy
v Pečkách

Děkujeme všem obyvatelům, kteří v sobotu 21. 9. 2019 na 2. Pečeckém farmářském
trhu nakoupili v našem stánku a přispěli
tím na rekonstrukci sokolovny a kolínskému útulku Kočičí oči. Na opravu sokolovny
posíláme částku 3.100,- Kč a Kočičím očím
4.450,- Kč. Speciální poděkování patří paní
Věře Bennett, panu Jakubovi Kašparovi a
panu Špinkovi za jejich mimořádné příspěvky. Děkuji za skvělou spolupráci a podporu
Jarce Vosecké, Martině Burešové, Anetě
Špičákové, Katce Čihákové a Jiřině Barello.
Lenka Třísková

Dne 21. 9. se uskutečnil 2. ročník svatováclavských farmářských trhů. Počasí nám
vyšlo skvěle, farmáři nás opět nezklamali,
bylo z čeho vybírat. Nabídka zboží byla jistě
pestrá, takže si mohl každý přijít na „své“.

Poděkování patří nejen městu, ale i místním
podnikatelům, kteří ochotně umožnili farmářům přivést k jejich stánkům elektřinu.
Již dnes se těšíme na příští ročník.
Jaroslava Herodová
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Od minivolejbalu po kadetky
V sobotu, 21. 9. 2019 se naše dvě družstva
zúčastnila kvalifikace Pražského přeboru
minivolejbalu. Účelem bylo rozřadit týmy
do lig, aby pak hrály ve vyrovnaných skupinách. Starší a zkušenější „A“ tým si vybojoval 2. ligu, za což holky chválíme. Věřím, že
mají na to udržet si své postavení a snad se
jim to i povede. Mladší „B“ družstvo je méně
zkušené a získalo 8. ligu. Tady měly hráčky
občas výpadky, ale určitě je mohu pochválit. Během tohoto dne udělaly pokrok ve své
hře a příště už to bude určitě lepší. Zároveň
mají na to, vybojovat si i postup do vyšší ligy,
tak jim držíme palce.
Kadetky mají za sebou již čtyři zápasy.
Nejprve na domácí půdě v Pečkách, první dva zápasy se nesly na vítězné vlně. Po
některých tréninzích jsme měly obavy, ale
holky i nás mile překvapily, za to je chválím.
Další zápas proti nám nastoupil silný Nymburk, nám nezbylo nic jiného, než porážku

přijmout a během zápasu si vyzkoušet různé kombinace, hru s liberem a rozehrát se
na další zápas. Ten byl poněkud napínavý,
vyhrály sice 3:2, uši však mají odřené dost.
Tady bylo pár výpadků, přišla únava, zmatky a několik zkažených míčů, což vždy vedlo k napínavé koncovce setů, v posledním
rozhodujícím, tzv. tiebreaku, holky koncovku zase nezačaly slavně, a tak jsme už měly i
ty špatné obavy. Ale zároveň jsme jim věřily,
víme totiž co doopravdy umí. Holky se začaly povzbuzovat navzájem a přidaly se i rodiče. Jim velké díky za podporu! Zápas jsme
nakonec dotáhly do vítězného konce.
Víme o našich slabinách a holky to doufám vědí také. Po tom, co jsme je na to upozorňovaly, tudíž určitě tuší, jaká bude náplň
příštích několika tréninků. Děkuji hráčkám
za snahu, u každé se objevuje, to mě těší. A
rodičům za podporu.
Lenka Šátková

Basketbal sportovní hala Pečky
Sobota 5. 10. 1. liga ženy Sokol Pečky : BK Havířov
od 16.30 h
Neděle 6. 10. 1. liga ženy Sokol Pečky : K2 Prostějov
od 10.00 h
Sobota 12. 10. Kr. přebor minibasket. žákyně U13 od 9.00 a 11.00 Sok. Pečky : BK Říčany
Sobota 19. 10. 1. liga ženy Sokol Pečky : Žabiny Brno B
od 16.30 h
Neděle 20. 10. 1. liga ženy Sokol Pečky : KP Brno B
od 9.30 h

Nábor dětí do basketbalového družstva
TJ Sokol Pečky oddíl basketbalu otevřel od 1. září novou basketbalovou přípravku pro
děti narozené v roce 2011, 2012, 2013.
K doplnění svých družstev nadále přijímá děvčata narozená v letech 2008, 2009, 2010.
Tréninky přípravky probíhají každý čtvrtek ve sportovní hale od 16.00 do 17.00 a v pátek od
15.30 do 16.30. Přihlásit do oddílu basketbalu mohou rodiče své děti v době probíhajících
tréninků.
Jiří Katrnoška
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„Blesky“
v Pečkách

Dne 7. 9. 2019 uspořádal šachový oddíl TJ
Sokola Pečky již 63. ročník Memoriálu Jaroslava Zadiny jednotlivců v bleskové hře,
kdy každý hráč má na celou partii pouze 5
minut. Turnaje se letos zúčastnilo pouze 18
hráčů, ale za to, poprvé v historii se objevil
hráč s titulem mezinárodního velmistra.
Tím velmistrem byl Petr Neuman z Kolešovic, který také v celém turnaji zvítězil, když
soupeřům povolil pouze jednu remízu a dosáhl tak 16,5 bodu ze 17 partií.
Na druhém místě skončil FM Jiří Gregor
(Mahrla Praha) 15,5 bodu a 3. místo obsadil
Daniel Šeleljo (Mahrla), který dosáhl 13,5
bodu. Další pořadí: 4. místo obsadil Jan Kolomazník (Kutná Hora) 11,5; 5. Pavel Němeček ml. (Poděbrady) 10,5; 6. Petr Žáček (Nova
Kladno), 7. Daniel Hadžala (Neratovice) a 8.
Jindřich Melich (Pankrác Praha) všichni 10
bodů. Na 9. místě pak skončil nejlepší domácí hráč Petr Štegl s 8,5 body a 10. místo
obsadil Pavel Němeček st. (Lysá nad Labem) 7,5 bodů. 11. Antonín Žváček (Kbely)
7,5; 12. Miloslav Vlasák (Pečky) 6,5; 13. Pavel
Bečvář (Praga Praha) 6; 14. Miloš Michálek
(Pečky) 6; 15. Lukáš Němeček (Lysá and Labem) 5; 16. Roman Novotný (Kutná Hora) 4;
17. František Harašta (Mahrla) 2 body a 18.
Jaroslav Dobiáš (Pečky) 1,5 bodu. Ředitelem
turnaje byl Zdeněk Charous a hlavním rozhodčím Jiří Nigrin.
Bohužel, je nám líto, že chyběli hráči z
blízkého okolí, především z Kolína, Českého
Brodu a Nymburka. Okolní oddíly tak zastupovala pouze rodina Němečků.
Jiří Nigrin

Pozvánka
na podzimní
běh v pečeckém
parku
Každoročně 28. října v den, kdy si připomínáme vznik samostatného Československa, pořádají pečečtí atleti závod v běhu na
10km. Letošní podzimní Pečecká desítka
bude v pořadí již dvacátásedmá. Běžci na
rozdíl od věhlasnější jarní desítky, která se
běží po silnici, absolvují tento závod výhradně na okruzích v parku. K účasti se lze přihlásit až v den závodu od 8.30 do 9.30 ve
sportovní hale. Start běhu je připraven na
10.00. Před tím, než bude závod odstartován,
položí jeho účastníci společně s vedením
města kytici květin k pomníku T.G. Masaryka a obětí světových válek na náměstí.
Jiří Katrnoška
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Tetování obočí

Václav Dobiáš –Klavarská pila
Ohrada 72
280 02 Nová Ves I

PhiBrows Petra Balčíková

provozovna Klavary

IČO: 652 41 312

NOVINY

Ceník:

WWW.KLAVARY.CZ

tetování obočí (vláskování) ...
3.500,tetování obočí (vláskování a stínování) ... 4.500,Barvení a tvarování obočí hennou ...
400,tvarování obočí ...
150,společenské líčení od ...
900,společenské účesy ...
400,dárkové poukazy dle přání klienta

AKCE - SUCHÉ KRAJINKY ZA KČ 400,-Balík o velikosti 3-4 m, průměr 1 m – cca 1,5 m3.

Možnost dopravy autem bez ruky, nejvýše 2 balíky. Cena za 1 km 14,--Kč, počítá se i cesta zpět.
Dále nabízíme:
Dřevěné brikety pytel 10 kg
– Kč 65,-Odřezky v síti –paleta 1,2 m3
– Kč 850,-Palivové dřevo v rašlovém pytli – Kč 65,-Třísky na zátop v rašlovém pytli – Kč 65,--

Štípané jehličnaté- paleta 1,2m3 –Kč 1500,--









pořez vlastní kulatiny
stavební řezivo (hranoly, fošny, latě a prkna)
výrobu palet, exportních obalů (ISPM 15) a podlážek
hoblované profily, plotovky
hoblování vlastního řeziva
prodej PALUBEK a OSB desek
impregnaci řeziva

Volejte 777 736 111, 777 736 189, 321 76 31 60 email: info@klavary.cz

ZUGPBCZE11243

Adresa salónu: J.A.Komenského 253, Pečky
Tel: 604 270 612
tetovanioboci@gmail.com

phibrows petra balčíková

Centrum DPF - expresní čištění filtrů DPF
na originálním patentovaném stroji
pro všechny druhy vozidel.
Bližší informace na tel. 605 359 078
a na www.centrumdpf.cz

Prodej
slepiček
Drůbež Červený Hrádek

prodává slepičky
typu
Tetra hnědá,
Dominant
všechny barvy,
Green Shell - typu
Araukana.
Stáří 14 - 19 týdnů
Cena:

159 - 209,- Kč/ks.
Prodej:
8. 10. a 11. 11. 2019
Pečky - u parkov. ZNZ
14:55 h
Výkup králičích kožek
- cena dle poptávky.
Info:

Po - Pá 9:00 - 16:00 h
telefon:
601 576 270
728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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Vaše realitní makléřky
pro Pečky a okolí
Michaela Haubertová

T: 602 729 577

michaela.haubertova@re-max.cz
Ivana Hrušková

T: 723 575 203

ivana.hruskova@re-max.cz

Realitní služby,
jaké si přejete

Inzerce

11

12

Zveme vás / Z našich škol

Pečecké

1. - 31. 10.		
Toulky krajem F. J. Vaváka
			 - výstava maleb a fotografií Ladislava Kulhavého
			 a Petra Brodeckého
1. - 31. 10. 		 Dřevěné šperky z dílny Pavla Brodeckého – prodejní výstava
1. 10.
17 h Vernisáž k výstavám
2. 10.		
Podkarpatská Rus, Mgr. Lubomír Krátký
			 - přednáškový sál KS
16. 10.		
Kouzlo zahrad a hudby, Eva Kopecká, přednáškový sál KS
30. 10.		
Amerika, po stopách cest a osudů českých krajanů,
			 Ing Hana Havlová, přednáškový sál KS

1. A - ZŠ Pečky 2019
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Budiž říjen

Osmý (ôctô) měsíc římského kalendáře,
desátý našeho – gregoriánského může poměřovat své malířské kvality s nejlepšími
impresionisty. Jen málokdy před ním a
nikdy po něm umí krajina hrát tolika barvami, jejichž jas ještě prosvětluje slunce,
které je ve znamení Vah a přechází do Štíra. V lesích vrcholí říje spárkaté zvěře. Noci
jsou již často mrazivé a ráno nás probouzí
škrábání námrazy z oken zaparkovaných
aut a marné kříšení nebohých a zesláblých
autobaterií ve tmě. Pokračuje podzimní
sklizeň, sklepy máme provoněné čerstvým
ovocem a někdy i vařícím burčákem, skoro každou neděli slavíme nějaké posvícení.
Ano, dnešním farmářským trhům s kolotočem na návsi se dříve říkalo posvícení, milé
děti. Na Moravě se tomu říká hody, ve Slezsku krmáš, na Znojemsku kiritog (z něm.
Kirtag) a právě německý kořen slova kirche nám už napověděl, že se jednalo o vzpomínkovou slavnost na posvěcení kostela.
Nepleťme si to však s výroční poutí, neboli
odpustem, což je svátek patrona kostela, o
jejichž významu – žel – už legendy z obecného povědomí mizí. Zato stále ještě držíme
svátek republiky, kterou jsme tak trochu
rozbili, abychom si zas mohli dát práci s její
výstavbou. Slavnost na pražském hradě se
zvolna stává panoptikem, ale přesto nezoufejme. Pořád je to lepší, než světit rudý říjen
v listopadu!
Aquarius

Stálá prodejní místa PN
Trafika Slunečnice (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:

1. B - ZŠ Pečky 2019

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@pecekenoviny.cz

I letos se 2. září otevřely dveře základní
školy pro nové žáčky. Do třídy 1. A přišlo 22
malých školáčků, do 1. B 19 a do 1. C 21. Na
všechny čekaly drobné dárečky. Pro děti to
byl velmi slavnostní den. Na některých byla
vidět lehká nervozita, někteří se naopak nebáli vůbec. O to, aby byli ve škole spokojení,
se budou snažit jejich třídní paní učitelky
Jindra Košatová, Marta Ptáčníková Šeráková a Michaela Šolarová.

1. C - ZŠ Pečky 2019

Všem přejeme hodně štěstí, úsměv na tváři a
pevné nervy.
Red.
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