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V listopadu jsme nejen slavili
V minulém měsíci jsme si připomínali
Světový den studentstva a s ním dvě výročí, tak významná pro naši zemi a její boj za
svobodu a demokracii: 80. výročí protestů
českých studentů proti nacismu a okupaci,
a 30. výročí „sametové revoluce“ roku 1989.
Také v našem městě jsme uctili tyto historické události několika vzpomínkovými
a slavnostními akcemi. Jimi jsme nechtěli
jen slavit svobodu a demokracii, ale připomenout si tehdejší podobu života, hodnotu
a křehkost svobody. Zvědomit si nikdy nekončící cestu k demokracii a po letech nadefinovat ideály demokracie s ohledem na
naše zkušenosti.
Jedním z takových setkání, kde nebyl
prostor jenom na oslavu, ale také na bilanci
a přemýšlení o tom, co je možné a potřebné
dělat v dnešní situaci, byla beseda s občanským aktivistou Johnem Bokem (1945).
Jeho rodiči byli československý letec
RAF Bedřich Bok a angličanka Florence
Mary Spence, která po válce s otcem odešla
z vlasti do Československa. To byl jen začátek příběhu, který nám vyprávěl s mnoha
dalšími detaily svého života. Mluvili jsme
o samotném začátku „sametové revoluce“, o jeho spolupráci s Václavem Havlem,
a v neposlední řadě také o spolku Šalamoun,
který se věnuje nezávislým revizím trestněprávních kauz, při nichž vzniklo podezření,
že v jejich průběhu došlo či dochází k porušování lidských a občanských práv, či k možnému pochybení orgánů veřejné moci. Více
se o životě pana Boka dozvíte z jeho vyprávění, které je zaznamenáno na www.pametnaroda.cz a o současné aktivitě také na
www.spoleksalamoun.com
Další skvělou besedou měsíce listopadu
byl večer s Josefem Rauvolfem, českým
překladatelem a publicistou. Ten nás provedl hudbou, která byla v době totalitního
režimu zakázána. Kromě poslechu skladeb
jsme si navzájem vyměnili řadu vzpomínek
spojených s kulturou a hudbou. Je pravda,

že jsme se navzájem svými zážitky i překvapili.
Společně jsme si také prohlédli výstavu
Kytary proti totalitě, je to první ze dvou výstav, která zdobí naše město až do 3. 12. 2019.
Zároveň Vás zveme na komentovanou prohlídku výstavy Já prostě nemůžu žít jinak!
Ta se uskuteční 3. 12. 2019 od 18 hod. v Kulturním středisku. Výstavou nás provede její
spoluautor, historik Petr Blažek.
Hlavní oslavy, ve kterých jsme se společně se ZUŠ Bandem nejen veselili, ale
vyhlásili jsme také vítěze výtvarné soutěže a připomněli si první porevoluční dny,
týdny a měsíce, se uskutečnily setkáním
se zakladateli Občanského fóra v Pečkách.
Děkujeme paní Hynkové, panu Novákovi,
panu Kaplanovi a panu Pospíšilovi za to, že
byli ochotni se s námi podělit o své zážitky
z doby před třiceti lety, ale hlavně pak za
to, že se spolu s ostatními postarali o to, že
i v Pečkách se na sklonku roku 1989 věci začaly rychle měnit.
Pánové Kaplan, Pospíšil a Schulz zaznamenali pro Paměť národa své vzpomínky na
tuto revoluční dobu, a již brzy se o ně se čtenáři Pečeckých novin podělíme. Pro dnešek
přinášíme kromě několika fotografií také
první prohlášení Občanského fóra ze dne 19.
listopadu 1989.
Další originální připomínkové akce a besedy proběhly v našich pečeckých školách
a mile nás všechny překvapily i nejmenší
děti z naší školky.
V kostele sv. Václava a v jubilejním chrámu Jana Husa proběhly v neděli 17. listopadu 2019 vzpomínkové mše. Položili jsme
květiny k památníku 17. listopadu a slavnostně se rozezněly také zvony ke vzpomínce významných historických událostí.
Všem občanům děkujeme za jejich zájem!
Alena Švejnohová

Další zajímavosti na dané téma
naleznete na straně 12.
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Zprávy z radnice

Pečecké

Z listopadových jednání rady města
RM schválila:
• Vzory žádostí o příspěvek z rozpočtu města na činnost sportovních oddílů v roce 2020.
• Uzavření „Smlouvy o podmínkách provedení stavby č. E618-S/2019/Šíp“ – se SŽDC, s.o.
Praha zastoupené na základě plné moci fy. SUDOP Praha, a.s. Jedná se o pozemky v majetku města (mimo obec) č. parc. 368/5, 369/3 a 370/6 v k.ú. Velké Chvalovice. Uzavření
smlouvy je podmíněno vydáním stavebního povolení.  
• Zveřejnění záměru na pronájem částí pozemků č. parc. 1467/1 a 1467/3 v obci a k.ú. Pečky
(plechové garáže - lokalita „U Rejnoka“) a části pozemku č. parc. 1927/1 v obci a k.ú. Pečky
(plechová garáž na sídlišti) za těchto podmínek:
- pronájem se týká částí pozemku pod plechovými garážemi (lokalita u Rejnoka a na Sídlišti  v ul. Přátelství – výměra pod 1 garáží cca 20 m2 ) ;    
- nájem činí 100,- Kč/garáž/měsíc (tzn. 1.200,- Kč/rok);  
- nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 1. 2020  na dobu určitou  31. 12. 2020;
- pronajímatel zajistí sepsání nájemní smlouvy.
• A navrhuje  zvýšit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2020 na 700,- Kč
s tím, že tento bod bude zařazen do ZM 13. 11. 2019.
• Od příštího roku přesunutí místa konání Pietní vzpomínky do římskokatolického kostela
Sv. Václava v Pečkách.
• Změnu trasy zelené turistické značky dle žádosti Farního sboru českobratrské církve
evangelické dle nákresu.
• Revokaci usnesení, bod 4p) ze dne 14. 10. 2019 ve věci převzetí osobního automobilu Renault Kangoo, RZ 4S39877 od příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Pečky
a souhlasí s prodejem uvedeného vozidla příspěvkovou organizací. Tržba z prodeje bude
příjmem investičního fondu příspěvkové organizace.
• Na základě žádosti ředitele příspěvkové organizace Kulturní středisko města Pečky  
bezúplatný převod osobního automobilu Renault Kangoo, RZ 4S39877 z příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Pečky na příspěvkovou organizaci Kulturní středisko
města Pečky.
• Poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč společnosti Domácí hospic Srdcem z.ú., na
podporu provozní činnosti. Dar bude poskytnut v roce 2020.
• Zřízení mobilní aplikace Mobilní rozhlas za cenu 36.000,- Kč/rok.
• Dává souhlas jako zřizovatel Základní školy Pečky, Tř. Jana Švermy 342 s přijetím účelově
určeného finančního daru od „Women for women“, o.p.s., v rámci projektu obědy pro děti.
Jedná se o dar ve výši 49.200,- Kč pro celkem 16 žáků ve školním roce 2019/2020 a to v období od 2. 1. 2020 do 30. 6. 2020.
• Pořádání silvestrovského ohňostroje v roce 2020.
• Navýšení úvazku na 13,75 pracovníků Pečovatelské službě města Pečky na dobu 12 měsíců od 12. 11. 2019.
RM doporučila ZM ke schválení:
• Uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí kupní „ – jedná se o odkoupení pozemku č. parc.
359/93 (203 m2) – orná půda v k.ú. Velké Chvalovice. Pozemek bude odkoupen za účelem
zpřístupnění sousedního pozemku č. parc. 359/212  na veřejnou komunikaci - ul. Ke Hřišti
studii řešení dopravy.
• Odkoupení nově zaměřeného pozemku č. parc. 1002/8 (6 m2)  v obci a k.ú. Pečky - od firmy
Senior Resort Pečky, s.r.o. se sídlem ve Vrbové Lhotě 14.
• Odkoupení pozemku č. parc. 196/1 o celkové výměře 389 m2 - id. podíl ve výši ½ vůči celku
(k.ú. Dobřichov) - část cyklostezky Pečky x Ratenice.
• Odkoupení pozemku č. parc. 2178/16 (51 m2) - břeh Mlýnského náhonu.
• OZV č. 1/2019   o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Blanka Kozáková

Vybráno z listopadového Zastupitelstva města
ZM schválilo:
• Odejmutí čestného občanství města Pečky panu Miloši Jakešovi.
• OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
• Odkoupení pozemku č. parc. 2178/4 (218 m2) -ideální podíl ¾ vůči celku - břeh Mlýnského
náhonu.
• Odkoupení pozemku č. parc. 1958/15 (239 m2) - břeh Mlýnského náhonu.
• Odkoupení části pozemku č. parc. 2178/10 (339 m2) -ideální podíl ¼ vůči celku – břeh Mlýnského náhonu.
• Odkoupení části pozemku č. parc. 2178/10 (339 m2) -ideální podíl 1/8 vůči celku – břeh
Mlýnského náhonu.
• Odkoupení části pozemku č. parc. 2173/8 (54 m2) -orná půda a č.parc. 2173/1(6.756 m2) -orná
půda-ideální podíl 1/8 vůči celku.
• Odkoupení pozemku č. parc. 1958/27 (17 m2) - břeh Mlýnského náhonu a pozemku č. parc.
1957/18 (716 m2) - orná půda.
• Odkoupení pozemku č. parc. 1958/26 (11 m2) - břeh Mlýnského náhonu.
• Architektonickou studii “Řešení dopravy a architektonický návrh vstupu MŠ Mašinka
Pečky” s podmínkou zapracovat do studie vyvýšenou podezdívku.
• Odkoupení pozemku č. parc. 2178/16 (51 m2) - břeh Mlýnského náhonu.
• Odkoupení pozemku č. parc. 196/1 o celkové výměře 389 m2 - id. podíl ve výši ½ vůči celku
(k.ú. Dobřichov) - část cyklostezky Pečky x Ratenice.
• Uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí kupní „ - jedná se o odkoupení pozemku č. parc.
359/93 (203 m2) – orná půda v k.ú. Velké Chvalovice. Pozemek bude odkoupen za účelem
zpřístupnění sousedního pozemku č. parc. 359/212 na veřejnou komunikaci - ul. Ke Hřišti.
• Založení společnosti Služby města Pečky s.r.o.
• Zakladatelskou listinu této společnosti, jejíž návrh, který bude podkladem pro vyhotovení
notářského zápisu, tvoří přílohu tohoto usnesení, (s tím, že notářský zápis může obsahovat
formulační či typografické změny, popř. může být doplněn o ustanovení plynoucí ze zákona o obchodních korporacích, bude-li zachován věcný obsah návrhu).
• Vklad do základního kapitálu této společnosti je ve výši 200.000,- Kč.
• Zastupitelstvo města určuje prvním jednatelem společnosti Služby města Pečky s.r.o. Ing.
Adama Branta.
Blanka Kozáková
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Obchvat
Pečky – sever
Vážení občané, dovolte mi Vás informovat o tom, že probíhají jednání s projektovou kanceláří Atelier PROMIKA, která
zpracovává pro Krajskou správu a údržbu
silnic Středočeského kraje, p.o. v rámci projektové dokumentace obchvat města Pečky, dopravně-inženýrské podklady, ověření
inženýrských sítí, geotechnickou rešerši,
dendrologický průzkum a dále prověření
dopadů nového obchvatu na životní prostředí a výsledkem jejich činnosti bude studie
realizovatelnosti samotného obchvatu, která bude respektovat aktuálně platnou legislativu. Máme radost, že se věc posunuje
kupředu.
Alena Švejnohová

Zeleň v Pečkách
a blízkém okolí
V průběhu letošního podzimu došlo a dojde k několika zásadním změnám v zeleni
na území města Peček a jeho okolí. V říjnu
a listopadu došlo k dosázení javorových alejí
v ulicích Přátelství a 28. října díky podpoře
organizace Sázíme stromy.
V listopadu desítky pečeckých dobrovolníků vysázeli stovku stromků kolem tatecké
silnice a u polňačky od ratenické cyklostezky ke kolejím. K výchovnému řezu dojde až
na jaře, aby nedošlo v průběhu zimy u ostříhaných větviček k poškození mrazem.  
Pozemek města u rybníka (bývalý smrkový
větrolam) bude nejdéle na začátku prosince osázen novými stromy včetně založení
nových trávníků. V listopadu byl schválen
výběr dodavatele na realizaci akce  „Revitalizace centrálního městského parku v Pečkách sever“.  V průběhu vegetačního klidu
dojde ke kácení neperspektivních dřevin a
k prořezu stávajících dřevin a to podle projektové dokumentace. Počínaje jarem budou zahájeny práce na revitalizaci trávníků,
založení podrostových luk a několika druhů
květnatých luk. Výsadba nových stromů
v celém parku proběhne v příštím roce.
Vedle těchto aktivit dochází k založení
záhonů v připravených rabatech podél   již  
zrekonstruované ulice J. A. Komenského,
k založení trávníků na tř. Jana Švermy a záhonů s okrasnými travinami na Masarykově
náměstí. V části u parku pod vodojemem navíc dojde k instalaci umělé závlahy.
Obnova zeleně ve městě není levnou záležitostí. O to více nás těší, že se podařilo získat dotaci na výsadbu zeleně na pozemku
po smrkovém lesíku u rybníka.
Tomáš Vodička

Máky
Děkujeme všem, kdo
se v listopadu zapojili
do sbírky ke Dni veteránů. Děkujeme také
žákům 9.C naší školy,
kteří při akci pomohli.
Vy, kteří jste přispěli do
zapečetěných kasiček
a připnuli vlčí mák na
klopu, jste přispěli na
zachování příběhů našich statečných veteránů pro další generace.
Srdečně děkujeme! Získat další informace
a přispět i v průběhu roku můžete na www.
denveteranu.cz
Alena Švejnohová
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Navýšení poplatku za svoz
komunálního odpadu
Vážení občané,
město Pečky rozhodlo o navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu o 200 Kč
za rok. V roce 2020 bude roční poplatek na
jednu osobu činit 700 Kč, což odpovídá navýšení o necelých 17 Kč na osobu za 1 měsíc.
Náklady na poskytování kompletních
odpadových služeb města, tedy svoz komunálního odpadu, bioodpadu a tříděného odpadu, provozování sběrného dvora,
skládkování, zpracování tříděného odpadu,
likvidace nebezpečného odpadu, likvidace
černých skládek atd. pak vyjdou občana na
méně než 60 Kč za měsíc.
Poplatky za svoz komunálního odpadu
se dlouhodobě nenavyšovaly, nebyly zohledněny rostoucí náklady a skládkovné, vliv

inflace, navýšení množství vyprodukovaného komunálního odpadu ani rozšiřování služeb. Město každoročně kompletní odpadové
služby dotuje a bude v této politice pokračovat i nadále. Pro Vaši informaci uvádíme, že
od 1.1.2020 navyšuje provozovatel skládky,
na kterou je směsný odpad odvážen, skládkovné v přepočtu na jednu osobu o 66 Kč
ročně. V roce 2021 to bude pravděpodobně
o 99 Kč/rok.
Neustále se snažíme zvyšovat nejenom
komfort odpadových služeb, a to rozšířením
druhů sváženého tříděného odpadu, množstvím sběrných nádob a sběrných míst, ale
také zachováním čistoty v našem městě.
Děkujeme vám za pochopení.
Iveta Minaříková

Vcházíme do kostela

V Pečkách se od roku 1906 začal stavět
kostel sv. Václava podle projektu karlínského stavitele Bohumila Štěrby. O čtyři roky
později, když architekt zemřel, neměl kostel ještě zasklená okna ani dveře. Do stavby
byly všechny dveře hlavního portálu, do severní a jižní lodi a menší dveře do sakristie,
bývalého depozitáře i malé na šnekové scho-

diště na kůr, zřejmě podle Štěrbova projektu, dodány později. Hlavní dvoukřídlé dveře
západního portálu, zhotovené ze silných fošen, vedou do podvěží. Výzdobu tvoří ploché
pásy z kované a ryté oceli, z nichž vycházejí
siluety stylizovaných útvarů podobné listům nebo květům, zakončeným obloučky.
Klapačka má také podobu plochého hladkého pásu s několika výběžky, zakončenými
stylizovanými kvítky. Výrazným detailem je
žlábkovaná klika. Výzdobu plochy dveří doplňuje na spodu funkční kopna opakující se
v podobě pásu s okrajem střídajícím obloučky a hroty, přibité malými hřeby s kulatou
hlavou. Pod klikou je stylizovaná lichoběžníková deska zámku s obloučkovým zakončením, na levém křídle pak tordovaná přítuha.
Stylizované útvary připomínají proměnu
naturalistické v geometrickou secesi a jen
volně navazují na novorománské prvky architektury průčelí. Podobně jsou provedené
i ostatní dveře, otevírající funkční vstupy
do interiéru, lišící se umístěním kliky podle
toho, zda jde o pravotočivá nebo levotočivá
křídla. Hlavní dveře však vedou tunelovitým průchodem pod kruchtou k mladším
proskleným dvoukřídlým dveřím do lodi,
chráněným od roku 2014 mříží od vynikajícího kovářského mistra Karla Bureše… Blíží
se nejmilejší a toužebně očekávané svátky
v roce. Vstupte alespoň jednou o Štědrém
večeru na půlnoční do prozářeného interiéru!
Miloslav Vlk,
historik umění a člen kulturní komise města

Radovan Lukavský
Ještě se vzpomínkou vracíme k nedávnému výročí Radovana Lukavského, kterému
jsme v minulém čísle věnovali medailon. Na
fotografii vidíme pana Lukavského s Františkem Pospíšilem, prvním polistopadovým
starostou Peček. Spolu s nimi je na fotografii paní Soňa Piknerová, tehdejší tajemnice
úřadu. Jak pan Pospíšil vzpomíná, bylo to
velmi milé setkání a Radovan Lukavský byl
šťasten, že i v Pečkách si lidé přáli změnu.
Projevil velkou radost nad vznikem Občanského fóra a popřál všem občanům našeho
města hodně dobré vůle. Na druhé fotografii
vidíme také divadelní a filmovou herečku
Věru Galatíkovou (1938-2007), která tenkrát
doprovázela svého kolegu a přítele z Národního divadla na návštěvě Peček. Bylo to velmi srdečné setkání!
Libor Vodička
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Mapová
aplikace města
Od 1. 12. bude na webu města zprovozněna digitální mapová aplikace. Tato aplikace
funguje na první pohled podobně jako známé mapy.cz, ale nabízí výrazně vyšší rozlišení a rozsáhlejší objem informací.
Je možné aktivovat při prohlížení map
jednotlivé vrstvy. Můžete si zobrazit jednotlivé inženýrské sítě (telecom, veřejné osvětlení, rozhlas, plyn, kanalizaci, elektro, vodovod) nebo například územní plán. Mapová
aplikace je propojena s katastrem, takže
můžete vidět jednotlivé parcely, druhy pozemků, nebo způsoby jejich využití.
Využití pro běžného občana je ve snadném náhledu, zda daná parcela je zasíťovaná, případně jaké sítě k ní vedou. U komunikací lze zobrazit jejich třídu, povrch, nebo
sítě, které jsou pod nimi.
Využití pro město je výrazně širší. Aplikace nám umožňuje exportovat data včetně
údajů k sítím, městskému mobiliáři, veřejnému osvětlení apod. Dále pracovat s katastrem nemovitostí a exportovat z něj data
nejen pro jednotlivé pozemky, ale i pro celé
oblasti podle výběru plochy či linie. Veškerá data můžeme upravovat a doplňovat. Do
map tak v nejbližší době plánujeme např.
zakreslit odpadové hospodářství (koše, kontejnery a kontejnerová stání).
Pečecké služby mohou využívat přehledné zobrazení sítí pro jejich údržbu a obměnu. Bonusem jsou historické mapy. Ortofotomapa z roku 1953, mapy z III. A II. vojenského mapování.
Mapová aplikace je nástrojem usnadňujícím orientaci a nenahrazuje vyjádření
správců sítí. Ke stavebním úpravám stále
bude třeba žádat o vyjádření k budovaným
vodovodním nebo kanalizačním přípojkám.
Tomáš Vodička

Vítání nových
občánků
26. 11. 2019 proběhl slavnostní ceremoniál vítání nových občánku Města Pečky.
Akce proběhla jako tradičně v obřadní
místnosti   budovy Městského úřadu v Pečkách, kde se k této příležitosti sešlo devět
dětí. Kromě rodičů dětí byli přítomní také
dědečkové, babičky, sourozenci a další rodinní příslušníci. Dalo by se říci, že obřadní
místnost byla takřka plná.
Zahájení ceremoniálu vítání občánků
se ujala matrikářka města paní Zuzana Vaněčková, jež přivítala přítomné a pronesla
úvodní slova. Dále děti zdejší MŠ Mašinka
přednesly připravené básničky, které s nimi
připravila paní ředitelka Mgr. Miroslava
Zumrová, a po kterých následoval proslov
starostky města Mgr. Aleny Švejnohové.
Jako dárek děti od města obdržely jídelní
soupravu s motivem krtečka a maminky kytičku a blahopřání.
Po skončení měli rodiče možnost se s dítětem vyfotit u kolíbky, případně i s dalšími
rodinnými příslušníky, a tyto fotografie po
zpracování obdrží v tištěné podobě jako památku na tuto slavnostní událost.
Jankovský Matyáš; Suchá Nella; Dos
Santos Paulo Felipe; Skořepa Petr; Gabriel
Leo Stephen; Hübsch Jonáš; Hrabánek Jonáš; Gezo Kryštof Ilja; Staněk Milan.
Zuzana Vaněčková
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Výtvarná a literární soutěž
V rámci oslav 17.listopadu upořádalo
město Pečky výtvarnou a literární soutěž na
téma 17. listopad pro žáky pečeckých škol.
Vyhodnotit vítězné práce byl opravdu velmi
obtížný úkol. Často tedy byla udělena i mimořádná ocenění. Všechny práce pak byly
k vidění až do konce listopadu na výstavě
v sále v ZUŠ v Pečkách.
Výsledky výtvarné soutěže:
Kategorie MŠ:
1. místo: Erik Kyhos
1. místo: třída Kytička
2. místo: Lucie Mišovicová
3. místo: třída lištička
Zvláštní cena: třídy Kytička a Domeček
Kategorie1. a 2. třídy:
1. místo: třída 1. A
1. místo: Stela Chocholatá
2. místo: Adam Kulp
3. místo: Klaára Jeřábková
Kategorie 3. - 4. třídy:
1. místo: Luciána Antonia Salerno
2. místo: Kryštof Tax
3. místo: Aneta Culková
Zvláštní cena: třída 4. A

Kategorie 5. - 6. třída:
1. místo: Johana Charousová
Kategorie 7. - 9. třída
1. místo: Jan Litomyský
2. místo: Michal Špik
3. místo: Tereza Sináková
Kategorie Základní škola,
příspěvková organizace
1. místo: Růžena Garone
2. místo: Zdeněk Mikovec
3. místo: děti z přípravné třídy
Kategorie ZUŠ a Vzdělávací centrum
1. místo: Jáchym Litomyský
2. místo: Tereza Poláčková
2. místo: Natálie Suchánková
3. místo: děti ze vzdělávacího centra se svou
kolektivní prací
Zvláštní cena: Svícen svobody - vzdělávací
centrum
Literární soutěž
1. místo: Alex Adamovič 2. C
2. místo: Filip Michálek 2. C
Gratuluji všem zúčastněným.
Blanka Kozáková
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... na internetu
nenajdete všechno
Dnes začneme rovnou citací: Alymeth
je teplý nápoj z červeného vína, který
pily naše babičky, či spíše prababičky,
svařený s cukrem, muškátovým květem,
skořicí, koriandrem a bobkovým listem
zapálený plamenem. Když oheň sám zhasl nápoj se přecedil a popíjel.
Tak praví kniha „Jídla a nápoje našich
předků“ od Rastislavy Stoličné, vydaná v r.
1991 nakl. Veda.
Vaše knihovna

Pečecké služby s.r.o.
Přejeme Vám i všem Vašim blízkým
příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce 2020 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

Kultura v Pečkách
Máme za sebou kulturně velmi pestrý
listopad. Většina akcí byla plánována v souvislosti s oslavami 17. listopadu. Našly se ale
i výjimky. Spolu s Martinem Drahovzalem,

spisovatelem, divadelním režisérem a scénaristou jsme se měli možnost zaposlouchat do příběhů a pověstí Pečecka. Byly to
úsměvné, záhadné i veskrze dramatické příběhy a pověsti. Pan Drahovzal předvedl svůj
dar, zaujmout svým vyprávěním všechny věkové kategorie.
Početné publikum měl i nádherný koncert Řeč andělů v podání harfistky Katariny
Ševčíkové a sopranistky Valentýny Mužíkové. Kombinace harfy a sopránu byl ve spojení s prostorem Jubilejního chrámu Jana
Husa skutečně neopakovatelný zážitek.
Pokud jste ale žádnou z akcí nestihli,
nezoufejte. Prosinec bude na kulturu stejně bohatý. I v adventním čase se budeme
moci potkat na besedách, výstavách a koncertech. Mimochodem AC-CORD Motol se
k nám pro velký úspěch se svou Rybovou
mší po roce opět vrací.
Jako bonbónek si pro vás město Pečky na
13. 12. připravilo divadelní představení Víti
Marčíka pro celou rodinu Setkání před Betlémem. Termíny konání jsou na poslední
straně nebo na webových stránkách města
v akcích.
Těším se na setkání s vámi.
Blanka Kozáková

Vzpomínáme
Stále vzpomínáme na
25. výročí tragického
úmrtí pana Lubomíra
Koláře z Peček.
Manželka, syn Karel
a dcera Eva s rodinami

Dne 4. prosince vzpomínám nedožitých
80 roků paní Jindřišky Trnkové, narozené Lípové, z Velkých Chvalovic.
S láskou a bolestí v srdci vzpomíná
manžel Ing. Václav Trnka
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Rychlá jízda trestá se pokutou 20 K
Po dlouhé době znovu listuji knihou Jak
se bavila Praha. Když přijdu na celostránkovou fotografii zalidněnou smějícími se, natěšenými diváky, musím se zasmát s nimi.
Ti všichni ve čtyřech patrech nad sebou
počínaje chodníkem a konče střešním hřebenem čekají na automobilový závod Zbraslav – Jíloviště. Podle půvabné módy, ženy
v sukních ke kolínkům, muži většinou v kloboucích, se jel v některém dvacátém roce
minulého století.
Automobilismus – začalo to prý práškem
z plavuně pučivé, který roztočil první výbušní motor. A pokročilo k jednomu z nejdražších sportů, kde platilo a platí : „ Pověz
mi, v jakém autě jezdíš, a já ti řeknu, kolik
bereš!“ Podle statistiky bylo k 1. říjnu 1926
v zemi 39 500 motorových vozidel.
To chtělo pravidla. Kandidát šoférství,
který žádá o připuštění k úřední zkoušce
řidičské, musí prokázat okolkovaným vysvědčením úředního lékaře, že je zdráv,
dobře vidí a slyší, netrpí „silnou nervosou“.
Požadavkem je bezúhonnost a „dle možnosti má být poznamenáno, není – li kandidát
náchylný k opilství.“ Má mu být nejméně 18
let a je státním příslušníkem ČSR. Jan Jelínek, bytem v Praze, přikládá tedy k žádosti
za zkoušku řidičskou šest příloh, mj. vysvěd-

čení o praxi a dvě fotografie. O autoškolách
není řeč.
K předepsané rychlosti – venku na silnicích 45 km/hod, ve městech a vesnicích nejvýš 15, taktéž v Praze, „ avšak aby se nebrzdil uliční provoz, trpí se mlčky rychlost až
35 km/hod., pokud se nic nestane.“ V městech na křižovatkách, v zatáčkách, úzkých
uličkách … „ má se jezditi pouze 6 km/hod.
– krokem, jak chodí rychlejší chodec.“
V příručkách pro řidiče se radí, jak postupovat, plaší – li se při setkání koně, kterým
vozidlům se vždy vyhnout, např. povozu
pana prezidenta, povozům hasičským a ambulančním, kdy rozsvítit svítilny, z čeho se
skládá poznávací značka, v Praze se zakazuje jezdit s otevřeným výfukem, „ pouze na
kratičkou domu smí řidič výfuk otevřít.“
V roce 1928 pražská továrna letadel Aero
představuje svůj třísedadlový roadster
s tím, že časy, kdy „ míti auto mohl si dovoliti jen veliký boháč, minuly.“ Jejich vůz,
opatřený všemi vymoženostmi automobilové techniky, spotřebuje cca 6 l benzinu na
100 km. Cena pouhých 18 000 Kč.
V této době působil v továrně jako šéfpilot dobřichovský rodák Josef Novák ( 1893
– 1934), vynikající letec, držitel rekordů.
Zdena Ferešová
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Kam zmizel
pečecký farář
Vágner?
Pečecký farář František Vágner, se narodil 15. listopadu 1908 ve Vrbčanech. Vystudoval bohosloveckou fakultu v Praze a na
katolického kněze byl vysvěcen 11. 11. 1934.
Jako kněz působil např. v Obříství, v Praze
ve Spálené ulici, koncem 2. světové války
byl v Dobřichově a poté farářem v Pečkách.
Po komunistickém převratu v 50. letech
min. století se stal vedoucím ilegální odbojové skupiny složené z bývalých členů
Lidové a Národně socialistické strany. Tato
skupina měla k dispozici vysílačku ukrytou
v pečeckém kostele a byla ve spojení s centrálou CIC (protišpionážní sbor - výzvědná
služba armády USA) prostřednictvím jejího
agenta Štěpána Hovorky narozeného 6. 3.
1898 v Pečkách.
StB činnost skupiny sledovala. Koncem
roku 1949 již farář Vágner očekával zatčení.          
1. 12. 1949 při vybírání mrtvé schránky
u mostu přes Výrovku mezi Pečkami a Vrbovou Lhotou byli Vágner a Hovorka obklíčeni asi 11 příslušníky StB. Při přestřelce se
faráři Vágnerovi podařilo uprchnout. Štěpán
Hovorka byl zasažen a na místě zemřel na
průstřel břicha. Byl tajně pochován o několik dnů později na pečeckém hřbitově.
Františku Vágnerovi se zdařil útěk přes
státní hranici. Prošel uprchlickým táborem
Valka u Norimberka. Tam jeho stopa končí.
Lenka Třísková

Lípa starosty
Tvrze

Českobratrská církev evangelická v Pečkách
vás srdečně zve na

Adventní koncert
Neděle 8. 12. 2019 v 16:00 hodin

J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Kraft, americké spirituály
a další díla zazní v podání vokálního uskupení
Piccolo coro ed organo

Evangelický kostel v Pečkách
Husovo nám. 480
vstupné dobrovolné

Od 10. listopadu máme u kostela nový
strom - Lípu starosty Jaroslava Tvrze. Iniciátorem myšlenky byl radní pan Tomáš
Vodička. Poděkování však patří nejen jemu,
ale i všem ostatním, kteří se na výsadbě podíleli. Počasí, které výsadbu provázelo, bylo
opravdu sychravé a nevlídné. Přesto přišla
řada lidí, nejen z kruhu rodiny, kteří si na
pana starostu zavzpomínali.
Blanka Kozáková
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Pečecké hodiny

Po dlouhé přípravě začaly práce na zprovoznění hodin na evangelickém kostele.
Příprava to nebyla jednoduchá. Projekt
restaurování totiž musí projít obvyklým
kolečkem, které zná každý správce památkově chráněného objektu důvěrně. Začali
jsme předběžným seznámením pracovníků
Národního památkového ústavu se zamýšlenou opravou. Po projednání přišel na řadu
výběr dodavatele. Požadavkem památkářů
bylo, aby hodinář měl licenci Ministerstva
kultury, kterých je v České republice jen
velmi málo. To nejen zúžilo naše možnosti
výběru, ale také podstatně zvýšilo cenu.
Nakonec jsme vybrali mladého hodináře pana Jana Marka z Turnova, který podal
nejvýhodnější nabídku. V půlce listopadu byl stroj snesen z věže, aby byl v dílně
proveden detailní průzkum a dokumentace
aktuálního stavu, což je povinná součást
restaurátorské zprávy. Dalším krokem bylo
podání žádosti o závazné stanovisko Odboru
památkové péče v Kolíně na základě zpracovaného restaurátorského záměru. Tento
dokument stanovuje postupy a technologie,
jakými má být oprava provedena, a je také
pokynem k zahájení restaurátorských prací.
Oživení věžních hodin jsme museli rozdělit
do třech fází.
První z nich, která se nyní realizuje, předpokládá kompletní restaurování samotného
hodinového stroje. V druhé etapě budou
obnoveny přidružené mechanismy - přenos
pohybu od stroje k ciferníkům a systém natahování. V poslední etapě by mělo dojít na
výměnu ciferníků a rafií za nové, věrnější
historické předloze. I nadále pořádáme sbírku na další etapu opravy, přispět je možné
během akcí v kostele, nebo převodem na
účet 502862399/0800 s poznámkou „hodiny“.
Potvrzení o daru je možné vystavit na vyžádání. Všem, kdo hlasovali pro hodiny i přispěli, děkujeme.
Jonáš Hájek

Minigolf Pečky
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Společenský klub

Závěrečný turnaj 2. ligy se hrál v OC Kotva Praha. Po prvních dvou kolech naše družstvo vedlo, ale pak přišla na naše hráče slabá
chvilka a vedení bylo ztraceno. Po posledním kole jsme nakonec skončili celkově na
třetím místě. Výborně hráli naši žáci. Erik V.
byl pátý, na dalších místech se umístili Vojta
K., který hrál svůj první ligový turnaj a Michal R., jeho to byl turnaj druhý.
Seniorky obsadily všechna místa na bedně a senioři druhé a třetí místo ve své kategorii.

Výletníci
Koncem října jsme se vydali vlakem na
výlet do Kroměříže. Prohlédli jsme si jeden
okruh na zámku a pak jsme přesvědčili paní
průvodkyni o našem velkém zájmu prohlédnout si i Sallu terrenu. Tak nás provedla
i zde. Někteří stihli ještě projížďku po zámecké zahradě. Po malém občerstvení jsme
se vydali do Květné zahrady, kde jsme stihli
poslední komentovanou prohlídku v Rotundě. Květná zahrada je velkolepá i na podzim.
Pohled z terasy byl úchvatný a při prohlídce čtvrt kilometrů dlouhé kolonády, kterou
lemuje 44 soch a 46 bust, jsme obdivovali
umění našich předků. Na jaře se sem vydáme opět, abychom si tu krásu ještě jednou
prožili.

Společenský klub – otevřeno pro všechny, kteří se chtějí pobavit, každé pondělí
od 14 hod. Členky klubu si zahrály minigolf
s dětmi z minigolfového oddílu.

Výcvik řidičů

Několik seniorů se zúčastnilo akce, kterou připravila Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů, zaměřenou na seniory, nazvanou Jedu s dobou. Na autodromu
v Hradci jsme si vyzkoušeli jízdu a brzdění
na mokrém povrchu, vyhýbání se překážkám, chování auta při brzdění na různém
povrchu a v zatáčkách. Zdravotnice nám
připomenula zásady první pomoci. Jezdilo
se vlastními auty a někteří měli ze začátku
i strach, ale s počtem jízd jsme se v technice zlepšovali a nakonec odjížděli spokojeni,
že nám toto bylo umožněno a zcela zdarma.
Žádné auto nehavarovalo. Polovina řidičů
byly ženy a věk všech účastníků byl od 65
do 75 let. Příští rok se zase rádi zúčastníme.
Všem řidičům seniorům tuto akci doporučujeme a rádi vám podáme další informace.

Co na Vás čeká?
Jára Cimrman

Přátelské setkání u pomníku Járy Cimrmana v pečeckém parku. Dovolte mi, abych
Vás co nejsrdečněji pozval, na každoroční
přátelské setkání u pomníku Járy Cimrmana v parku, kde proběhne malý seminář
s odhalením motta na rok 2020. Setkání proběhne v pondělí 30. 12. od 15:45 hodin.  
S pozdravem J. Lazar

Zahajujeme žolíkový turnaj, zúčastnit se
může každý, počítá se 10 po sobě jdoucích
nejlepších her v termínu listopad – leden
2020.
2. 12.  se sejdeme na bowlingu a vyzkoušíme si tuto hru.
Každé pondělí od 9,30 hod. se koná cvičení pro seniory v kult. středisku.
Každé úterý a čtvrtek od 11:30 hod. probíhá v kolínském bazénu cvičení pro seniory. Trvá půl hodiny a pak se můžete vyhřát
ještě ve vířivce nebo si zaplavat.
V. Šuková

Poděkování

Moc děkujeme za milé pozvání na předvánoční posezení s tancem a živou hudbou,
které jsme dostaly od místní pečecké organizace Svazu tělesně postižených v ČR z.s.
Přestože jsme seděly u stolu označeného
jako hosté, zdaleka jsme si tak nepřipadaly.
Bylo to velmi milé a srdečné setkání.
Všem přítomným i organizátorkám akce
přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Blanka Kozáková a Iveta Minaříková
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Poštovní holubi v Pečkách

I přesto, že zde v Pečkách žijete spoustu
let, asi jen málo z vás ví o pečeckém spolku
Chovatelů poštovních holubů. Jeho vznik se
traduje již od roku 1927. Poštovní holubářství je celosvětovým koníčkem či vlastně
sportem a chovat poštovní holuby v současné době je pěkná, i když dosti finančně i časově náročná záliba. Proto se také naše členská základna neustále snižuje. No a právě
proto bych vás alespoň touto cestou provedla naším sportem a seznámila s tím, jak vše
funguje, že kvalitní poštovní holubářství má
svoji tradici i v našem kraji a že ani u holubářů není vše jednoduché jak se někdy zdá.  
Poštovní holub je plemeno holuba domácího, šlechtěného pro vynikající prostorovou orientaci a schopnost návratu domů
z velkých vzdáleností. K přenášení zpráv
holubí poštou byli holubi využívání už od
středověku, byli využívání ptáci různých
typů i plemen. Současný poštovní holub je
specializované plemeno vyšlechtěné v Belgii a Anglii v 18. a 19. století. Plemeno má
ustálený exteriér a jednotný mezinárodně
uznávaný  vzorník. Podobá se holubovi skalnímu, jeho vzhled je zcela podřízen výkonu,
rychlosti  a vytrvalosti v letu.
Slyšíte-li slovo poštovní holub, nepředstavujte si pošťáckou brašnu plnou dopisů,
ani holuba, který létá od jednoho adresáta
k druhému.

Poštovní holubi jsou chováni pro svůj
vynikající orientační smysl a lásku k holubníku, ve kterém se narodili. To je hlavní
stimul, který je žene vrátit se na toto místo
z obrovských vzdáleností. Mylné jsou představy, že řeknu poštovnímu holubovi kam
má zprávu donést a on doručí zprávu na požadované místo. Holub se vrátí vždy jen do
svého domovského holubníku.
Spousta lidí, když vidí holuba, představí
si takového toho krováka - šmudlu z věže,
jak se říká, plného nemocí a parazitů. Poštovní holubi jsou několikrát ročně svými
chovateli očkováni, přeléčeni na různé nemoci a odčerveni, protože bez výborného
zdravotního stavu vám takový holoubek vítěze závodu nikdy neudělá a když se mu to
pak jednou mezi tím obrovským množstvím
ostatních holubů povede, tak věřte, že jste
na něj sakra hodně pyšní.
Tím bych pomalu ukončila dnešní povídání a budu se na vás čtenáře těšit v některém z příštích čísel, kdy si povíme, jak
vůbec takového pošťáka poznáte, jak probíhají samotné závody, odkud se naši svěřenci vracejí a nebo jak vlastně naučíte takové
holoubátko vracet se domů, když někdy již
i ve třech měsících života míří na svůj první
závod.
Za CHPH Petra Mašínová

Předvánoční posezení
Blížící se vánoční svátky jsou báječnou
příležitostí, kdy se můžeme setkávat se svými přáteli, známými a vrstevníky. A proto se
touto dobou každoročně setkáváme s našimi
členy. Nejinak tomu bylo i letos, kdy jsme se
21.11. 2019 sešli v Kulturním středisku města Pečky na předvánočním posezení. Pozvání přijali hosté z MÚ Pečky, místostarostky     
Mgr. Blanka Kozáková a Bc. Iveta Minaříková, dále členky výboru okresní organizace
STP Kolín a členky spřátelených organizací

STP Radim a Týnec nad Labem.
Pro přítomné byl připraven kulturní
program, vánoční výzdoba a občerstvení.
K dobré náladě přispěla hudební skupina
pana Zadiny, která hrála k poslechu a tanci.
Také vystoupila děvčata z tanečního kroužku při KS Pečky, která nám předvedla ukázku společenských tanců.
Naše organizace by tímto chtěla poděkovat panu řediteli Kulturního střediska města Pečky p.Hanzelínovi a panu Machkovi  za
přípravu sálu a zajištěné občerstvení.
Všem, kteří si s námi zpříjemnili odpoledne děkujeme a budeme se těšit na další setkání. Zároveň výbor MO STP Pečky přeje
všem svým členům a občanům města krásné prožití svátků vánočních a hodně zdraví
a úspěchů v roce 2020 .
Výbor MO STP Pečky

Vánoční poselství
Milí spoluobčané, nadcházející vánoční
svátky a s nimi spojený konec roku vybízejí
k zamyšlení, jaký byl rok uplynulý a co nás
čeká v roce příštím. V naší Místní organizaci
nás zasáhla smutná událost, kdy nás navždy
opustil bratr, bývalý předseda a zastupitel
Zdeněk Krejčí. Patří mu velké poděkování
za starost jak o dění ve straně, tak především v našem městě. Čest jeho památce.
Z těch veselejších zpráv bych rád zmínil, že se nám podařilo před volbami do Evropského parlamentu uspořádat kontaktní
kampaň mezi občany a besedu, na kterou
byl pozván europoslanec Pavel Svoboda.
Největší radost mi však udělal první ročník akce Rozloučení s létem, které jsme
uspořádali ve spolupráci s místní farností
a s dobrovolníky z řad Farního společenství,
Sokola a Sboru dobrovolných hasičů. Akce
se zúčastnilo zhruba 50 rodičů a dětí, kteří
si užili spoustu zábavy na skákacím hradě
a společně upekli buřty. Moc děkuji všem
dobrovolníkům, účastníkům, a hlavně dětem za příjemnou atmosféru. Můžete se těšit na další ročníky! Nyní se dostáváme k ná-

sledujícímu roku. Jak začít nový rok lépe,
než Sousedským tříkrálovým posezením?
Jste srdečně zváni v sobotu 11. 1. od 16:00
do Kulturního domu (společenská místnost
v přízemí). Bude připraven svařák, punč,
a pokud dorazíte i s dětmi, tak bude přichystán i koutek s omalovánkami. Na pozadí nám poběží promítání historických map
a fotografií. Určitě s sebou vezměte i zbylé
vánoční cukroví – uspořádáme ochutnávku
a inspirujeme se. Program večera je jednoduchý – odpočinout si a popovídat. :-)
Milí spoluobčané, přejeme Vám krásné
prožití Vánoc, ať jsou plné pohody v rodině
či s Vašimi blízkými. Není nutné se zavalit
dárky – důležité je, aby člověk prožil šťastné
okamžiky s těmi, které má rád. Načerpejte
síly do nového roku a budete-li mít zájem
podílet se na aktivitách naší místní organizace, nebo pokud hledáte zázemí pro svou
činnost, neváhejte se na nás obrátit.
Sláva na výsostech a na Zemi pokoj lidem
dobré vůle, s přáním všeho dobrého
za Lidovce Pečky, předseda Petr Zavřel
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Vyberte si i Vy
Prosinec je časem nejen slavení a bilancování, ale i velkých příprav, těšení se a plánování věcí budoucích. V případě našeho pečeckého vzděláváku zase několika nových
kroužků, které otevíráme od ledna 2020,
můžete si ale vybrat i z kroužků a kurzů, ve
kterých je ještě pár volných míst:
• pro maminky na rodičovské dovolené
a všechny, kteří se chystají do nového zaměstnání a potřebují oprášit a procvičit své
znalosti a dovednosti, chystáme úterní dopolední angličtinu
• dětem (1. - 3. třída ZŠ), kterým se ve
škole zatím moc nedaří a potřebují pomoci
s tím, „jak na to“, jsme připravili minikroužek Ámos
• malé tanečnice a tanečníci (4 - 5 let) se
mohou protančit Kvítečkem (koordinace
a správné držení těla, rytmika, …)
• kouzelný svět knih a příběhů se otevírá
v naší letošní novince Knížkovník (4 - 9 let)
• roček plný her, tvoření, muziky, básniček a pohádek tak, jak je prožívali naši prarodiče, si užijí děti od čtyř do šesti let
• pro zvídavé školáčky, kteří si rádi „lámou hlavu“, nebo by to potřebovali :-)  (1. - 4.
třída ZŠ) máme ještě pár volných místeček
v Hlavičkách
• pokud máte do nového roku předsevzetí, udělat něco se svojí angličtinou, němčinou nebo francouzštinou, můžete se do toho
pustit s námi (týká se i studentů a dětí!)
-• lákat můžeme i všechny zájemce (12
- 99 let) do světa 3D tisku (programování
a úplně nová 3D tiskárna)
• příjemné chvilky při vlastnoručním tvoření si dopřejte v dámském klubu KLUBKO
(leden - drátování, únor - pletení z papíru)
Pokud si chcete ještě do konce tohoto
roku kreativně odpočinout na našich víkendovkách, tak vězte, že 7. prosince „keramikujeme“ s Péťou vánoční drobnosti, 14. prosince vyrábíme s Jaruškou lapače snů a 21.
prosince malujeme a kreslíme s Františkem.
I letos jsme pro Vás připravili dárkové
poukazy pod stromeček. Nadělte svým blízkým zábavu, poznání, přátele a kamarády,
vědomosti, odpočinek, zkušenosti, dovednosti,…. Takových dárků není nikdy dost.
Více informací na info@vzcentrum.cz,
www.vzcentrum.cz   a face Vzdělávací centrum Pečky
Krásné Vánoce a hodně zdraví a chuti do
života v novém roce 2020 Vám za Vzdělávací
centrum Pečky přeje Jana Kusá

Zájezd do Polska
STP v ČR z.s., MO Pečky pořádala dne
16. 10. 2019 pro své členy výlet do Polska do
Kudowy Zdroje za nákupy. I přes nepřízeň
počasí se výlet vydařil a budeme se těšit na
další zájezdy v příštím roce.
Výbor MO STP Pečky

Vážení spoluobčané,
milí přátelé,

dovolte nám poděkovat vám za
celý minulý rok a popřát, malým
i velkým, alespoň nějaké splněné sny pod stromečkem a k tomu
zdraví, štěští a chvíle odpočinku
ve vánočním čase.
Vaše vedení města
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27. ročník Podzimního běhu parkem
Na počest 101. výročí vzniku samostatného Československa uspořádali   pečečtí
atleti 27. ročník „Podzimního  běh parkem“.
Ještě než byl závod odstartován, zúčastnili
se aktéři závodu   slavnostního shromáždění u sochy T. G. Masaryka na pečeckém
náměstí a položili společně s vedením našeho města k pomníku obětí světových válek kytici květin. Letošní závod proběhl na
dobře připravené trati v městském parku
za příjemného podzimního počasí. Na start
běhu se postavilo stejně jako vloni 24 běžců
a běžkyň.  S desetikilometrovou tratí se nejlépe vypořádal Jiří Miler z Atletiky Mladá
Boleslav, mezi ženami byla nejrychlejší Iva
Kroužilová z GP Kolín.  
Výsledky běhu na 10 km:
muži celkově
1. Jiří Miler - Atletika Ml. Boleslav 	34:13
2. Luboš Herel - Lesk Kolín
36:41
3. Jan Herda - Dobřichov
38:46
ženy celkově
1. Iva Koužilová - GP Kolín
43:19
2. Petra Müllerová - Dobřichov
49:48
3. Iveta Minaříková - Pečky
50:04

Přípravy na 41. ročník Pečecké desítky
“Memoríál Jardy Kvačka“ již probíhají                                                                                                                        
Organizátoři  jarní Pečecké desítky po skončení podzimního běhu zahájili přípravu na
jarní Memoriál Jardy Kvačka. Jednačtyřicátý ročník těchto závodů se uskuteční v sobotu 14. března 2020. Již nyní se lze na internetových  www.sportt.cz  za zvýhodněné
startovné zaregistrovat ke startu. Propozice
a více informací o této sportovní akci naleznete na   internetových stránkách závodu   
www.pececkadesitka.cz.
Jiří Katrnoška

Tenisová škola Spartak Pečky
Po mnoha letech v našem městě na tenisových
kurtech ožívá dětský tenis
a to nemohlo uniknout
ani redakci našich novin,
která přináší rozhovor
s trenérem školy.
Davide, jak vznikl
ten nápad založit tenisovou školu?
Pečky mají pěkný tenisový areál na sokolišti, ale
tenis tu hraje pouze starší generace a děti
nikde. Rozhodli jsme se to s kamarádem
změnit.
Jaké byly začátky a kdy jste začali?
Začali jsme letos v létě, bylo to složité.
Roky tu dětský tenis neexistoval a nikdo
o nás nevěděl. Vylepili jsme plakáty, roznesli letáky plus sociální sítě. Pak přišly dvě
děti a my to chtěli zabalit.
Kolik máte dětí teď?
18 nadšených malých tenistů.
Jak se vám to povedlo?
Nejlepší reklama je když si o vás lidi řeknou. Děti tenis baví a rodiče o tom mezi sebou mluví a dětí přibývá. Další faktor je můj
kolega, který mi pomahá a zaskakuje Tomáš
Kalužík byvalý hráč okruhu ATP a trenér
LTC Poděbrady - neskutečnej profík. Vytvářime spolu metodiku a tréninky mají hlavu
a patu, jsou zábavné. Jsme prostě dobří a žijeme tím. :-)
Pojdme k dětem, kdy by měly děti začít
s tenisem?
Od 5 let, ale máme tu i dvanáctileté děti
kteří se hrát tenis naučí a budou moci dělat

krásný gentelmenský sport od útlého až do
pokročilého věku.
Co potřebuji, abych mohla přivést dítě
k vám, na první trénink?
Rakety půjčíme, takže stačí sportovní oblečení a dobrá nálada. První trénink domluvit na tel.: 739 234 380.
No jo, ale jak funguje škola v zimě?
Trénujeme v Kulturním středisku ve vel-

kém sále. Koupili jsme rozkládací síť a měkčené míče a jedeme dál, zima nás nezastaví.
Jinak se s dětmi těšíme na nově zrekonstruovanou sokolovnu a v dubnu na venkovní
antukové kurty.
Co byste vzkázal na závěr?
Hezké Vánoce všem dobrým lidem a hrajte s námi tenis :-)

Basketbalová utkání ve sportovní hale v Pečkách
v prosinci:
Sobota 	 7. 12.  	- Minižákyně U13 semifinále kvalifikace o národní finále této kategorie od 	                           	
  		   9:30  Sokol Pečky : Mladá Boleslav
Sobota 	 14. 12. 	- Krajský přebor U12 Sokol Pečky : BK Kralupy od 9.00 a 11.00
Neděle 	 15. 12.  	- 1. liga ženy Sokol Pečky : Studánka Pardubice od 9.30
Neděle 	 15. 12.  	- Krajský přebor U 13 Sokol Pečky : ŠBK Sadská od 12.00 a 14.00
Jiří Katrnoška
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Retroden ve škole
Parlament naší školy nám na minulý pátek vyhlásil Retro den, který byl připomínkou školy a života v minulém století.
Potěšilo mě, kolik věcí ze staré doby
žáci přinesli. Sešlo se nám několik starých
vysvědčení, hraček, knih a učebnic, mincí,
oblečků na miminka a dalších. Moc děkuji rodičům za ochotu předměty vyhledat
a doufat, že se s věcmi ještě uvidí.
Mnohé děti měly na sobě nějaké módní
doplňky ze staré doby - šle, manšestráky, rádiovku, květinové šaty...
Během přestávek nám starší žáci pouštěli
do rozhlasu skladby z minulého století.
O velké přestávce žáci na našem patře
museli korzovat po chodbě tak, jak si to

z dřívějších dob pamatujeme my, což mnohé
vyvedlo z rovnováhy a s jogurtem v ruce se
museli popasovat s tímto nelehkým úkolem.
Jak byli rádi, když zazvonilo a mohli si jít
sednout do třídy... Během matematiky měli
k dispozici pouze učebnici a svůj malý sešit.
Byli vyvoláváni příjmením, a pokud měli
hotovo, museli sedět s rukama za zády.
Vedení školy si dalo práci a ve sborovně
školy vystavilo předměty z této retro doby.
Děti si vyzkoušely psát na mechanickém
psacím stroji, byl jim puštěn gramofon
i magnetofon, prohlížely si dochované učebnice a jiné pomůcky.
Myslím, že tento den měl velký úspěch.
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Svatomartinský
lampionový
průvod

Iva Hujerová, IV.B a žáci školy

Na svátek sv. Martina se žáci IV.C a V.C
sešli v podvečer ve škole. Zde pro ně byla
připravena dobrodružná Cesta za pokladem.
Všechny úkoly museli   plnit pouze se světlem z lampionů.
Po vyřešení tajenky se vydali v průvodu
ven před školu, aby pomocí značek a šipek
objevili schovaný poklad. Vše vyřešili, splnili a také našli poklad schovaný na školní zahradě. Akce se vydařila, přišly téměř
všechny děti a domů odcházely se spoustou
zážitků.
Michaela Krejčí a Miloslava Hraničková

Karel IV. - nejslavnější postava
naší historie a IV.B

Ve vlastivědě probíráme středověk.
A jaký by to byl středověk bez Karla IV. Pat-

ří mezi největší velikány naší historie, proto
jej nesmíme opomíjet. My jsme mu věnovali
hned několik hodin v našem vyučování.
Děti ve skupinách načítaly informace
o jeho životě a jeho manželkách, na obrázku
středověkého hradu plnily vyznačené úkoly - hledaly páže i uprchlé vězně... Na závěr
kreslily portrét samotného císaře nebo obrázek související s touto tematikou.
Abych jim zpestřila tento den, museli
všichni projít zkouškou odvahy. Za svitu svíček se po jednom vydali do školního sklepení. Úkolem bylo dojít k cíli a podepsat se na
listinu. Všichni s odvahou splnili a dostali
osvědčení pro sličnou pannu nebo zbrojnoše
hradního pána.
Doufám, že získané informace nezapomenou a alespoň cosi jim v hlavičkách uvízne.
Iva Hujerová

Templ Mladá Boleslav IV.A, B
Ve středu 13. 11. vyrazily naše třídy na
interaktivní program Středověk do Templu
v Mladé Boleslavi.
V úvodu jsme se rozdělili do skupin, ve
kterých jsme procházeli jednotlivá stanoviště. Na každém jsme se dozvěděli zajímavé informace a vyzkoušeli si něco zajímavého. Například jsme psali husím brkem
a inkoustem, razili jsme si pečeť Karla IV.,

ozdobili jsme kousek kůže pomocí raznice
a důlčíku, viděli jsme středověká mučidla,
někteří z nás si je i otestovali.
Velmi nás bavilo pečetění. Domů jsme si
odnesli mnoho svých výrobků a základní informace vylepené ve vytvořené knížce.
Díky této výstavě máme lepší představu
o životě ve středověku.
Vaši čtvrťáci a Alenou Pechovou
a Ivou Hujerovou

Laskavci
z druhých tříd

Tak jako v loňském roce, se i letos 13. listopadu druháci připojili k akci, při které se
konají dobré skutky. Akce se jmenuje Jsem
laskavec. Děti z 2.A se rozhodly,   že uklidí
okolí naší školy a kostela od odpadků. A protože jim přišlo, že je to pro ně malý prostor,
přidaly ještě travnatou plochu směrem
k Tescu. Tam už tou dobou pracovali žáci
2.B a 2.C. Jejich úkolem bylo vytrhat staré afrikány z rabat kolem stromů směrem
k Tescu.  Příští rok tak bude místo pro nové
květiny. Po úklidu okolí školy a úpravě záhonků ještě zbyl čas na povídání o tom, jakým jiným způsobem mohou jako děti ještě
pomoci a čím mohou udělat dobrý skutek
nejen tento den.  Všichni měli radost z hezky prožitého a užitečného dne.
Třídní učitelky 2. ročníků
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„Klokan v MAŠINCE“ pojede
i v novém kalendářním roce
Naše Mateřská škola MAŠINKA Pečky se
od září 2019 stala centrem kolegiální podpory pro Středočeský kraj (Klokanovy školky).
Již oslovení a pozvání ke spolupráci od Střediska volného času Lužánky byl úspěch,
ale to, že se nám projekt podařilo úspěšně
rozpohybovat, nám činí velkou radost – důkazem je i pozitivní supervizní zpráva z návštěvy odborné garantky projektu Klokanovy školky.
Dosud máme za sebou tři setkání
(workshopy), která byla tematicky zaměřena na diagnostiku dítěte předškolního
věku, hrubou motoriku a jemnou motoriku.
Do konce kalendářního roku nás ještě čeká
druhá část diagnostiky dítěte předškolního
dítěte. Zapojené školky se účastnily všech
setkání, což je pro nás důkazem, že jsme
tento projekt uchopili za ten správný konec. Věříme, že budeme i nadále úspěšně
pokračovat v novém kalendářním roce, kdy
začneme lednovým workshopem, jehož tématem budou předmatematické dovednosti
dítěte předškolního věku.
Výchozím materiálem z našich setkání
jsou metodická zpracování příprav v jednotlivých oblastech předškolního vzdělávání,
dále výměna poznatků o osvědčených či naopak neosvědčených pomůckách v daných
oblastech a především sdílení zkušeností,

což pro všechny z nás je nezaplatitelným
bonusem.
Bc. Květa Vyskočilová,
zástupkyně ředitelky školy
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Naše historie
v pověstech
V rámci vlastivědného učiva jsme měli
tu čest přivítat ve škole velkou hudebnici
a dramatičku Míšu Brčákovou. Díky ní jsme
měli   možnost   zopakovat a ucelit si učivo
z předchozího měsíce, kdy jsme se zaměřili
na české pověsti.
Naučili jsme se několik písní, zahráli si
na známé i méně známé hudební nástroje,
vytvořili si amulet z přírodnin. Pracovali
jsme jak samostatně, tak i ve skupinách.
Mnozí měli možnost vžít se do role soudkyně Libuše, jiní vedli svou družinu jako všem
známý vojvoda Čech.
V závěru našeho programu jsme tvořili
mapu. Každá skupina dostala papír a vytvářela část celkové mapy. Cílem bylo propojit
jednotlivé díly. Žáci se museli domluvit,
prokázat jednotu a v závěru vytvořit  jeden
celek.
To se nám, myslím, povedlo, a celé dopoledne jsme si náležitě užili.
IV. B a třídní učitelka Iva Hujerová

Regionální konference žákovských
parlamentů u nás na škole
Slavíme třicet let svobody. Fungující
žákovský parlament je dalším důkazem
demokratizace společnosti. Ten náš už pracuje dvanáctým rokem. Naše škola je konzultačním centrem Školy pro demokracii ve
Středočeském kraji. V rámci této činnosti se
zabýváme tím, jak nejlépe zapojit žákovské
parlamenty do života školy.
8. listopadu jsme se rozhodli pozvat na
společnou konferenci žákovských parlamentů jejich zástupce škol z našeho regionu. Celkem se akce zúčastnilo 14 „dospěláků“ a 73 „parlamenťáků“ ze sedmi škol.
Zahájili jsme společně v naší školní jídelně
a pak jsme pokračovali ve dvou skupinách.
V jedné pracovali koordinátoři, kteří měli
možnost získat nové informace a vyměnit
si své zkušenosti. Ve druhé se pak společně
setkali naši parlamenťáci se svými vrstevní-
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ky. O zkušenosti se spoluprací napříč školou
se podělili naši parlamenťáci s návštěvami
z ostatních škol. Celý pátek se starali, vysvětlovali, organizovali, soutěžili, komunikovali. Závěrem byla nejen radost ze zajímavé práce, ale i pocit hrdosti, že jsme se
stali součástí této velké akce.
Na celé akci se spolupodíleli i další naši
partneři, kterými byli CEDU - Centrum pro
demokratické učení, o. p. s., Map II na Kolínsku a město Pečky. I jim patří poděkování
za zdárný průběh akce. Největší poděkování
ptří ale našim parlamenťákům a jejich koordinátorkám. Podařilo se jim vytvořt skvělou atmosféru celého setkání. Věříme, že
všichni účastníci odjížděli nejen s dobrým
pocitem, ale i se spoustou nových nápadů
a s chutí do další práce v jejich žákovských
parlamentech.
Eva Zajícová, koordinátorka ŽP

Logická
olympiáda 2019
     I v letošní roce se naši žáci zapojili do
soutěže Logická olympiáda. Soutěž je pořádána Mensou ČR. Porovnat své síly v logice
s ostatními přihlášenými se rozhodlo celkem 41 žáků naší školy.
Zastoupení jsme měli ve všech kategoriích. Mezi prvňáky byla nejúspěšnější Sára
Zradičková z 1. C. Úspěšnými druháky byli
Šimon Schürz z 2. A a Denis Houdek, Magdalena Skalová a Alžběta Jetmarová z 2.
C. V kategorii 3. - 5. ročník se nejvíce dařilo
Natálii Chrbolkové z 3. B, Haně Schulzové
z 3. A a Ele Dřízhalové ze 4. B. Na druhém
stupni ZŠ byli nejúspěšnější František Rulík z 9. B, Šimon Stránský ze 7. D a Ondřej
Karafiát z 8. A.
Pochvalu si ale jistě zaslouží všichni, kdo
se nabáli přihlásit. Gratuluji a těším se spolu
s vámi na Logickou olympiádu 2020.
Blanka Kozáková

Výzva čtenářům, nepozná někdo holčičku na fotografii. Pokud ano, prosíme o kontakt.
Děkujeme redakční rada
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Beseda se spisovatelkou
Na naší škole nás navštívila spisovatelka
Lucie Seifertová. Možnost besedy s oblíbenou spisovatelkou a ilustrátorkou dětských
knížek jsme uvítali. Uvědomujeme si, že
zájem našich dětí o čtení klesá s přibývajícím vlivem moderních technologií. Máme-li
posilovat čtenářskou gramotnost, musíme
se zaměřit na osvětu a poutavé přiblížení
knihy našim školákům.
     Děkujeme paní spisovatelce za setkání
a velkou motivaci ke čtení. Děti byly nadšené nejen z vyprávění, ale také z kreativní
vlastní tvorby knihy „Minidějiny českého
národa“. V hodinách vlastivědy ji budeme
využívat a doplňovat i v dalších letech školní docházky.
Jaroslava Holubová

Naše školka MAŠINKA je spolupořadatelem
setkávání pedagogů z širokého okolí
Jak bylo řečeno závěrem předešlého
článku „Evropské peníze do školky“, interaktivita ve školách musí být využita smysluplně. A právě na toto téma se bude konat
v naší mateřské škole setkání s názvem „Jak
smysluplně využít interaktivitu v MŠ?“.

Obsahem setkání bude praktická inspirace
a konkrétních návody, jak co nejlépe pracovat s interaktivní technikou v mateřské
škole. Akce se bude konat pod záštitou vzdělávacího projektu MAP II na Kolínsku.  
Miroslava Zumrová, ředitelka
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Evropské peníze
do školky
Naše školka MAŠINKA je opět úspěšným
žadatelem o dotaci v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který
vyhlásilo MŠMT ČR. V současné době je na
cestě k nám krásných 687 100 Kč. Peníze
nelze použít na cokoli, pravidla operačního
programu jsou striktně daná.
Náš projekt je zaměřen na rozvoj digitálních kompetencí učitelek. Tedy nejen co se
týká využití běžných ICT znalostí v praxi,
ale práce s interaktivní tabulí, výukovými
programy, vyhledávání a využití vhodných
zdrojů pro výuku předškoláků, tvorba vlastních výukových programů např. v programu Smart Notebook a Prowise.
Většina dokumentů je v dnešní rychlé
době i u nás ve školce v elektronické podobě, takže do této oblasti patří i práce se sadou MS Office, např. schopnost tvorby prezentací, využití chytrých funkcí Excelu, ve
kterém vedeme třídní knihy apod.
Jednoduše řečeno … skrze učitelky by se
moderní technologie měly dostat k dětem.
Zde je vhodné zdůraznit, že to neznamená
posadit děti před interaktivní tabuli a pustit jim pohádku či jim dát do ruky tablet na
hraní. To není rozhodně naše cesta.
Miroslava Zumrová, ředitelka

Sluníčkové dny

Mateřská škola Sluníčko Dobřichov zahájila již třetí rok svého působení. V červnu
jsme se slavnostně rozloučili se sedmi dětičkami, které nám uletěly do školy. Letos
jsme se opět sešli v plném počtu 25. Těžko
říci, kdo se víc těšil, zda rodiče, nebo děti.  
Nejen, že jsme přivítali pedagogickou posilu - naši bývalou kolegyni, ale především
6 nových kamarádů. V rámci adaptačního
programu mezi námi pobyli vždy jen chvilku, ale i to stačilo k objevování nových hraček a k seznámení se s prostředím školky.
Zkušení kamarádi je učí svoji „Sluníčkovou
hymnu“, seznamují je s pravidly třídy, která
se snažíme celý rok  dodržovat a hlavně jim
chtějí být vzorem,   jak se k sobě kamarádsky chovat – protože kamarád je ten, kdo tě
má rád...
Společně   jsme si povídali o zážitcích
z prázdnin, cestování, koupání. Zkoušeli
jsme, zda děti nezapomněly svoji značku,
své místo v šatně. Opakujeme si známé
písničky, kreslíme, malujeme, hrajeme si.
A protože září je ve školce především obdobím adaptace, děti se učily začleňovat do
společných činností, mezi vrstevníky, spolupracovat, vzájemně se respektovat, dělit se
o hračky, zvládat jednoduchou sebeobsluhu.
Další týdny nás čekalo vyprávění o své
rodině, sledování změn počasí a přípravy na
podzimní sychravé dny. Společně s kamarády ze dvou školiček jsme navštívili divadlo
v Horních Počernicích a těšíme se i na vzájemnou návštěvu mezi těmito školkami.
Na konci září nás čekala spousta práce.
Vyráběli jsme saláty ze zeleniny, smažili
bramboráky, poznávali různé druhy ovoce
a zeleniny. V říjnu jsme také opět navštívili
Dýňový svět a Mobilní planetárium. V listopadu nás čeká beseda se spisovatelkou Dankou Šárkovou o životě na samotě v horách
a o její knížce pro děti.
Naše školka se zapojila do projektu „Malá
technická univerzita“, kdy se v deseti lekcích proměníme ve stavitele města, inženýry, stavitele mostů, věží, projektanty a naučíme se spoustu zajímavých věcí. Každý
měsíc se těšíme, co nového se naučíme.

Podzim uteče jako voda a my se budeme
pomalu chystat na Vánoce a na naše každoroční vystoupení v dobřichovském kostele.
Tradicí je také pozvání místních seniorů,
kterým předvedeme naše vystoupení, připravíme jim občerstvení, dárečky a společně si pohrajeme.
Celý prosinec také probíhá další projektová akce „Česko čte dětem“. V místním
obchodě je seznam dní, kdy nám mohou senioři, rodiče i všichni ostatní, přijít přečíst
krátkou pohádku a pohrát si s dětmi. Čtení
zahajuje tradičně pan starosta, letos budeme mít i návštěvu z blízkého okolí – přijede
nám číst hasič, myslivec a rybář.
Celý rok pořádáme sběr baterií a drobného elektroodpadu. Budeme moc rádi, když
nám se sběrem pomůžete.
Přejeme Vám Všem krásné a klidné podzimní dny. Moc rádi vás přivítáme v naší
školičce na společných akcích, na které vás
tímto srdečně zveme.

Plánované akce pro veřejnost:

11. 12. „Česko zpívá koledy“ - za doprovodu ZUŠ Bandu – 18.00 hod.
Od 17 hodin soutěže pro děti, zahájení
prodejní výstavy na Obecním úřadě.
13. 12. Posezení pro seniory ve Sluníčku
– od 10.00 hodin.
15. 12. Vystoupení v dobřichovském kostele – „Betlémské světlo“.
Hana Pešková
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Projekt  
Já laskavec IV. A
Dne 7. 11. jsme se třídou IV. A navštívili   v rámci projektu „Já laskavec“ místní mateřskou školku. Cílem
projektu bylo vzájemné propojení
i spolupráce různých věkových skupin, zkouška čtenářské gramotnosti,
schopnost vysvětlit a pomoci s porozuměním zadání i textu.
Vytvořili jsme 8 stanovišť. Každé mělo za úkol seznámit mladší děti
s vybranou knihou. K tomuto poznávání jsme používali různé druhy
her a aktivit. Součásti bylo i čtení úryvku.
Předškolní děti si v malých skupinách procházely jednotlivá stanoviště.
Byli jsme překvapeni kreativitou, spoluprací, vtipnými i bystrými
odpověďmi některých dětí. Bavilo nás vyzkoušet si roli učitelů. Také
jsme poznali, jaké to je, když nás někdo neposlouchá a my mu musíme
znovu opakovat zadání.
Z naší pozice pozorovatele můžeme potvrdit vše zmiňované a obě
věkové skupiny si Laskavce užily.
Alena Pechová a Jiřina Doušová

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 atd.
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.
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!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
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Stálá prodejní
místa PN
Trafika (Tř. 5. května)
Relay - nádraží ČD Pečky
Potraviny „Sídliště“
(Tř. Jana Švermy)
DIGI-FOTO
(Masarykovo nám.)
COOP Jednota
(Tř. 5. května,
Tř. Jana Švermy)
Městská knihovna
Sv. Čecha Pečky
Vzdělávací centrum Pečky
(Tř. Jana Švermy)
Květiny pí. Špikové
(Masarykovo nám.)

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@pececkenoviny.cz

Tetování obočí
PhiBrows Petra Balčíková
Ceník:
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

ZUGPBCZE11243

Adresa salónu: J.A.Komenského 253, Pečky
Tel: 604 270 612

phibrows petra balčíková

tetovanioboci@gmail.com

Kácení a řez
rizikových stromů
stromolezeckou
technikou.
Řez živých plotů.
tel.: 606527091

VOLNÁ MÍSTA
(PROVOZOVNA ČESKÝ BROD)

- ŘÍDIČ/SKLADNÍK (VZV, ŘP sk. C,E,
prof.průkaz PODMÍNKOU )

- PRODEJCE STAVEBNÍHO MATERIÁLU
- PRODEJCE PODLAHY/DVEŘE/KOUPELNY
KONTAKT: 606262047, 602100983
e-mail: kristyna@kralovi.cz

AKCE - SUCHÉ KRAJINKY ZA 400,- Kč
Balík o velikosti 3 - 4 m, průměr 1 m - cca 1,5 m3.
Provozovna:
bývalý Klavarský mlýn
- přes Ohradu u Nové Vsi I
provozní doba: 7:30 - 15:30 h
email: info@klavary.cz, www.klavary.cz
Volejte na tel. čísla:

777 736 189 / 777 736 111
321 76 31 60

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 – 65,- Kč
Odřezky v síti – paleta 1,2 m3 – 850,- Kč
Palivové dřevo v rašlovém pytli – 65,- Kč
Třísky na zátop v rašlovém pytli – 65,- Kč
Štípané jehličnaté - paleta 1,2m3 – 1500,- Kč

• 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

Pečecké

Inzerce

NOVINY

STAROSTK A MĚSTA PANÍ ALENA ŠVEJNOHOVÁ
• VÁS SRDEČNĚ ZVE NA •
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K D E : KU LT U R N Í S TŘ E D I S KO P EČ K Y
K TANCI A POSLECHU HR AJE: HOT WINGS
VSTUPNÉ 200 KČ

TOMBOLA

PROGRAMOVÁ PŘEKVAPENÍ

DRESSCODE
FORMÁLNÍ

*Vstupenky zakoupíte v sekretariátu Městského úřadu, v Kulturním středisku, ve Vzdělávacím centru a v Městské knihovně.
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1. - 20. 12.		
Vánoční aranžmá z dílny Ivy Vondráčkové, MěK
1. 12.		
Adventní trhy
3. 12.

18:00 Komentovaná prohlídka výstavy Já prostě nemůžu žít jinak,

			 KS Pečky
3. 12.

19:00 Hovory o víře, evangelická fara

4. 12.

17:00 Rybníkářství středního Polabí – KS Pečky

8. 12.

16:00 Adventní Nešpory - Jubilejního chrámu Mistra Jana Husa

			 v Pečkách
9. - 13. 12.		
Výstava výtvarného oboru – sál ZUŠ
11. 12.

18:00 Česko zpívá koledy – areál mateřské školky

13. 12.

18:00 Setkání před Betlémem - divadlo pro celou rodinu – KS Pečky

15. 12.

14:00 Předvánoční koncert – KS Pečky

15. 12.

17:00 Rybova mše vánoční – Kostel sv. Václava v Pečkách

17. 12.

18:00 Vánoční koncert ZUŠ Bandu, sál ZUŠ

19. 12.

17:30 Vánoční žákovský koncert – sál ZUŠ

22. 12.

10:00 Vánoční bohoslužba pro děti s dětským zvěstováním vánočního 	

			 příběhu v Jubilejního chrámu Mistra Jana Husa v Pečkách                                                  
25. 12.

10:00 Vánoční bohoslužba - Jubilejního

			 chrám Mistra Jana Husa v Pečkách
30. 12.

15:45 Přátelské setkání u pomníku Járy Cimrmana v pečeckém parku

31. 12.

17:00 Silvestrovské bohoslužby a setkání

			 - Jubilejní chrám Mistra Jana Husa v Pečkách                 
11. 1.

16:00 Sousedské tříkrálové posezení – KS Pečky

21. 1. 	 20:00 Ples města Pečky - KS Pečky
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Budiž prosinec!
Přiblížily se Vánoce, nejkrásnější svátek
roku, jímž si připomínáme narození Ježíše
Krista, našeho spasitele a vykupitele, nejchudšího z nejchudších a přece nejbohatšího
ze všech. Vánoce jsou svátkem naděje, svátkem rodiny, ze které vycházíme a vždy se zas
vracíme. Svátkem víry i svátkem obdarování.
Jistě není žádnou náhodou, že s takovým svátkem se pojí konec roku, čas jeho slavení i bilancování, a když se něco končí – něco jiného
zas začíná. Kruh se uzavírá a přitom nekončí…   Je radost přemýšlet nad původně desátým (lat. decem – december) měsícem římského kalendáře, poněvadž prosinec nám nabízí
bohatý morfologický materiál. Každého jistě
nejprve napadne sloveso prosit, asociace s vánočním koledováním je nasnadě, ale nemylme
se: název dvanáctého měsíce gregoriánského
kalendáře může mít v kořenu také slovo prase
a někteří tvrdí, že se v českém jazyce ustálil
z termínu prasinec, což si nespojujme s názvem pro nepořádek, ale s tradiční zabíjačkou, které se konají před vánočními svátky.
A komu se nelíbí toto vysvětlení, uklidnit by
ho mohla jiná verze, která praví, že název je
odvozen od slova prosiněti – problesknout, což
charakterizuje světelné podmínky kolem zimního slunovratu a nástupu astronomické zimy.
Také máte tak rádi, když na Štědrý den kolem
jedné hodiny po poledni slunce na chvíli prozáří den? Neznám snad intenzivnější pocity
posvátnosti, sblížení se všemi kolem, živými
i těmi, co jsou už jen ve vzpomínkách. Musí
to být někde v nás hluboko, protože funguje
to pokaždé spolehlivě. Budiž prosinec a Vám
všem, milí čtenáři, přeji klidné a požehnané
svátky!
Aquarius
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