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Přání
Ke konci starého roku a začátku roku 

nového patří přání. Přání, která si pře-
jeme i ta, která přejeme ostatním. Zdá 
se mi, že v poslední době myslíme spíše 
na to, co si přejeme sami a na ostatní 
tak trochu zapomínáme. 

A to není dobře. Protože spokojení 
můžeme být jenom mezi lidmi, kterým 
je také dobře. A pro to musíme sami 
něco udělat. Prvním krokem může být 
i malé přáníčko, které druhému vylepší 
den a vyvolá úsměv na tváři. Protože ví, 
že na něho myslíme a že nám na něm 
záleží. A za přáním pak musí následo-
vat činy, abychom dokázali, že svá slo-
va myslíme doopravdy.

Přeji tedy všem, jménem školy i jmé-
nem svým do následujícího roku 2020 
jenom to dobré. A pokud přijdou i těž-
kosti a problémy, a ty na sebe nikdy 
nenechají čekat, tak ať je rychle a beze 
ztrát překonáme. Přeji také, ať máme 
kolem sebe lidi, o které se můžeme 
opřít v těžkých chvílích a se kterými se 
můžeme podělit o svoje radosti.  

Ať je tedy ten příští rok přesně tako-
vý, jaký si přejeme. A hlavně v dobré 
společnosti dobrých lidí, bez kterých to 
prostě nejde. :-)

Luboš Zajíc, 
ředitel základní školy

dovolte nám popřát Vám 
vše dobré v roce 2020. Ať Vám 
tenhle kulatý rok přinese 
zdraví, radost a je naplněn 
příjemnými zážitky nejen 
u nás ve městě.

Vaše Alena Švejnohová, 
Iveta Minaříková, 

Blanka Kozáková a celý tým radnice

Vážení občané, 
milí přátelé,
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Investiční akce pro rok 2020
S novým rokem nás čekají i nové inves-

tice ve městě. 
V příštím roce plánujeme dokončit  roz-

pracované a v r. 2019 započaté investice. Jed-
ná se např. o rekonstrukci třídy J. Švermy 
nebo vybudování parkoviště P+R u nádraží. 
Na obou stavbách se bude pokračovat po 
skočení zimní přestávky. Na odbahnění ryb-
níka budou práce pokračovat i v zimním ob-
dobí a před prázdninami by mělo dojít k po-
stupnému napouštění. Zeleň v parku bude 
revitalizovat stejná firma, která realizovala 
výsadbu u rybníka. V době vegetačního kli-
du dojde k prořezu a vykácení neperspek-
tivní zeleně. Od jara bychom měli v parku 
sledovat zakládání trávníků, podrostových 
záhonů i květnatých luk. V průběhu roku 
dojde k výsadbě nových stromů, keřů a za-
sazení 3.400 ks cibulovin.

Z nových projektů nás čekají rekonstruk-

ce ulic M. Alše, K. H. Máchy, V Horkách. 
V průběhu letních prázdnin předpokládáme 
vybudování nové elektroinstalace, záchodů 
a WC v přízemí Kulturního domu.

V průběhu roku zpracujeme projekto-
vé dokumentace včetně následné žádosti 
o dotace pro opatření na zasakování dešťové 
vody u městských objektů (část ZŠ, Pečecké 
služby, oba domy s Pečovatelskou službou, 
ZUŠ, zázemí hasičů, MŠ, Kulturní středisko 
a Vzdělávací centrum). 

V neposlední řadě zamýšlíme pořídit 
rychlostní radar a jeho umístění na příjezd 
do města od Ratenic a pořízení městského 
defibrilátoru, který bude k dispozici na ak-
cích města a výjezdech našich hasičů.

Bližší informace k investicím a připravo-
vaným projektovým dokumentacím nalez-
nete v rozpočtu pro rok 2020 na webu města.

Tomáš Vodička (Naše Pečky)

Veřejné jednání 
Stavební komise

27. 11. 2019 se v Kulturním domě konalo 
veřejné jednání Stavební komise. Na jedná-
ní kromě členů komise dorazilo kolem 20ti 
dalších zájemců o informace. Prošli jsme 
návrh rozpočtu a plánované investiční akce, 
seznámili se se studií plotu a přilehlé komu-
nikace u Mateřské školy, možného využití 
pozemků u vlakového nádraží a vybudování 
veřejného WC. Po prezentaci digitální ma-
pové aplikace města jsme prošli základní 
informace k tvorbě koncepce města a došlo 
i na obchvat, Tř. J. Švermy, Tř. 5. května 
a tělocvičnu.

Děkuji všem, kdo dorazili a přispěli svým 
názorem k plodné debatě.

Tomáš Vodička (Naše Pečky)

Cesta 
k Mateřské školce

V roce 2020 plánujeme opravu plotu Ma-
teřské školy ze strany parku a Bačova. Ná-
sledně bude zpracována projektová doku-
mentace pro plot u vstupní části a přilehlé 
cesty. Jak tento prostor bude pravděpodob-
ně vypadat je vidět na studii, která je k na-
hlédnutí na webu města.

Protože projektová dokumentace, sta-
vební povolení a vlastní realizace bude trvat 
ještě nějaký čas, bylo rozhodnuto, že jeden 
ze zamýšlených prvků zvýšení bezpečí dětí 
a rodičů v okolí MŠ bude instalován před-
nostně. V nejbližší době bude umístěna zá-
brana do vjezdu k MŠ ze strany od hasičů. 
Z této strany je léta porušován zákaz vjezdu 
a ani dlouhodobé jednání s Policií ČR neve-
de ke zlepšení. Vjezd místním i  zásobování 
bude umožněn ze strany Pečeckých služeb.

Věříme, že každý, kdo vodí, nebo někdy 
vodil děti do školky, tuto změnu ocení.

Za Radu města Pečky Tomáš Vodička 
(Naše Pečky)

Cena vodného a stočného pro rok 2020
Dovolujeme si Vám ozná-

mit, že s účinností od 1. ledna 
2020 vstupují v platnost nové 
ceny za odběr pitné vody a od-
vádění a čištění vod odpad-
ních.

Nová cena za odběr pitné vody (vodné) 
bude činit 37,50,- Kč bez DPH za 1 m3, cena 
za odvádění a čištění odpadních vod bude 
nově taktéž 37,50,- Kč bez DPH za 1 m3. Me-
ziroční rozdíl představuje 2,00 koruny (2,74 
%).

Cena vodného a stočného pro rok 2020 
vychází z kalkulace, která zohledňuje růst 

nákladových položek (energií, mezd, režij-
ních nákladů) včetně tvorby zdrojů na obno-
vu a opravy infrastrukturního majetku.

Tato změna je v souladu s obecně zá-
vaznými předpisy (zák. č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhláškou č. 450/2009 Sb., o cenách, kterou 
se provádí zákon o cenách a cenovým vý-
měrem MF ČR – věcně usměrňované ceny 
– platným pro příslušné kalkulační období, 
jakož i podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., v plat-
ném znění, kterou se provádí zákon o vodo-
vodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
– dle přílohy č. 19 této vyhlášky).

Období 2019
Položky Cena bez DPH Cena včetně DPH 15 %
Voda pitná (vodné) 36,50 41,98
Voda odvedená (stočné) 36,50 41,98
Celkem vodné a stočné 73,00 83,95

Období od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020
Položky Cena bez DPH Cena včetně DPH 15 %
Voda pitná (vodné) 37,50 43,13
Voda odvedená (stočné) 37,50 43,13
Celkem vodné a stočné 75,00 86,25

Ceník vodného a stočného platný pro rok 2020

Porovnání s ceníkem vodného a stočného v roce 2019

Tříkrálová sbírka
My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví 

vinšujem vám… Tato známá melodie roze-
zní na začátku ledna domácnosti mnoha 
z vás. A to díky Tříkrálové sbírce, největší 
sbírkové akci v České republice, která letos 
proběhne již po dvacáté. U nás v Pečkách to 
bude podruhé. Otevřete svá srdce a domo-
vy koledníkům a přispějte na dobrou věc. 

Cenu vodného a stočného tak nadále 
dlouhodobě udržujeme pod republikovým 
průměrem (v roce 2019 byl průměr 90,- Kč 
vč. 15 % DPH, cena v Pečkách byla 83,95 Kč 
vč. 15 % DPH). Cena za výrobu a dodávku 
1 litru pitné vody včetně následného odka-
nalizování a vyčištění vyprodukované vody 
odpadní tak činí méně než 9 haléřů.

Naším cílem je nadále poskytovat zákaz-
níkům spolehlivě kvalitní služby v požado-
vaném rozsahu za přiměřené ceny.

Adam Brant

Tříkrálová sbírka 2020 bude probíhat od 
1. do 14. ledna. Přispívat můžete do tříkrálo-
vých pokladniček, příspěvkem na účet nebo 
zasláním DMS.

Více informací o sbírce najdete na www.
trikralovasbirka.cz.

Místní koordinátor: 
Michaela Brčáková  777 296 131

Dana Kosová

Platby za svoz 
komunálního 

odpadu
Platby za svoz komunálního odpadu je 

možné provést hotově nebo platební kar-
tou na stavením odboru městského úřadu 
v Pečkách od 15. 1. do 15. 3. nebo převodním 
příkazem na číslo účtu:

19-1621191/0100. 
V tomto případě je nutné vyžádat si vari-

abilní symbol na e-mailu: 

odpady@pecky.cz
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Revitalizace 
a obnova Benešáku

Stručný popis projektu:
Záměrem projektu je revitalizace rybní-

ka Benešák v Pečkách spočívající v odtěžení 
nánosů, úpravě dna, odstranění nevhodně 
situovaných a poškozených stromů, obnova 
obvodových hrází, výpustného zařízení, vto-
kového a výtokového zařízení. Při odtěžení 
nánosů a úpravě dna vznikne litorální pás-
mo na jižní straně rybníka s hloubkou do 50 
cm. Litorální pásmo tak po přirozeném osíd-
lení vodními organismy výrazně zvýší biodi-
verzitu rybníka a bezprostředního okolí. 

Cíle projektu:
Rybník se nachází na okraji města Pečky. 

Z jižní strany podél obvodové hráze rybníka 
je veden Mlýnský náhon.  Po celém obvodu 
rybníka je návodní svah, který byl vybudo-
ván bez souvislého opevnění a je degrado-
ván větrnými vlnami. Břehová hráz je pouze 
podél koryta Mlýnského náhonu. S ohledem 
na jemnozrnné zeminy došlo přírodními 
podmínkami (vítr, vlnění) k rozsáhlé de-
gradaci obvodových hrází v celém obvodu. 
Původní břehová hrana ustoupila v celém 
obvodu rybníka o cca 2-2.5 m a zachováním 
současného stavu lze očekávat další naru-
šení návodních svahů obvodových hrázek 
a narušení kořenových systémů stromů, 
které lemují celý obvod rybníka. Na celém 
dně rybníka je nános sedimentů z obvodo-
vých hrázek. Obnovou rybníka se navrací 
téměř původní rozsah. V části rybníka bylo 
navrženo opevnění návodních svahů poho-
zem z lomového kamene. V jižní části rybní-
ka bude modelací pozvolného sklonu svahů 
(1:8) vytvořeno litorální pásmo. Tato část má 
doporučovaný rozsah přirozeného osvětlení 
pro rozvoj organizmů. Modelací litorálního 
pásma s hloubkou 50 cm a jeho postupným 
přirozeným osídlením na vodu vázanými or-
ganismy dojde ke zvýšení biodiverzity úze-
mí a zlepšení ekostabilizační funkce vodní-
ho ekosystému. 

Výsledky projektu:
Realizací navržených opatření dojde 

k optimalizaci vodního režimu zazemně-
ného rybníka, navýšení jeho retenčního 
prostoru a zlepšení krajinotvorných funkcí. 
Vybudováním litorálního pásma a jeho osíd-
lením vodními a na vodu vázanými organis-
my dojde ke zlepšení ekostabilizační funkce 
a zvýšení biodiverzity lokality.

Jana Zindrová

Pět přechodů, čtyři asistenti prevence kriminality
Jeden rok skončil a druhý začíná. Ten 

právě minulý však nebyl pro naše  asisten-
ty prevence kriminality vůbec jednoduchý.  
Již několikrát jsem se zmínila o tom, že naši 
zaměstnanci přicházejí  jako uchazeči o za-
městnání a chtějí pro město pracovat. Díky 
poměrně nízké nezaměstnanosti a velké na-
bídce pracovních míst je problém tato místa 
obsadit. V zimě i v létě a doslova za každé-
ho počasí provádějí pochůzkovou činnost, 
která není nijak závratně finančně ohodno-
cená. Právě rozsáhlá nabídka pracovních 
příležitostí způsobila, že jsme první pololetí 
měli pouze jednu stálou asistentku a na dal-
ší preventisty jsme čekali. To nejvíce vadilo 
na přechodech pro chodce, kde jsou kvůli 
neukázněnému chování ohroženy zejména 
děti. Uvítali jsme proto pomoc jedné pečec-
ké občanky, která o práci projevila zájem 
a do pololetí chodila pomáhat  hodinu ráno 
a hodinu po obědě. Situaci komplikovala 
částečná a později úplná uzavírka Tř. Jana 
Švermy, kde probíhala rekonstrukce vozov-

ky. Teprve v září byli asistenti v plném počtu 
tak, jak bylo ujednáno s Úřadem práce v Ko-
líně. Protože je na nové komunikaci vybu-
dován další nový přechod, zůstává otázkou, 
zda se nám podaří všechny ohlídat v ranní 
a odpolední „školní špičce“. Natrvalo totiž 
asistujeme i na přechodu pro chodce neda-

leko podchodu pod tratí.
 Malá statistická  exkurze
 V celém okrese Kolín bylo evidováno ke 

dni 30. 11. 2019 celkem 2.300 uchazečů o za-
městnání, což je nezaměstnanost 3,2 %.

Cecilie Pajkrtová

STRUKTURA UCHAZEČŮ O ZAM. 
KE DNI 30. 11. 2019 v obci Pečky počet uchazečů

%
Celkem 88

ženy 47 53

Osoby pečující o dítě do 15 let 17 19

OZP 25 28

Jiné zdravotní omezení 10 11

Vzdělání základní a nižší 35 40

Evidence nad 12 měsíců 25 28

Věk nad 50 let 31 35
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Městská knihovna S. Čecha 
a Filip Kretschmer

srdečně zvou všechny        

na přednášku 
o cestování vozem 

Škoda Felicie
„K Baltskému moři tam 

a zpět aneb, 
jak to všechno začalo...“,

která se bude konat 

v úterý 14. 1. 2020 v 18 h  
v prostorách knihovny.

Procestujeme i Ukrajinu, 
Rumunsko, Moldavsko, 

Gagauzsko nebo Podněstří.

Městská knihovna S.Čecha a Vzdělávací centrum v Pečkách 
 

srdečně zvou všechny         
 

na výstavu účastníků výtvarných kurzů  
Vzdělávacího centra Peček 

 

„Tvoříme si pro radost“, 
 

která bude zahájena slavnostní vernisáží 7. 1. 2020 v 17 h  
v prostorách knihovny. 

 
Podle odborníků malovat a kreslit umíme všichni.... 
Přijďte se podívat, co je na tomto tvrzení pravdy. 

 
Výstava bude ukončena 31. 1. 2020 

 

Od letošního roku se 
i naše knihovna zapojila 
do mezinárodního pro-
jektu na podporu čtenář-

ství S knížkou do života - Bookstart.
Cílem projektu je:
- podpořit rozvoj verbálních schopností 

dětí a zlepšit jejich vztah ke knize a čtení 
(naslouchání) u nejmladší generace,

- nabídnout podpůrné služby knihovny 
a prostor pro sdílení s ostatními rodiči nad 
knihami, 

- dovést rodiče k pochopení významu čte-
nářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho 
budoucnost.

 Naše spolupráce s rodiči začne na radnici 
během Vítání občánků, kde rodiče obdaru-
jeme dárkovou taškou vytvořenou právě pro 
toto setkání a bude pokračovat v knihovně 
naší nabídkou programu na následující se-
tkání (cca 4 v roce). Naším cílem není sup-
lování jiných organizací, např. Mateřského 
centra či Mateřské školy apod., naopak, bu-
deme se snažit o tvůrčí spolupráci.

Pokud jste budoucí rodiče, kteří se vítá-
ní občánků neúčastní a přesto se chcete do 
projektu zapojit, přijďte do naší knihovny 
a dárkovou tašku a informace obdržíte také.

A až vaše děti povyrostou a nastoupí do 
školy, ať v Pečkách, Radimi, Tatcích, Vrbové 
Lhotě nebo v Cerhenicích, setkají se s námi 
znovu, na akci Knížka  pro prvňáčka..., ale 
to až v příštím povídání.

Za knihovnu Krulišová

S knížkou 
do života

Křik
Člověk se narodí, a hned křičí.
Nikdo mu nerozumí,
ale všechny potěšil.
Tady jsem já! řve člověk,
přišel jsem žít.
Jsem tu dobře?
Narodil jsem se
u dobrých lidí?
Ve slušném století?
Nevedu náhodou válku?
Je tady zrušeno otroctví?
Mám správnou barvu kůže?
Vhodný původ?
Smím dýchat?
Tak děkuju. 

Ludvík Aškenazy, před padesáti lety

V roce 2019 přivítali v Dobřichově do 
života 14 novorozených občánků. To je ne-
vídaný počet, další z toho roku na slavnost 
čekají, mezi nimi můj pra pra synoveček.

Nejenom našim, ale všem, kteří loni za-
lidnili náš nepokojný svět, ze srdce přeji, 
aby i po letech mohli říct: Tak děkuju.

Zdena Ferešová
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K podzimní výsadbě jabloňové aleje
Dne 10. 11. 2019 došlo k výsadbě 41 stro-

mů jabloní na polní cestě z Dobřichova k ra-
tenické cyklostezce. Zájem občanů z Peček 
a hlavně z Dobřichova byl značný. Přišli ne-
jenom jednotlivci, ale i celé generace rodin! 
Organizátory to velmi potěšilo!

Opět, tak jako v roce 2018, se na všech-
ny zájemce o výsadbu stromků nedostalo. 
Nezoufejte, další výsadby proběhnou také 
v roce 2020. 

Čeští pěstitelé nemají často možnost do-
stat se s kvalitními a chutnými jablky do 
hypermarketů, které jsou pro odbyt jablek 
rozhodující. Zájem řetězců je jasně dán – je 
třeba, aby plod byl skladovatelný mnoho 
měsíců, schopen přepravy na tisíce kilome-
trů, aby vzhledově vynikal, na pultě v teple 
co nejdéle vydržel a byl levný. Tedy „Euro-
jablko“. Zvykli jsme si na univerzální chuť 
jablek, která jsou do hypermarketů na zá-
kladě ceny navážena doslova z celého světa.

A možná právě tato naše – vaše výsad-
ba vám připomene chuť jablek z dětství, 
ale i překvapivost a rozdílnost chutí a vůní 
jednotlivých odrůd. Odrůdy jsme vysazo-
vali systémově a označíme je! Chystáme se 
umístit i lavičky pro unavené pocestné i pro 
cyklisty.

Několik námi vysazených odrůd pochází 
z Čech. České odrůdy i dnes mají ve světě 
zvuk. Jsou schopny zajistit nejenom mar-
ketingové požadavky řetězců, ale vynikají 
i chutí!!! Jsou dodávány v milionech kusů 
i na náročné americké trhy (např. Topaz).

Možná i díky výsadbě českých odrůd, 
budete i vy více hrdi na naši zem, na to, co 
dokázali naši předkové i na to, co ještě i dnes 
umíme.

V první výsadbě jabloní jsme se zaměři-
li na výsadbu několika starých odrůd. Níže 
uvádím pokud možno krátce jejich původ, 
rozšíření a vlastnosti. Doufám, že vás nebu-
du s textem příliš nudit.

Prozatím vysazené odrůdy:
Car Alexander
Pochází z Ruska 1820. Stromy velmi 

dobře odolávají mrazům, hojně plodí velká 
jablka. Základní barva je žlutá s převažující 
krásnou červenou barvou. Dužnina bílá, sla-
bě navinulá, jemně kořenitá. Nesnáší vlhké 
roky, pak plody značně hnijí. To zabránilo 
jeho většímu rozšíření v Českých zemích.

Čistecké lahůdkové
Česká odrůda vzniklá pupencovou muta-

cí. Pochází z obce Čistá u Rakovníka. 
Jablko je dosti náchylné k chorobám 

a mrazům. Plod šťavnatý, aromatický, chuť 
příjemně sladká celkově velmi dobrá až vý-
borná. Sklízí se koncem září, konzumně do-
zrává v listopadu a vydrží do ledna. Těžko se 
přepravuje – otlaky.

James Grieve
Pochází ze Skotska okolo roku 1895 od 

vrchního královského zahradníka Jamese 
Grieva. Odrůda získána z jablečného se-
mínka Coxovy renety. Je velmi odolné proti 
mrazu. Velmi úrodné, vynikající kořeněné, 
sladce navinulé chuti. Plod dozrává v říjnu 
a vydrží do vánoc. 

V Čechách v minulosti velmi oblíben. 
V některých ovocnářských školkách lze za-
koupit i dnes.

Malinové holovouské
Ryze česká odrůda z Holovous na Hořic-

ku v Podkrkonoší z počátku 19 století. V mi-
nulosti velmi populární i v cizině i v USA. 

Plod je malinově červený. Dužnina s ma-
linovou vůní výborné chuti. Sklízí se počát-
kem října a vydrží do vánoc, kdy je nejchut-

nější. Vzhledově se plody od Malinového 
hornokrajského liší u stopky, kde téměř 
vždy mají charakteristický zdužnatělý sva-
lec.

Jedna z mála odrůd, která ve vyšších po-
lohách (vyšší vlhkost ovzduší) dává kvalit-
nější ovoce, více tam plodí a méně trpí ne-
mocemi než v nížinách.

Malinové hornokrajské
Pochází údajně z Holandska. 
Nesnáší sucho a je to další odrůda (spo-

lu s Malinovým holovouským) libující si ve 
vyšších chráněných polohách. Plod je rudě 
červený s tmavšími pruhy. Má specifickou 
lehkost – při zvednutí jablka očekáváte vyš-
ší váhu plodu. Dužnina bílá, řídká, velmi 
dobré aromatické malinové chuti. Sklízí se 
v říjnu a vydrží přes vánoce (spíše nevydrží, 
jelikož jsou konzumována jako první nej-
chutnější).  Strom je velmi otužilý proti cho-
robám i škůdcům. Odrůda rozšířena hlavně 
v Podkrkonoší.

Matčino (Nonneta)
Pochází z USA ze státu Massachusetts, 

kde je poprvé zmiňováno roku 1848. 
V Českých zemích velmi zdomácnělo 

a stalo se populární. O jeho minulé domá-
cí slávě a veliké oblibě svědčí i doporučení 
z roku 1958 „Velmi dobře se hodí do střeže-
ných sadů a zahrad“, kdy slovo „střežených“ 
jasně dokládá oblíbenost tohoto ovoce i před 
zloději. Dnes je stále oblíbené a dá se v ně-
kterých ovocnářských školkách koupit.

Jde o náročnější odrůdu vyžadující dobré 
půdy. Ve špatných půdách plodnost dosti fá-
zuje a je nevyrovnaná.

Má středně velké plody, které nápadně 
voní typicky pro tuto odrůdu a dozrávají po-
čátkem října a vydrží do vánoc.

Panenské české
Pochází z Čech a je dosud hojně rozšíře-

no. Již staří husité si pochutnávali na tom-
to jablku. Plody bývaly v minulosti prav-
děpodobně větší, dnes jsou menší. Plody 
mají neuvěřitelnou skladovatelnost – lze je 
i krechtovat. Například v příkopech u silnic 
plody často opadají, následně je zasype listí 
a sníh. Po omačkání plodu (např. pádem ze 
stromu) jablko nehnije.  Zjara se listí odhrne 
a vespod jsou jablka ke konzumaci. Slupka 
je pevná, sytě karmínová. Dužnina žlutobí-
lá, někdy narůžovělá, velmi dobré typicky 
kořenité chuti. Stromy ani plody netrpí ne-
mocemi a jsou dobře mrazuodolné. 

Díky svým chuťovým vlastnostem a hlav-
ně kvůli neuvěřitelné skladovatelnosti je 
snaha šlechtitelů zvětšit plod této odrůdy. 
V ovocnářských školkách se již dnes prodá-
vá odrůda „Panenské vylepšené“.

Parména zlatá (Zlatá reneta)
Velmi stará odrůda původně snad z Ang-

lie, nebo z Francie.
Absolutně jedno z nejchutnějších jablek, 

které i dnes vyhrává v degustačních zkouš-
kách. Odrůda náročná na stanoviště. Žádá 
půdy hluboké, vlhké, ne příliš těžké, ani pří-
liš lehké. V Čechách se jednalo o nejpopu-
lárnější a nejrozšířenější odrůdu. Francou-
zi ji nazývají „Královnou renet“. Sklízí se 
počátkem října a vydrží do března. Slupka 
plodu je typicky zlatožlutá, mírně červeně 
pruhovaná. Dužnina tuhá, žlutobílá, šťavna-
tá s typicky renetovou chutí. V dobrých pod-
mínkách je chuťově nadále zcela bezkonku-
renční. Omezující je pro tuto odrůdu značná 
náchylnost k nemocem - strupovitost, padlí, 
rakovina, k parazitům- hlavně vlnatce krva-
vé. Je náchylná i na mráz a je třeba ji štěpit 
na mrazuodolnou podnož.

Smiřické vzácné
Odrůda pochází z Čech. Jde o náhodný 

semenáč za zámecké zahrady ve Smiřicích.
V roce 1872 byla stará zámecká zahrady 

ve Smiřicích čištěna. Některé stromy byly 
ponechány a mezi nimi i jeden – „nebyl vy-
kopán proto, jelikož měl pěkné plody“. Tím 
byl tento náhodný a vzácný semenáč obje-
ven a zachráněn.

Stromy netrpí nemocemi a jsou značně 
mrazuodolné. Snáší vlhčí půdy. Sklízí se 
v polovině října i déle. Slupka má citrónově 
žlutou barvu s tmavými tečkami. Dužnina 
jemná, měkká, šťavnatá, velmi dobré, navi-
nulé chuti. Plody nepadají, a když se strom 
neotrhá, zůstávají do zimy na stromech 
a ptáci je chodí klovat.

Spartan (česky „Sparťan“ - jak jinak)
Odrůda pochází z Kanady. Rozšířila se po 

2. světové válce a největší výsadba je v USA.
Strom je dosti citlivý na půdní podmínky, 

v některých letech trpí často strupovitostí. 
Nevýhodou je i tvorba plodů ve shlucích. 
Plody mají krásnou tmavě červenou barvu, 
dužninu bílou, chruplavou, velmi šťavnatou, 
lahodné chuti. Díky své chuti je v Čechách 
značně oblíben. Sklízí se koncem září, vydr-
ží do února.

Sudetská reneta
Opět odrůda vyšlechtěná v Čechách – 

Bludov na Moravě.
Nenáročná, velmi plodná odrůda, velmi 

dobře reagující na přihnojení. Stromy jsou 
značně odolné k nemocem a také k mrazu 
ve dřevě i v květu. Vhodná také do vyšších 
poloh, kde snáší i velké vlhko. Slupka tvrd-
ší, žlutá, na sluneční straně zvláštním od-
stínem červená. Dužnina křehká, šťavnatá, 
sladce navinulá, aromatická, kořenitá a vel-
mi dobrá. Sklízí se v říjnu. Dozrává v lednu 
a vydrží do dubna.

Ladislav Zindr

Konec roku 
v KD Pečky

Když píši tento článek do lednových PN, 
zbývá jen několik dní do Vánoc a o trochu 
více do konce roku. KD má za sebou díky 
neustále se zvyšující návštěvnosti a dalšímu 
rozvoji aktivit, pro už tak velmi široké spek-
trum návštěvníků, velice úspěšný rok. 

Letos jsme poprvé v novodobé historii 
uspořádali dva kurzy Společenského tan-
ce a chování pro děti, které měly rekordní 
návštěvnost z řad kurzistů, rodičů a přátel. 
Dále máme za sebou několik úspěšných 
divadelních představení pro děti, dospělé 
a děti z mateřské školy Mašina, ZŠ Pečky 
a dalších,  sraz Klubu českých turistů a vy-
dání 14 sběratelských karet Pečeckem ko-
lem dokola.

Nyní je před námi nabitý program. Čeká 
nás několik plesů, divadelních představení 
a dalších akcí pro všechny věkové kategorie. 
Novinkou pro rok 2020 jsou Kurzy taneč-
ních pro dospělé, které jsou již beznadějně 
vyprodány, za což Vám velice děkuji.

Rok 2019 dopadl po všech stránkách nad 
očekávání a věřím, že rok 2020 bude ještě 
lepší a rozmanitější. Aktuálně, pokud se vše 
povede, tak na jaře začneme s první etapou 
rekonstrukce KD. Budu se těšit na milá se-
tkání v  KD i mimo něj.

S přáním všeho nejlepšího v novém roce 
2020.

Lukáš Hanzelín, ředitel KS Pečky
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Poštovní holubi
Je zima, počasí žádná sláva, tak co asi 

dělá takový holubář a naši závodníci v zimě. 
Když to řeknu jednoduše tak vlastně odpo-
číváme. Holubi se jen tak poflakují. Větši-
nou jsou v tomto období zavřeni ve svých 
voliérách či holubníku. To se děje z důvodu 
velkého přemnožení dravců, zejména jestřá-
ba a krahujce. Pokud se naučí chodit dravec 
na holubník, tak útočí i několikrát denně 
ze zálohy a dokáže zlikvidovat 50% holubů 
z chovu, takže na toto musí chovatel nějak 
reagovat. Jsou vypuštěni až v březnu na prv-
ní prolety kolem holubníku.

My holubáři navštěvujeme výstavy, kte-
ré se konají většinou od konce listopadu do 
ledna. Zde si předáváme rady, zkušenosti 
a obstaráváme posily pro další roky. A právě 
jedna taková výstava se konala 14.12. 2019 
v Tatcích. Tu pořádalo OS (oblastní sdruže-
ní) Praha společně s OS Středočeské. Zde 
byli vystaveni nejlepší holubi obou spolků 
za závodní sezónu 2019. Z těchto holubů, 
kteří se hodnotí posuzovateli je vybrána ko-
lekce pro celostátní výstavu, která se bude 
konat v lednu na Výstavišti v Brně. Zde již 
pak můžete vidět jen ty nejlepší z celé re-
publiky. Zároveň na výstavě v Tatcích byli 
vyhlášeni vítězní chovatelé za sezónu 2019 
a oceněni poháry.

Naším mistrem OS Praha 2019 se stala 
Michaela Mecerová z Tatců, která v konku-
renci 75 chovatelů zejména mužů vyhrá-
la. Již několik let se pohybuje na špici OS 
a tentokrát se to konečně povedlo. Se svými 
svěřenci skvěle zvládla ty nejtěžší závody 
a nejdelší Ostende 833 km, které se letělo 
dokonce dvakrát bylo u ní až neuvěřitelné. 
Tvrdou selekcí se propracovala k těm nej-
lepším holubům, které jí jen můžeme závi-
dět. Jedná se zejména o holuby na dlouhé 
tratě (600 – 1000 km) a právě ti se hledají 
velice těžce, ale o tom už zase někdy příště.

Petra Mašínová

Akce spolků 
pořádané v Pečkách a okolí

Existuje mnoho zajímavých interneto-
vých stránek, na kterých lze hledat nejrůz-
nější spolkové aktivity. Na sportovní aktivi-
ty jsou zaměřené například projekty Spor-
tuj s námi od České unie sportu nebo Sport 
v okolí. Tipy na aktivity pro rodiny s dětmi 
a mladé lidi pak nabízí třeba Kam s dětmi.

Moderní aplikace MojeSpolky (www.mo-
jespolky.cz) je určena pro všechny aktivity 
bez omezení. Na stránce je mapa spolků 
a zároveň kalendář akcí, které pro veřej-
nost pořádají. Snadno a rychle tak získáte 
přehled o všech zajímavých spolcích a jejich 
aktivitách ve svém okolí. MojeSpolky si mů-
žete otevřít jak na počítači, tak v mobilním 
zařízení. A pak už jen stačí na mapě vyhle-
dat Pečky. 

Registrované spolky mohou na Moje-
Spolky vkládat události. Těm, které již 
mají kalendář událostí na svých stránkách 
nabízíme nově vkládání automatizované. 
Na druhé straně si obce mohou mapu nebo 
kalendář vložit na své stránky, takže budou 
mít vždy aktuální informace přímo od spol-
ků.

Pavel Otta, spolutvůrce MojeSpolky

Dveře do staré školy

Možná si řeknete, proč máme vcházet 
v novém roce do staré školy, když je tu velká 
rekonstruovaná škola? Je tomu tak proto, že 
jsme probrali historické dveře nejvýznam-
nějších budov našeho města a obrátíme po-
zornost ke dveřím obytných budov. Při své, 
možná každodenní, cestě na nádraží míjíte 

donedávna listím obrostlý dům čp. 89. Patří 
k nejstarším zachovaným ve městě a škola 
se zde nacházela již v první polovině 19. sto-
letí. Později byla upravena uvnitř na obytný 
dům. Přitom dostal vstup asi v prvním dese-
tiletí minulého století nové vchodové dveře. 
Samozřejmě jsou dvoukřídlé, spodní části 
křídel jsou odstupňované, v profilech s ma-
lými zkříženými stuhami. Výplň má v zá-
sadě obloukovité zakončení s prosklenými 
plochami. Na výplních dominují stylizované 
vavřínové věnce. Jejich stuhy nejsou jako 
např. na dveřích sokolovny s vlající pentlí, 
ale s rovnými, kolmo svěšenými, což je je-
den z nejcharakterističtějších secesních or-
namentů. Vnitřní výplň s výraznými věnci 
odděluje mělký reliéf stylizovaných květů, 
doplněný geometrickými prvky. Dalším ná-
padným detailem jsou prosklené výplně, 
členěné subtilními sloupky a v oblouku le-
mované perlovcem. Nad oblouky výplní je 
další jemný rostlinný reliéf s horizontální 
římsou. Vlys zaoblených útvarů mezi římsa-
mi odděluje od vlastních dveří prosklený 
světlík, členěný dvojicemi příček. Jejich 
spodní část je plná a zdobí ji nízký reliéf 
květů, horní prosklená a zachovala si barev-
ná skla. Dveře bývalé školy jsou nejkrásněj-
ším příkladem secesních dveří ve městě, na 
nichž se kombinují obě etapy nového slohu: 
převažující a doznívající naturalistická a ne-
odbytně se prosazující geometrická fáze. Až 
půjdete zase kolem, nezapomeňte se na ně 
podívat, stojí to zato.

Miloslav Vlk, 
historik umění a člen kulturní komise města

Ani zrno nazmar!
Procházel jsem se okolím Velkých Chva-

lovic a hledal další místa pro aktivitu našich 
občanů při sázení stromů. Jde nám alespoň 
o částečnou záchranu krajiny poškozené 
průmyslovým velkozemědělstvím.

Cestou  z Velkých Chvalovic ulicí Ke Drá-
ze přejdete koleje a jdete směrem ke hřbi-
tovu. Zde byla v minulosti krásná alej ovoc-
ných stromů. Ty z nějakého důvodu (prav-
děpodobně stářím) zmizely. Zůstal pouze 
jediný „Mohykán“. A je zde krásně vidět 
boj našich zemědělců o každé zrno. Ani zrno 
nazmar! Po zmizelých stromech nastupuje 
obrovskou rychlostí pole. Jsou zde vyorány 
zbytky shnilých kořenů, uhnilých pařezů 
z bývalých stromů a rozšiřováno pole. Plo-
cha bývalé aleje je rozorána a ubrána mini-
málně o 3 metry. Nová výsadba aleje ořešá-
ků je odorána na vzdálenost 0,3 až 0,5 metru. 
Místy je odoráno i podkladové kamení cesty. 
Že by opět léta padesátá? Rozorávání remíz-
ků a mezí? No jo, ale původní alej ovocných 
stromů byla sázena v socialistické době! 
Opravdu potřebuje některý zemědělec jít 
na hranu? Potřebují někteří zemědělci za-
orávat trativody, příkopy u silnic, rozorávat 
cesty? Dokonce jsem slyšel smutnou přího-

du o nenasytném zemědělci, který zaoral 
i rybníček! 

Milí zemědělci (někteří!) je vám to 
opravdu zapotřebí?

Ladislav Zindr

Srdečně vás zveme na 

Ples města Pečky, 
který se bude konat 

v sobotu 25. 1. 2020 od 20:00 v KS Pečky. 
Již nyní je možné zakoupit vstupenky v kulturním středisku 

nebo v podatelně městského úřadu. Vstupné 200,- Kč. 
Rezervace míst po zakoupení vstupenky je možná pouze na tel. čísle: 606 506 858. 

Ples pro Vás pořádá město Pečky spolu s kulturním střediskem.
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Upleť čtverec se skautkami
Podobně jako v předchozích letech se 

i letos kostelečtí skauti a skautky zapojují 
do dobrovolnického projektu Upleť čtverec. 
Přidejte se k nám, upleťte čtverec a pomozte 
opuštěným dětem v Africe.  Kdo plést neumí 
a má doma nadbytečná klubíčka, budeme 
rádi, když je přinesete. Předáme je šikov-
ným pletařkám, které už nás zásobí a kte-
rým tímto velice děkujeme.

V rámci výzvy je třeba uplést nebo uháč-
kovat čtverec o rozměrech 20x20 cm. Prosím 
nepoužívejte příliš tlustou vlnu. Po ukonče-
ní každého čtverce je potřeba nechat vlnu 
na konci dlouhou cca 50 cm (tzv. ocásek), 
aby bylo možné je k sobě sešít. Ocásek je 
potřeba ke čtverci „přimotýlkovat“, aby se 
nezamotal s jinými. Všechny čtverce, kte-
ré dostaneme, zabalíme a pošleme do Jižní 
Afriky. Tam z nich dobrovolníci sešijí deky 
a rozdají je opuštěným nebo nemocným dě-
tem.

„Ne všichni můžeme dělat velké věci. 
Ale všichni můžeme dělat malé věci s vel-
kou láskou.“ (Matka Tereza)

Kromě toho je možné plést návleky na 
ruce, jednoduché čepice, dlouhý svetr nebo 
spacáčky, svetry a vesty. Podrobnosti najde-
te na níže uvedeném odkazu, případně vám 
můžeme předat informace telefonicky.

https://upletctverec.wordpress.com
Bližší info: Michaela Kuželová - 606 425 

246, Katka Hejduková 608 120 010
www.skaut-kostelec.cz

Od vrcholů k lidem
je ná-

zev před-
nášky, na 
kterou si 
Vás touto 
cestou do-
volujeme 
pozvat ve 
středu 22. 

ledna 2020 od 17:00 do přednáškového sálá 
KS Pečky. Bude nám ctí přivítat RNDr. Dinu 
Štěrbovou, horolezkyni, cestovatelku, foto-
grafku, autorku studií z matematiky, doku-
mentárních filmů a cestopisných fotografií.

„Dina Štěbová patří k největším osob-
nostem československého horolezectví. 
K jejím nejvýraznějším úspěchům patří 
zdolání těchto vrcholů: Čo Oju, 8201 m – 
vrcholu dosáhla s Američankou Věrou Ko-
márkovou a dvěma šerpy, jednalo se o prv-
ní ženský výstup na tuto horu (13. 5. 1984) 
a rovněž o první výstup československého 
občana. Dále Gasherbrum II, 8035 m – prv-
ní československý výstup s Livií Klem-
barovou v ženském družstvu, bez nosičů, 
alpským stylem (1988). Dvakrát se pokusila 
o výstup na Mt. Everest (1991, 1992), byla 
organizátorkou českých výprav na Broad 
Peak (1994) a Nanga Parbat (1997). Již dlou-
ho také zaměřuje svoji poznávací činnost 
na oblast Himáláje jako fotografka, z čehož 
vyplynuly i její čtyři fotografické výstavy. 
Zúčastňovala se také opakovaně plaveb na 
raftovém člunu se svým manželem Otaka-
rem Štěrbou na Sibiři a v Severní Kanadě 
(např. 1999 plavba v kanadských Severozá-
padních teritoriích - řeka Nahanni, cca 1000 
km). Napsala desítky článků pro časopisy 
i noviny, vydala knihu Čo Oju, tyrkysová 
hora (vyšla též v Německu) a poznávací CD 
Svět Himáláje, ve kterém publikovala kro-
mě jiného asi 1000 svých fotografií. S man-
želem O. Štěrbou napsala a vydala knihu 
Putování po kanadských řekách.

V posledních letech se systematicky 

věnuje humanitárním aktivitám v pákis-
tánské části Himáláje, tzv. Karakorumu, 
k čemuž ji inspirovalo důkladné poznání 
těžkého života tamějších horalů v průběhu 
jejích opakovaných cest do těchto míst (cel-
kem 12x). V roce 2005 realizovala se svým 
manželem stavbu dvou vodovodů pro hora-
ly z údolí Baltoro pod horou K2. Po ničivém 
zemětřesení, které v témže roce usmrtilo 
v pákistánské části Kašmíru více než 80 
000 lidí, spolu s kolegou Ing. Vítězslavem 
Dokoupilem exportovali v roce 2006 z Čes-
ké republiky do uvedené oblasti mobilní 
skládací nemocnici vybavenou léky a pří-
stroji (dar baltistánskému lidu od české hu-
manitární organizace Hand for Help) a tuto 
v následujícím roce 2007 dopravili, postavili 
a uvedli v život pod ledovcem Čhogo-Lung-
ma v nejvýše položené vesnici údolí řeky 
Basho, v Arandu (3000 m nad mořem). Od 
roku 2008 tuto nemocnici provozují v rám-
ci Občanského sdružení „Czech hospital“, 
které za tímto účelem založili. O této čin-
nosti informují veřejnost jednak na svých 
webových stránkách (www.czechhospital.
cz) a také opakovanou instalací výstav fo-
tografií s touto tematikou (doposud Praha, 
Liberec, Olomouc). Na půdě UP Olomouc 
s pomocí manžela prof. O Šterby také re-
alizovali dokumentární film „Nemocnice 
na konci světa“, který již získal dvě ceny 
na renomovaných festivalech. Podobné ne-
mocnice jsou v Himáláji velkou vzácností, 
nejznámější z nich je Hillaryho nemocnice 
pod Mt. Everestem v Nepálu. V Západním 
Himáláji-Karakorumu je Česká nemocni-
ce teprve druhým zařízením tohoto druhu 
a jako taková výrazně reprezentuje Čes-
kou republiku.“ [Zdroj: Olomouc.cz, Dina 
Štěrbová - OLOMOUC.CZ ze dne 19.6.2009; 
https://www.olomouc.cz/zpravy/clanek/Di-
na-Sterbova-11610]

 Nepromarněte možnost, setkat se s tou-
to výjimečnou osobností.

www.akademiepecky.wix.com/akademie

Děkujeme a všem přejeme krásné svátky 
vánoční.

Za Středisko Datel, Kristina Martinková

Minigolf Pečky
V půlce prosince za docela pěkného po-

časí jsme uspořádali zimní turnaj pro veřej-
nost i naše členy. Všichni hráči hráli s veřej-
nostní holí a míčkem. Na některých drahách 
to bylo trochu náročné, ale alespoň jsme se 
pobavili.

Přejeme všem sportovcům hodně zdraví, 
štěstí a sportovních úspěchů v roce 2020.

Výletníci
Skončily nám agrotechnické práce na 

zahrádkách a tak máme více času na výlety 
a procházky. Jedna z vycházek byla do okolí 
Úval, kde jsme se cestou na rozhlednu Vini-
ce zastavili na zajímavém místě, a to u men-
hirů. Z rozhledny jsme toho moc neviděli, 
bylo trochu pošmourno. Další výlet byl do 
Kerska s prohlídkou ateliéru Kuba a se za-
stávkou v restauraci U Pramene, samozřej-
mě „se šípkovou“. Byl krásný slunný den 
a ani nám nepřišlo, že jsme po lesích nacho-
dili 10 km. Poslední vycházka byla z Osečka 
do Poděbrad. I zde nám svítilo slunce a tak 
podle Labe se dobře šlo. U Poděbrad jsme 
přešli přes most pro pěší na druhou stranu 
k Maríně a někteří stihli bus a tak byli už na 
oběd doma.

Přejeme všem výletníkům hodně zdraví, 
dobré trasy a pěkné počasí v roce 2020.

Společenský klub
je otevřen pro všechny, kteří se chtějí po-

bavit, každé pondělí od 14 hod.
Tak jsme si vyzkoušeli další aktivitu, 

a to bowling. Některé členky hrály poprvé 
a k našemu úžasu jim to velice šlo a dokonce 
vítězily.

Přejeme všem seniorkám i seniorům do 
roku 2020 hodně zdraví a energie, aby byli 
stále aktivní a užívali si krás života.

Co vás čeká:
Pokračuje žolíkový turnaj, zúčastnit se 

může každý, počítá se 10 po sobě jdoucích 
nejlepších her. Termín je  až do ledna 2020. 
Každé pondělí od 9,30 hod. se koná cvičení 
pro seniory v kult. středisku.

Opět bychom rádi vyrazili v termínu du-
ben-květen 2020 na týdenní pobyt do Lu-
hačovic. Kdo by měl zájem, může se k nám 
přidat. Informace podáme ve společenském 
klubu. Věra Šuková
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Rekonstrukce sokolovny na konci roku 
stále ještě v plném proudu!

Jak jste si již bezpochyby všimli, po úpor-
ném boji s finančními prostředky jsme na 
začátku prázdnin konečně zahájili rekon-
strukci budovy místní sokolovny. Památko-
vě chráněná budova ve vlastnictví Tělocvič-
né jednoty Sokol Pečky je již dlouhá dese-
tiletí ve velmi špatném technickém stavu, 
až havarijním. Za celých sto dvacet let exis-
tence sokolovny se do ní neinvestovala větší 
částka, ani se neprováděla oprava zásadního 
charakteru, což ji výrazně poznamenalo. Pe-
čečtí sokolové se v posledních letech marně 
pokoušeli získat finance na její opravu, tepr-
ve začátkem roku 2019 byla naše opakovaná 
žádost o investiční dotaci na kompletní re-
konstrukci budovy na Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR úspěšná. Celkové 
náklady investice činí téměř sedmnáct mi-
lionů korun. Dotace z prostředků státního 
rozpočtu je necelých dvanáct milionů ko-
run, proto zbývá přibližně pět milionů ko-
run, které musíme dofinancovat z vlastních 

zdrojů. Město Pečky nám již finančně po-
mohlo, ale přesto stále zbývá nemalá částka, 
kterou k dofinancování rekonstrukce soko-
lovny potřebujeme.

Aktuálně je za námi výměna dřevěných 
oken vyrobených na zakázku právě pro naši 
budovu sokolovny podle vzoru původních 
oken. Za sebou máme rozsáhlou obnovu 
střešních konstrukcí plochých střech do za-
hrady a časově velmi náročnou rekonstruk-
ci krovů a pozednic hlavní části střechy nad 
cvičebním sálem. Předpokládám, že když 
čtete lednové číslo Pečeckých novin, je kom-
plet hotové oplechování a celá střech již září 
novými červenými taškami široko daleko. 
Právě teď jsme po sondě do nedávno zrekon-
struované části sokolské věžičky zjistili vel-
mi špatný stav nosných konstrukcí a dalších 
střešních prvků, které jsme nuceni vyměnit. 
Věž není dotčena žádným dotačním titulem, 
proto jsou potřeba další finanční prostředky.

Nyní pokračujeme vnitřní částí budovy, 

kde jsou vyměněny nosné prvky balkonu 
a jsou vybetonované hrubé podlahy.

V tuto chvíli probíhají stavební práce 
dle časového harmonogramu, dokončení je 
plánováno na červen 2020. Od nové sezó-
ny 2020/2021 se pak budeme společně těšit 
z nově zrekonstruované sokolovny Pečky.

Pokud naše úsilí chcete prosím podpořit, 
uvítáme jakýkoliv finanční dar, který se za-
vazujeme použít pouze pro účely spojené se 
zmiňovanou rekonstrukcí budovy sokolov-
ny. Jméno štědrého dárce, který 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

Lukáš Hanzelín, 
jednatel TJ Sokol Pečky

Basketbal ve sportovní hale v Pečkách v lednu
Sobota 18. 1. 2020

krajský přebor minižáci U12 
Sokol Pečky : BA Sparta 

od 9:00 a 11:00 h
Basketbalový oddíl tvoří v současnosti 

družstvo žen a tři minižákovská družstva, 
která hrají v krajském přeboru v katego-
riích U13,U12 a U10. O šedesátku dětí se 

 
Basketbal ve sportovní hale v Pečkách v lednu 
 
sobota  18.1.   krajský přebor minižáci U12  Sokol Pečky :  BA Sparta    od 9.00 a 11.00 
 
 
Zprávy z oddílu basketbalu TJ Sokol Pečky 
 
Basketbalový oddíl tvoří v současnosti družstvo žen a tři minižákovská družstva, která hrají v 
krajském přeboru v kategoriích U13,U12 a U10. O šedesátku dětí se vzorně starají  trenéři 
Katka Nováková, Aja Jedličková a Petr Šimek, kterým patří poděkování za  péči a svůj volný 
čas, který dětem věnují. Přesto, že se nám podzimní nábor vydařil, do oddílu přišlo  okolo 
třiceti nových dětí, stále máme zájem doplnit minižákovská družstva o  děti ročníku narození 
2007 a mladší. Přihlášky přijímáme v době tréninků jednotlivých družstev ve sportovní hale a 
to v úterý od 18.30 nebo ve čtvrtek od 16.00. Úspěšně reprezentuje naše město v 1.lize 
družstvo žen, které je v polovině soutěže na čtvrtém místě tabulky. Věříme, že ačkoli v druhé 
polovině  soutěže odehrají ženy většinu utkání na palubovkách  soupeřů, udržíme postavení 
mezi osmičkou nejlepších a postoupíme do play-off. 
 
                                                                      Basketbal 1. Liga ženy 
1.   ŠKO‐ENERGO MB   12   9   3   901:755   21  

2.   USK Praha   12   9   3   860:715   21  

3.   BK Studánka Pardubice   12   9   3   787:682   21  

4.   TJ Sokol Pečky   12   8   4   879:801   20  

5.   Aritma Praha   12   8   4   874:855   20  

6.   Sokol Nusle   12   8   4   818:811   20  

7.   BK Havířov   12   5   7   872:879   17  

8.   KP Brno B   12   5   7   903:950   17  

9.   BK Žabiny Brno B   12   5   7   781:845   17  

10.   BA Sparta   12   4   8   821:852   16  

11.   Bižuterie Jablonec n.N.   12   2   10   696:811   14  

12.   K2 Prostějov   12   0   12   696:932   12  
 

 

 

vzorně starají  trenéři Katka Nováková, Aja 
Jedličková a Petr Šimek, kterým patří podě-
kování za  péči a svůj volný čas, který dětem 
věnují. Přesto, že se nám podzimní nábor 
vydařil, do oddílu přišlo  okolo třiceti no-
vých dětí, stále máme zájem doplnit mini-
žákovská družstva o  děti ročníku narození 
2007 a mladší. Přihlášky přijímáme v době 
tréninků jednotlivých družstev ve sportovní 
hale a to v úterý od 18.30 nebo ve čtvrtek od 
16.00. Úspěšně reprezentuje naše město v 1. 

V sobotu 18. 1. 2020 se v budově 
ZUŠ v Pečkách bude od 17.00 ho-

din konat zasedání valné hromady 
AFK Pečky. Programem výroční 
schůze jsou kromě jiného volby 

nového výkonného výboru a komi-
sí, hodnocení činnosti fotbalového 

klubu, hospodaření, zprávy trenérů 
k fotbalovému roku 2019 a ocenění 
nejúspěšnějších hráčů za uplynu-

lou sezónu 2018/2019. 
Všichni jsou srdečně zváni.

lize družstvo žen, které je v polovině soutěže 
na čtvrtém místě tabulky. Věříme, že ačkoli 
v druhé polovině  soutěže odehrají ženy vět-
šinu utkání na palubovkách  soupeřů, udr-
žíme postavení mezi osmičkou nejlepších 
a postoupíme do play-off.

Jiří Katrnoška
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Svátek sv. Mikuláše
Také v letošním roce přinesl projektový 

den oslavující svátek sv. Mikuláše mnoho 
nových poznání v oblasti výchovné i vzdělá-
vací. Pravdivost přísloví „Bez práce nejsou 
koláče“ jsme si opět ověřili. Za natrénované 
pásmo básniček a písniček jsme byli Miku-

lášem pochváleni a odměněni. A ten, kdo 
zlobil? Slíbil čertům, že se polepší, „A tak to 
má být“.

Děkujeme za andělskou návštěvu starším 
spolužákům a paní učitelce Zajícové.

Jaroslava Holubová

Včelař Martin Semerád u nás ve škole
V úterý 10. 12. se zúčastnila naše třída 

besedy na téma včely a jejich přínos pro pří-
rodu i člověka s ukázkou pomůcek včelaře. 
Bonusem byla ochutnávka medu.

Beseda byla velmi zajímavě vedena. Pan 
Semerád vyprávěl se zaujetím o své profesi 
včelaře. Poslouchali jsme a určitě jsme si za-
pamatovali mnoho informací, které jsme se 
dozvěděli.

Škoda, že čas tak rychle utíkal a my jsme 
nestihli probrat vše, co nás zajímalo. Díky 
jeho barvitému vyprávění se nám rodily 
v hlavách další a další otázky.

Pokud budeme moci, určitě se s ním opět 
rádi sejdeme a necháme se ponořit do jeho 
nadšeného povídání.

 IV. A s Alenou Pechovou

Vánoční čas 
ve II. B

Středu 11. 12. 2019 jsme prožili ve vánoč-
ní atmosféře. Hostem projektového dne byl 
pan učitel Lebeda z Hotelové školy v Podě-
bradech, který pro nás připravil ukázkové 
prostření slavnostní vánoční tabule. 

Společně jsme vyráběli zdobné kroužky, 
do kterých jsme si vložili poskládaný ubrou-
sek. Náš host nám prozradil ingredience pro 
přípravu domácí limonády, kterou si určitě 
doma vyzkoušíme, protože nám velmi chut-
nala.

Vyprávěli jsme si o zimních svátcích, vá-
nočních zvycích, tradicích a o jídle, které se 
připravuje na sváteční dny.

Všichni se už těšíme na Ježíška.
Třídní učitelka: Iva Lebedová

Návštěva 
Národního 

muzea v Praze
Historická budova Národního muzea 

v Praze nám po svém znovuotevření nabídla 
dva zajímavé programy pro školy nazvané 
„Rytíři nebes“ a „Poznáváme Panteon“.

Oba lektorované programy vycházely 
z učiva vlastivědy pátých ročníků a nava-
zovaly na projektový den zaměřený na vý-
znamné osobnosti našich dějin. Pro žáky 
čtvrtých ročníků byl program okénkem do 
budoucího učiva a oběma ročníkům poskytl 
velké množství nových informací.

Jedna skupina dětí se seznámila s his-
torií letectva stíhacích a bombardovacích 
jednotek RAF, včetně velkého množství ori-
ginálních a unikátních předmětů patřících 
významným osobnostem (např. generálu 
Fajtovi).

Druhá skupina v krásných prostorách 
Panteonu poznávala nejen sochy a busty vý-
znamných velikánů naší historie, ale i mal-
by s událostmi z českých mýtů a dějin.

Obě skupiny měly k dispozici pracovní 
listy a na základě výkladu lektorek děti hle-
daly odpovědi na otázky a řešily zajímavé 
úkoly.

Všichni si pak již bez výkladu prohlédli 
výstavy a prostory, které v současnosti mu-
zeum nabízí, včetně kostry plejtváka, která 
se právě instaluje.

Exkurze byla hrazena z projektu „Vzdě-
lávací programy paměťových institucí do 
škol“., který ve škole již několikátý rok 
uskutečňujeme.

Marcela Němcová, Miloslava Hraničková,  
Michaela Krejčí

Odpolední škola IV. A 
se záchranou Narnie

Je spousta dveří ale jen jedny od skříně 
starého pana profesora, které vedou do ji-
ného světa. Narnie je země zakletá do neko-
nečné tmy. Vládne ji zlá Bílá královna. Jezdí 
na saních tažených soby. Jejími služebníky 
jsou zlí trpaslíci.

V Narnii žijí bájná zvířata hovořící lid-
skou řečí, fauni (napůl člověk, napůl koza), 
kentauři (napůl člověk, napůl kůň), ženy ze 
stromů a pramenů a mnoho dalších bytos-
tí. Všichni netrpělivě čekají na vysvobození 
z moci zlé královny... Narnie je země, která 
čeká na vysvobození. Pomůžete?

Toto byl úvod do naší odpolední školy, 
která proběhla 12. 12. 2019. Samozřejmě 
jsme se rozhodli okamžitě. Statečně jsme 
šli plnit úkoly za světla našich baterek. Ces-
tou jsme na jednotlivých stanovištích sbírali 
kousky mapy, z kterých jsme ji nakonec se-
stavili.

Zajímá Vás, zda jsme pomohli osvobodit 
Narnii? Ano, podařilo se! Odměnou nám byl 
dobrý pocit z dobrodružné výpravy, podě-
kování obyvatelů fantasy země a malá slad-
kost z pokladu.

Vaše IV. A s paní učitelkou Alenou Pechovou

Adventní jarmark 
se zpěvem koled se povedl!

Mateřská škola MAŠINKA Pečky a Spo-
lek rodičů a přátel MŠ MAŠINKA Pečky 
děkuje všem, kdo navštívili 11. prosince ad-
ventní jarmark spojený s ochutnávkou vý-
robků naší kuchyně. 

Přesně v 18 hodin jsme si zazpívali spo-

lečně s dalšími českými městy a vesnicemi 
vánoční koledy, a to pod vedením pana ředi-
tele Hanzelína z Kulturního střediska Peč-
ky, jemuž také děkujeme za velmi vstřícnou 
spolupráci.

Miroslava Zumrová, ředitelka

Pokojné prožití svátků vánočních 
a v novém roce mnoho osobních a pracovních úspěchů 

přejí žáci a pedagogové ZŠ Pečky, p.o.
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Srdečně všechny zveme na Novoroční koncerty, 
na kterých se představí

 

Small Band ZUŠ Pečky 
a Junior Stars Band Kostelec nad Černými lesy.

Jeden z koncertů se bude konat 
v úterý 14. 1. 2020 od 18 hod. ve velkém sále ZUŠ Pečky 

a druhý koncert bude 
v úterý 21. 1. 2020 od 18 hod. 

v Rytířském sále na zámku v Kostelci nad Černými Lesy.

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 se konal Žákovský koncert pro Nadaci Dobrý anděl. 
Výtěže z tohoto koncertu ve výši 1.400,- Kč bude zaslán Nadaci 

společně s výtěžkem ze vstupného z Vánočního žákovského koncertu, 
který se bude konat 19. 12. 2019.

Využili jsme dlouhé čekání na Vánoce 
a jelikož ve vlastivědě probíráme dobu hu-
sitskou, zajistili jsme si exkurzi do tábor-
ského muzea. Cesta nám uběhla překvapivě 
rychle a my byli na místě. Tábor a hlavně 
jeho náměstí je krásné a starobylé samo 
o sobě. Prohlédli jsme si tamní architekturu 
a spěchali na zmíněnou exkurzi. 

Během ní jsme měli možnost zopako-
vat probírané učivo, zahráli jsme si malé 
archeology a vyzkoušeli si bitevní taktiku 
husitů. Žáci skládali vozovou hradbu a měli 
možnost si osahat dobové zbraně, např. kuši. 
Vybraní žáci si mohli vyzkoušet drátěnou 
košili i přilbici.

V druhé části prohlídky jsme sešli do 
podzemí a díky propojeným sklepním cho-
dbám jsme se dostali až na druhý konec 
náměstí. Dozvěděli jsme se, k čemu chodby 
mohly sloužit a měli možnost si vyzkoušet, 
jak se lidé v katakombách cítí.

Návštěva tohoto muzea měla velký 
úspěch. Téma husitů děti celkově zajímá 
a obě třídy byly pochváleny za znalosti ze 
školy. 

Třídní učitelky a IV. A, B

Advent ve třídě IV. B
Stejně jako v předcházejících letech se 

rodiče mých žáků dohodli a vytvořili pro-
dejní stánek ve školní budově. 1. prosince, 
v době začátku adventu, se konaly v Peč-
kách vánoční trhy a v našem stánku si každý 
mohl zakoupit nejen nepřeberné množství 
domácích dobrot, kávu,  ale i ručně tvořené 
výrobky rodičů i dětí. 

Velmi jsme se na tuto akci těšili. Děti se 
tentokrát ujaly samotného prodeje a po ce-
lou dobu pilně pracovaly. Za vydělané pení-
ze získají během školního roku zaslouženou 
odměnu – snad výlet nebo zážitek, který si 
samy vyberou. 

Moc děkuji za velkou podporu a ochotu 
všem rodičům i prarodičům, bez kterých by 
se tato akce nemohla uskutečnit. 

 Iva Hujerová a žáci IV. B

Husitské muzeum 
v táboře – IV. A, B

Zprávičky z II. C
JIž dlouho jsme druháky. Během prvních 

tří měsíců jsme absolvovali plavecký výcvik 
v Kolíně. Všichni si výcvik užili, vody se ni-
kdo nebál a pokroky byly značné. Kromě 
plavání jsme jako již tradičně v adventním 
období prošli večerní školou jen s baterkou 
v ruce. Téma pro letošní rok bylo Dětský 
zvěřinec. A zvěřinec to byl! Na jednotlivých 
stanovištích jsme plnili úkoly ze světa zví-

řat. Do cíle došli všichni, nikdo se neztratil. 
Opravdu hodně zajímavou akcí byla be-

seda s včelařem, který nám dal med nejen 
ochutnat, ale i velmi zajímavě povyprávěl 
o tom, jak a kde med vzniká.

Všichni, i s naší paní učitelkou Blankou 
Kozákovou, vám přejeme krásné a klidné 
vánoční svátky a v novém roce hodně zdra-
ví, štěstí a spokojenosti.

Žáci II. C
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•  V Á S  S R D E Č N Ě  Z V E  N A  •

*Vstupenky zakoupíte v sekretariátu Městského úřadu, v Kulturním středisku, ve Vzdělávacím centru a v Městské knihovně.
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Budiž leden 
(trochu silvestrovsky)

A máme tu nový rok 2020! Co k němu 
říct? Bude to rok přestupný, bude mít 251 
pracovních dnů a 13 státních a ostatních 
svátků, z toho jedenáct jich připadá na dny 
mimo víkendy, což máme rádi. Možná na-
posledy budeme 29. března přemlouvat 
ručičky na hodinách, aby se pohnuly do-
předu, neboť už je přece léto. Ale možná 
to nebude naposledy a letního času si ještě 
budeme užívat mnoho jar a podzimů. Podle 
židovského kalendáře nastane v roce 2020 
přelom roků 5780/5781, podle islámského 
kalendáře to bude teprve 1441/1442. Jinými 
slovy, i v tomto roce bude na světě pořád 
dost zmatek a bude toho hodně, co se nebu-
de vědět. Málokdo si to ale uvědomí, spous-
ta lidí naopak bude trvat na tom, že něco 
ví a je toho hodně. Nejvíc pak ti, kteří toho 
vědí obecně málo, ale o to hlasitěji se proje-
vují. Těch, jichž je málo, bude málo i v tom-
to roce, což bude platit i naopak. Ale všichni 
společně, zato několikrát v průběhu jedi-
ného roku, můžeme oslavit rok fungl nový. 
Jinak v tomto roce budeme vzpomínat 
zejména na bitvy, poněvadž v roce s dva-
cítkou na konci jsme v našich krajích rádi 
rány kasírovali a občas i rozdávali. Z těch 
výročí, kdy si můžeme vlastenecky pokle-
pat na rameno a konstatovat jací jsme stále 
frajeři, připomínám šesti sté výročí něko-
lika významných husitských bitev, z nichž 
u Nekmíře bylo poprvé použito vozových 
hradeb, u Sudoměře bahna z vypuštěných 
rybníků Markovec a Škaredý, v Poříčí nad 
Sázavou a u Tábora pak byla k dokonalosti 
rozvinuta hybridní taktika husitského cho-
rálu, zatímco v bitvě u Vítkova si Žižkovo 
bystré oko poprvé všimlo výhod rychlé, byť 
poněkud nepřesné střelby z praku. Bitevní 
rok pak může vrcholit oslavou 400. výročí 
naší slavné porážky na Bílé hoře, která nám 
založila krásnou tradici výmluv, selhání, 
trapných ústupů, hádání se a nejednoty, 
zkrátka festivalů alibismu, poraženectví 
a sebemrskačství. Myslím, že se moc ne-
spletu předpovědí, že právě toho si i v no-
vém roce dvacet dvacet (jak to chytře zkra-
cují politici, aby to vyslovili o něco rychleji, 
než kdyby se měli zdržovat s otravným dva 
tisíce dvacet), užijeme víc než jindy. 

Tož, na zdraví! Ať žije nový rok!
Aquarius

 7. 1. 17:00 Vernisáž výstavy Tvoříme si pro radost – prostory knihovny

 11. 1. 16:00 Sousedské tříkrálové posezení – KS Pečky

 14. 1. 18:00 Novoroční koncert v podání Small ZUŠ Pečky – sál ZUŠ Pečky

 14. 1. 18:00 K Baltskému moři tam a zpět, aneb jak to všechno začalo… 

   - knihovna

 18. 1. 17:00 Valná hromada AFK Pečky – sál ZUŠ Pečky

 22. 1. 17:00 Od vrcholů k lidem - beseda s RNDr. Dinou Štěrbovou – KS Pečky

 25. 1. 20:00 Ples města Pečky – KS Pečky

První vítání občánků 
v roce 2020 bude 18. února 
v odpoledních hodinách. 

Přivítáme děti, které byly 
narozené do 31. 12. 2019

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.)


