
Vážení čtenáři, pokud jste 
příznivci elektronické 

verze, a pokud byste chtěli 
dostávat noviny s lehkým 
předstihem, je možné si 
noviny předplatit. Roční 

předplatné je 88,- Kč. 
V případě vašeho zájmu mě 
neváhejte kontaktovat na 

blanka.kozakova@pecky.cz.
Dubnové vydání bude 
na obvyklých místech 

od 10. 4. 2020.

3 BŘEZEN

2020

Setkání s obyvateli k připravovanému Parku pod vodojemem
Skoro 40 obyvatel se v podvečer 17. úno-

ra sešlo pod pečeckým vodojemem, aby 
pomohli radnici s přípravou nového parku. 
Vedení města totiž plánuje proměnit tento 
dnes zanedbaný a z velké části veřejnosti 
nepřístupný prostor v plnohodnotný park 
pro rodiny s dětmi, mládež i seniory. “Na-
ším cílem je, abychom tu společně vytvoři-
li místo pro setkávání a pohodové trávení 
volného času,” upřesňuje plány starostka 
Alena Švejnohová. Zda bude mít park spíše 
přírodní nebo více městský charakter, nebo 
zda tu vznikne přírodní amfiteátr nebo mož-

nost koupit si občerstvení, bude úkol pro 
(krajinářského) architekta, kterého vybere 
komise úřadu a odborníků z řad zájemců 
na základě předloženého profesního pří-
stupu a referencí. “Nechceme ale plánovat 
proměnu od stolu. Proto se nejdříve ptáme 
obyvatel, jak si takový ideální park u vodo-
jemu představují. Informace, které získá-
me budou součástí zadání pro architekty,” 
dodává radní Tomáš Vodička. Zpracovatele 
chce radnice stihnout vybrat do léta. Pokud 
všechno půjde dobře, tak by přestavba měla 
začít mezi lety 2021 a 2022.

František Uher - návrhy Pečeckého vodojemu

Při setkání někteří vzpomínali, že místo 
dříve fungovalo jako korzo a prostor pro hu-
dební představení. Hudba nebo film by se 
sem mohla po několika desítkách let vrátit. 
Občané také v průběhu setkání navrhovali 
například pítko nebo venkovní hřiště. Obča-
né i zástupci města se shodli, že bude potře-
ba zajistit pořádek a bezpečnost. 

Chcete se zapojit do příprav nového par-
ku? Vyplňte dotazník, který je součástí toho-
to čísla Pečeckých novin!

redakce

náVrh

prosTupnosT, fáze ii

měřítkO: 1:500

Stav po rekonstrukci nádraží podle SŽDC (stávající stav návrhu, který není definitivní).
Propojení cest v parku s cestou k WC.
Vzniká tak jižní podélná část parku umístěná podél prvního nástupiště.
Je vysazeno cca 6 stromů, které dotvářejí park a zároveň částečně tlumí hluk 
projíždějících vlaků.
Park u vodárny může sloužit k odpočinku a jako příjemná zkratka z nádraží do centra 
města, z jižní části města podchodem a parkem do severní části nebo z jižní části 
města podchodem a parkem podél nástupiště na nádraží - variant je několik.

wC+kola

nový TeCh. 
obJekT sždC

1. násTupišTě
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Revitalizace 
centrálního 

městského parku 
v Pečkách sever

Město Pečky uzavřelo po výběrovém říze-
ní s firmou JIB, s.r.o., smlouvu na revitaliza-
ci městského parku v Pečkách sever, která 
bude probíhat během letošního roku. Jak 
vyplývá z projektové dokumentace, které 
předcházelo vypracování konceptu a studie, 
cílem je změnit zanedbaný park s nízkou 
úrovní péče na stabilní krajinářský celek, 
kde se budou snoubit rekreační a estetické 
potřeby se zájmy ochrany přírody. Zejména 
se změní druhová skladba stromového pat-
ra směrem k potenciální přirozené vegetaci 
– podpoře biodiverzity a návratu k původní 
druhové struktuře. Park se stane ekologicky 
stabilní oproti dnešnímu stavu, kdy je park 
decimován smrkovou kůrovcovou kalami-
tou. 

Obnova zahrnuje zejména ošetření dře-
vin, ale i nepopulární kácení. To je nutné 
provést vzhledem ke stavu některých dře-
vin. To vyplynulo z inventarizace stromů, 
která hodnotila mimo jiné i riziko poškoze-
ní dřevin zlomem vzhledem k běžným kli-
matickým podmínkám. Taková situace se 
v parku již několikrát stala, kdy působením 
větru došlo k vyvrácení nebo zlomení něko-
lika smrků.   Některé starší, rozpadající se 
dřeviny nebo jejich části budou při revitali-
zaci ponechány jako stanoviště hmyzu. 

Revitalizace parku zahrnuje i terénní 
úpravy, modelaci sáňkovacího kopce, vy-
budování dvou mlatových cest, instalaci 
mobiliáře, založení trvalkových záhonů, re-
vitalizaci trávníku, založení květnatých luk, 
výsadbu dřevin, keřů a cibulovin a založení 
trávo-bylinných směsí. Projekt se v první 
etapě zabývá pouze vegetační části parku. 

Pro druhou etapu, která řeší cesty, osvět-
lení, vybudování nového dětského hřiště, 
parkovací stání u ZUŠ, workoutové hřiště 
a další věci, zadalo město vypracování pro-
jektové dokumentace, která bude dokonče-
na na podzim tohoto roku.    

Na projekt týkající se obnovy zeleně zís-
kalo město dotaci z „Operačního programu 
životního prostředí“ ve výši cca 2 980 000,- 
Kč.                       

Práce započnou kácením a prořezem stá-
vajících dřevin v týdnu po 24.2. a ukončeny 
budou nejdéle v prosinci 2020. Prosíme ob-
čany o trpělivost, jedná se o velmi rozsáhlou 
akci.  Práce budou probíhat postupně, a pro-
to je nutné dbát své bezpečnosti při pohybu 
v parku a respektovat pokyny prováděcí fir-
my a nevstupovat do míst, kam bude vyzna-
čen zákaz vstupu.

Hana Pokorná

V pondělí 16. března 2020 
budou na Městském úřadu 

v Pečkách 
přítomny pracovnice 

Finančního úřadu v Kolíně. 
Daňová přiznání za rok 2019 
je možné podat odpoledne 

v době 

od 14.30 – 16.30 hodin.

Vítání občánků

Projekt

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE
PRO PĚŠÍ UL. HÁLKOVA, PEČKY
byl spolufinancován Evropskou unií.
Cíl projektu:
Zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy - bezpečnost všech účastníků silničního provozu, zejména chodců,
a přizpůsobení dopravního prostoru osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program
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sobota 
4. dubna 

Pojďme společně 
uklidit Pečky a Velké 
Chvalovice! 

Sraz v 9:00 
před radnicí v Pečkách. 

S sebou dobrou náladu, 
pracovní rukavice a pevnou obuv. 
 
Kontaktní osoba: Viktorie Janáčková, 702 212 473 
 
Pokud se akce chcete účastnit jiný den, prosím pošlete email na 
janackova@nasepecky.cz pro lepší koordinaci celkového úklidu. 
 
 



Svoz bioodpadů 
z domácností v roce 2020

Pro rok 2020 se nám podařilo mimo jiné 
převzít do správy svoz bioodpadů z domác-
ností. Ukončili jsme dosavadní spolupráci 
s Obcí Radim, která pro nás poddodava-
telsky zajišťovala svoz bioodpadů z Peček 
a Velkých Chvalovic a od 1. 1. 2020 jako dce-
řiná organizace města rozšiřujeme naše ak-
tivity o další činnost.

Zvyšujeme tak naši působnost na území 
Peček a Velkých Chvalovic pro občany měs-
ta, a zároveň můžeme operativněji reagovat 
na případné nesrovnalosti včetně dohledu 
na kvalitu prováděných služeb.

V závislosti na již realizované aktivity se 
však upravuje harmonogram této služby, 
kdy se svozový den bioodpadů z domácností 
mění z pondělí na úterý.

Svoz bioodpadů z domácností bude 
zahájen v úterý 10. března 2020 a dále 
bude probíhat každé úterý i ve dnech 
státních svátků. Nově se zavádí svoz 
i v zimních měsících (prosinec, leden, 
únor). V zimních měsících bude svoz 
probíhat 1x měsíčně, a to vždy v první 
úterý v každém kalendářním měsíci.

Žádáme občany, aby sběrné nádoby na 
bioodpady přistavili nejpozději v den svo-
zu do 4:00 hodin k příjezdové komunikaci 
umožňující průjezd popelářského vozidla.

Děkujeme a přejeme krásné první jarní 
dny.

Ing. Adam Brant

Začíná obnova 
městského parku

V následujících dnech začne realizace 
první fáze obnovy městského parku. Tato 
akce bude zaměřena na revitalizaci místní 
zeleně, která v posledních dvou letech utr-
pěla a stále trpí kůrovcovou kalamitou. Ani 
období sucha stromům nepřidalo a park má 
za sebou první velkou vlnu kácení, která se 
uskutečnila zejména v srpnu 2018. V rám-
ci toho kácení byly odstraněny hlavně na-
padené smrky a odumírající břízy. Ty byly 
v opravdu havarijním stavu a padajícími 
větvemi ohrožovaly okolí.

Z tohoto důvodu a na základě celkové 
koncepce obnovy parku byla v průběhu roku 
2018 zpracována rozsáhlá projektová doku-
mentace, která se zaměřuje na obnovu stro-
mového i keřového patra parku a částečně 
na rekonstrukci patra bylinného. Projekto-
vou dokumentaci zpracoval ateliér zahradní 
a krajinářské architektury Land05. V roce 
2019 tento projekt získal dotaci z Operační-
ho programu životního prostředí, který do-
zoruje Agentura ochrany přírody a krajiny 
České republiky. Schvalovací proces zabral 
asi půl roku, včetně místního šetření ze stra-
ny Agentury. Následně byl vybrán zhotovi-
tel stavby a nyní v době vegetačního klidu 
může realizace započít.

První fází této etapy bude opět kácení. 
To v parku musí bohužel pokračovat, jelikož 
ani po odstranění lesíku u rybníku Benešák, 
které bylo centrem výskytu kůrovce, se jej 
zastavit nepodařilo a stále se objevují nové 
a nové napadené stromy v parku i mimo 
něj. Kácení je krok, který nás tedy v příštích 
dnech čeká a přinese s sebou jistá omezení 
při vstupu do parku a jeho průchodu. Ome-
zení budou upravována dle potřeby zhotovi-
telem stavby, tak aby byla zajištěna bezpeč-
nost provozu.

V průběhu léta proběhnou dílčí úpravy 
v parku, bude zbudována jedna mlatová 
cesta, podél které bude umístěn mobiliář. 
Na podzim se pak můžeme těšit na rozsáhlé 
výsadby v parku a založení tří podrostových 
záhonů. V parku bude celkově vysazeno 159 
stromů a budou rekonstruovány trávníky, 
které kácení poškodí. Objeví se květnaté 
louky i podrosty cibulovin v trávníku.

První fáze revitalizace parku se tedy 
věnuje zejména zeleni. Další fáze, které 
obsáhnou rekonstrukci a zakládání chodní-
ků, nové osvětlení, dětské hřiště, venkovní 
posilovnu nebo toalety budou následovat 
a nyní je na ně zpracovávána projektová 
dokumentace. Někomu by se mohlo zdát, že 
postup revitalizace není volen správně a že 
se zakládá zeleň dříve, než se budou kopat 
cesty. Ovšem tento postup byl nutný vhle-
dem k rozpadajícímu se stromovému patru 
a jeho provozní bezpečnosti. Výsadby jsou 
umisťovány na taková místa, aby je nadchá-
zející práce neponičily. Druhým důvodem je 
také fakt, že bude jistě příjemné, že nové vý-
sadby budou mít před zbylou realizací par-
ku náskok a v době dokončení parku stromy 
nebudou jen nově vysazení jedinci.

Spoléháme na Vaši důvěru a pochopení, 
že kácení je nutné a že po půl roce, kdy bude 
pro mnohé park působit trochu nehostin-
ným dojmem, přijde podzim a situace se na-
praví. Na jaře 2021 nás zeleň v parku přivítá 
v nové síle.

Ing. Martina Havlová, Ph.D. - projektantka
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Z únorových jednání rady města
RM schválila:
• Podání žádosti o umístění přenosného 

měřiče emisí ve vlastnictví Středočes-
kého kraje na katastrálním území města 
Pečky. 

• Město Pečky jako zřizovatel schvaluje 
přijetí účelově určeného daru ve výši 
18.000,- Kč příspěvkovou organizací Zá-
kladní škola Pečky, Tř. Jana Švermy 342, 
na základě darovací smlouvy od Spolku 
rodičů a přátel ZŠ Pečky.

• Poskytnutí věcných darů při společen-
ských akcích pořádaných nevýdělečný-
mi organizacemi v Pečkách v roce 2020 
ve výši max. 1.000,- Kč/akce.

• Na základě doporučení komise pro otáz-
ky sociální, zdravotní a bytové vybudo-
vání sociálního zařízení ve společenské 
místnosti v čp. 218 a čp. 1042, která bude 
následně sloužit pro účely nouzového 
krátkodobého ubytování a pro hosty měs-
ta a městských akcí.  

• Podání žádosti o dotaci MMR na akci: 
„Dokončení opravy venkovního školního 
hřiště v parku“. Předpokládané celkové 
náklady na realizaci akce cca 1,5 mil. Kč. 

• Uveřejnění veřejné zakázky na služby 
akce: „Hospodaření s dešťovou vodou, 
Město Pečky“ zadávané ve VZMR, hod-
notící kritérium nejnižší nabídková cena 
bez DPH.

• Prodej 2 ks nepoužívaných branek z at-
letického za cenu 1.000,- Kč/ks pro účely 
fotbalových tréninků s dětmi a mládeží.

• Uzavření SOD na stavební práce akce: 
„Stavební úpravy a obnova interiéru 
Kulturního domu  Pečky – I. etapa“  s vy-
braným uchazečem firmou MATEX HK 
s.r.o., Kladská 181/55, Hradec Králové - 
Slezské Předměstí.

• Připojení se k mezinárodní kampani 
„Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské 
vlajky na budově Městského úřadu v Peč-
kách dne 10. 3. 2020. 

• Termín a kritéria zápisu do MŠ Mašinka 
Pečky pro školní rok 2020/2021.

• Uzavření dohody o změně veřejnopráv-
ních smluv s obcemi ve správním obvodu 
města Pečky, který je vymezen obcemi 
Cerhenice, Dobřichov, Chotutice, Plaňa-
ny, Radim, Ratenice, Tatce a dále Velim, 
týkající se zajišťování přenesené působ-
nosti ve věcech přestupků. Předmětem 
dohody je úprava rozsahu přenesené pů-
sobnosti v souladu s novou právní úpra-
vou a navýšení úhrady nákladů na vý-

kon přenesené působnosti dle zákona č. 
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestup-
ky a řízení o nich. Rada města konstatu-
je, že město je schopno zabezpečit řádný 
výkon přenesené působnosti na úseku 
přestupků pro výše uvedené obce. RM 
zmocňuje starostku města Mgr. Alenu 
Švejnohovou k podpisu této dohody.

• Poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč TJ 
Sokol Pečky, na dětský šachový turnaj 
Memoriál Františka Michálka a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí do-
tace a schvaluje pořádání 1. ročníku tur-
naje pod záštitou Města Pečky.

• Poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč Zá-
kladní umělecké škole Pečky, na uspořá-
dání koncertu profes. Hudebníků.

• Poskytnutí dotace ve výši 11.000,- Kč 
Spolku rodičů a přátel ZŠ Pečky, na čin-
nost v roce 2020.

• Poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč 
České křesťanské akademii, na činnost 
v roce 2020.

• Poskytnutí dotace ve výši 4.000,- Kč Čes-
kému svazu včelařů, z.s. základní organi-
zace Pečky, na činnost v roce 2020.

• Poskytnutí dotace ve výši 3.000,- Kč 
ČMMJ z.s. – okresní myslivecký spolek 
Nymburk, na činnost v roce 2020.

• Poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč na 
zajištění akce Pečecké Svatováclavské 
vinobraní 2020.

• Poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč na 
činnost v roce 2020 Svazu tělesně posti-
žených v České republice, z.s., místní or-
ganizace Pečky.

• Poskytnutí finan. daru ve výši  9.000,- Kč 
činnost sdružení Rytmus Střední Čechy, 
o.p.s.

• Poskytnutí finan. daru ve výši 10.000,- Kč 
na činnost sdružení Handicap centrum 
Srdce,

• Uzavření „Smlouvy o nájmu pozemku“ – 
č. parc. 2169/19 (356 m2) v obci a k.ú. Peč-
ky (lokalita ČOV) – s vlastníkem pozem-
ku. Smlouva bude uzavřena na dobu urči-
tou - na 10 let (od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2029) 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné je 
stanoveno na 15,- Kč/m2/rok (tzn. 5.340,- 
Kč/rok) a bude hrazeno jedenkrát ročně 
a to vždy nejpozději do 31. března.

• Zveřejnění záměru na pronájem části po-
zemku č. parc. 1680 v obci a k.ú. Pečky na 
náměstí za těchto podmínek: • Pronájem 
pozemku na dobu určitou 2 roky; • Po-
zemek pod stavbou stánku za cenu 600,- 

Kč/m2/rok /tzn. 4.800,- Kč/rok/ + chodník 
cca 20 m2 za cenu 200,- Kč/měsíc /tzn. 
2.400,- Kč/rok/=celkem 7.200,- Kč/rok; • 
Spolehlivost nájemce; • Sepsání smlouvy 
zajistí pronajímatel.

• Uzavření smlouvy o dílo mezi městem 
Pečky a Ing. Martinou Forejtovou, na 
Autorský dozor a Stavebně-technický do-
hled na projektu: „Revitalizace centrál-
ního městského parku v Pečkách sever“.

• Uzavření „Smlouvy o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby č. IE-12-6008917-2“ na 
pozemcích v majetku města č. parc. 700/1, 
2359/1, 832/39, 832/35, 832/61, 2341, 2342, 
2359/8 /k.ú. Pečky/ a č. parc. 521/5, 360/1 
/k.ú. Radim/ – pro přípravovanou energe-
tickou stavbu „Pečky, kVN, Cerhenice, 
Velim - pro fy. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 
IV. - Podmokly.

• Přijetí dotace na poskytování sociálních 
služeb v roce 2020 ve výši 2.718.300,- Kč 
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o do-
taci na poskytování sociální služby mezi 
Středočeským krajem a Pečovatelskou 
službou města Pečky.

RM doporučila ZM ke schválení
• Rozpočtová opatření č. 1/2020.
• Odkoupení pozemků od firmy KUTA a.s., 

Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4 - Braník 
za celkovou kupní cenu 5.500.000,- Kč.

• Koncept projektu: „Obnova zeleně Pečec-
ka“.  RM poté zajistí zpracování PD a po-
dání žádosti o dotaci. 

• Zařazení správního obvodu města Pečky 
do územní působnosti MAS Podlipansko 
o.p.s., Chvalovická 1076, 289 11 Pečky  na 
období 2021-2027. Souhlas je třeba pro 
možnost fungování MAS Podlipansko, 
o.p.s. v rámci Strategie MAS v letech 
2021-2027 a pro možnost čerpání finanč-
ních prostředků z jejich programů. 

• Poskytnutí návratné finanční výpomo-
ci (bezúročné půjčky) Římskokatolické 
farnosti Pečky, IČO 61632236 ve výši 
300 000,-Kč na opravu vitráží na kostele 
Sv.Václava v Pečkách – 1. etapa. Splácení 
půjčky v ročních splátkách po 60.000,- 
Kč, první splátka 30.11.2021, poslední 
splátka 30. 11. 2025. 

• Odkoupení části pozemku č. parc. 2178/10 
/339 m2/-ideální podíl 1/8 vůči celku - 
břeh Mlýnského náhonu - od firmy FP 
majetková, a.s.

• OZV č. 1/2020 o nočním klidu.
Blanka Kozáková

Vybráno z únorového Zastupitelstva města
ZM vzalo na vědomí:
• Plnění rozpočtu a plán hospodářské čin-

nosti ke dni 31. 12. 2019.
• Informace o plánu investičních akcí ve 

městě.
• Informace o stanovení termínů zasedání 

ZM v roce 2020 – 22. 4. 2020, 17. 6. 2020, 
16. 9. 2020, 11. 11. 2020, 16. 12. 2020 vždy 
od 17.30 hodin v jídelně Základní školy, 
Pečky. 

ZM schválilo:
• Koncept projektu „Obnova zeleně Pečec-

ka“.
• Architektonickou studii “Veřejné WC 

u nádraží v Pečkách”. Studie bude dopl-

něna o připomínky: • Navrhnout další va-
riantní řešení fasády; • Z bezpečnostního 
hlediska odstranit propojení chodníku po-
dél bytového domu k podchodu.

• Zařazení správního obvodu města Pečky 
do územní působnosti MAS Podlipansko 
o.p.s. na období 2021-2027. 

• Podání žádosti o dotaci na akci/projekt 
“Dokončení opravy venkovního školního 
hřiště v parku” z podprogramu Minister-
stva pro místní rozvoj.

• Poskytnutí návratné finanční výpomoci 
(bezúročné půjčky) Římskokatolické far-
nosti Pečky, ve výši 300.000,- Kč na opravu 
vitráží na kostele Sv.Václava v Pečkách – 

1. etapa. Splácení půjčky v ročních splát-
kách po 60.000,- Kč, první splátka 30. 11. 
2021, poslední splátka 30. 11. 2025.

• Odkoupení pozemku č. parc. 2178/17 (44 
m2) - břeh Mlýnského náhonu 

• Odkoupení pozemku č. parc. 2169/20 (175 
m2) v obci a k.ú. Pečky – pozemek v are-
álu ČOV - Přijetí dotace z rozpočtu Stře-
dočeského kraje z Fondu podpory včasné 
přípravy projektů EU 2021+ a NIP a uza-
vření veřejnoprávní smlouvy o poskytnu-
tí dotace na projekt Studie Revitalizace 
Mlýnského náhonu v Pečkách.

• Rozpočtová opatření č. 1/2020 /viz příloha.
Blanka Kozáková
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Letos uplyne 24 let od úmrtí mé ba-
bičky Marie Uhlířové, rozené Šiklové. 
9 let od úmrtí mé matky Jany Pokorné, 
rozené Uhlířové. Před 2 lety nás opustil 
můj strýc Petr Uhlíř z Velkých Chvalo-
vic.

Vzpomíná Jiří Pokorný

Dne 23. 2. 2020 
své 80. narozeni-
ny oslavila paní 
Jaroslava Peško-
vá. Hodně zdraví 
a spokojenosti ji 
popřáli nejen její 
děti Petr a Lenka 
s rodinami, bratr 
Miroslav s rodinou, 
pravnouček Tade-
ášek, ale i všichni 
její blízcí. 

Vzpomínáme

Hledáme 
budoucího spolupracovníka 

či spolupracovnici
Do Odboru výstavby zemědělství život-

ního prostředí a dopravy městského úřadu 
v Pečkách hledáme spolupracovníka či spo-
lupracovnici. Přestože jsou vyhlašována dal-
ší kola výběrového řízení, od října loňského 
roku nabídka na obsazení pracovní pozice 
odborného referenta vyzněla na prázdno. Se 
situací si neporadila ani personální agentu-
ra, neboť je těžké vyhovět formálním poža-
davkům zákona č. 183/2006 Sb., (stavebního 
zákona) na vzdělání a praxi. Takových ucha-
zečů je prostě jako šafránu. Zbylí pracovníci 
stavebního odboru pracují na hranici svých 
možností, aby žadatelé měli potvrzenou 
stavební dokumentaci, úspěšně absolvovali 
závěrečnou prohlídku stavby či plnili dal-
ší úkoly vyplývající ze stavebního zákona. 
Důsledkem personálního podstavu je delší 
doba vedení správního řízení.

Cecílie Pajkrtová

Město Pečky 
vyhlašuje 

VýběroVé řízení 
na obsazení pracovní pozice 

samostatný 
referent/referentka 

odboru výstavby, zemědělství, 
životního prostředí a dopravy 

Městského úřadu Pečky.  
Přihlášky se přijímají 
do 20. března 2020. 

Bližší informace poskytne tajemnice 
PaedDr. Cecilie Pajkrtová 

na telefonním čísle 321 785 570 
nebo 607 025 406 
a na www.pecky.cz.

Pečovatelská služba ve Vašem městě 
aneb jak dožít doma

Pečovatelská služba města Pečky posky-
tuje své služby zejména seniorům a osobám 
se zdravotním postižením již od roku 1996.  
Převážnou většinu naší klientely představu-
jí právě senioři. Senioři, kteří chtějí zůstat 
doma, ale už nezvládají vše tak, jak si před-
stavují a mohou. Někteří z nich žijí společně 
se svými rodinami, které zastávají velkou 
část péče o ně, ale ti vzhledem k pracovní 
vytíženosti či jiným starostem ne vždy mo-
hou plně uspokojit potřeby a přání svých 
blízkých. Našim hlavním cílem je snaha, 
aby lidé, kteří nejsou ve všech denních čin-
nostech zcela soběstační, mohli žít důstojně 
doma. Snaha, aby se nemuseli vystavovat 
martiriu putování po LDN a čekání na pokoj 
v domově pro seniory, většinou vícelůžko-
vého, který přes všechnu svoji přívětivost, 
vstřícnost a snahu tamního personálu ne-
může vyvážit pocit být ve SVÉM. 

Pečovatelská služba dávno již není tzv. 
dovoz obědů, jak bývalo dříve pravidlem. 
Naše pracovnice navštěvují klienty, kteří 
potřebují pomoc od rána (pomoc s osobní 
hygienou, oblékáním, přípravou snídaně) 
přes den (pomoc s podáním svačiny, oběda, 
poskytnutí společnosti, apod.) až po večerní 
ulehnutí do lůžka. Našim klientům děláme 
společnost, aby nemuseli trávit čas sami, 
doprovázíme je na místa, kam se sami ne-
odváží, dohlížíme i na to, že si vezmou léky, 
pokud jim již jejich paměť tak neslouží. 
Jsme tu pro naše klienty každý den, včetně 
víkendů a svátků od 7 do 21 hodin. Při po-
skytování péče spolupracujeme s půjčovna-
mi kompenzačních pomůcek,  agenturami 
domácí zdravotní péče a domácími hospi-
cemi, pokud je to zapotřebí (rehabilitace, 
převazy, aplikace léků, apod.). Pokud to jen 
trochu jde, snažíme se podpořit naše klien-
ty a jejich rodiny v tom, aby dotyčný člověk 
mohl dožít doma. 

Klientky Senior klubu Pečo-
vatelské služby města Peč-

ky pomáhají
V rámci Senior klubu Pečovatelské služ-

by města Pečky mají pečečtí senioři mož-
nost se třikrát v týdnu setkávat a společně 
tvořit, cvičit nebo trénovat paměť. Naši tvo-
řivou dílnu nedávno navštívila paní Helena 
Smrkovská ze spolku „Klubko s nití pomá-
há“, z.s., aby nabídla našim klientkám spo-
lupráci na výrobě tzv. „aktivních deček“ pro 
klienty Alzheimer center, kde jsou dečky 
součástí aktivizačních činností v domovech. 
Velmi děkuji všem dámám, které se do vý-
roby zapojily. Většinou si naše klientky vý-
robky odnášejí, tentokrát budou sloužit po-
třebným.

Mgr. Petra Čermáková, ředitelka

Vše nejlepší a krásné narozeniny!

Lavičky z pokácených stromů 
u rybníka Benešák

Nevhodné stromy, které byly v loňském 
roce odstraněny během probíhajícího pro-
jektu „Revitalizace a obnova rybníku Be-
nešák v Pečkách“, našly i po pokácení vyu-
žití a byly vráceny zpět do Peček a jeho oko-
lí. Město se rozhodlo jejich kmeny nechat 
zpracovat na praktické prvky, které poslou-
ží občanům hned na několika místech.

Podle požadavků města jsme upravi-
li pokácené kmeny na lavičky, které byly 
postupně rozmisťovány. Nakonec našly 
uplatnění na místech jako: • polní cesta 
na Tatce za hřbitovem, • na polní cestu na 

Příprava kmenů
Připravené lavičky k roz-

vozu do města

Dobřichov s nově vysázenými jabloněmi 
byly umístěny 2, • okolo dětského hřiště na 
sídlišti byly taktéž umístěny 2, • k rybníku 
Benešák a do nově vysázeného lesíku jich 
bylo umístěno celkem 5 kusů.

Lavičky ze smrkového a březového dří-
ví jsou pouze dočasné a v budoucnu budou 
na frekventovaných místech nahrazeny 
běžnými lavičkami. Zpracované kmeny 
stromů se dále posunou na odlehlejší místa 
a najdou tak uplatnění dalším občanům při 
vyžití v Pečkách a jeho okolí.

Ing. Adam Brant

Gratulujeme
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Pozvání do knihovny na 1. setkání rodičů s dětmi  
od 0-3 let, které se koná 26. 3. v 10 h. 

Program:  
- vystavení čtenářského průkazu (OP jednoho z rodičů), 
- cvičení pro maminky s dětmi na protažení, zpevnění  

a posílení se Zuzkou Brabencovou, 
- povídání o knihách nad knihou. 

 

Co se zpívávalo
S ovladačem v ruce hledám na obrazovce 

něco ke koukání. V tom známá, dávno ne-
slyšená melodie, známá slova: „ Postavím si 
malou chaloupku ….“ Kdysi se u nás z ně-
jakého zákoutí vynořil malý tlustý zpěvník 
bez přední desky z dob císaře pána, bez not. 
Nevím, od koho jsem se naučila melodie, 
snad si ty písničky zpívala naše mamka, tře-
ba tu o jiné chaloupce na vršku bez došků, 
roztrhané. Chudý hospodář slibuje „ až já se 
napiju, já si ji pošiju hrachovinou“ – asi po-
třeboval kuráž.

A je tu „ Černá čára na bílém beránku“, 
černooký Janek se vydává na dalekou ces-
tu, najít si nevěstu. Písnička je veselá, asi 
se podařilo. Zato velké zklamání se tají ve 
slovech „ Kdybych já věděl, že letos umru, 
dal bych si dělat dubovou truhlu“ a na ní „ 
lipový věnec, aby věděli, že jsem mládenec“. 
A co rozesmutnilo dívku sedící pod hořící lí-
pou? „ Jiskřičky na ni padaly, mládenci pro 
ni plakali“.

Mnozí si ještě pamatujeme na důstojné 
pohřby se stříbrnými a černými vozy, s koň-
mi s chocholy, zpěvačkami a hudbou vyhrá-
vající „ Už mně koně vyvádějí, už mně koně 
sedlají …“ Možná toho, kdo se loučí, zverbo-
vali na vojnu, kdo ví.

Ti, co prý zpívali tuto píseň, se chystali 
daleko: „ Zasviť mi, ty slunko zlaté, na po-
slední z vlasti krok“. S domovem se louči-
li vojáci, provázející Maxmiliána, bratra 
Františka Josefa I., do vzdáleného Mexika 
na císařský trůn. Mexičané nového panov-
níka neměli rádi, popravili ho. Maxmiliánův 
trudný osud je známý, o jeho vojácích se 
v historii nepíše.

I vlastenecké písně se ve zpěvníku našly, 
například „ Hranice vzplála tam na břehu 
Rýna, na ní umírá dálné vlasti syn“, nebo 
posměšná „ Šušelka nám píše z té němec-
ké říše, bychom přišli Němcům pomoct, že 
jim kručí v břiše …“ Připomíná mi to verše 
pravděpodobně Elišky Krásnohorské, které 
občas deklamoval náš otec: „ Leží mraky 
vrané, leží nad Čerchovy, aj, to v lase vstanú 
všechny noční sovy“ s povzdechem „ což to 
naše slunce, což už není živo?“ ( za přesnost 
veršů neručím).

Starý zpěvník skončil bůhví kde, ale jeho 
písničky žijí, třebaže některé jen ve vzpo-
mínkách. Na školním dvoře pečecké měš-
ťanky děvčata o přestávkách tančila a zpí-
vávala „ Modrají se pomněnečky, zelená se 
klokočí“, nebo „ Růženka byla líbezná prin-
cezna.“ Já s nimi.

Z. Ferešová

Promítání dokumentárních 
a studentských filmů 2020

I pro letošní jaro jsme připravili promítá-
ní dokumentárních filmů a debatu s pozva-
ným hostem. Letos nevyužíváme nabídky 
žádného z festivalů jako v přechozích letech 
(Jeden svět, Svět na talíři, Expediční kame-
ra).

Letos dochází ještě k jedné změně, ne-
promítáme ve čtvrtek, ale v úterý.

Tentokráte jsme volili filmy tematicky 
přímo na tělo pozvaným hostům.

Celé promítání otevřeme dvěma doku-
mentárními filmy o Klubu českých turistů, 

který oslavil nedávno 
130 let a kromě jiného 
mu můžeme být vděč-
ní za turistické značení 
v české krajině. Hosty 
nebude nikdo jiný, než 
předseda KČT a předse-
da KČT Praha.

Na tento večer na-
vážeme dokumentem 
ČT 13. Komnata Rena-
ty Kalenské. A hostem 
nebude nikdo jiný, než 
Renata Kalenská, novi-
nářka, moderátorka, dr-
žitelka ceny Ferdinanda 
Peroutky.

Při třetím večeru na-
koukneme pod poklič-
ku Evropské unii a její-
mu fungování. Hostem 
bude Roman Trantina, 
člen Evropského hos-
podářského a sociálního 
výboru. Debatě budou 
předcházet student-
ské filmy z celé Evropy 
(s českými titulky).

Promítání zakončí-
me těžkým tématem. 
Promítneme dokument 
Jsme v informační vál-
ce s Ruskem? A hostem 
bude Petr Nutil, publi-
cista, spisovatel, a spo-
luzakladatel webu Ma-
nipulátoři.cz.

Budeme rádi, když 
Vás program zaujme 
a na promítání dorazíte. 
Vstupné je na všechna 
promítání dobrovolné.

Tomáš Vodička
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Jedu s dobou 
akce pro seniory

V loňském roce jsem se zúčastnila na 
polygonu bezplatného kurzu pro řidiče. Po 
teoretické přípravě došlo na jízdy. Každé 
auto dostalo vysílačku, přes kterou nám dá-
val instruktor pokyny co máme dělat. Jako 
první jsme si vyzkoušeli několikrát smyky 
na mokré vozovce a pak další situace, do 
kterých by se řidič mohl v dopravě dostat. 
Na začátku jsem se docela bála, ale postup-
ně s počtem jízd jsem byla odvážnější. Po-
znala jsem i možnosti auta. Nakonec jsem 
konstatovala, že to bylo velice přínosné 
a zajímavé a tak chci tuto akci absolvovat 
i letos. Doporučuji všem řidičům seniorům, 
kurzy se konají v pondělí, březen až duben 
2020 (termín si můžeme vybrat) v Hradci 
Králové. Zájemci dejte vědět, pojedeme 
společně.

Vzdělávací program Jedu s dobou je ur-
čen široké aktivní motoristické veřejnosti 
seniorského věku – přesněji 65 a více let 
a to nejen pro ty, kteří hledají pocit jistoty 
za volantem, ale i pro seniory s celoživotní-
mi řidičskými zkušenostmi. Finanční pod-
poru projekt získal z fondu zábrany škod 
a díky tomu je pro účastníky zcela zdarma.

Obsahem vzdělávacího programu je teo-
retická a praktická část. Teorie je zaměřena 
na změny v legislativě a bezpečnou jízdu.

V praktické části mohou řidiči poznat 
svůj vůz s novými technologiemi, které 
pomáhají řidiči v oblasti prevence vzniku 
dopravní nehody a je především zaměřena 
na správné zásady krizového brzdění na 
různém povrchu vozovky, zvládnutí smyku 
a manévrování. To vše doplněno o praktic-
kou ukázku první pomoci.

Výše uvedený program je celkem 6 hodi-
nový včetně přestávek a je možné ho absol-
vovat celkem v 8 centrech bezpečné jízdy 
po celé ČR a to s vlastním vozidlem.

V. Šuková

Dveře v Moravské
Nová čtvrť za 

drahou vyrůsta-
la rychle. A stej-
ně rychle se 
začala měnit po 
druhé světové 
válce. V dnešní 
Moravské ulici 
najdeme domek 
čp. 423. Přesto-
že byl později 
jako většina 
omítnut břízo-
litem, zachoval 
si ještě původní 

okna a členění fasády s rovnými římsami 
nad dvojicí oken i podobný jednoduchý por-
tál. Do něho byly zasazeny dvoukřídlé dveře 
s půleným proskleným světlíkem, jak bylo 
ve městě obvyklé. Dělící částečně žlábkova-
ná klapačka je zakončena malou diamanto-
vou bosou a volutovou konzolkou podpírají-
cí profilovanou římsu světlíku. V dolní části 
křídel je kopna zčásti zajištěna předsunutý-
mi destičkami, křídla jsou dělena do dvou 
polí. Menší spodní vpadlá výplň, ohraničená 
profilovanou lištou, je zdůrazněna výraznou 

diamantovou bosou. Tento motiv se objevu-
je na dveřích ve městě často a dokládá, že 
novorenesance přetrvávala na venkově delší 
dobu na počátku nového století. Hlavní část 
dveří je členěna do jakéhosi slepého okna 
s parapetní římsou, pod níž je úzká seg-
mentovým obloukem zakončená čabraka, 
zdobená na koncích drobnými bosami, pů-
vodně s dvojicemi přivěšených kapek, které 
se však obě zachovaly jen na jednom místě. 
Obdélná pole jsou ohraničena po stranách 
profilovanými lištami. Do pole je zasazeno 
obloukem završené úzké slepé „okno“. Nad 
římsou vyčnívá malý nástavec se zaoblený-
mi stranami a drobnou vodorovnou římsou, 
který má uvnitř trojici kruhových důlků. 
Místní truhlář po svém přetvořil nějaký pr-
vek geometrické secese, kterou však plně 
nepochopil a jež se ve městě uplatnila jen 
na nové škole. Litinová klika zakončená vo-
lutou má nad kloubem okřídlenou hlavičku, 
jejíž detaily častým používáním zahladily 
lidské ruce i zub času, který se podepsal na 
dnešním stavu posledních historických dve-
ří v ulici.

Miloslav Vlk, 
historik umění a člen kulturní komise města

Minigolf Pečky
Naše Dráčata jsou velice otužilá a trénu-

jí stále na hřišti venku. Ti starší hráči jezdí 
na tréninky do OC Kotva, kde je v jednom 
patře postavené minigolfové hřiště. Zde se 
také bude začátkem dubna hrát turnaj 2. 
ligy a tak tu chceme obstát.

Výletníci
Nový rok jsme přivítali vycházkou po 

našem okolí a to směrem na Tatce a zpět do 
Peček. Další vycházka vedla přes Dobřichov 
do Ratenic a výsledkem bylo našlapaných 
10 km. V únoru jsme se prošli podle Labe 
z Nymburka do Poděbrad. Zatím nám vždy 
počasí přálo, svítilo sluníčko a tak to byly 
příjemné procházky.

Společenský klub
je otevřen pro všechny, kteří se chtějí 

pobavit, každé pondělí od 14 hod.
Společně jsme vyrazili za kulturou do di-

vadla Rokoko na herecký koncert dvou he-
reček, Dany Syslové a Jitky Smutné. V úno-
ru jsme spočítali výsledky žolíkového turna-
je, který se hrál dva měsíce. Z deseti hráčů 
si pohár za první místo odnesl Zdeněk, na 
druhém místě se umístila Vendulka Kladi-
vová a na třetím Anina Šebestová. A hned 
jsme rozehráli další žolíkový turnaj, který 
bude vyhodnocen v dubnu.

Co vás čeká
Pokračuje žolíkový turnaj, zúčastnit se 

může každý, počítá se 10 po sobě jdoucích 
nejlepších her. Termín je  až do března 2020.

Připravujeme společnou dovolenou v Lu-
hačovicích, máme ještě jedno volné místo

V. Šuková

Pečecká STAR
Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Peč-

ky vás společně s Kulturním střediskem 
a Vzdělávacím centem zve na další ročník 
dětské talentové soutěže Pečecká STAR. 

Soutěž se koná pod záštitou místosta-
rostky Ivety Minaříkové v kulturním domě 
v neděli 5.4.2020. Zúčastnit se mohou děti 
předškolního věku a děti školou povinné, 
které navštěvují MŠ a ZŠ v Pečkách a mají 
v Pečkách bydliště. 

Více informací na str. 15.
Iveta Minaříková

Vlajka 
pro Tibet

10. března 2020 si připomeneme již 61. 
výročí tibetského povstání.

Město Pečky se vyvěšením tibetské vlaj-
ky připojuje ke kampani Vlajka pro Tibet. 
Kampaň má především symbolický charak-
ter a je vyjádřením solidarity s Tibeťany

Malý národ Tibet má podobně jako naše 
země před rokem 1989 přímou zkušenost 
s totalitním režimem a s okupací. Tibetská 
vlajka je jedním z nejvýraznějších symbolů, 
který Tibeťané v Tibetu používají při nená-
silných protestech. Za její vyvěšení jim hro-
zí až několikaleté tresty vězení.

Alena Švejnohová - starostka
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Poštovní holubi v Pečkách
Pomalu nám přichází jaro a každý holubář se začíná připravovat 

na novou sezónu.
Měsíc leden a únor byl rozhodující pro ošetření holubů proti ne-

mocem jako je trichomoniáza, salmonelóza, kokcidióza či vakcinace 
proti pseudomoru. Toto se provádí pravidelně v období klidu. Bě-
hem závodů se pak podávají již jen preparáty na tlumení trichomo-
nád a na uvolňování horních cest dýchacích.

A je tu měsíc březen, to začne ten pravý frmol. Nastává doba pá-
ření. Každý holub má v holubníku svůj budník ve kterém má hli-
něnou misku (hnízdo) kam láká svou holubičku. Nastává „zahou-
kávání“ (namlouvání) a pak nahánění holubice na hnízdo. Po 8-10 
dnech snáší holubice dvě vejce, zpravidla ob den. Na prvním vejci 
nesedí holubi trvale, takže se obě mláďata líhnou jen s menším ča-
sovým rozdílem. Na vejcích i holoubatech se v sezení střídají oba 
rodiče. Holubice sedí přes noc, přes den ji střídá holub. Holoubata 
se líhnou za 18 dní a jsou závislá na krmení svými rodiči. Ve stáří 
5-10 dní se kroužkují evidenčním kroužkem, bez kterého holub ne-
smí na závody. Kroužek obsahuje rok narození, stát, číslo místního 
spolku a číslo holuba, podle těchto znaků se dá jednoduše dohledat 
chovatel, kterému holub patří. Pro kroužkování se vybírají  jen silní 
jedinci, a nikdy není pravidlem, že výborný holub vám dá výborné 
závodníky, vše se ukáže až přímo na trati. V dostatečné velikosti se 
pak holoubata oddělují do samostatné voliéry, kde postupně dospí-
vají a připravují se na své závody, které probíhají v srpnu a září.

Pro úspěšnou chovatelskou práci je nutná také základní eviden-
ce. Vytvářejí se rodokmeny ve kterých pak rychle najdete z jakých 
holubů (i po několik generací) například dané holoubě pochází. 
V žádném případě zde nelze spoléhat na paměť.

Zároveň se v březnu holubům začínají otevírat vlety, a holubi se 
po zimě vypustí k prvním proletům, zatím pouze  kolem svého do-
movského holubníku.

V dubnovém čísle vám již přiblížím samotné nasazování holubů 
na závody, že i u nás holubářů jde doba  kupředu a že i my jsme 
skončili ve spárech elektroniky. První prolety naší oblasti jsou plá-
novány ke konci dubna a od května začínají ty pravé závody. Určitě 
dost pečáků ví kde sídlíme, takže kdo bude mít zájem, může se do 
holubářské chaty u rybníka přijít podívat a vidět tak vše na vlastní 
oči. Budu se na vás těšit a ráda zodpovím i vaše případné otázky.

Petra Mašínová

Základní škola Pečky, příspěvková organizace, 

Třída Jana Švermy 540 (www.zspecky.webnode.cz) 

Zápis dětí do Přípravné třídy a 1. ročníku 

pro školní rok 2020/2021 se uskuteční 

ve středu 15. 4. 2020 (od 12:00 do 17:00 hod.) 

ve čtvrtek 16. 4. 2020 (od 12:00 do 15:00 hod.) 

 

Obecné informace k Přípravné třídě:                                   

‐ jedná se o mezistupeň mezi předškolním a školním vzděláváním 
‐ přípravná třída je bezplatná 
‐ děti nedostávají známky 
‐ v pololetí a na konci školního roku každé dítě obdrží slovní hodnocení 
‐ při všech činnostech jsou zohledňovány individuální možnosti dítěte 
‐ do přípravné třídy se mohou hlásit děti, které byly u zápisu v jiné škole 
‐ počet dětí ve třídě: min. 10 - max. 15  
‐ děti mohou navštěvovat ranní i odpolední družinu 
‐ děti mají možnost stravovat se ve školní jídelně (projekt Obědy pro děti) 
‐ děti se účastní akcí společně se žáky ZŠ Pečky, p. o. 
‐ vzdělávání probíhá denně v týdenních tematických blocích, denně od 7.45,00 do 11,30, poté obědy a ŠD 
‐ dokumenty k přijetí: vyšetření ze školského poradenského zařízení, u pediatra, žádost o odklad 

v ZŠ, rodný list, žádost o přijetí v ZŠ Pečky, p. o. / v den zápisu - duben 2020/ 
‐ o přijetí dítěte do Přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy  
‐ kontakt: Mgr. J. Heroldová (řed.školy), tel. 321 785 090, email: zspecky@zvspecky.cz 

Přípravná třída je určena dětem: 

‐ v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do PT 
vyrovná jejich vývoj a dětem s odkladem povinné školní docházky  

‐ s jazykovým znevýhodněním /děti cizinců/, s grafomotorickými obtížemi, se sníženou koncentrací 
pozornosti, s logopedickými obtížemi, s poruchou koncentrace pohybu, se zdravotním oslabením nebo 
znevýhodněním 

‐ mohou být přijaty i děti pětileté (s doporučením školského poradenského zařízení) 

 

K zápisu do 1. ročníku přijdou rodiče s dětmi narozenými od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a přinesou s sebou: 
 

občanský průkaz zákonného zástupce (nebo jiný doklad totožnosti), rodný list dítěte, zprávu ze 
školského poradenského zařízení a odborného lékaře 
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Základní umělecká škola v Peč-
kách srdečně všechny zve na Žá-
kovský koncert, který se bude ko-
nat v úterý 24. 3. 2020 od 17:30 hod. 
v sále ZUŠ.

Ve čtvrtek 20. 2. 2020 proběhlo 
v ZUŠ Pečky okresní kolo ve hře 
na kytaru a ve středu 26. 2. 2020 se 
konalo okresní kolo literárně dra-
matického oboru v sólovém a slo-
vesném projevu.

Petra Vorlíčková

Víte, s kým si chatují vaše děti?
12. února 2020 navštívili zástupci naší 

školy ZŠ Pečky příspěvkové organizace ex-
kluzivní předpremiéru dokumentárního fil-
mu V síti. Film byl promítán v kině Bio Oko 
v Praze 7.

Akce byla určena výhradně krajským 
školským koordinátorům prevence, meto-
dikům prevence z PPP, školním metodi-
kům prevence a dalším zájemcům z řad škol 
a školských zařízení. 

Film autorů Barbory Chalupové a Víta 
Klusáka poukazuje na aktuální téma u mla-
dých lidí – zneužívání dětí na internetu. Tři 
dospělé herečky předstírající věk 12 let se 
vydávají do prostředí sociálních sítí a inter-
netu, aby prožily zkušenost mladých dívek 
online. Dívky chatují, skypují a komunikují 
s muži, kteří je aktivně vyhledali a oslovili. 

Film je šokujícím experimentem, na jehož 
konci je téměř 2500 sexuálních predátorů. 

Cílem předpremiéry filmu bylo seznáme-
ní s obsahem a pojetím filmu a v následné 
diskuzi s tvůrci filmu i odborníky z E–bez-
pečí zjistit, jak bude vhodné s materiálem 
ve školním prostředí nakládat dále. Předpo-
kládá se, že v rámci celé ČR bude vytvořen 
celý vzdělávací cyklus, aby dopad filmu byl 
co největší.

V dnešní době je zpracování tohoto téma-
tu velmi důležité. Doufejme, že zkrácenou 
verzi dokumentu s názvem V síti: Za školou, 
určenou dětem již od 12 let, uvidí co největ-
ší počet mladých lidí. Dokument je doplněn 
o praktické rady a komentáře hereček, které 
si sexuálním obtěžováním samy prošly.

P. Lambertová

Obědy spojují
Naši žáci od 2. pololetí šk. roku 2019 / 2020 

dochází do sousední základní školy do škol-
ní jídelny. Jako škola jsme součástí projektu 
Obědy pro děti, který je podporován orga-
nizací Women for Women. Cílem projektu 
je pomoci dětem, jejichž rodiče si nemohou 
dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídel-
nách. Díky této organizaci mají někteří žáci 
obědy dotované. Žáci si kvalitu i množství 
jídel pochvalují a často si chodí přidávat. 
Spolupráce se základní školou je velmi dob-
rá a doufáme, že bude i nadále pokračovat. 

Chtěli bychom také poděkovat za vstříc-
nost, ochotu a trpělivost personálu školní 
jídelny.

J. Heroldová, P. Lambertová

Olympiáda v českém jazyce
Soutěž Olympiáda v českém jazyce pro-

bíhá letos již 46 rokem. Školní kolo OČJ se 
konalo na naší škole již v listopadu a účast-
nilo se ho 30 žákyň a žáků. 

Obvyklá mluvnická část obsahovala ně-
kolik přísloví, které děti měly správně opra-
vit. Přísloví „Pod svícnem bývá nakapáno 
voskem.“ každý hravě opraví, neboť i dnešní 
žák ví, kde bývá největší tma. Zato přísloví 
„Není důležité zúčastnit se, ale vyhrát.“ je 
dnes v praxi docela běžná věc, nedivme se 
proto dětem, že si někdy nedokázaly pora-
dit. Následovaly hrátky s interpunkcí ve 
větě, jejich užití měnilo význam věty. Dále 
žáci přiřazovali funkční styly k úryvkům 
textu a zkoušeli ještě připsat charakteris-
tický znak daného stylu.  Nejvíce potěšily 
odpovědi u úkolu, v němž děti rozdělovaly 
slova podle způsobu tvoření a měly způsob 
pojmenovat. Nejspíš takové úkoly dostá-
vají v hodinách češtiny častěji. Následoval 
volný slohový úkol ve formě prózy na téma 
„Tomu říkám překvapení“ – téma se žákům 
lehce zpracovávalo, často se v listopadových 

dnech ubíraly myšlenky dětí k vánočním 
překvapením. 

Na prvních místech školního kola se ocit-
ly dvě dívky, obě stejného křestního jména: 
Nella Pečenková z IX. A a Nella Haurythuno-
vá z IX. B, a ty naši školu odjely reprezento-
vat do DDM Kolín dne 21. 1. 2020. Na stup-
ních vítězů se sice neumístily, ale přesto jim 
děkujeme za statečnost a za účast. 

Marika Píšová

Ochutnávka exotického ovoce 
a zeleniny - „Ovoce do škol“

V rámci projektové výuky jsme exotické 
druhy ovoce i zeleniny nejen ochutnali, ale 
také jsme všechna místa celého světa, od-
kud pocházejí, procestovali. Zatím jen prs-

tem po Bovýskově mapě, ale kdo ví? Jednou 
je možná i navštívíme.

Děkujeme firmě Bovys za skvělý projekt.
Jaroslava Holubová

Plavecký výcvik
Plavecká škola - Vodní svět Kolín

Plavecký výcvik zakončily třídy III. A, B 
úspěšně. Z mokrého vysvědčení měly všech-
ny děti radost.  Žáci se na plavání vždy těšili 
a výcvik zvládali bez problémů. Po skonče-
ní jednotlivých lekcí měli plavci možnost 
využít i zábavné atrakce. Zvláště tobogán 
a skluzavky si všichni velmi oblíbili.

Vážíme si týmu zkušených instruktorů za 
výuku a profesionálně - laskavý přístup.

Děkujeme Městskému úřadu v Pečkách 
za plné finanční hrazení výuky i dopravy.

J. Holubová, M. Plačková

Divadelní představení
Žáky vedeme nejen ke sportu, ale i ke 

kultuře. Tentokrát jsme s nejmladšími žáky 
vyjeli do Českého Brodu na divadelní před-
stavení Princezna Konvalinka. Žáky pobavil 
vtip i humor v pohádce. Kladně hodnotili 
zpěv hlavních hrdinů a již nyní se těší na 
další kulturní zážitek.

Bc. K. Zajíčková
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Ve školce „MAŠINCE“ čte dětem celé Česko
Mateřská škola MAŠINKA Pečky je do 

projektu Celé Česko čte dětem zapojena již 
druhým rokem. 

Smyslem tohoto projektu je v naší škole 
nabídnout dětem setkání se zajímavými po-
voláními či zálibami. Pravidelné předčítání 
dětem má obrovský význam pro rozvoj je-
jich emocionálního zdraví. Předčítání rozví-
jí paměť a představivost, učí myšlení. 

Četba pohádek a příběhů je běžnou sou-
částí výchovně vzdělávacích činností. Ov-
šem v rámci tohoto projektu navazuje naše 
školka spolupráci i s jinými (zejména pečec-
kými) organizacemi. Máme za sebou zdaři-
lou spolupráci s nadpraporčíkem z místní-
ho oddělení Policie ČR, dále s myslivcem 
– který s námi vydržel nejdéle, téměř celý 
rok navštěvoval naši školku a v jednotlivých 
třídách dětem předčítal pohádky z prostře-
dí lesa. Dětem četl pohádku i profesionální 
fotbalový trenér. Nejčerstvější a také velmi 

zdařilá spolupráce je s místní Jednotkou 
Sboru dobrovolných hasičů města Pečky.

Dětem vybíráme vždy pohádky takové, 
aby nějakým způsobem souvisely s daným 
povoláním či zájmem. Hasiči četli Hasičské 
pohádky (autorka Z. Pospíšilová), policista 
Policejní pohádku od K. Čapka, fotbalový 
trenér četl z knihy Sportovní pohádky (au-
torka Z. Pospíšilová).

Zážitek z přečteného příběhu dětem na-
víc ještě umocní vizuální podněty – mysli-
vec byl tedy v mysliveckém oblečení, poli-
cista v uniformě, hasiči v uniformě včetně 
veškeré výzbroje, fotbalový trenér ve štulp-
nách a kopačkách.

Doufáme, že i nadále se nám bude dařit 
našim dětem zprostředkovávat tento netra-
diční, ale zároveň i přínosný zážitek.

Květa Vyskočilová, 
zástupkyně ředitelky školy

Prevence na prvním místě
V rámci prevence návykových látek si 

naši žáci vyslechli z této oblasti odborné 
rady, poučení  i varování. Besedu vedla Mgr. 
Waneková ze sdružení Povídej z Kutné Hory.

Protože tato organizace provozuje také 
Linku důvěry, téma besedy, ale i dotazy 
žáků byly zaměřeny také na činnost linky. 
Setkání u nás ve škole s touto organizací ne-
bylo první, v budoucnu bychom v této cestě 
prevence chtěli pokračovat.

K. Vyskočilová

Primární prevence 
pokračuje se SEMIRAMIS

V rámci programu dlouhodobé primár-
ní prevence rizikového chování pro letošní 
školní rok spolupracuje naše škola se sdru-
žením SEMIRAMIS, z.ú.

Obsahem témat byla šikana, násilí, zá-
školáctví, kyberšikana. Zvolená témata 
vycházejí z aktuálních potřeb školy. V naší 
škole činí největší problém častá absence 
žáků, proto po dohodě s lektory větší čas byl 
věnován právě této problematice. Během 
setkání nebyla přítomnost pedagogů nut-
ná, v případě nutnosti ale byli připraveni se 
zapojit, nebo výchovně zasáhnout.

Vždy po ukončení bloku proběhne se 
skupinou žáků hodnocení. Z reakcí žáků 
je zřejmé, že je přístup lektorů zaujal. Dále 
vyplývá, že si možná i v budoucnu více 
uvědomí nutnost vzorného plnění povinné 
školní docházky.

Vedení školy a pedagogický sbor byli se-
známení s průběhem, s chováním i s reak-
cemi žáků. Z vyjádření lektorů ale i školy je 
zřejmé, že byl učiněn správný krok a volba 
tohoto typu dlouhodobé primární prevence.

K. Vyskočilová, J. Heroldová

Pro vysvědčení bez obav 
a s pohádkou – III. A

„Těžce na cvičišti, lehce na bojišti“ Ve 
třídě jsme se sešli v poslední den prvního 
pololetí slavnostně naladěni. Těšili jsme se 
na  pohádkové učení a vysvědčení. S diva-
délkem „Koloběžka“, které nás navštívilo 
v tělocvičně školy, čas rychle ubíhal. Očeká-
vanou hodinu předávání jsme prožili důstoj-
ně a radostně. Nejpilnější žáci obdrželi kro-
mě gratulace také pochvalu za svědomitou 
školní práci i domácí přípravu. Ti méně pilní 
přislíbili větší úsilí a snahu.

Všem svým žákům přeji hodně úspěchů 
a splněných přání také ve druhé polovině 
školního roku 2020.

Jaroava Holubová Projekt snížení odpadu
S Ekotýmem naší školy jsme se pustili do 

projektu snížení odpadu po přečtení článku 
o odpadech v Pečkách. Chceme informovat 
spolužáky a občany Peček o možnostech, 
jak snížit tvorbu směsného odpadu a odpa-
du vůbec. Celý projekt jsme rozdělili do 3 
etap: vytvoření plakátů, workshop na výro-
bu tašek z triček a látkových sáčků a posled-
ní je dotazník pro občany. Těšíme se na celý 
průběh akce a jeho výsledky.

Koordinátor EV Kateřina Čiháková

Odpoledne s poezií
Recitační soutěž žáků prvního stupně 

naší základní školy se konala 20. 2. 2020. Zú-
častnilo se jí 44 recitátorů ve dvou kategori-
ích. V první přednášely děti druhých a tře-
tích ročníků, ve druhé čtvrtých a pátých 
ročníků. Přehlídka se konala v příjemné 
a slavnostní atmosféře s účastí publika z řad 
rodičů,  zástupkyně ředitele Mgr. Štěpánky 

Florbalový 
turnaj žáků

Ve čtvrtek 13. února se naši žáci zúčastni-
li florbalového turnaje. I přes velkou nemoc-
nost žáků jsme s bojovnou náladou vyrazili 
do sportovní haly v Kouřimi. Chlapecké 
družstvo „zamakalo“, často se vydávalo z po-
sledních sil, ale stálo to za to.  Přivezli jsme 
krásné třetí místo.

Bc. K. Zajíčková

Vlasákové a paní učitelek v porotě.
Všem soutěžícím děkujeme za velmi hez-

ké básničky i jejich přednes, který z oby-
čejného jazyka vykouzlil krásné umělecké 
vyjádření. S radostí děti podporujeme v je-
jich snažení a přejeme jim, aby svůj talent 
rozvíjely i nadále.

Vítězové: 1. Kategorie: Hana Schulzová, 
Michal Olešňan – III. A, Jana 
Andresová – III. C, Prokop 
Zradička, Dominik Kubina – 
III. A; 2. Kategorie: Inka Ko-
roušová – IV. A, Mariana Píšo-
vá – V. A, Vojtěch Kos – IV. B

Nejúspěšnější recitátoři 
získali diplom, knížku a ma-
lou sladkou odměnu. „Třešnič-
kou na dortu“ je však postup 
do vyšší soutěže Dětská scéna 
– Kolín. Do okresního kola dr-
žíme pěsti.

Jaroslava Holubová
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Fotbalový klub AFK Pečky 
pořádá 

v pátek 20. března 2020 
od 20.00 hodin, v MKS Pečky, 

společenský 
ples 

s bohatou tombolou. 
K tanci a poslechu hraje 

skupina J.B. Band pop rock. 
Vstupenky v předprodeji za 20,- Kč 
je možné si zakoupit při tradičním 

zvaní nebo v hospodě Na hřišti, 
hospodě Stříkačka, nebo 

v městské knihovně. 
Možná rezervace míst. 

Informace naleznete také na webových 
stránkách klubu www.afkpecky.cz.

Přípravy 
na 41. ročník 

Pečecké desítky 
„Memoriál Jardy 
Kvačka“ vrcholí

Dovolujeme si Vás pozvat na 41. ročník 
běžeckého závodu PEČECKÁ DESÍTKA – 
Memoriál Jardy Kvačka. Tento memoriál se 
koná tradičně druhou sobotu v březnu, letos 
- 14. 3. 2020 a pořádá ho skupina pečeckých 
běžců za spoluúčasti  MěÚ Pečky.  Běhy 
mládežnických kategorií a lidový běh se 
uskuteční v městském parku od 8.30.   Pro 
všechny, kteří si netroufají na 10 km, nebo 
se chtějí jen lehce proběhnout, bude připra-
ven lidový běh na 1609 m, který je nesoutěž-
ní. Registrace na běhy mládeže a na lidový 
běh pobíhají až v den závodu ve sportovní 
hale, nejpozději 30 minut před startem své 
kategorie. K závodu na 10 km je nutné se 
přihlásit předem. Každý účastník zodpovídá 
za to, že k závodu nastoupí náležitě sportov-
ně připraven a v dobrém zdravotním stavu. 
Běžci, kteří mají v bydliště v Pečkách a jeho 
nejbližším okolí nebo jsou registrování v ně-
kterém z pečeckých oddílů, se pokusí vy-
bojovat titul nejrychlejší „Pečák“. V rámci 
desítky opět proběhne soutěž čtyřčlenných 
týmů, které vytvoří tři muži a jedna žena 
a časy všech se sčítají. Startovní listina čítá 
v současnosti víc než 700 běžců. Mimo na-
šich závodníků jsou přihlášení běžci ze šesti 
dalších zemí a to Slovenska, Francie, Velké 
Británie, Ruska, Španělska a Bolívie. Účast 
afrických běžců zatím potvrzena není, ale 
předpokládáme, že se na startu zástupce 
Keni či Etiopie objeví. Start hlavního závodu 
je ve 12:00 hodin u hasičské zbrojnice.  Po-
řadatelé se těší na Vaši účast a věří, že stejně 
jako v loňském roce, přijdou běžce povzbu-
dit v hojném počtu občané Peček a širokého 
okolí. Více podrobností o programu memo-
riálu naleznete na stránkách Pečecké desít-
ky www.pecky10km.cz.  Registraci na závod 
a seznam přihlášených závodníků naleznete 
na www.sportt.cz.

Za pořadatele Jiří Katrnoška

Výroční valná hromada AFK Pečky

V sobotu 18. 1. 2020 se v budově ZUŠ Peč-
ky konala výroční schůze Amatérského fot-
balového klubu Pečky. V programu svolané 
valné hromady byly tentokrát kromě tradič-
ního hodnocení činnosti klubu také volby 
do nového výkonného výboru. Nejprve však 
došlo k předávání cen nejúspěšnějším spor-
tovcům uplynulé sezóny 2018/2019. Od kate-
gorie přípravek až po dospělé převzalo oce-
nění celkem 15 sportovců za nejvíce vstřele-
ných branek a za vzornou reprezentaci klu-
bu. V dalších bodech pak předseda Jaroslav 
Lukáš seznámil přítomné se svým hodnoce-
ním sportovní stránky uplynulého fotbalo-
vého roku, zmínil činnost vedení klubu pře-
devším v úspěšných investicích do sportov-
ního areálu a zároveň přiblížil další potřeby 
rekonstrukce objektů. V této souvislosti 
vyzdvihl spolupráci s městským úřadem 
a našimi partnery, bez jejichž pomoci by ne-
bylo možné některé věci realizovat. Dále se 
ze zprávy o hospodaření za rok 2019, před-
nesené Zdeňkem Buřičem, mohli přítomní 
dozvědět o nejvýznamnějších příjmech a vý-
dajích klubu, a celkově dosaženém kladném 
hospodářském výsledku. Pro následující 
období 2020 valná hromada schválila návrh 
vyrovnaného rozpočtu. Zajímavý blok vlast-
ních hodnocení sportovních výkonů jed-
notlivých družstev pak prezentovali trenéři 
všech kategorií, počínaje předpřípravkou až 
po výsledky dospělých. Zejména v nejmlad-
ší kategorii byla přítomnými oceněna dobrá 
práce s dětmi a přístup našich trenérů. Po 
krátké diskuzi došlo k volbám do výkonné-
ho výboru, do kterého kandidovali Jaroslav 
Lukáš, Zdeněk Buřič, Jaroslav Vorlíček, Ště-
pán Růžička, Tomáš Švára, Ondřej Soukup 
a Aleš Staněk.  Všichni jmenovaní dostali od 
hlasujících mandát vést fotbalový klub AFK 
Pečky i v následujícím čtyřletém období. 
V následně schváleném návrhu usnesení, 
se vedení AFK zavázalo k plnění nemalého 
množství úkolů, přičemž prioritou zůstává 
vytváření materiálních a organizačních pod-
mínek pro provozování sportovní činnosti, 
práce s mládeží, spolupráce s orgány státní 

správy a samosprávy, a vytváření projektů 
ke zlepšení zázemí v areálu. 

Všem 55 účastníkům výroční schůze pa-
tří poděkování, že si našli čas a projevili zá-
jem o dění fotbalového klubu.  

Nejúspěšnější sportovci AFK Pečky 
v sezóně 2018/2019:

1. Luciána Salerno,  nejlepší střelkyně 
mužstva mladší přípravky r.2010/2011

2. Matyáš Felix,  nejlepší střelec mužstva 
mladší přípravky r.2010

3. Lukáš Krupka, za vzornou účast v muž-
stvu mladší přípravky

4. Dominik Holý, nejlepší střelec mužstva 
starší přípravky r.2009

5. Jan Sláma, nejlepší střelec mužstva 
starší přípravky r.2008

6. Prokop Litomyský, za vzornou účast 
v mužstvu starší přípravky

7. Tomáš Müller, nejlepší střelec mužstva 
mladších žáků

8. Oliver Stuchlík, za vzornou účast 
v mužstvu mladších žáků

9. Ondřej Majer, nejlepší střelec mužstva 
starších žáků

10. Jaroslav Pošík, za vzornou účast 
v mužstvu starších žáků

11. Lukáš Novák, nejlepší střelec muž-
stva dorostu

12. Kryštof Helák, za vzornou účast 
v mužstvu dorostu

13. Filip Bortlík, nejlepší střelec B muž-
stva dospělých

14. Štěpán Růžička, nejlepší střelec 
A mužstva dospělých

15. Michal Modrovič, za vzornou účast 
v A mužstvu dospělých

Oceněným fotbalistům patří gratulace 
k dosažení vynikajících sportovních úspě-
chů.

Na prvním zasedání nově zvolených čle-
nů výkonného výboru dne 20. 1. 2020 byl 
předsedou fotbalového klubu AFK Pečky 
zvolen Jaroslav Lukáš.

Fotbalové dění můžete i nadále sledovat 
na našich internetových stránkách www.af-
kpecky.cz nebo facebooku.

Zdeněk Buřič

Valná hromada TJ Sokol 
Velké Chvalovice

Dne  15. 2. 2020 se konala valná hromada 
TJ SOKOL Velké Chvalovice. Na programu 
jednání byla zpráva o hospodaření za rok 
2019, hodnocení proběhlé sezony a plány na 
letošní rok. Byl zvolen nový výbor, předse-
dou na další období zvolen Michal Pošíval. 
Za vedení města se zúčastnila starostka 

Mgr. Alena Švejnohová a radní Šárka Hory-
nová.

V obsáhlé diskusi se hovořilo i o plánova-
né výstavbě v lokalitě u hřiště ve Velkých 
Chvalovicích.

Do další sezony přejeme fotbalistům hod-
ně sportovních úspěchů.
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Pořadatel:  Jiří Katrnoška, BK Pečky za podpory Města Pečky, 
 HZS Pečky a Ratenic 
Datum:  sobota 14. březen 2020                
Trať:   10.000 m, mládež  60 – 1609 m, 1609 m lidový běh             
Start:   12:00 – hlavní závod na 10 km u hasičské zbrojnice                                    
 10:00 – mílařský lidový běh v parku  
 08:30 – 10:00  žákovské kategorie v parku 
                SOUTĚŽ TÝMŮ 

 

ODSTARTUJTE S NÁMI 14. BŘEZNA 2020
Přihlášky: On-line registrace na  www.sportt.cz, 

do 9.3.2020 (mládež a lidový běh pouze na místě). 
Prezentace:  Mládež a lidový běh od 8:00 – 9:50, nejpozději 15 min. před 
 startem příslušné kategorie. Pro hlavní závod  9:00 - 11:00  
  vše v budově Sportovní haly (Parkhala čp.1039)         
Startovné:   - předem přihlášení do   20.1.2020 250 Kč 

- předem přihlášení do   20.2.2020 300 Kč  
  - předem přihlášení do     9.3.2020 350 Kč 
  - přihlášení od 10.3.2020  400 Kč, 
  - Muži/ženy s r.nar. 1955 a starší startovné 150,-Kč do 9.3.2020  
Přihlášky neuhrazené do 5 dnů budou smazány. Za přeregistraci 
na jiného závodníka od 12.3.2020 bude účtován poplatek 100 Kč. 
Běhy pro mládež zdarma, přihlášky až na místě. Startovné na 
lidový běh 50 Kč (přihlášky a platba pouze na místě).  
Pro závodníky připraveno drobné občerstvení.  

Šatny:  V areálu fotbalového hřiště a ve sportovní hale (vše se nachází 
 max. 100 m od prezentace).               
Kategorie:  Muži absolutně A          Ženy absolutně F
 Veteráni: B   40-49 let (r.n.1971-80)    C   50-59 let (r.n.1961-70) 
  D  60-69 let (r.n.1951-60)     E1 70-79 let (r.n.1941-50)    
  E2 80 let a více (r.n.1940 a starší)  
 Ženy vet: G   35-44 let (r.n.1976-85)    H   45-54 let (r.n.1966-75) 
 J    55-64 let(r.n.1956-65)  K 65 let a více(r.n. 1955 a starší) 

(směrodatný je rok narození.) Soutěž teamů (4 běžci, min. 1 žena)  
-kategorie Pečky pro místní obyvatele nebo členy místních oddílů. 

Ceny:  Mezi nejlepší budou rozděleny finanční odměny v hodnotě 
 50.400 Kč + prémie, věcné ceny. Vítěz obdrží 6.000 Kč, nejrychlejší  

žena 5.000 Kč. Pro závodníky bude pro Vás připraven DIPLOM na 
www.sportt.cz. Bohatá tombola. Lidový běh je bez cen a pořadí.         

Prémie:  Nejlepší muž a žena na obrátce získají věcnou cenu. Za  překonání 
 absolutního  rekordu mužů je  vypsána prémie  od  starostky 
města  Peček  v hodnotě 3000 Kč, u abs. rekordu žen 3000 Kč, 
překonání rekordu v ostatních  kategoriích hlavního závodu bude 
odměněno částkou 1000 Kč.   

Popis tratě:  Přesně změřená certifikovaná trať má start a cíl před parkem
 Svobody u hasičské zbrojnice. První km se běží městem a dále po 
  silnici přes obce Ratenice a Cerhenice, kde bude obrátka (5km) a
 zpět. Celá trať vede po silnici s dobrým podkladem a jen s mírným
 zvlněním v jedné části tratě. Označen bude každý kilometr. Tratě 
 mládeže budou probíhat v parku.                      
Ustanovení: Závodníci se řídí dle ustanovení LA, závodníci musí  dodržovat 
 pravidla  silničního  provozu a pokyny pořadatelů. Každý  běží  na  

vlastní  nebezpečí a  jeho zdravotní stav a fyzická kondice 
odpovídá náročnosti tohoto závodu. Pořadatel si vyhrazuje právo  

 

použít fotografie, videozáznamy, záznamy hovorů nebo jiných 
prostředků pořízených při této sportovní události bez časového 
omezení v souladu se zákonem. Pořadatel nepřebírá 
zodpovědnost za škody na majetku nebo zranění  související 
s účastí na závodech nebo jejich návštěvou. Pořadatel si vyhrazuje 
právo nevyplatit finanční cenu závodníkovi, který se nedostaví na 
vyhlášení výsledků.             

Finanční odměny:   
Muži ABS: Muži B:         Muži  C:         Ženy ABS:     
1 -  6000 Kč 1 -   1600          1 - 1200             1 - 5000 
2 -  3500      2 -   1000          2 - 1000         2 - 3000 
3 -  2500     3 -     800          3 -   800              3 - 2000 
4 -  1200    4 -     600         4 -   600 4 - 1000  
5 -    800    5 -     500         5 -   500 5 -   600

 6 -    700                   6 -   500
 7 -    600       
 8 -    500    Muži D:            Muži  E1:         Muži E2: 
   1 - 800              1 – 800 1 - 800 
   2 - 600         2 - 600 2 - 600  

3 - 500         3 - 500  3 - 500 
Ženy G:  Ženy H a J         Ženy K:            Team:  

 1 - 1200  1 -   800            1 - 800           1 - Věcná cena
 2 -   800  2 -   600         2 - 600           2 - Věcná cena
 3 -   500    3 -   500         3 - 500           3 - Věcná cena  

 
Vyhlášení vítězů: K vyhlášení dojde po doběhu posledního závodníka, 
 tj. přibližně v 13:30 hod.. K vylosování tomboly dojde v průběhu 

 závodu. Zda jste vyhráli jednu z cen zjistíte ihned po závodě  
v hale. Vyhlášení mládeže od 10:10 hod. 

Výsledky: Neoficiální výsledky budou vyvěšeny 15 minut po skončení závodu. 
 Na internetu budou výsledky na www.pececkadesitka.cz, 
  www.behej.com, www.bezvabeh.cz  www.sportovniservis.cz.
 Těm z Vás, kteří uvedou na přihlášce svou e-mailovou adresu 
  budou výsledky automaticky zaslány, ostatní si mohou nechat  

 výsledky zaslat poštou (30 Kč). 
Informace:    KATRNOŠKA Jiří,   ul. Svobody 977, 289 11, Pečky  
 JiriKatrnoska@seznam.cz   T: 728 043 792  

     LHOTA Petr, Hrdlořezy 236, 293 07  p.Josefův Důl 
lhota.petr@pecky10km.cz    T:737 569 636 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.pecky10km.cz                                   ☺ Tombola pro závodníky!  ☺ 



PEČECKÁ DESÍTKA   -   MEMORIÁL JARDY KVAČKA 
běhy pro nejmenší a mládež - sobota 14. březen 2020 

 
Presentence mládeže a lidového běhu bude probíhat  v den závodu ve sportovní hale   

od 8:00 – 9:50, ovšem nejpozději 15 min. před startem příslušné kategorie.  
Startovné: mládež zdarma, účastníci lidového běhu 50 Kč. 

 
 

Start     Kategorie   Ročník narození   Trať 
8:30    minižákyně      (roč. 2009…10)  400m 
8:35     minižáci   (roč. 2009…10)  400m 
8:45  starší dívky     (roč. 2011…12)  400m 
8:50     starší kluci      (roč. 2011…12)  400m 
9:00  mladší dívky      (roč. 2013…14)  200m 
9:05  mladší kluci      (roč. 2013…14)  200m 
9:15    děvčata   (roč. 2015…16)  200m 
9:20      chlapci            (roč. 2015…16)  200m 
9:30     nejmenší s rodiči holky (roč. 2017…19)     60m 
9:35     nejmenší s rodiči kluci (roč. 2017…19)     60m 
9:45       mladší žákyně      (roč. 2007…08)  800m 
9:45       mladší žáci      (roč  2007…08)  800m 
9:50     starší žákyně      (roč  2005…06)                   1609m 
9:50     starší žáci      (roč. 2005…06)                  1609m 
9:50     dorostenky      (roč. 2002…04)                  1609m 
9:50   dorostenci      (roč. 2002…04)                  1609m 

 
10:00  lidový běh bez rozdílu věku a pohlaví              1609 m 

 
10:10 – 11:10  Vyhlášení mládeže: pro nejlepší tři medaile, dále diplomy a  

věcné ceny. Tratě 60-400 m vyhlášení prvních 10 v kategorii,  
na tratích 800 a 1609 m vyhlášení prvních tří.  

 
12:00    PEČECKÁ DESÍTKA 10km 

 
 
Informace:     LHOTA Petr, Hrdlořezy 236, 293 07 

 lhota.petr@pecky10km.cz T: 737 569 636 
  KATRNOŠKA Jiří,   ul. Svobody 977, Pečky 289 11  

e-mail:JiriKatrnoska@seznam.cz    T: 728 043 792 
    

www.pececkadesitka.cz 
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Spolek rodičů při ZŠ Pečky spolu s Kulturním střediskem a Vzdělávacím centrem, 
pod záštitou místostarostky Ivety Minaříkové pořádá 2. ročník talentové soutěže a hledá děti, které chtějí ukázat 

co umí v hudebním, výtvarném nebo pohybovém oboru. 

 

V neděli 5. 4. 2020 od 09:30 hod. v Kulturním domě města Pečky. 
 Účastnit soutěže se mohou jak jednotlivci, tak i skupiny v max. počtu 4 osob. 
 Podmínkou přijetí do soutěže je být žákem pečeckých základních škol, mateřské školy nebo mít bydliště 

v Pečkách. 
 Soutěžní obory: 

o Hudební: zpěv, hra na hudební nástroje, beatbox,... ; 
o Pohybový:  gymnastika, tanec, balet, freestyle, footbag, žonglování,...; 
o Výtvarný:  malování, modelování, recyklace odpadu v uměleckém pojetí      
                                ( papír, plast,...). 

 Maximální počet uchazečů je 24 osob v každém oboru. 
 

 V rámci jednotlivých oborů budou soutěžící rozděleni do skupin dle tříd ZŠ + skupina školkových dětí: 
o Školkové, 1. – 3. třída, 4. – 6. třída 7. – 9. třída  

 
 Maximální délka vystoupení 3 minuty. 
 Program soutěže: 

o 09:30   prezence účastníků; 
o 10:00   zahájení výtvarné části soutěže; 
o 10:10 - 11:30  pohybová a hudební část soutěže; 
o 11:30 - 12:30*  ukončení výtvarné části, vyhodnocení soutěže a udílení cen. 

 
 Do soutěže se hlaste pouze na email: pececkastar@seznam.cz ! 

 
 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK DO SOUTĚŽE 20. 3. 2020 

 
 Náležitosti přihlášky:  

o jméno a příjmení uchazeče; 
o věk a třída (pro zařazení do skupiny); 
o obor ( pohybový/ hudební/ výtvarný) a stručný popis vystoupení + požadavky (zatemnění,…);  
o příloha  - mp3 - hudba – doprovodná skladba pro pohybovou či pěveckou část poslat do 20.3. 

 Informace:  
o Žaneta Culková,  mobil: 603 323 018 
o E-mail: pececkastar@seznam.cz 
o Facebook: Spolek rodičů ZŠ Pečky  

 
Poděkování: 

Srdečně děkujeme všem našim sponzorům za poskytnuté dary a všem, kteří se podílejí na přípravě soutěže. 
 

* V návaznosti na počet přihlášených účastníků může dojít k časovému posunu ukončení pohybové i výtvarné 
části, vyhodnocení soutěže a udílení cen. 

Mezi špagáty
Již naši předci i zadci hlásali: „Kdo v únoru nepije, sotva břez-

na dožije“. Tak suchý únore tůdle, vyrazíme do piváče na nůdle! 
Budeme podávati penne s kuřecím masem, hříbkama a smetanou 
či tagliatelle s vepřovou panenkou, česnekem, loupanými rajčátky 
a parmezánem nebo špagety se sušenými rajčaty, parmskou šunkou, 
rukolou a parmezánem. Pivovarská klasika roštěnka, tatarák, guláš, 
kachna, svíce, fógl, vejpeky, šnycl, smažka či saláti. Na čepu náš le-
žák Vycpaná vydra a náš léčivý pramen Černá svině.

 Již to bude devatenáct let, co se začala psát novodobá historie 
černokosteleckého pivováru! Přijďte si připomenout důležitý mez-
ník v historií českého pivovarnictví. Od 13.00 prohlídky zdarma 
nově rekonstruovanými technologickými prostory s dalšími zají-
mavými pivovarskými exponáty a především zcela novou expozicí 
humnového sladování a varny na přímý otop. Piva z našeho malého 
pivováru: světlý ležák Vycpaná vydra, tmavý speciál Černá svině, 
výroční vídeňský speciál Míla. Výroční pochoutky, živá hudba atd. 
Více již brzy. Plakát ZDE.

Ve dnech 8-17/2 nebude ve funkci email spravce@pivovarkoste-
lec.cz, tak v případě nutnosti volejte na 774533672. Děkujeme.
  
  14. 3. Výročí pivováru podevatenácté
  2. 5. - 6. Černokostelecká desítka a padesátky
  23. 5. IIIIIIIII. Vysmolení
  8. 8. Memoriál Vladimíra Černohorského aneb štafeta 
   Únětice-Kostelec
  5. 9. Černokostelecký žejdlík
  12. 9. XIIIIIII. Vykulení
  26. 9. Pochodoběh
  30. 10. Konference o továrních komínech
  listopad Černokostelecká dvanáctka 
   (termín bude upřesněn podle naháněk)

A jedna hádanka pro nebrňáky: Víte proč v hospodách na I. P. 
Pavlova nedostanete pivo na hladinku? Protože je pod Mírákem!

Více jedině na www.pivovarkostelec.cz nebo www.facebook.com/
pivovarkostelec



Obchodní společnost PK ham spol. s r.o. je ryze česká firma, která již více než 10 let působí na tuzemském trhu a 
nabízí vlastní produkci masných výrobků a uzenin pod značkou Polabské uzeniny. Našim zákazníkům nabízíme 
prvotřídní uzenářské výrobky, které jsou bezlepkové a z kvalitních čerstvých surovin. Prodej zboží realizujeme ve 
firemních prodejnách v Pečkách a v Poličce a dále prostřednictvím velkoobchodních partnerů a obchodních zástupců
naší společnosti.   

V  prodejně v Pečkách zákazníci oceňují každý den teplý bufet, ve kterém naleznou vynikající polévky, pečenou 
sekanou, ovar, guláš a další pochutiny. Nabízíme také prodej doplňkového sortimentu jako saláty, chlebíčky, vlasové 
nudle do polévky, sterilizovanou zeleninu, mraženou zeleninu a mraženou zvěřinu. Každý měsíc také probíhají akce 
na uzenářské výrobky a čerstvé maso. Distribuci velkoobchodním partnerům zajišťujeme vlastním vozovým parkem 
po celé České republice.  

Výrobní prostory v Pečkách odpovídají přísným hygienickým požadavkům, které jsou ověřovány pravidelnými 
kontrolami. Náš výrobní sortiment zahrnuje v současné době přes 70 položek vlastních produktů. Za účelem zvýšení 
konkurenceschopnosti na trhu jsme v posledních letech významným způsobem investovali finanční prostředky do 
komplexní modernizace výrobního provozu a distribuce. Konkrétně se jednalo stavební úpravy výrobních prostor a 
expedice, o instalaci nové udírny, vakuové baličky, myčky, masírovacích strojů, vakuové narážky, konvektomatu, 
kutru, škvařícího kotle a dalších zařízení včetně pořízení nových rozvozových vozidel. 

Poslední projekt, který jsme realizovali v roce 2019 pod názvem „Renovace objektu a technologie zpracování 
výrobního odpadu“, souvisel s investicí do obvodového pláště výrobny uzenin v Pečkách a s instalací nového 
odlučovače tuků pro čistění odpadních vod. Realizace projektu byla podpořena z Programu rozvoje venkova – 
operace 19.2.1. v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) „Společně 2014+“ pro území MAS 
Podlipansko. Cílem operace 19.2.1 je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS. 
Významnou pomocí při administraci projektu pro nás byla Místní akční skupina Podlipansko, která nám poskytla 
projektové poradenství a své cenné zkušenosti související s řízením obdobných záměrů. 

V letošním roce připravujeme otevření třetí firemní prodejny a modernizaci systému prodejních vah. 
Z připravovaných prodejních akcí pro rok 2020 chceme našim Pečeckým zákazníkům laskavě připomenout a pozvat 
do prodejny v Pečkách, tř. 5. května 1024, na oblíbené „řízkobraní“ nebo na akční nabídky našich výrobků. Konkrétní 
informace o naší společnosti, o termínech pořádaných akcí najdete na www.polabskeuzeniny.cz, Facebooku 
polabskeuzeniny 

Na Vaši návštěvu se těší tým pracovníků Polabských uzenin. 
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Budiž březen
Ještě nedávno by pisatel na tomto mís-

tě krátkým můstkem mezi zimou a jarem 
vyvolal čtenáři sladkou představu o lep-
ších příštích. Jak hezky by se četlo, že jaro 
je už za dveřmi, že ptáci nám to připomí-
nají každé ráno s větší chutí do poletování 
a shánění, a že nás to ladí do pozitivní vůle 
snášet vlastní těžký životní úděl. Tak by 
psal klasik. Neopomněl by zmínit rašení 
bříz a počátek březosti zvířat jako slovní zá-
klad měsíce. A že se světlo prodlužuje, tedy 
noc krátí, což nám přijde logické, když den 
má svých 24 hodin, ať vládne kdokoliv. A že 
zatímco na Hromnice to bylo už o hodinu 
více, v třetím měsíci gregoriánského kalen-
dáře se posuneme k slunci svitu ještě blíž. 
Neopomněl by opěvovat krásy jara a trylko-
val by nad prvním jarním dnem. Jako by 
na 21. březnu, kdy nastává rovnodennost, 
reálně bylo něco zajímavého. 

Aniž bychom tu chtěli opírat se do klasi-
ka, který měl ve své době svých problémů 
dost, chceme tu připomenout laskavému 
čtenářstvu, že náruče rozkvetlých kočiček, 
matoucí včelám instinkt, nosit jsme mohli 
svým milým už v lednu, a později též. Sně-
hu jsme neviděli a mrazu moc nebylo, pár 
dní, jen takové přechody. Zablácená zima, 
v některých obdobích suchá, bez sněhu 
i bez deště. Mírná, byť tím někdy až vlezlá, 
protože dlouhá. Dramatická, když se zvedl 
vítr. A to pokaždé s novými rekordy, nejsou 
jediné, co se láme. Zima od listopadu do 
května, kdy skočí rovnou do léta. Tak ja-
képak jaro!? Vyhlásit bychom měli meziná-
rodně sněhuláka ohroženým druhem!

Aquarius

Stálá prodejní místa PN
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.)

 4. - 27. 3.  Výstava Knihožrouti ke stejnojmenné knize MěK v Pečkách
 4. 3. 17:00 Pidižrouti - o kvalitě potravin /nejen/ pro děti - ČKA v KS Pečky
 5. 3. 19:30 Jóga v knihovně
 12. 3. 19:30 Jóga v knihovně
 14. 3.  Pečecká desítka - běžecký závod
 17. 3. 19:00 130 let KČT - promítání dokument. filmu s debatou - KS Pečky
 17. 3. 17:00 Poznej svého překladatele - H. Švolbovou - MěK Pečky
 18. 3. 17:00 Vědomí rostlin: věda versus iracionalita - ČKA v KS Pečky
 19. 3. 19:30 Jóga v knihovně
 20. 3. 20:00 Sportovní ples - pořádá AFK Pečky
 21. 3. 14:00 Kurz stylu - setkání s vizážistkou v MěK Pečky
 24. 3. 17:30 Žákovský koncert - sál ZUŠ
 24. 3. 19:00 13. komnata Renaty Kalenské - promítání dok. filmu - KS Pečky
 26. 3. 10:00 S knížkou do života, aneb Bookstart - klubík Měk v Pečkách 
 26. 3. 19:30 Jóga v knihovně
 31. 3. 19:00 Pásmo krátkých studentských filmů
 31. 3. 18:00 O sýru se sýrem - pořádá MěK Pečky
 1. 4. 17:00 Ztracená moře uprostřed Evropy - ČKA v KS Pečky
 4. 4.  Vítání jara
 4. 4.  9:00  Ukliďme svět, ukliďme Česko - sraz před radnicí v Pečkách
 7. 4. 19:00 Jsme v informační válce s Ruskem? - promítání dok. filmu s deb.

Obchodní společnost PK ham spol. s r.o. je ryze česká firma, která již více než 10 let působí na tuzemském trhu a 
nabízí vlastní produkci masných výrobků a uzenin pod značkou Polabské uzeniny. Našim zákazníkům nabízíme 
prvotřídní uzenářské výrobky, které jsou bezlepkové a z kvalitních čerstvých surovin. Prodej zboží realizujeme ve 
firemních prodejnách v Pečkách a v Poličce a dále prostřednictvím velkoobchodních partnerů a obchodních zástupců
naší společnosti.   

V  prodejně v Pečkách zákazníci oceňují každý den teplý bufet, ve kterém naleznou vynikající polévky, pečenou 
sekanou, ovar, guláš a další pochutiny. Nabízíme také prodej doplňkového sortimentu jako saláty, chlebíčky, vlasové 
nudle do polévky, sterilizovanou zeleninu, mraženou zeleninu a mraženou zvěřinu. Každý měsíc také probíhají akce 
na uzenářské výrobky a čerstvé maso. Distribuci velkoobchodním partnerům zajišťujeme vlastním vozovým parkem 
po celé České republice.  

Výrobní prostory v Pečkách odpovídají přísným hygienickým požadavkům, které jsou ověřovány pravidelnými 
kontrolami. Náš výrobní sortiment zahrnuje v současné době přes 70 položek vlastních produktů. Za účelem zvýšení 
konkurenceschopnosti na trhu jsme v posledních letech významným způsobem investovali finanční prostředky do 
komplexní modernizace výrobního provozu a distribuce. Konkrétně se jednalo stavební úpravy výrobních prostor a 
expedice, o instalaci nové udírny, vakuové baličky, myčky, masírovacích strojů, vakuové narážky, konvektomatu, 
kutru, škvařícího kotle a dalších zařízení včetně pořízení nových rozvozových vozidel. 

Poslední projekt, který jsme realizovali v roce 2019 pod názvem „Renovace objektu a technologie zpracování 
výrobního odpadu“, souvisel s investicí do obvodového pláště výrobny uzenin v Pečkách a s instalací nového 
odlučovače tuků pro čistění odpadních vod. Realizace projektu byla podpořena z Programu rozvoje venkova – 
operace 19.2.1. v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) „Společně 2014+“ pro území MAS 
Podlipansko. Cílem operace 19.2.1 je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS. 
Významnou pomocí při administraci projektu pro nás byla Místní akční skupina Podlipansko, která nám poskytla 
projektové poradenství a své cenné zkušenosti související s řízením obdobných záměrů. 

V letošním roce připravujeme otevření třetí firemní prodejny a modernizaci systému prodejních vah. 
Z připravovaných prodejních akcí pro rok 2020 chceme našim Pečeckým zákazníkům laskavě připomenout a pozvat 
do prodejny v Pečkách, tř. 5. května 1024, na oblíbené „řízkobraní“ nebo na akční nabídky našich výrobků. Konkrétní 
informace o naší společnosti, o termínech pořádaných akcí najdete na www.polabskeuzeniny.cz, Facebooku 
polabskeuzeniny 

Na Vaši návštěvu se těší tým pracovníků Polabských uzenin. 

Obchodní společnost PK ham spol. s r.o. je ryze česká firma, která již více než 10 let působí na tuzemském trhu a 
nabízí vlastní produkci masných výrobků a uzenin pod značkou Polabské uzeniny. Našim zákazníkům nabízíme 
prvotřídní uzenářské výrobky, které jsou bezlepkové a z kvalitních čerstvých surovin. Prodej zboží realizujeme ve 
firemních prodejnách v Pečkách a v Poličce a dále prostřednictvím velkoobchodních partnerů a obchodních zástupců
naší společnosti.   

V  prodejně v Pečkách zákazníci oceňují každý den teplý bufet, ve kterém naleznou vynikající polévky, pečenou 
sekanou, ovar, guláš a další pochutiny. Nabízíme také prodej doplňkového sortimentu jako saláty, chlebíčky, vlasové 
nudle do polévky, sterilizovanou zeleninu, mraženou zeleninu a mraženou zvěřinu. Každý měsíc také probíhají akce 
na uzenářské výrobky a čerstvé maso. Distribuci velkoobchodním partnerům zajišťujeme vlastním vozovým parkem 
po celé České republice.  

Výrobní prostory v Pečkách odpovídají přísným hygienickým požadavkům, které jsou ověřovány pravidelnými 
kontrolami. Náš výrobní sortiment zahrnuje v současné době přes 70 položek vlastních produktů. Za účelem zvýšení 
konkurenceschopnosti na trhu jsme v posledních letech významným způsobem investovali finanční prostředky do 
komplexní modernizace výrobního provozu a distribuce. Konkrétně se jednalo stavební úpravy výrobních prostor a 
expedice, o instalaci nové udírny, vakuové baličky, myčky, masírovacích strojů, vakuové narážky, konvektomatu, 
kutru, škvařícího kotle a dalších zařízení včetně pořízení nových rozvozových vozidel. 

Poslední projekt, který jsme realizovali v roce 2019 pod názvem „Renovace objektu a technologie zpracování 
výrobního odpadu“, souvisel s investicí do obvodového pláště výrobny uzenin v Pečkách a s instalací nového 
odlučovače tuků pro čistění odpadních vod. Realizace projektu byla podpořena z Programu rozvoje venkova – 
operace 19.2.1. v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) „Společně 2014+“ pro území MAS 
Podlipansko. Cílem operace 19.2.1 je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS. 
Významnou pomocí při administraci projektu pro nás byla Místní akční skupina Podlipansko, která nám poskytla 
projektové poradenství a své cenné zkušenosti související s řízením obdobných záměrů. 

V letošním roce připravujeme otevření třetí firemní prodejny a modernizaci systému prodejních vah. 
Z připravovaných prodejních akcí pro rok 2020 chceme našim Pečeckým zákazníkům laskavě připomenout a pozvat 
do prodejny v Pečkách, tř. 5. května 1024, na oblíbené „řízkobraní“ nebo na akční nabídky našich výrobků. Konkrétní 
informace o naší společnosti, o termínech pořádaných akcí najdete na www.polabskeuzeniny.cz, Facebooku 
polabskeuzeniny 

Na Vaši návštěvu se těší tým pracovníků Polabských uzenin. 

• Koupím motocykl JAWA ČZ: kývač-
ka, panelka, pérák, pionýr, stadion apod. 
Možno s SPZ i bez. Také díly a vraky. Dě-
kuji za vaše nabídky. Tel.: 777 589 258
• Prodám Hyundai i30 Combi - 1,4 80 kW 
- 26.11. - 11:11 r. 2008, najeto 92 941 km; 
palivo-benzín, barva červená, zakoupeno 
nové v ČR, první majitel, nehavarováno, 
garážováno, pravidelný servis, servisní 
knížka, veškeré manuály. Výbava Com-
fort: aut. klimatizace; 6x airbag; ABS; 
autorádio s CD; centrál+DO; elektrické 
ovládání oken, zrcátek; klimatizovaná 
přihrádka; 5 st. manuál převodovka; ml-
hovky; palubní počítač; denní svícení; 
2x klíč na DO; střešní nosič; originál Alu 
kola 15“; tažné zařízení - odnímatelné; 
dělená zadní sedadla. Cena 90.000,- Kč, 
dohoda možná. E-mail: alena.chocholo-
va.starsi@seznam.cz
• Je ruční pletení Vaším koníčkem? Pak 
volejte: 720 165 854

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Polabské uzeniny modernější


