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9. číslo  cena 6 KčXII. ročníkzáří 2011

Pomozte zastavit

drogy v Pečkách!

Vyhodnocení několikaměsíční pe−
čecké protidrogové akce.

V uplynulých měsících proběhla
v Pečkách petice s názvem „Pomozte za−
stavit drogy v Pečkách“. Celkový počet
podpisů k této petici se vyšplhal na 1403.
Pod petici připojili své podpisy nejen
občané Peček, ale i poměrně širokého
okolí. A co bude s peticí dál? Petiční vý−
bor, ve složení Milan Urban, ing. Věra
Růžičková a Petr Dürr, ji odešle ministro−
vi vnitra, kterému je určena. Věříme, že
v brzké době budeme moc informovat
o kladné reakci pana ministra a že jeho
rozhodnutím dojde k navýšení početní−
ho stavu policistů na obvodním oddělení
v Pečkách a tím následně k potlačení kri−
minality v Pečkách a blízkém okolí.

Za petiční výbor Petr Dürr Děvčata z tanečního kroužku TJ Sokol drogám zcela jistě nepodlehnou.
(O akcích pečeckého Sokola na 12. starně.)

VÝZVA PRO ŽADATELE
o registrovanou značku

POLABÍ – regionální produkt®

Koordinátor značení v oblasti Po−
labí, Místní akční skupina (MAS) Pod−
lipansko, o.p.s. vyhlašuje výzvu na pří−
jem žádostí o značku POLABÍ −
regionální produkt®.

Žádat mohou živnostníci, výrobci
řemeslných, potravinářských, zeměděl−
ských a přírodních produktů, malé
a střední firmy, pocházející z regionu
Polabí.
(mapu území Polabí naleznete na
www.podlipansko.cz)

Schválení žádosti podléhá certifi−
kační komisi, složené z místních vý−

robců a zástupců regionu. Nezávislá
komise hodnotí tyto aspekty:

� původ výrobku z regionu Polabí
� kvalitu zpracování a výroby
� podíl vynaložené ruční a duševní

práce
� tradici výroby, výrobní technolo−

gii a firmy samotné
� zpracování místních surovin
� šetrnost k životnímu prostředí

Cílem značení je podpořit zdejší
živnostníky, zviditelnit region a při−
spět tak k rozvoji cestovního ruchu, lá−
kavou nabídkou kvalitních suvenýrů
z Polabí. Je to také další způsob, jak
spojit ochranu přírody s hospodařením
člověka.

Certifikovaní výrobci jsou zařaze−
ni do katalogu regionálních výrobců
na internetových stránkách
www.regionalni−znacky.cz
a zapojí se do celonárodní sítě značení
domácích produktů.

Pro bližší informace o značení, kon−
taktujte koordinátorku Ivetu Minaří−
kovou, na e−mailu:
vandrovani@podlipansko.cz
nebo tlf. č. +420 721 170 352.

Předpokládaný termín hodnocení
žádostí je 15. září 2011. Změna termí−
nu vyhrazena.

V Pečkách, dne 3. srpna 2011

Iveta Minaříková,
MAS Podlipansko, o.p.s.

(K petici dále na straně 2).
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Pečky 770
Dobřichov 147
Cerhýnky 105
Radim 75
Cerhenice 34
Chotutice 26
Ratenice 27

Tatce 24
Vrb. Lhota 21
Plaňany 21
V.  Chvalovice 18
Velim 13
Žabonosy 12
Kolín 12

Sokoleč 11
Praha 10
Vrbčany 9
Poděbrady 8
Milčice 10
Nymburk 4
Poříčany 3

Starý Kolín 3
Hořany 3
Kouřim 3
Klučov 2
Třebestovice 2
Kostelní Lhota 2
Hořátev 2
Ústí n. Labem 1
Tábor 1
Jablonec n/L 1
Skramníky 1

Hr. Králové 1
Čáslav 1
Vestec 1
Sadská 1
Kovanice 1
Žhery 2
Zálešany 1
Chroustov 1
Chrást 1
Kutná Hora 1
Polní Chrčice 1

Vítězov 1
Čelákovice 1
Dobré Pole 1
Kluk 1
Písková Lhota 1
Nová Ves 1
Opolany 1
Kostomlaty n/L 1
Žatec 1
Žiželice 1
OSTATNÍ 50

Pomozte zastavit drogy v Pečkách!

Počty petičních podpisů na podporu Pečákům

Děkujeme všem, kteří podpořili naši snahu zbavit Pečky a okolí drog.

PN 0911.pmd 19.8.2011, 13:042



09 / 2011 3

Rada města Pečky
konaná dne 8. srpna 2011

Jednání rady města zahájil a řídil starosta města pan
Milan Urban.
Rada bere na vědomí:

– Plnění rozpočtu ke dni 30. 6. 2011,
– hospodaření příspěvkových organizací ke dni 30. 6. 2011,
– zápis z jednání bytové komise ze dne 1. 8. 2011,
– petici občanů z ulice Hellichova, Pečky na podporu

vykácení stromů v uvedené ulici,
– žádost Psychiatrické léčebny Sadská o finanční pří−

spěvek,
– informaci o probíhajícím hodnocení nabídek na akci

„rozšíření MKDS“,
– stanovisko k OZV č. 4/2004 ve věci provozování výher−

ních hracích přístrojů s tím, že RM se touto problematikou
bude zabývat po schválení příslušného zákona zákonodárci,

– informaci odboru ŽP o pokácení 18 ks stromů na břehu
Mlýnského náhonu v k. ú. Pečky,

– informaci ohledně výběrového řízení na jednatele Pe−
čeckých služeb, s. r. o. Pečky,

– informaci o přiznání dotace ze státního rozpočtu Pe−
čovatelské službě města Pečky v rámci II. kola dotačního
řízení MPSV ČR,
Rada schvaluje:

– Cenovou nabídku ve věci výměny koše ve sportovní
hale a navrhuje její řešení zahrnout do přípravy rozpočtu na
rok 2012 s tím, že poté bude vypsáno výběrové řízení.

– Podání zahájení soudního řízení k vyklizení bytu
a doplacení dlužné částky prostřednictvím právního zástupce
města JUDr. Olgy Uhrové u dlužníků.

– Přidělení bytu v čp. 1042/5 pí. H. Š., bytem Pečky,
– Souhlasí s převedením internetových interierových ki−

osků, dosud financovaných z prostředků Středočeského kraje
a EU do majetku města.

– Uzavření smlouvy s firmou ISES, s. r. o. M. J. Lermon−
tova 25, 160 00 Praha 6 na zhotovení  plánu odpadového
hospodářství pro město Pečky.

– Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje v rámci
Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a slo−
žek IZS v roce 2011 na dovybavení hasičského vozidla Liaz
a zároveň schvaluje použití finančních prostředků na spo−
luúčast ze schváleného  rozpočtu města na rok 2011.

– Na základě doporučení komise pro posouzení a hod−
nocení nabídek vyloučení z účasti v zadávacím řízení pod−
limitní veřejné zakázky na stavební práce: Bezbariérové
chodníky – Pečky − I. etapa, tyto firmy:
M−SILNICE, a. s. Husova 1697, Pardubice, IČ 421 96 868
SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a. s., Zbraslavice 331, IČ
252 61 282, RYBÁŘ stavební s. r. o., nám. Míru 50, Mělník,
IČ 271 31 335.

Důvodem je, že uchazeči ve své nabídce předložili zá−
vazný příslib banky k vystavení bankovní záruky za zádrž−
né, který není platný po celou dobu běhu záruční doby,
jejíž délka je uvedena v doplněném vzoru SOD toho které−
ho uchazeče. Uchazeči tak nesplnili požadavek zadavatele
a budou ze zadávacího řízení vyloučeni.

NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s. Střelecká 672, Hradec
Králové, IČ 288 12 875. Důvodem je, že uchazeč nedoložil
závazný příslib banky k vystavení bankovní záruky za zá−
držné po dobu běhu záruční lhůty.

– Zřízení podružného vodoměru p. S. P., bytem Pečky.
Jedná se o pozemek 1468/97 v lokalitě Kandie 1, kde
v současné době je zákaz zřizování vlastní studny z důvodu
provádění čištění kontaminovaných spodních vod.

– Zkrácení výpovědní doby a ukončení nájemní smlou−
vy na nebytové prostory ve zdravotním středisku v Pečkách
ke dni 31.8.2011 s p. Romanou Baráthovou.

– Revokaci rozhodnutí RM ze dne 6. 6. 2011 č.j. 1716/
2011 bod j./ − zrušení již uvedené smlouvy č. IE−12−6002308/
VB03.

– Uzavření  nové „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene“ č. IE−12−6002308/VB03
s fmou ČEZ  Distribuce a.s. se sídlem  Děčín 4, týkající se části
pozemků č. parc. č. parc. 537, 2284/2, 2284/3 a 541/1  v obci
a k. ú. Pečky za (jedná se o cca 104 bm). Montáž kabelového
vedení VN 22 kV bude provedena v zeleném pásu podél ko−
munikace. Rada města pověřuje starostu města k podpisu
uvedené smlouvy.

– Uzavření dodatku č. 3 k SOD „Okna pro Mašinku“
s firmou TQS, spol. s r. o. Praha 8 na zhotovení krytů radiá−
torů ve 2. třídách budovy A.

– Uzavření dodatku č. 1 k SOD „Podlahy pro MŠ Mašin−
ka Pečky“ s firmou Daniel Šperk Poděbrady, jedná se o do−
datečné práce – malování. Zároveň RM schvaluje posunutí
termínu konečného dokončení na 17. 8. 2011.
Uzavření smluv:

– „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VBř"
č. IV−12−6012550/VB001 s firmou ČEZ Distribuce a. s. se
sídlem Děčín 4, týkající se částí pozemků
č. parc. 831/3 a 831/2 v obci a k. ú. Pečky.

– „Smlouvu o právu provést stavbu“ – nové transfor−
mační stanice v ulici Žerotínova s firmou ČEZ Distribuce
a.s. se sídlem Děčín 4.  Fasádní barvu standardní č. 401 E.

– „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ − č. IE−12−
6001892/001 na pozemcích v majetku města č. parc. 845/6,
848, 858, 869/1, 1087, 1170, 1172, 1192/1, 1218, 1276/1,
1313, 1370/1, 1171/5 v obci a k. ú. Pečky – pro firmu ČEZ
Distribuce, a. s.  se sídlem Děčín 4. RM pověřuje starostu
města k uzavření této smlouvy.
Rada neschvaluje:

– Provoz exterierových internetových kiosků z důvodu
častého poškozování vandaly. Provoz exterierových kios−
ků bude ukončen s ukončením projektu.

– Žádost manželů A. H. ve věci zřízení podružného vo−
doměru. Nejedná se o lokalitu, kde jsou kontaminované
spodní vody.

– A nedoporučuje ZM prodej pozemku č. parc. 1748/2
(3 m2) v obci a k.ú. Pečky a to vzhledem k tomu, že se jedná
o část místní komunikace.

– Udělení předběžného souhlasu na bezúplatný převod
pozemků:

1. č. parc. 357/53 (308 m2) a č. parc. 20/17 (19 m2) v obci
Pečky a k. ú. Velké Chvalovice –  pan J. Kroutil, Poděbrady,

2. č. parc. 357/54 (241 m2) v obci Pečky a k. ú. Velké
Chvalovice – paní  O. Čepičková, Hořátev.
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Pozemky slouží jako přístupová komunikace k nově
vzniklým stavebním pozemkům.

– Předběžný souhlas na bezúplatný převod bude možný
po zajištění průjezdnosti budoucí komunikace.
Rada ukládá:

– Odboru výstavby, životního prostředí a dopravy Ing.
Zavřelovi zajistit provedení odborného  posouzení dřevin
v lokalitě Hellichova ulice a zajistit návrh optimálního ře−
šení úpravy celého parku jako celku.

– Starostovi města uzavření smlouvy mezi Městem Peč−
ky a firmou ISES s. r. o. ve věci zhotovení plánu odpadové−
ho hospodářství  pro město Pečky.

– Starostovi města uzavření smlouvy o poskytnutí  do−
tace z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Středočeského
Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok
2011.

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové
zveřejnění záměru na pronájem prostor ve zdravotním stře−
disku po p. Baráthové (výměra 18,65m2, nájemné 2 000 Kč/
měsíc, služby 3 000 Kč/měsíc.

– Starostovi města uzavření dodatku č. 3 ke SOD „Okna
pro Mašinku“ s firmou TQS, spol.s r. o. Praha  8, Křížíkova
18/196 na zhotovení krytů radiátorů ve 2 třídách budovy A
MŠ Pečky.

– Starostovi města uzavření dodatku č. 1 ke  SOD  „Pod−
lahy pro Mašinku Pečky“ s firmou Daniel Šperk Poděbra−
dy.

– Investičnímu technikovi P. Dürrovi obeslat firmu
KING AIR, s. r. o. Kolín 2, Na Magistrále 769 o doplňují−
cí informace k předložené nabídce  s termínem do 15. 8.
2011.

– Ekonomicko−správnímu odboru M. Bahníkové z dů−
vodu přidělení dotace MPSV ČR Pečovatelské službě měs−
ta Pečky připravit rozpočtové opatření.

Pečecká školka v novém

Po rozsáhlé rekonstrukci a přístavbě celého pavilo−
nu školky se celé prázdniny opět buduje. Nově v šesti
třídách, chodbách a šatnách byla provedena výměna
oken a dveří z původně dřevěných za plastová. Ve čty−
řech třídách byly zhotoveny kompletní skladby pod−
lah včetně položení nového moderního PVC. Též byly
namontovány nové kryty radiátorů. Město Pečky na
tyto práce získalo hned dvě dotace od Státního země−
dělského intervenčního fondu z programu Rozvoje
venkova prostřednictvím MAS Podlipansko. Celková
výše dotace je cca 1,6 mil. Kč. Malířské a natěračské
práce jsou hrazeny z rozpočtu školky. Práce probíhají
dle předem stanoveného časového harmonogramu tak,
aby nebyl ohrožen začátek školního roku. Velký dík
patří všem, kteří se na rekonstrukci podíleli, zejména
všem pracovnicím školy vč. paní ředitelky Hany Malé.

Ing. Věra Růžičková, MěÚ Pečky
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Oznámení
U příležitosti 35. výročí otevření Mateř−

ské školy Ratenice srdečně zveme všech−
ny příznivce školy, zaměstnance součas−
né i bývalé a hlavně absolventy mateřské
školy od roku 1976 do současnosti v so−
botu 17. 9. 2011 od 14 do 16 hodin na

Den otevřených dveří
do mateřské školy, kde proběhne prohlíd−
ka školy a dále od 16 hodin do místního
pohostinství na výstavu školních fotografií
a kronik včetně setkání zaměstnanců s „dět−
mi“, které v uplynulých 35 letech školku
navštěvovaly.

Těšíme se na setkání,  přátelské po−
povídání a zavzpomínání.

Alena Čáslavová a Květoslava Procházková

P.S. Prosíme čtenáře, aby vyřídili výše uvedenou in−
formaci i svým známým, o kterých vědí, že mateřskou
školu v Ratenicích jako děti navštěvovali. Děkujeme

Městská knihovna S.Čecha v Pečkách
zve všechny zájemce na ukázkovou hodinu kurzu

LINE DANCE,
která se koná v pondělí 5. 9. 2011
v 18.30 h v prostorách knihovny.

Lektor: Martin Němec – vedoucí Line dance skupiny
(Praxe: 6 let závodního tance a tři roky lektorství Line dance).

Tanec je kondičně pojatá choreografie
na různé styly muziky, která není extrémně náročná

na fyzickou zdatnost.

Vhodný pro muže i ženy bez ohledu na věk!

cena za 10 lekcí − 650 Kč
děti do 12 let − 300 Kč

Bližší informace na tel. 606 164 081.

KABELOVÁ TELEVIZE PEČKY
OZNAMUJE,

ŽE OD 1. 8. 2011 BYLA NAVÝŠENA
RYCHLOST DOWNLOAD

PŘI ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ CENY.

4 Mbit/s 8 Mbit/s
8 Mbit/s 16 Mbit/s
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V totálním nasazení
Vzpomínka pí Marie Hnátkové, roz. Malčánkové

V srpnu 1941 odjela do Wupertalu v Německu skupina asi
čtyřiceti děvčat, mezi nimi Libuše Meskářová, Marie Rudolfo−
vá, Aloisie Rytinová a Marie Malčánková z Dobřichova, dále
dívky z Cerhenic, Cerhýnek, Plaňan, Vrbčan, Blinky … Byd−
lely v slušných podmínkách v penzionu spolu s Francouzkami
a zvlášť označenými Polkami. Odděleně bydlely Rusky.

Pracovalo se na dvě směny v textilce Bemberg, která
vyráběla padákové hedvábí, pracovní doba trvala od 6 do
14 hodin. Dívkám se stýskalo, většinou byly poprvé od
mámy. Ve volném čase se bavily, jak uměly, chodily do
města, ale jako Češky pociťovaly odstup a přehlížení.

V době náletů se děvčata, pokud nebyla v práci, musela
„naskládat“ do sklepů pod penzionem, v nepříjemném pro−
středí, kterému se marně snažila vyhnout. Posléze dostala vši.
Jednou bylo všem nařízeno čistě se obléci, pak byly vezeny
v několika tramvajových vozech neznámo kam. Na určitém místě
stál stan pro dezinfekci, dívky se musely svléci a po dvaceti se
podrobit očistě. Namydlit se mazlavým mýdlem, nechat se ospr−
chovat. Nešlo o příjemný proces, proto křičely, což jen zvyšova−
lo strach čekajících skupin. Francouzky šly poslední (mimocho−
dem prý nevynikaly čistotou), zaútočily na vedoucí, že bez nich
se očisty nepodrobí. Dosáhly svého. Naše dívky se bály a chova−
ly zdrženlivě, Francouzky byly jiné. Stalo se, že vychrstly ne−
chutnou polévku na Hitlerův obraz.

O Vánocích bylo v továrně čtrnáct dní volno, některé
dívky odjely domů a která měla známost, vdala se a už se
nevrátila. Tak to udělala i M. Malčánková. Např. M. Rudol−
fová a A. Rytinová musely zůstat až do konce války, zažily
těžká bombardování a požáry. Štěstí stálo při nich, vrátily se.

Z. F., Dobřichov

Kulturní  středisko  Pečky  pořádá:
Kurzy cvičení  začínají od pondělí  5. září 2011
Pondělí od19 hod. – vede sl. Zuzka Víznerová
Úterý od18,30 hod.  – míče vede sl. Veronika Bauerová
Středa od19 hod. – vede sl. Zuzka Víznerová
Čtvrtek od18,30 hod. – vede sl. Veronika Bauerová
Kurzy tance (různé formy) – pro děti a mládež od 6 do 15 let.

Zápis se koná v pondělí 5. září 2011 od 17 hodin v kult.
středisku

Kulturní středisko Pečky

Kurz společenského tance a chování   začíná
v sobotu 17.září v 16.30 hod. a věneček je 10.prosince 2011
Kroužek minigolfu pro děti
zápis je ve čtvrtek 1. září v 16 hodin  na minigolfovém hřišti

Pozvánka

Minigolfový oddíl a Kulturní středisko Pečky

pořádají  v neděli 18. září  2011 Farmářský tur-

naj v minigolfu pro příchozí  kategorie: děti

a ostatní – trénink od 13 hod., začátek ve 14 hod.

Farmářské  ceny a občerstvení zajištěno  –

startovné 80 Kč, děti 60 Kč.

Nové knihy

E. Kostova: Zloději labutí
Robert Oliver, známý malíř, zaútočil ve washingtonské

Národní galerii umění s nožem v ruce na vystavený obraz?
Co mohlo dohnat umělce k tomu, aby se pokusil zničit umě−
lecké dílo?
Z. Rampichová: Příliš hořká čokoláda

Moře, slunce, víno, vlny rozbíjející se o útesy ...Právě
tohle přilákalo poslední týden sezóny devět hostů na malý
chorvatský ostrůvek. Ale někteří si slibují od pobytu v osa−
moceném hotýlku víc než odpočinek a romantiku. Bezsta−
rostná atmosféra se brzy mění v kolotoč vzpomínek, výčitek
a sporů plných zraňujících slov, která už nelze vzít zpět ...
V. Stalwoodová: Smrt zahradnice

Po smrti svého blízkého přítele odjíždí Kate Ivoryová
z Oxfordu a nachází útočiště v několik mil vzdáleném domě.
Krátce po jejím příjezdu je za záhadných okolností nalezena
mrtvola mladé zahradnice a Kate je vtažena do víru událostí...
A. Březinová: Prokletí harému

Zemanská dcerka Kateřina se proti své vůli ocitá v haré−
mu tureckého sultána Mehmeda II. Její snoubenec Břeněk
Malovec z Malovic se ji odtud snaží vysvobodit a statečně
při tom riskuje vlastní život. Dobrodružný útěk se jim sice
zdaří, ale nepříznivé okolnosti oba milence opět rozdělí ...
J. Houser: Dům v temnotách

Román patří do žánru psychologického thrilleru, nic−
méně na své si přijdou i ctitelé hororu a příznivci detektivní
literatury. Příběh totiž nabízí mnohé nečekané zvraty a zá−
věrečné šokující rozuzlení…
Y. Hackstein: Jak na to?

Chcete si zrenovovat a zkrášlit domov? Chcete vědět,
jak na to? Máte v ruce výtečného pomocníka. Pusťte se do
toho sama! Kniha pro šikovné ženy.

Společenská kronika

20. 8. 2011 vzpomínáme s bolestí a lás−
kou smutného výročí, kdy dotlouklo srdce
milované sestry, maminky, babičky a tety,
paní

Marci Řezáčové.
Budeš stále s námi.

Vzpomínka

Dne 21.září uplyne 16 let, co nás na−
vždy opustila naše milovaná maminka a
babička,
paní

Emílie Bláhová
z Dobřichova.

Stále vzpomínají dcera Alena s rodinou
a syn Miloš s rodinou.

Městská knihovna Svatopluka Čecha

�
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Podlipansko na Zemi živitelce

MAS Podlipansko se představí na letošním 38. ročníku
mezinárodního agrosalonu Země živitelka ve společném
stánku středočeských místních akčních skupin.

MAS Podlipansko zde představí nového Turistického
průvodce, Podlipanskou kuchařku nebo třeba společenskou
hru pro celou rodinu. „Chceme tak přilákat do regionu co
nejvíce turistů a ukázat jim, že i kolínsko je oblast, která
stojí za návštěvu“ řekla projektová manažerka Iveta Mina−
říková a dodala „tyto poutavé a zábavné propagační mate−
riály mohly vzniknout za podpory  ROP Střední Čechy, kte−
rému chceme poděkovat.“

Ve stánku Podlipanska bude možné zakoupit výrobky
s označením Polabí – regionální produkt, např. drobnou de−
korativní keramiku Matěje a Zuzany Hnátkových, či skle−
něné pilníky od společnosti Bohemia Glass.

Podlipansko bude prezentovat řadu zajímavých projek−
tů, například Venkovskou tržnici.

Projekt vznikl za spolupráce několika regionů a vytvořil
databázi místních neziskových organizací a podnikatelů.

Dalším zajímavým právě realizovaným projektem je
Ovocná stezka, v rámci kterého vznikne turistická a cyklis−
tická tematická (ovocná) stezka na území MAS Podlipan−
sko a sousedního Regionu Pošembeří. Na trase bude umís−
těno 11 interaktivních informačních tabulí poskytujících
informace o místních produktech (jablka, třešně, švestky,
…), o sadech a jejich zvláštnostech.

Těšíme se na setkání na stánku MAS Podlipansko v Čes−
kých Budějovicích.

Alena Šoborová a Markéta Pošíková,
MAS Podlipansko, o. p. s.

Středočeská ovocná stezka

Místní akční skupina (MAS) Podlipansko a Region Po−
šembeří společně realizují tzv. projekt Spolupráce, pod−
pořený Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF),
zprostředkovatelem finanční podpory z Evropských fon−
dů a národních zdrojů. Cílem projektu je vytvoření cyklis−
tické, tématicky zaměřené stezky, propojit ovocnáře hos−
podařící na tomto území a rozšířit jejich aktivity směrem k
venkovské turistice.

Jsme ve vesmíru sami? Věda hle-

dá odpověď na odvěkou otázku…

je název přednášky, na které nám P. Pavel Gábor SJ. Ph.D.,
astrofyzik, člen Vatikánké observatoře v americkém Tusco−
nu, přiblíží výzkum exoplanet, tedy planet ležící mimo naší
sluneční soustavu.

Proč právě na exoplanetách hledají vědci stopy života a
jakým způsobem se ho snaží najít? Jsou na některé z nich
podmínky podobné Zemi?

Pokud vás zajímají odpovědi na tyto otázky, jistě si ne−
necháte ujít mimořádnou příležitost k osobnímu setkání.

Přednáška spojená  s dotazy posluchačů se koná v úterý
6. září 2011 od 17:00 hod v prostorách malého sálu Kultur−
ního střediska města Pečky.

Středočeská ovocná stezka, vede regiony Podlipansko
a Pošembeří a po celé trase bude značena cyklistickými infor−
mačními směrovkami s logem projektu. Na obou koncích cesty
vás přivítá vstupní tabule s informacemi o tématické stezce
a mapou celé trasy. Na cyklostezce dlouhé 72 km bude umístěno
10 zastřešených odpočívadel s lavičkami, stolkem a stojany na
kolo, a infotabulemi, které Vás provedou historii i současnosti
ovocnářství v této části Středočeského kraje. Dále na trase po−
tkáte 18 taggů /kódů/ s možností stažení informací o stezce
a zajímavostech regionu do mobilního telefonu. V rámci projek−
tu bude vytištěn „Průvodce po Středočeské ovocné stezce“, kte−
rý bude shrnovat informace o celé trase a zajímavosti o projektu.

Největším lákadlem nejen pro rodiny s dětmi budou dvě
trasy s interaktivními tabulemi. Hrací prvky vyrobené z kva−
litních a zdravotně nezávadných materiálů přinesou potěše−
ní malým i velkým, ale hlavně těm, kteří si rádi hrají a získá−
vají nové znalosti. Interaktivní prvky poučí návštěvníky
o přírodě, ovoci, které se v této oblasti pěstuje a současně
ověří jejich znalosti, získané při projetí ovocné stezky.

Při návštěvě ovocných sadů, mohou výletníci ochutnat
místní produkty a získat originální razítko s logem stezky.

Iveta Minaříková, Realizační manažerka projektu
MAS Podlipansko, o. p. s.

Z. Maléřová: Šťastná hodina
Kniha je pozoruhodnou, intimní sbírkou padesáti příbě−

hů žijících osobností. „Když naše slova naleznou domov,
zažíváme šťastnou hodinu,“ vítala neděli co neděli autorka
své hosty v živém vysílání Českého rozhlasu Regina. Kni−
hou se k těmto ztišeným, ojedinělým setkáním vrací, aby
zachytila, co z našich životů mizí a co zůstává.
M. Heitz: Stíny nad Ulldartem

„Doba temnoty se vrací!“ zní neblahé proroctví mni−
cha v odlehlém klášteře krátce předtím, než muž zemře.
U dvora vládce tarpolské říše mají mezitím zcela jiné sta−
rosti: princ Lodrik dělá svému otci pramálo radosti. Aby
zhýčkaný mladík konečně dospěl, posílá ho král do od−
lehlé provincie, kde má nepoznán zaujmout místo nového
místodržícího ...

B. Cartlandová: Obraz lásky
Krásná Fedora se po smrti své matky ocitá v tíživé situ−

aci. Její rodina nemá peníze na údržbu rozlehlého zámku −
ve skutečnosti totiž nemá dost peněz ani na jídlo. Rodina
sice vlastní rozsáhlou sbírku cenných obrazů, považuje ji
však za nedotknutelné dědictví, a Fedořin otec je spíše roz−
hodnut zemřít hlady, než aby prodal jediný obraz ...
R. Bach: Jak zhypnotizovat Marii

Pilot a instruktor létání Jamie Forbes provede rutinní úkol:
Marii, manželku pilota malého letadla, jenž během letu zkola−
buje, vede krok po kroku k bezpečnému přistání. Teprve když se
dozví, jak Marie interpretovala jeho instrukce novinářům a se−
jde se s ní, začne přemýšlet o realitě, kterou si vytváří každý z nás
po svém, a o tom, zda jsme ochotni rozšiřovat a překračovat
hranice, do nichž si svůj svět rádi pečlivě zaškatulkováváme.
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PLYN - VODA - TOPENÍ
Milan Pavlásek

V Horkách 997, 289 11 Pečky

Provádí:
 instalace domovních plynovodů  servis plynových spotřebičů fy Karma Český Brod

 opravy domovních plynovodů (úniky plynu)  výměny plynových spotřebičů 
montáž ústředního topení  opravy ÚT (výměny kotlů, otopných článků),

 montáž vody + kanalizace.

Zprostředkuje:
revize plynu, komínů a projektovou dokumentaci plynovodů + ÚT

tel.: 321 786 229, mob.: 728 040 840
e−mail: pavlasek.milan@tiscali.cz
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AKCE

Markéta Vaisová
účetnictví -

daňová evidence

V Kaštánkách 1099
Pečky 289 11

+420 776 866 305
marky.pecky@email.cz

Výkup

železného šrotu,kovů

a papíru

CERHÝNKY

Od pondělí do pátku
od 9 do 16 hodin

První soboty v měsíci
od 9 do 12 hodin

soboty
6. 8. 11, 3. 9. 11,  1. 10. 11, 5. 11. 11

mobil  604 205 328  tel./zázn. 321 792 214
e−mail  vopavopa2 seznam.cz

Zajištujeme odvoz nejen šrotu

nákl.voz.Tatra 815 s HR

možná individuální dohoda pro

mimo pracovní dobu.

Drobné likvidace řezání plame-

nem po dohodě v místě.

Zuzana Sadílková, tel.: 605 216 488

J. A. Komenského 253 (vedle Kenastu)

Kosmetika Isis

do 15. 9. 2011
Prodlužování řas novou značkou

AFRODITY
za zaváděcí cenu 1 000 Kč

Řádková inzerce

a společenská

kronika ZD
A

R
M

A
!

1 tisková strana Kč 2000

1/2 tiskové strany Kč 1000

1/4 tiskové strany Kč 500

1/8 tiskové strany Kč 250

Řádková inzerce zdarma
Inzerci dle požadavku graficky zpracujeme

Plošná inzerce v Pečeckých novinách
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SOKOL

stále v pohybu

Prázdniny končí a nový cvičební
rok 2011–2012 nám začíná, tak ales−
poň krátké ohlédnutí za minulým ro−
kem, jak jej prožila naše mládež v So−
kole.

Začínal v září přeborem župy ve
vybíjené děvčat, který naše dívky vy−
hrály a přivezly si pohár. Do Sokolče
jsme vyrazili na zálesácký závod zdat−
nosti, kde smíšené družstvo skončilo
na 4. místě. Další výzvou byl Malý te−
amgym − soutěž družstev v gymnasti−
ce. Žákyně vybojovaly 3. místo na župě
a postup na republikový přebor ČOS.
Během jarních měsíců jsme se zúčast−
nili přeboru ve všestrannosti, jehož ná−
plní jsou discipliny sportovní gym−
nastika – šplh – plavání – lehká
atletika. Mladší žákyně obsadily v ko−
nečném vyhodnocení místa v první po−

Při místním sboru dobrovolných
hasičů Pečky pracuje i oddíl mladých
hasičů „Soptík“.

Kluci a děvčata ve věku od 6  do
15 let zde získávají své první zkuše−
nosti s hasičským sportem a požární
tématikou vůbec. V rámci přípravy na
celostátní hru Plamen se děti sezna−
mují s topografií, uzlováním, základy
první pomoci, střelbou ze vzduchov−
ky, požární ochranou a překonávají
lanové překážky. V druhé, jarní části,
je čeká požární útok, štafety dvojic a
štafeta 4×60 m.  Účastníme se i soutě−
ží pořádaných okolními sbory, pořá−
dáme vlastní výlety a další akce.

Po prázdninách se zase budeme pra−
videlně scházet každý pátek od 15  do
17 hodin v hasičské zbrojnici v Peč−
kách. Máš−li chuť zažít a naučit se něco
nového, užít si legraci a poznat prima
kamarády, přijď mezi nás!

Mladí hasiči SDH Pečky

Mladí hasiči

lovině zúčastně−
ných, žák Patrik
Chábera přebor vy−
hrál a postoupil do
republikového kola.

Florbal u nás
hrají čtyři družstva,
která v soutěžích
pravidelně získávají
přední místa. Starší
žáci vybojovali
účast na republiko−
vém přeboru ČOS,
kde obsadili krásné
7. místo.

Taneční kroužek děvčat pod ve−
dením Ivety Šebestiánové reprezentu−
je TJ Sokol i město Pečky v nejvyš−
ších soutěžích, kde sklízejí velké
úspěchy. Jejich nejnovější choreogra−
fie se jmenuje „Cesta orientem“ – in−
dický tanec v moderní podobě.

Ani naši nejmenší předškoláci pod
vedením J. Krupkové a M. Petrákové se
na svém přeboru neztratili a dosáhli krás−
ných umístění.

11. června jsme uspořádali dětský
den, kde si děti mohly zahrát i zacvičit
na nářadí v sokolovně a užít si den
s indiány. Prohlédly si, jak indiáni žijí
v teepích, co používají, jak si hrají. Za

své výkony si odnášely domů jak slad−
kou tak i věcnou odměnu.

Ve cvičebním roce 2011–2012 nás
čekají nejen další soutěže, ale také ná−
cviky na XV. všesokolský slet, který
vyvrcholí začátkem července 2012
v Praze na Strahově.

Zveme vás všechny od září do so−
kolovny, z naší široké nabídky si může
vybrat každý, od rodičů s dětmi, přes
mládež, ženy či aktivní sportovce až
po seniory. Aktuální rozvrh uveřejní−
me na naší vývěsce, v sokolovně
i v dalším čísle Pečeckých novin.

Těšíme se na vás.

TJ Sokol Pečky

Informační měsíčník Pečecké noviny s pověřením MěZ vydává Město Pečky: graficky zpracovává Městská knihovna
Pečky, tel.: 321 785 566. Náklad 650 ks, cena 6 Kč/ks. Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko
vydavatele. Předem nevyžádané rukopisy se nevracejí. Za obsah a původnost příspěvku odpovídá autor. Zadávání
inzerce písemně v Městské knihovně Svatopluka Čecha, 5. května 241, e–mail: redakce@pececko.cz, pod heslem
„Noviny“. Registrační značka – 7627/99. Redakční uzávěrka je 15. den v měsíci. Příspěvky došlé po uzávěrce
i příspěvky nevytištěné z kapacitních důvodů vyjdou v dalším čísle měsíčníku. Tisk: Tiskárna Průša, Klučov.
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