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5. číslo  cena 6 KčXII. ročníkkvěten 2011

Slavnostní otevření nového pavilonu mateřské školy
za přítomnosti zástupců středočeského kraje a ROP
proběhne 19. května 2011 v 10 hodin za provozu ma−
teřské školy.

Den otevřených dveří pro veřejnost se uskuteční
v sobotu 21. května 2011 od 10 hodin do 15 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

 Hana Malá, ředitelka MŠ

MŠ Mašinka už jede…
Od pondělí 4. dubna jede Mašinka a nekouří se jí

z komínka. Není to apríl, či jiný povedený žertík. Pouze byl
zahájen provoz další třídy v nově vybudovaném pavilónu
D v MŠ v Pečkách.

Po několika letech příprav, psaní žádostí o dotace, ná−
sledující radosti ze získání dotace a povzdechnutí si nad
tím, co vše bude nutno udělat k tomu, aby se zvýšila kapa−
cita MŠ Mašinka, se děti a rodiče z Peček a blízkého okolí
dočkali. Vše se zatím událo bez slavnosti, protože v areálu
probíhají dokončovací práce na fasádě a chodnících okolo
školky. Ty by měli v nejbližší době skončit. V interiéru se
dodělává velká herna, která bude jistě vítána při špatném
počasí. Zde už na svoji první plavbu čeká loď a skalnaté
pobřeží ostrova na první návštěvu.

První etapa Modernizace MŠ v Pečkách přinesla dlouho
očekávané navýšení kapacity a nově byla otevřena třída
pro 25 žáčků. Třída má přes 200 metrů a je rozčleněna na tři
zóny. Pobytovou, kde mají děti nové židle, stolky, skříně
a rovněž interaktivní tabuli pro zajímavé hry, či k promítá−
ní pohádek. Naleznete zde i nově vybudované sociální zá−
zemí a kuchyňku pro servírování jídla.

V druhé části, herně, je nábytek, který pozve děti k růz−
ným činnostem. Nechybí dětská kuchyň, kadeřnický sto−
lek, divadlo, pošta, kreslící panel a mezi hračkami najdete
nepřeberné výzvy ke hře.

Ve třetí části místnosti je koberec a počítače. Zde je do−
statek prostoru pro pohybové hry dětí, nacvičování taneč−
ků a písniček. Tuto zábavu lze prostřídat prací na počíta−
čích, kde by se měli dětem nabízet interaktivní poznávací
hry a nechybí zde ani zázemí pro klid dětí. Do nové třídy
nastoupila i nová paní učitelka, tak jí nezbývá nic jiného
než jí popřát, ať se daří v novém jen dobře.

Pro veřejnost, novináře, pracovní tým a dodavatele je plá−
nované slavnostní otevření na druhou půli května. Zároveň
proběhne i den otevřených dveří a budete moci nahlédnout,
co vše se podařilo za nemalého úsilí všech vybudovat. Díky
získané dotaci z ROP Střední Čechy ve výši 14,7 miliónů
a příspěvku města Pečky ve výši téměř 4 miliónů korun, bylo
možné I. etapu Modernizace MŠ realizovat. Zasvěcení ví, že
je to zatím část celé modernizace a že mají ještě před sebou
velký kus práce na dokončení celého záměru.

Těšíme se na vaši návštěvu a MŠ Mašince přejeme dob−
rou jízdu.

Za realizační tým Milan Urban, starosta města Pečky Další foto 2. na staně
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Rada města Pečky
konaná dne 28. března 2011

Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky

konaného dne 23. 3. 2011 v 17.30 hodin.

Zastupitelstvo města přijímá toto usnesení:
Zastupitelstvo města konstatuje, že je podle § 87 Záko−

na o obcích č. 128/2000 Sb., k platnému usnesení zastupi−
telstva města, rozhodnutí nebo volbě třeba souhlasu nadpo−
loviční většiny všech členů zastupitelstva města.

Zastupitelstvo je schopno se usnášet vzhledem k pří−
tomnosti  19  členů Zastupitelstva města v Pečkách.
     Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vy−
hlášeno.
Zastupitelstvo města bere na vědomí :

– Složení slibu nového člena ZM Romana Soukenky /
důvodem je zánik mandátu Romana Ondry,

– informace o probíhajícím zpracování územního plánu
města Pečky,

– informace starosty o probíhajících investičních akcích  –
MŠ, výstavba kanalizace a rekonstrukce ČOV, dekontamina−
ce spodních vod.
Zastupitelstvo města schvaluje :

– Doplňující volbu nového člena finančního výboru
p. Romana Soukenku, bytem Pečky,

– uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Pečky
a obcí Vrbová Lhota ve věci zrušení působnosti stavebního
úřadu Pečky vykonávané prostřednictvím Městského úřa−
du Pečky pro obec Vrbová Lhota,

–  rozpočtová opatření č. 1/2011,
– poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok

2011 na základě výběrového řízení těmto žadatelům:
Naděžda Kyselová, Pečky, Jaroslava Heroldová, Pečky,
Pavel Šulc, Pečky,

– "Pravidla pro hospodaření s účelovým peněžním fon−
dem Fond rozvoje bydlení na území města Pečky" s účin−
ností od 1. 4. 2011,

– názvy ulic v části Velké Chvalovice následovně:
Pečecká, K Potoku, Milčická, Ke Hřišti, U Studně, Nová,
Lipová, Krátká, Slepá, Křivá, Ke Dráze, Dlouhá, Jarní, Praž−
ská, Stará,

– prodej pozemku  č. parc. 1646 o celkové výměře 22m2

v obci a k. ú. Pečky manželům M. a V. Plzákovým – Pečky,
za podmínek: min. cena pozemku stanovena soudním znal−
cem, prodávající zajistí sepsání kupní smlouvy a zaregis−
trování smlouvy u Katastrálního úřadu Kolín, kupující uhradí
poplatek spojený s převodem nemovitosti u Katastrálního
úřadu Kolín.
Zastupitelstvo města ukládá:

– Starostovi města uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi
městem Pečky a obcí Vrbová Lhota ve věci zrušení působ−
nosti stavebního úřadu Pečky vykonávané prostřednictvím
Městského úřadu Pečky pro obec Vrbová Lhota. Poté tato
veřejnoprávní smlouva bude předána na příslušný odbor
Krajského úřadu Středočeského kraje a následné předání
stavební agendy.

– Ekonomicko−správnímu odboru M. Bahníkové připra−
vit smlouvy s jednotlivými žadateli o půjčku z fondu roz−
voje bydlení a „Pravidla pro hospodaření s účelovým pe−
něžním fondem fond rozvoje bydlení na území města Pečky“
s účinností od 1. 4.2011.

– Stavebnímu odboru Ing. Zavřelovi předat obci s rozšíře−
nou působností Kolín a  zaregistrování  názvy ulic v části
Velké Chvalovice.

– Starostovi města uzavření kupní smlouvy na prodej č.
parc. 1646 o celkové výměře 22m2 v obci a k. ú. Pečky
manželům M. a V. Plzákovým, Pečky, za podmínek viz výše.

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

– nabídku firmy Optimal Energy se sídlem Praha 1 –
Nové Město, Národní 37, ve věci snížení, úspory zemního
plynu,

– žádost samosprávy domu čp. 853–855 V Horkách, Peč−
ky ve věci zřízení parkovacích míst,

– zápis ze zasedání Dozorčí rady společnosti Pečecké
služby, s. r. o. Pečky,
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Rada města Pečky
konaná dne 11. dubna 2011

Jednání rady města zahájil a řídil starosta města pan
Milan Urban.

V 15.25 hod. bylo přerušeno jednání RM a bylo zaháje−
no jednání valné hromady Pečeckých služeb, s. r. o. Pečky.

Jednání se zúčastnil jednatel Pečeckých služeb, s. r. o.
Miroslav Hartman.

Valná hromada bere na vědomí zápis dozorčí rady ze
dne 31.3.2011

Valná hromada  schvaluje:
– předloženou účetní  závěrku za rok 2010,
– povinný příděl do rezervního fondu společnosti ve

výši 60 012 Kč,
– příděl do soc. fondu společnosti ve výši 248 329 Kč,
– převod do nerozděleného zisku společnosti 891 904 Kč,
– odměnu jednateli PS ve výši 3% podílu ze zisku spo−

lečnosti.
Rada bere na vědomí:

– Zápis z jednání stavební komise ze dne 30. 3. 2011.
– Plánovanou výsadbu stromů na pozemcích p. č. 496

a 497/2 v k. ú. Pečky. Návrh vypracovala firma Colutea,
spol. s r. o. Zásmuky a realizaci výsadby provede rovněž
tato firma. Jedná se o pozemky – horní část ul. V Kaštán−
kách.

– Informaci starosty o přiznání dotace ze státního roz−
počtu Pečovatelské službě města Pečky na základě její žádo−
sti. Tato dotace byla poskytnuta MPSV ČR.
Rada schvaluje:

– Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku
č. parc. 1172 (cca 20 m2) v obci a k. ú. Pečky s firmou Retro soft,
s. r. o. se sídlem Praha 1, ul. Dušní 112/16 zastoupenou panem
Pavlem Brázdou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou od 15.4. 2011.

– Uzavření SOD mezi městem Pečky a firmou Pettis Peč−
ky, Tř. 5. května 172 na dodávku okenních výplní ve zdra−
votním středisku. RM pověřuje starostu města k podpisu
této smlouvy.

– Uzavření SOD mezi městem Pečky a firmou Vojtěch
Velim, na provedení zateplení a fasády Zdravotního stře−
diska Pečky. RM pověřuje starostu města k podpisu této
smlouvy.

– Hodnotící kriteria a členy hodnotící komise veřejné
zakázky malého rozsahu na akci: „Okna pro Mašinku“. Jed−
ná se o dotaci MAS Podlipansko.
Výběrová kriteria:

A. Výše nabídkové ceny – váha pro hodnocení  85%
B. Délka záruční doby 15%

– Složení hodnotící komise a komise pro otevírání obá−
lek – členové:
Milan Urban, Pečky, Milan Paluska, Pečky, Ing. Věra Rů−
žičková, Pečky, Mgr. Hana Malá, Dobřichov, Mgr. Luboš
Zajíc, Chotutice, Ing. Helena Tvrzová,  Praha 8 – Čimice
Náhradníci:
Ing. Karel Krištoufek,  Pečky,  Ladislav Kejda, Pečky, Ing.
Václav Zavřel, Pečky, Ing. Josef Beránek,  Český Brod, Petr
Dürr, Pečky, Ing. Petr Zedník,  Pečky.

– Podání žádosti MAS Podlipansko, výzva 1/2011, pri−
oritní osa č. II,  Program rozvoje venkova,  Leader na akci:
„Chodníky Pečky – chodíme  netrpíme“.

– Uzavření smlouvy mezi  městem Pečky a Ing. Annou Sto−
česovou, autorizovanou krajinářskou architektkou o vypraco−
vání projektové práce – Revitalizace sídlištní zeleně − část 7, 8,
9 v Pečkách a pověřuje starostu města k uzavření smlouvy.

– informaci starosty o zaslaném „rozkladu“ proti rozhod−
nutí vydaném Ministerstvem kultury ČR, Praha ve věci pro−
hlášení věžového vodojemu v Pečkách za kulturní památku,

– sazebník úkonů Pečovatelské služby města Pečky plat−
ný od 1. 5. 2011,

– informaci místostarosty ohledně vytvoření podkladů
pro tisk pohledů města Pečky, oslovit p. Pešku.
Rada schvaluje:

– Na základě žádostí Mateřské školy Mašinka Pečky
čerpání investičního fondu organizace na úhradu zabezpe−
čovacího zařízení objektu TechArt Kouřim + zařízení na
napojení pultu centrální ochrany a čerpání rezervního fon−
du organizace na nákup vybavení nové třídy – kuchyňské−
ho koutu, úklidových prostředků.

– Poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2011 Klubu
filatelistů.

– Uzavření smlouvy o zřízení VBř č. IE–12–6002977/1 na
pozemcích v majetku města č. parc. 29,67 a 68 v obci a k. ú.
Pečky – ul. Hálkova – pro firmu ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem
Děčín 4. Pověřuje starostu města k podpisu uvedené smlouvy.

– Uzavření  smlouvy o zřízení VBř. č. IV – 12 – 6008472/
03 na pozemcích v majetku města č.parc. 248/1 a 2226/6
v obci a k. ú. Pečky – ul. Lobňanská – pro firmu ČEZ Distri−
buce, a. s. se sídlem Děčín 4. Pověřuje starostu města k pod−
pisu uvedené smlouvy.

– Na základě doporučení bytové komise ze dne 23. 3. 2011
přidělení bytu:
v čp. 218, Tř. 5. května (byt č. 7) – M. Š. Pečky,
v čp. 1042 Chvalovická (byt č. 7) – E. K. Pečky,
v čp. 1042 Chvalovická (byt č. 19) – V. V. Pečky.

– Prodloužení nájemní smlouvy v čp. 218 Tř. 5. května,
byt č. 13,14 firmě Yuncheng Plate s. r. o. do 31. 12. 2012.

– Poskytnutí příspěvku na činnost pro rok 2011 Sdruže−
ní železničních modelářů Pečky se sídlem Tř. 5. května 245.

– Poskytnutí příspěvku na podporu provozu Protial−
koholní záchytné stanice Kolín, zřizované městem Kolín
na rok 2011 ve výši 7 000 Kč.

– Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VBř.
a souhlas se zřízením stavby s firmou RWE GasNet se síd−
lem v Ústí nad Labem, ul. Klišská 940, týkající se pozemku
č. parc. 831/2 v obci a k. ú. Pečky a – ul. Žerotínova. Pově−
řuje starostu města k podpisu uvedené smlouvy.

– Uzavření smlouvy o zřízení VBř. s firmou RWE GasNet
se sídlem v Ústí nad Labem, ul. Klišská 940, týkající se pozem−
ku v majetku města č. parc. 47/8/2 v obci Pečky a k. ú. Velké
Chvalovice – ul. Jarní (pro firmu Klaro s. r. o.) – pro firmu RWE
GasNet, s.r.o. se sídlem v Ústí nad Labem, ul. Klišská. Pověřuje
starostu města k podpisu uvedené smlouvy.

– Zpracování žádosti o dotaci z grantového programu
TPCA „Partnerství pro Kolínsko“ s prioritou grantového
programu II. Bezpečná doprava – osvětlení chodníku pro
pěší Pečky, Velké Chvalovice.
Rada ukládá:

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové
zveřejnit záměr na pronájem částí pozemků č.parc. 2024/1,
2024/4, 2024/5 před čp. 853 – 855 v Horkách, Pečky.

– Vedení města pozvat na příští zasedání RM, tj. 11. 4.
2011 v 15.30 hodin jednatele Pečeckých služeb, s. r. o. Pečky.

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové
kontaktovat společnosti ČEZ, a. s. a RWE GasNet, s. r. o., ve
věci dodávky konkurenční nabídky na dodávku zemního
plynu a elektřiny.

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové zpra−
covat žádost o dotaci z grantového programu TPCA „Partner−
ství pro Kolínsko“ s prioritou grantového programu
II. Bezpečná doprava – osvětlení chodníku pro pěší Pečky,
Velké Chvalovice + poptat firmy na solární veřejné osvětlení.
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Díky zodpovědným občanům
ušetřila naše obec životnímu prostředí řadu surovin

Naše obec už několik let poskytuje občanům možnost
třídit vysloužilé spotřebiče – mimo jiné televize a monito−
ry. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie,
ropy, uhlí, primárních surovin a vody jsme díky tomu ušet−
řili životnímu prostředí, stejně jako o kolik jsme snížili pro−
dukci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. In−
formace nám poskytla analýza neziskové společnosti Asekol,
která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci občany tříděných
elektrozařízení.

– Zpětný odběr a recyklace jedné televize uspoří tolik
energie, kolik spotřebuje žárovka za čtyři měsíce nepřetrži−
tého svícení, spotřebu ropy osobního automobilu za 22 km
jízdy nebo zabrání vzniku odpadní vody z deseti sprchová−
ní. Tato zjištění přinesla analýza dopadu sběru a recyklace
televizí a monitorů na životní prostředí, jejíž zpracování
iniciovala společnost Asekol. Výsledek studie jednoznač−
ně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení je pro životní
prostředí přínosný.

Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů
a počítačových monitorů. Hodnotila jejich sběr, dopravu
a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotli−
vých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu
nebo k jejich konečnému zneškodnění. Pro každou frakci
byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky stu−
die byly prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emi−
se do ovzduší, vody a produkce odpadu.

„Z Certifikátu environmentálního vyúčtování společ−
nosti Akol vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vy−
třídili 310 televizí a 175 monitorů. Tím jsme uspořili
72 kWh elektřiny, 1 430 litrů ropy, 363 420 litrů vody
a 3 263 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 20 tun CO2 ekv. a produkci nebezpeč−
ných odpadů o 73 tun“, popsala konkrétní úspory pro životní
prostředí paní Hana Pokorná z odboru životního prostředí
MěÚ v Pečkách.

Když si uvědomíme, že například osobní automobil vy−
produkuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jed−
na čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje
2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla.

Přestože studie byla zaměřena pouze na televize a moni−
tory, přínos pro životní prostředí představuje recyklace
všech ostatních druhů starých spotřebičů. Dík si tedy za−
slouží všichni, kteří elektroodpad nevyhazují do popelnice
nebo dokonce do přírody, ale nosí jej do sběrného dvora.

MěÚ Pečky – odbor ŽP

Pokračuje sanace znečištění

na lokalitě v Pečkách

V letošním roce nadále pokračuje sanace znečištění na
lokalitě bývalého závodu ZPA Čakovice, provozovna Peč−
ky. Jedná se o areál situovaný v jihozápadní části Peček,
kde dnes působí několi firem s drobnou výrobou. Zeminy
a podzemní vody jsou zde kontaminovány chlorovanými
uhlovodíky (především perchloretylenem, dříve hojně po−
užívaným odmašťovacím prostředkem ve strojním průmys−

– Zkrácení výpovědní doby na 1 měsíc a ukončení ná−
jemní smlouvy s p. Mrózkovou, Velké Chvalovice 176, č.
bytu 2 ke dni  30. 4. 2011.

– Další zasedání RM dne 26. 4. 2011 od 14.00 hod.
Rada  neschvaluje:

– Žádost p. Jiřího Řeholy o prominutí úhrady za platbu
vodného z městského vodovodu.

– Ukončení nájemní smlouvy s pí Mrózkovou, Velké
Chvalovice 176, č. bytu 2 ke dni 31. 3. 2011.
Rada ukládá :

– Místostarostovi Ing. Krištoufkovi písemně vyzvat Čes−
ké dráhy, a. s. k opravě protihlukové stěny v ulici Petra
Bezruče.

– Odboru správy majetku města a BH  Ing. Růžičkové
zveřejnit záměr na pronájem NP ve zdravotním středisku
v Pečkách. Pronájem se týká přízemních prostor o celkové
výměře 55,5m2.

– Odboru správy majetku města a BH  Ing. Růžičkové
a odboru výstavby, ŽP a dopravy Ing. Zavřelovi připravit
zpracování žádosti o dotaci na základě zveřejněné výzvy
č. 1/2011 prioritní osa č. II Leader na akci „Chodníky Peč−
ky, – chodíme netrpíme“.

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové
zveřejnit záměr na prodej části pozemku (cca 34 m2) v ulici
Žerotínova v Pečkách. Jedná se o pozemek pod budoucí tra−
fostanicí v ulici Žerotínova č. parc. 831/2 o výměře cca 34m2.

– Odboru správy majetku města a BH  Ing. Růžičkové
zajistit vyjádření správců sítí uložených v lokalitě proluka
vedle lékárny ve věci další možné výstavby.

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové zajis−
tit montáž parapetů ze severní strany zdravotního střediska.

Na internetových stránkách města,
http://www.pecky.cz/ankety.html

jsou zveřejněny dvě ankety, týkající se rozvoje
města a internetových stránek.

Uvítáme, pokud se těchto anket zúčastníte.

Manikúra –

modeláž nehtů

Nové gelové nehty

na tipy 450 Kč

Potažení nehtu gelem

i se zdobením 350 Kč

Modeláž gelu na nohy 250 Kč

P - Shine 180 Kč

Kde: Kadeřnictví Lenka ŽeleznáKde: Kadeřnictví Lenka ŽeleznáKde: Kadeřnictví Lenka ŽeleznáKde: Kadeřnictví Lenka ŽeleznáKde: Kadeřnictví Lenka Železná

Palackého 500, PečkyPalackého 500, PečkyPalackého 500, PečkyPalackého 500, PečkyPalackého 500, Pečky

Zuzana Železná KudrnováZuzana Železná KudrnováZuzana Železná KudrnováZuzana Železná KudrnováZuzana Železná Kudrnová

Tel.: 777 094 057Tel.: 777 094 057Tel.: 777 094 057Tel.: 777 094 057Tel.: 777 094 057
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lu). Cílem projektu je odstranění kontaminace chlorova−
ných látek ze zemin a podzemních vod, čímž dojde ke sní−
žení zdravotních rizik pro okolní obyvatele (zlepšení kva−
lity podz. vody atd.). Realizaci prací provádí specializovaná
firma Dekonta, a. s.

Sanace byla zahájena přípravnými pracemi již na pod−
zim 2010. Na začátku letošního roku se již práce rozběhly
naplno. Nejdříve jsou odtěžovány kontaminované zeminy
tak, aby došlo k odstranění ohniska znečištění. Jedná se
o objem zemin cca 2 000 m3, které jsou kontaminovány až
do hloubky 6 m pod terénem.

Dále bylo na lokalitě vyvrtáno 8 nových vrtů, ze kte−
rých je nepřetržitě čerpána znečištěná podzemní voda. Tyto
vrty slouží k tzv. ochrannému sanačnímu čerpání, kdy je
znečištění odčerpáváno přímo z místa původního zdroje
kontaminace. Zároveň je tímto čerpání zabraňováno další−
mu šíření znečištěné podzemní vody směrem k rodinným
domům čtvrti Kandie. Čerpaná voda je čištěna přímo na
místě v sanační stanici.

Součástí sanačních prací je i monitoring kvality pod−
zemní vody v okolních studních ve čtvrti Kandie, která je
znečištěním z původního areálu ZPA negativně ovlivněna.
První kolo odběru vzorků z domovních studní proběhlo
v únoru 2011. Další kolo vzorkování je plánováno v druhé
polovině dubna 2011. Do doby ukončení sanačních prací
nadále přetrvává zákaz čerpání podzemní vody z domov−
ních studní ve čtvrti Kandie. V případě používání těchto
studní hrozí rozvlečení znečištění z areálu bývalého ZPA
pod celou čtvrť Kandie. Sanace takto rozvleklého znečiště−

Milí rodiče,
neuvažovali jste, že podnikání by pro Vás
mohlo byt tím pravým řešením seberealizace
při péči o děti? Že právě podnikání by Vám
mohlo dát tu pravou svobodu si rozhodovat o časovém roz−
ložení své práce i jejího obsahu? Pokud ano, zapojte se do
kurzů v projektu „Maminky, nebojte se podnikání“ finan−
covaného z Evropského sociálního fondu, odložte děti do
herny a max. dva půldny v týdnu vstřebávejte informace
pro svou vlastní budoucnost od zkušených lektorů a podni−

katelů. Kurzy začínají v září 2011 a březnu 2012. Kurzy
jsou zdarma a každý zaregistrovaný účastník kurzů navíc
obdrží knížku z edice Nevšední hrátky – viz
www.nevsednihratky.cz.

Pokud jsme Vás zaujali, přijďte se zeptat osobně na in−
formativní schůzku která trvá od 9 do 12 hodin dne 1. 6. –
Pečky, MC Pramínek, tř. J. Švermy 141.
  Více informací: www.nebojtesepodnikani.cz,
e−mail: info@nebojtesepodnikani.cz,
tel.: +420 724 535 898

ní by byla časově i finančně daleko náročnější než tato prá−
vě probíhající.

– Odtěžba kontaminovaných zemin v areálu bývalého
ZPA bude dokončena do konce dubna 2011, odčerpávání
a čištění kontaminované podzemní vody bude probíhat do
listopadu 2012.

Projekt „Město Pečky – odstranění zdravotních rizik pro
obyvatele města“ je realizován v rámci 11. výzvy operační−
ho programu Životní prostředí. Projekt je financován z pro−
středků dotačního titulu EU, zčásti pak spolufinancován
Středočeským krajem a městem Pečky.

Milan Urban, starosta
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14. 4. 2011 se v kulturním středisku konala akce s ná−
zvem „Pomozte zastavit drogy v Pečkách“. Akci uspořáda−
la tisková mluvčí Okresního ředitelství Policie ČR Kolín,
ve spolupráci s městem Pečky a obvodním oddělením Poli−
cie v Pečkách a kriminální policií. Hojná účast svědčila
o velkém zájmu o tuto problematiku. Přítomni byli i zástup−
ci obou základních škol. Na začátku přednášky byli přítom−
ní seznámeni s problematikou drog a závislosti na nich.
Velký důraz byl kladen na ochranu dětí, zejména na úlohu
rodiny a školy při prevenci a rozpoznání prvních příznaků
užívání drog. Je na nás všech, abychom si všímali svých
dětí a zajímali se o jejich aktivity, trávení volného času
a koníčky. Jedině tak můžeme předejít situaci, že se děti
stanou obětí drogové pasti, ze které se jen těžko uniká.

Většina přítomných se poté aktivně zapojila do diskuse
a postupně poukazovali na problémy s drogovou kriminali−
tou ve městě. Jedním z nich byl i problém lékárny, která jako
jediná v okolí (na okrese jsou 3), prodává léky pro drogově
závislé. V mnoha případech se ale stává, že narkomani tyto
léky, které mají předepsány od lékaře neužívají správně nebo
je přímo zneužívají, což je zřejmě daleko častější, než jeho

Pomáháme Podlipansku

Místní akční skupina Podlipansko založila v roce 2009
fond kultury a sportu, jehož účelem je podpořit drobným
finančním darem sportovní a kulturní akce pořádané zejmé−
na neziskovými organizacemi, ale i obcemi na Podlipansku.

Výběrová komise byla v nelehké situaci, neboť bylo
možné podpořit pouze 16 –17 žádostí z celkem 40 doruče−
ných. Rozhodla se nepodpořit stejnou akci, jako v loň−
ském roce. Dále posuzovala spoluúčast žadatele, účast obce
na akci a zejména účelnost vynaložení finančních pro−
středků. V neziskovém sektoru byly preferovány náklady
na materiál a služby před mzdovými náklady. Ve středu
13. 4. 2011 na školení žadatelů do výzvy MAS Podlipan−
sko LEADER byl celý proces výběru projektů ukončen
losováním mezi žadateli z obcí Křečhoř, Oleška, Polepy
a městy Pečky a Kostelec nad Černými lesy.

Ve čtvrtek 14. 4. 2011 schválila správní rada projekty,
které budou podpořeny v roce 2011. Z celkem 40 žádostí za
více jak 200 000 Kč bylo vybráno 17 kulturních a sportovní
akcí celkem za 80 500 Kč.

V roce 2011 MAS Podlipansko podpoří: Plaňanské zvonění
2011, Krychnovský cross, Oslavy sportu v Kostelní Lhotě, Atletic−
ký čtyřboj malotřídek v Hořátvi, Fotbalový turnaj ve Vrbové Lhotě
a Dolních Chvatlinách, Velikonoční dílnu v Polních Voděradech,
Dětský den v Nebovidech, Kouřimskou stezku, Festival Život je hra
v Sadské, Setkání mladší generace s pamětníky Třebovle, Turnaj ve
stolním tenisu v Žabonosích, akci „Za Evropským teak–won dem
do Peček“, Dýňovou slavnost v Kostelci nad Černými lesy, Maso−
pust v Polepech, Pohádkový les v Olešce a oslavu konce prázdnin
v Křečhoři. Podrobnosti o schválených žádostech i kompletní se−
znam je zveřejněn na www.podlipansko.cz.

Gratulujeme všem podpořeným a těšíme na setkání na podpoře−
ných akcích.

Markéta Pošíková, ředitelka MAS Podlipansko, o. p. s.
TF: 602–578–297, info@podlipansko.cz , www.podlipansko.cz

MAS Podlipansko je nezisková organizace (obecně prospěšná spo−
lečnost – o.p.s.), která byla založena v roce 2006. Společné řešení

Pomozte

dlouhodobě nemocným dětem
Společnost McDonald´s ČR založila obecně prospěš−

nou společnost Ronald McDonald Charity, jejímž cílem je
pomáhat dlouhodobě nemocným dětem a jejich rodinám.
Tato obecně prospěšná společnost pořádá již několik let
veřejnou sbírku formou kasiček v restauracích McDonald´s.
Protože i naše město má restauraci nacházející se v Pečec−
kém regionu, na k. ú. Vrbová Lhota, požádala společnost
McDonald vedení Města Peček, zda by chtělo být nápo−
mocno při zajištění charitativní kasičky, tzn. zapečetění,
odpečetění a následné sečtení hotovosti v kasičce. V minu−
lých dnech byla kasička otevřena a finanční částka ve výši
necelých10 000 Kč zaslána na účet společnosti Ronald
McDonald Charity. Až si budete v restauraci McDonald
vybírat sendvič, toast či zmrzlinu, porozhlédněte se kolem,
zda neuvidíte na pultě průhlednou kasičku. Jakákoliv část−
ka do kasičky Ronald McDonald Charity pomůže financo−
vat výstavbu ubytovacího zařízení pro rodiče a dětské paci−
enty léčené v nemocnicích v České republice, např. Ronald
McDonald House ve FN Motol v Praze. Díky aktivitám o. p. s.
Ronald McDonald Charity pomáhá malým pacientům a je−
jich rodičům těžké chvíle zvládat společně.

Ještě pro zajímavost, proč zrovna Ronald McDonald. Je
to oblíbený kamarád všech dětí, kterému záleží na tom, aby
se děti dobře bavily a cítily. Zná toho spoustu o kouzlech,
přírodě, sportu, ale taky ví, jak správně přecházet cestu, jez−
dit na kole, chránit přírodu a nebo pomoci kamarádovi
v nouzi. Ronald také pravidelně chodí mezi dětské kamará−
dy, kteří zrovna stůňou v nemocnici.           Děkujeme.

problémů a zlepšování prostředí pro život – prostě projekty, jejich
realizace a dotace české i evropské, to je hlavní důvod, proč „MAS−
ka“ vznikla. Nyní má MAS Podlipansko 46 členů (obce, neziskové
organizace, podnikatelé, občané) území Podlipanska čítá 54 obcí
ležící v pomyslném trojúhelníku Kolín, Český Brod a Říčany.

správné užívání. Konkrétně se jedná o lék s názvem „Subu−
tex“, pro který se do města sjíždějí drogově závislí z dost
širokého okolí. Vzhledem k tomu, že doplatek v lékárně na
tento lék je finančně náročný, dochází mnohdy přímo Peč−
kách k majetkové trestné činnosti, která je tedy přímo vázána
na zneužívání drog nebo těchto léků. Bylo proto velmi dob−
ře, že na toto jednání se dostavila i majitelka lékárny paní
PhMr. Žertová, která přislíbila ukončení distribuce tohoto
léku v Pečkách, což všichni přítomní ocenili jako průlomový
krok na cestě k zastavení drog v Pečkách.

Byl vznesen i dotaz na fungování kamerového systému
v Pečkách. Kamerový systém v Pečkách je funkční, v minu−
lém roce byl doplněn o další kamery a v roce letošním je
plánováno nejstarší část kamerového systému osadit nový−
mi kamerami s lepší rozlišovací schopností a nočním vidě−
ním. Na tuto akci byla získána dotace z fondu prevence
kriminality ministerstva vnitra. Pomocí kamerového systé−
mu již bylo usvědčeno několik pachatelů trestné činnosti,
takže můžeme konstatovat, že systém má požadovaný efekt.

Pomozte zastavit drogy v Pečkách!
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Policisté požádali o součinnost veřejnosti tak, abychom
nezavírali oči před tím, co vidíme a v případě, že je nám známa
skutečnost, která je v rozporu se zákonem, abychom o této
skutečnosti informovali policii na bezplatném tísňovém čísle
158. Rovněž zde zazněla připomínka z řad občanů, že policis−
té málo konají pěší hlídky v Pečkách a početní stav policistů je
nedostatečný. Vznikla proto myšlenka vypracovat petici k ru−

kám ministra vnitra, který jako jediný může navýšit personální
tabulkový stav policistů na obvodním oddělení. Tato petice je
rovněž otištěna v Pečeckých novinách a podpisové archy bu−
dou umístěny v knihovně, na MěÚ, ve vzdělávacím centru,
v kulturním středisku (v klubu) a v některých prodejnách ve
městě (Tesco, Jednota na sídlišti a další…).  Tímto si Vás dovo−
lujeme požádat o účast v této petiční akci.

PN 0511.pmd 20.4.2011, 22:067



Pečecké noviny8

Akce na zámku Radim

Vážení čtenáři,

jak jistě mnozí víte, v měsíci březnu proběhla v Městské
knihovně Svatopluka Čecha výstava výtvarného díla mé
maminky, paní Zory Svobodové.

Chtěla bych touto cestou poděkovat knihovně za po−
skytnutí prostor a maximální vstřícnost. Dále pak všem, kteří
nám na výstavu ochotně zapůjčili obrazy, kresby, gratula−
ce, malované textilie aj.

Velmi nás potěšila milá slova v pamětní knize, která
jsou dokladem toho, že maminčina práce přináší stále ra−
dost a pohlazení po duši, i když už pět let není mezi námi.

Výstava připomněla návštěvníkům šíři malířské tvorby
pečecké rodačky.

Mgr. L. Babková

Sládkova stráň
Přírodní památka, která každé jaro zasvítí tisíci žlutých

prvosenek jarních – petrklíčů. Zásluhou p. Josefa Hovorky,
školského pracovníka, je od 80. let min. st. chráněna.

V plánu péče o toto území se praví: „Předmětem ochra−
ny je ochrana porostů sucho a teplomilných rostlin s vyso−
kou druhovou rozmanitostí a vzácnými vstavačovitými rost−
linami, z nichž dva druhy jsou v ohrožení.“ Ohrožena je
prvosenka, bradáček vejčitý patří mezi vyžadující zvláštní
péči. Bradáček a vstavač kukačka, vzácné české orchideje,
rozkvétají v květnu.

Na stráni bylo napočítáno třiasedmdesát druhů květin,
nejsou všechny tak vzácné, ale tvoří jedinečný kousek země,
který potěší duši od jara do podzimu. Zbývá provést zoolo−
gický průzkum, možná, až k němu jednou dojde, budeme
mít důvod k radosti.

Chcete−li se zblízka podívat na místo, které si zaslouží
naši péči, stačí vyjít za dobřichovský hřbitov a po několika
metrech se dát doleva směrem k Cerhýnkám. Podaří−li se
vám najít stráň v plném květu, odnesete si krásný zážitek.
Ostatně Pečecko oplývá mnoha krásnými kouty s podivu−
hodnou přírodou. Stojí zato vydat se za ní, třeba podle kni−
hy p. Václava Zieglera Přírodou Pečecka.

Z. F.

Dne 23. května uplyne 15 let, kdy nás
navždy opustil milovaný manžel, tatínek
a dědeček pan

Miloš Bouma
z Peček.

Vzpomínají manželka, děti s rodinami,
příbuzní a kamarádi.

Dne 27. 4. 2011 vzpomeneme nedožitých
100 let naší maminky, babičky i praba−
bičky

Emílie Doušové.
Kdo jste ji znali vzpomeňte s námi.

Za rodinu Hana Beranová

Společenská kronika

Vzpomínka

Dne 23. května 2011 se dožívá 85 let
paní

Jiřina Poulová
z Peček.

Všechno nejlepší a hodně zdraví
přejí děti s rodinou.

Blahopřání

Poděkování

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek,

firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen Hisex hně−
dý, Tetra hnědá a Dominant  žíhaný, kropenatý, černý
a modrý.

Stáří slepiček je18–20 týdnů. Neprodáváme kuřice,
ale slepičky těsně před snáškou. Slepičky pouze z naše−
ho odchovu.

Cena: 138–148 Kč/ks dle stáří. V roznášce 155 Kč/ks
Prodeje se uskuteční: v sobotu 14. května 2011
Pečky – parkoviště u ZNZ – v 14.55 hod.
Případné bližší informace:
tel.: 728605840, 415740719, 728165166

Noční prohlídky, začátek v 19 hodin, rezervace nutná,
v rámci prohlídky se odehrají scénky z historie zámku
a mnohé další

7. a 21. května,

4. a 18. června,

2., 9., 23.,30. července,

13., 20., 27. srpna,

3. a 17. září,

8. a 22. října, 5. a 19. listopadu.

17. prosince – vánočně laděné prohlídky při svíčkách
4.–5. prosince – mikulášská prohlídka s nadílkou pro děti
18.–31. prosince – vánočně laděné prohlídky zámku
16.–17. července –  víkend se šermířsku skupinou Collegi−
um Armatum (divadleně šermířské vystoupení na různá té−
mata – od pohádky až po netradičně pojatou klasiku – pořád−
ná porce smíchu zaručena)+ noční prohlídky v sobotu 16. 7.
6. srpna − Zárubovské renesanční slavnosti – letní slavnosti
s bohatým programem pro celou rodinu.

PN 0511.pmd 20.4.2011, 22:068



05 / 2011 9

M. Keleová Vasilková: Já a on
Příběh hlavních hrdinů – Lenky a Michala – je vystave−

ný na obrazech z manželského života. Dny všední se prolí−
nají s těmi hezčími a hřejivějšími a s nimi se proměňují
i protagonisté, kteří se brali velmi mladí, plní snů a ideálů,
z nichž však postupně museli slevovat, přizpůsobovat se
jeden druhému, dětem okolnostem. Lenka s Michalem
v průběhu času poznávají, že jen láska nestačí, a pokud
chtějí spolu zůstat a vést šťastný život, musí se to naučit. I za
cenu ústupků, kompromisů a zřeknutí se vlastních přání
a tužeb. Vždyť láska za to stojí.
M. Logue: Králova řeč

Nesmělý Albert, vévoda z Yorku, je mladší syn britské
panovnické rodiny, Lionel Logue zase neortodoxní logoped
z Austrálie. V říjnu 1926 tuto nesourodou dvojici svede
dohromady vévodovo koktání, které fatálním způsobem
poznamenává "Albieho" veřejné projevy – a výsledkem je
jeden z nejpozoruhodnějších příběhů první poloviny
20. století. Australskému terapeutovi se netradičními meto−
dami nejenže podaří královského potomka rychle připravit
na významný projev u příležitosti otevření nového austral−
ského parlamentu v Canbeře v roce 1927, ale především ho
díky další spolupráci připraví na neočekávaný nástup na
trůn v roce 1937 i na následné zvládání mimořádně nároč−
ných povinností.
S. Berry: Císařova hrobka

Hrobka prvního čínského císaře, střežená podzemní ter−
akotovou armádou, byla po více než dva tisíce let skryta
lidským zrakům. A přestože je v dnešní době považována
za jedno z největších archeologických nalezišť světa, čín−
ská vláda do ní stále odpírá plný přístup. Proč? Nalézt od−
pověď je další úkol pro Cottona Malonea.
T. Zářecký: 15 minus

15 minus je zdánlivě nevinná televizní reality show. Sku−
pina odvážlivců se snaží dostat skrz neznámé území na smlu−
vené místo, kde na ně čeká odměna 60 milionů eur. Situaci
ale komplikují dvě pravidla. Podle prvního se peníze roz−
dělí rovným dílem mezi všechny v cíli. Podle druhého sou−
těžící během hry nepodléhají žádným zákonům. Mají abso−
lutní svobodu konání…
J. Darzaniková: Poslušná dcera

Příběh čtyř generací íránských žen.
M. Toewsová: Potrhlí Troutmanovi

Psychicky narušená Mína míří do psychiatrické léčebny
a její děti se bojí, že skončí u pěstounů. V této zoufalé situ−
aci povolají z Paříže na pomoc svou tetu Hattie. Ta navzdo−
ry svým vlastním partnerským problémům přiletí a rozhod−
ne se o obě děti postarat, a to tak, že se společně pokusí najít
jejich ztraceného otce.
J. Conrad: Před očima Západu

Spisovatel naléhavě představuje západnímu světu ne−
vyzpytatelné Rusko éry upadajícího carismu i jeho těžce
zkoušený národ, jenž mučí sám sebe iluzemi, pitím a pseu−
dorevolucionářstvím.

A. Březinová:  Rytířka z Voračova
Hrdinkou románu, jehož děj se odehrává v rušných dobách

za vlády krále Jiřího z Poděbrad, je půvabná a statečná zeman−
ská dcera Kateřina z Voračova přezdívaná Rytířka. Její snou−
benec zmizí kdesi v tureckém zajetí a ona se spolu s přítelem
Matějem vydává na dramatickou pouť po jeho stopách.
M. Exner: Útěk z Malé pevnosti Terezín

Kromě židů v Terezíně čekali na smrt také političtí vězni,
mezi kterými byl Josef Mattas, Miloš Ešner a František Mar−
šík, členové Druhé lehké tajné divize, napojené na ilegální
ústředí NEMO v Praze. Jedinou možností k záchraně byl útěk.
Všechny dosavadní pokusy vězňů o útěk byly neúspěšné.
Běženci byli dopadeni a zpravidla krutě umučeni. Přesto se
tito muži k zoufalému činu odhodlali. Jejich útěk byl v histo−
rii Malé pevnosti Terezín jediným, který se podařil.
V. Poštulka: Labužníkovi historky

Dnes se v kuchařských knihách běžně setkáváme s ori−
ginálními názvy receptů jako gazpacho, bouilabaisse, cré−
me Chantilly, currywurst nebo carpaccio. Ovšem kdo z nás
ví, kdy, kde a jak tato jídla vznikla? Byla to náhoda nebo
dokonalé umění kuchaře?
S. Motl: Cesty za oponou času

Autor odkrývá nová tajemství ze života známých osobnos−
tí z prostředí politického, společenského i kulturního života.
D. A. Howarth: Každý umírá sám

Napínavý příběh podle skutečných událostí, který se ode−
hrál za druhé světové války v severní části okupovaného Nor−
ska. Roku 1943 sem byla z Anglie vyslána loď se čtyřčlennou
skupinou norských odbojářů, kteří měli plnit zpravodajské
a diverzní úkoly. V důsledku zrady se však o nich Němci do−
zvěděli, zaútočili na ně a posádku lodi i odbojáře pobili nebo
zajali. Uniknout se podařilo jedinému muži, mladíkovi Janu
Baalsrudovi, který ale skončil ve zcela neznámém prostředí
bez vybavení, výzbroje, jídla a dokonce bez jedné boty…
M. L. Picat: Než odejdu navždy

Příběh ženy, matky čtyř dětí, odsouzené neúprosným
osudem k neodvratitelné a blížící se smrti. Pro své děti se
snaží najít náhradní rodinu, ve které budou její děti chráně−
né a v bezpečí. Její osobní statečnost dojala celý svět! Sku−
tečný dokumentární příběh – svědectví o osobní statečnos−
ti a prosté lidskosti, které po sobě zanechala autorka knihy.
H. Tursten : Vrah v temnotě – Inspektorka Irena Hussová
pátrá po balíkovém vrahovi. Při večerním venčení na hřbi−
tově najde jezevčík tělo uškrcené ženy, pečlivě umyté čisti−
cím prostředkem a zabalené v plastové fólii. Na místě nále−
zu oběti nezanechal vrah sebemenší stopu. Záhy se zjistí, že
jde o osamělou květinářku , která nedávno navázala naděj−
ný vztah s mužem z nedalekého města...

Městská knihovna Svatopluka Čecha Základní umělecká škola Pečky

a Městská knihovna S. Čecha Pečky

si Vás dovolují pozvat na již trtrtrtrtradičníadičníadičníadičníadiční

kkkkkonceronceronceronceroncert kt kt kt kt ke Dni mate Dni mate Dni mate Dni mate Dni matekekekekek,,,,,

který se koná v prostorách

městské knihovny

dne 8. května 2011 od 14 hodin.

Nové knihy
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Vzdělávací centrum Pečecka, Tř. J. Švermy 141, Pečky,
Tel. 321 621 662, 724 039 209, www.vzcentrum.cz

Počítačová grafika

a digitální fotografie I.

Pořízení a úprava fotografií

od ÚT 10. května 2011 v 18:00 – 21:00 hod.
(5 lekcí vždy ÚT+ČT, 10.5., 12. 5., 17. 5., 19. 5. a 24. 5. 2011)
Celkem 15 hod. výuky/ 900 Kč
Obsah kurzu:

– Úvod do počítačové grafiky
– Přehled grafických editorů a prohlížečů a jejich vyu−

žití, instalace programů od firmy Zoner
– Úvod do počítačové grafiky. Bitová v. vektorová grafika
– Základní pojmy (bit, byte, dpi, barevná hloubka, for−

máty bmp, jpg, gif, tiff, raw, režimy RGB, CMYK atd.)
– Získávání obrázků (kreslení, skenování, digitálním fo−

toaparátem, z Internetu, snímání obrazovky)
– Pořízení snímků digitální fotoaparátem, princip fun−

gování digitálního fotoaparátu, výhody v. nevýhody, vy−
bavení (paměťové karty, filtry, stativ...)

– Barvy a kompozice
– Práce s fotografií, seznámení s programem Zoner Pho−

to Studio 9
– Úpravy fotografií (oříznutí, retuše, rotace, změna veli−

kosti, odstranění červených očí, jas, kontrast, barevné ko−
rekce, vyrovnání histogramu, filtry, přidání textu...)

– Archivace fotografií, digitální fotoalbum
– Zpracování fotografií (tisk, digitální minilab, publi−

kování na webu, vypálení na CD nebo DVD, potisk média,
tvorba obalu)

– Výběr, koláž, fotomontáž, práce s vrstvami
– Vylepšení snímků, efekty
– Hromadné operace s obrázky

2. 7. Využití šablon (přání, kalendáře, indexové tisky)

Oddíl vodní turistiky Pečky
vás srdečně zve na

Pirátský rej aneb Dětský den

na rybníku v Pečkách
v sobotu 11. 6. 2011 od 9 h na rybníku Benešák.

Připraven je celodenní program:

projížďka na pirátské lodi Lady Matylda  volná jízda
na kánoích, raftech a kajacích  ocenění nejlepších pirát−
ských převleků  paintballová střelnice  dětské soutěže

 občerstvení  živá hudba
Za podpory města Pečky a dalších sponzorů.

SENIOR-NET

aneb

ŠkŠkŠkŠkŠkoličkoličkoličkoličkolička inta inta inta inta intererererernenenenenetu prtu prtu prtu prtu pro senioro senioro senioro senioro senioryyyyy

Vzdělávací centrum Pečecka pořádá základní kurzy práce
s internetem pro věkovou kategorii 55 +
Kurz pro začátečníky zahrnuje 10 hod. výuky.

Obsah kurzu:
– Základy práce s počítačem

– Textový editor  (psaní textů a jejich úpravy)

– Internet  a  e−mail

Každý posluchač obdrží zdarma srozumitelnou příručku tzv.
„slabikář“ a  po ukončení kurzu osvědčení o absolvování
kurzu.

Cílem je umožnit starší generaci a osobám sociálně zne−
výhodněným naučit se základům práce s počítačem a inter−
netem a pomoci jim překonat strach z nových technologií.
V průběhu10 hodin výuky účastníci postupně zvládnou
v doprovodu zkušených lektorů ovládání počítače, psaní
textů, připojení k internetu, základy vyhledávání na inter−
netu a práci s elektronickou poštou.

Kurzy jsou určeny primárně pro osoby v důchodovém
věku, dále pro nezaměstnané a osoby zdravotně znevýhod−
něné (např. osoby se změněnou pracovní schopností, osoby
v invalidním důchodu)

Absolventi kurzů zjistí, jak je používání internetu snad−
né a že zde mohou nalézt spoustu informací (např. jízdní
řády, turistické trasy, mapy, recepty na vaření, info o zdra−
ví…) a odpovědi na všechny jejich otázky. Své nabyté zna−
losti budou mít možnost upevňovat a zdokonalovat i v prů−
běhu pravidelných   návštěv   Vzdělávacího   centra   Pečecka
v  rámci  služeb  „Internet  pro  veřejnost“ (15 Kč/30 min.).

Informace a přihlášky na www.vzcentrum.cz,
tel.: 321 621 662,  mobil: 724 039 209
nebo  přímo  ve VCP, Tř. Jana Švermy 141, Pečky.

NOVÝ TERMÍN:

16. 5.–30. 5. 2011
Vždy v pondělí a pátek od 9:30 do11:30 hod.
Celkem 5 lekcí po 2 hodinách výuky.
Cena 500 Kč. (včetně učebnice)
Další termíny na www.vzcentrum.cz

PN 0511.pmd 20.4.2011, 22:0610



05 / 2011 11

Základní umělecká škola v Pečkách
vás srdečně zve na svá vystoupení:

3. 5. Učitelský koncert od 18.00
hod. (sál ZUŠ)

8. 5. Den Matek od 14 hod.  (Měst−
ská knihovna Pečky)
11. 5. Večer souborů od 18.00 hod.

(sál ZUŠ)
13. 5. Festival Sadská od 9.30 do 11 h

(náměstí Sadská)
26. 5. Žákovský koncert od 17.30 h

(sál ZUŠ)

Dne 7. 4. se v sále ZUŠ Pečky, za účasti starosty města Pečky Milana Urbana,
konal absolventský koncert, na kterém žáci předvedli svým rodičům, prarodičům,
kamarádům, co se za ty roky strávené v naši škole naučili.V sále byla také instalo−
vaná výstava prací absolventů výtvarného oboru.

Absolventi naši školy ve školním roce 2010/2011
Šrámková Helena – hra na zobcovou flétnu
Šrámková Hana – hra na zobcovou flétnu
Tesaříková Klára – hra na kytaru
Ulrich Jan – hra na kytaru
Hrnčíř Aleš – hra na klarinet
Urbánek Lukáš – hra na klarinet
Šolta Václav – hra na bicí
Zmeková Lucie – sólový zpěv
Židlická Denisa – sólový zpěv
Marek Martin – literárně–dramatický obor
Bulan Petr – výtvarný obor
Drábková Lucie – výtvarný obor
Lazar Jakub – výtvarný obor
Vejdovská Petra – výtvarný obor
Šmejkalová Jana – výtvarný obor

Všem absolventům přejeme hodně úspěchů a zároveň děkujeme sponzorům
koncertu – MěÚ Pečky a Květiny Dana Skolilová.

Základní umělecká škola

v Pečkách

 Absolventský koncert ZUŠ

Dne 22. 3. 2011 v ZUŠ Pečky pro−
běhlo krajské kolo soutěže ve hře na
akordeon (vyhlašovatelem soutěže je
MŠMT).

Zúčastnilo se třicet čtyři sólisté
a pět souborů (komorní hra) – celkem
Padesát čtyři soutěžící ze sedmnácti zá−
kladních uměleckých škol středočes−
kého kraje. Za ZUŠ Pečky se soutěže
zúčastnila Eliška Nimburská, která zís−
kala 2. místo.

Soutěžící předvedli vynikající vý−
kony, které porota za předsednictví
prof. Ladislava Horáka (zástupce ředi−
tele pražské konzervatoře) po zásluze
ocenila.

Ředitelství školy zároveň děkuje
všem sponzorům: MěÚ Pečky, Zeleni−
na – Švermová ul., Kenast, Elektro Trč−
ka, Podlipansko, Papírnictví – pí. Kar−
busová, PK ham spol. s. r. o., Květiny –
pí Špiková.
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Cesta

za kulturou

Vyrůstají

nové talenty

V šestých ročnících, zejména v VI. A,
se to talenty jenom hemží. Právě reka−
pitulujeme 3. čtvrtletí a velice nás těší
zjištění, že se v jedné třídě sešlo hned
několik úspěšných žáků, nadaných vě−
domostmi i sportovně.

Jana Kozáková
vybojovala 4. místo v okresním kole
Zeměpisné olympiády, v matematic−
ké soutěži Klokan počítala nejlépe
ze všech žáků 6. i 7. tříd a v Pythago−
riádě obsadila 2. místo. V Okresním
kole Pythagoriády se umístila na 6.–
9. místě.

Jan Komárek
se umístil na 2. místě ve školním kole
Zeměpisné olympiády a na 3. místě
v matematické soutěži Klokan ve spo−
lečné kategorii pro 6. a 7. ročníky.

Matěj Chochola
vyhrál školní kolo Pythagoriády
a v okresním se umístil na krásném 6.–
9. místě.

Markéta Procházková a Karolí−
na Loudová
spolu s dalšími dívkami vyhrály okres−
ní soutěž v basketbalu.

Eliška Říhová
a Veronika Jetmarová

si zase vyzpívaly postup do dalšího
kola pěvecké soutěže.

Držíme palce do všech dalších sou−
těží!

Mgr.  Lenka Krištoufková,
 třídní učitelka VI. A

Budoucí superstar z Peček…

Ve středu 13. 4. 2011 se naše škola již poněkolikáté zúčastnila pěvecké
soutěže Kudy chodí písničky pořádané ZŠ v Úvalech.

Společně se žáky ZŠ Vrbová Lhota, Čelakovice a pořádající ZŠ Úvaly před−
vedly naše děti své hudební nadání a magická třináctka jim přinesla několika−
násobný úspěch!
Našich třináct zpěváčků – Klárka Kusá, Pavlínka Nepovímová, Natálka Siná−
ková, Vojta Buřič, Veronika Plačková, Anička Plzáková, Bára Sedláková,
Leonka Koháková, Katka Horáčková, Veronika Jetmarová, Dominika Vaj−
skébrová, Tereza Horčičková a Edita Holubová i přes silnou konkurenci pře−
konalo trému. Všichni zazpívali, jak nejlépe uměli a domů si odváželi první,
druhá, třetí a „sluníčková“ místa.
Všem zúčastněným dětem moc blahopřejeme a těšíme se na další ročník této
pěvecké soutěže.

Lenka Milbachová a Lenka Mončeková

Základní škola v Pečkách

25. března jsme se vydali do Pra−
hy, abychom navštívili České muzeum
hudby. Naším cílem byly výstavy „Be−
atlemánie“ a „Zlatá šedesátá“.

Prohlédli jsme si fotografie členů
slavné skupiny, poseděli v kině, kde
se promítal film Perný den, poslechli
si nahrávky skladeb, vyzkoušeli do−
bové oblečení, dokonce jsme si také
zahráli na klavír. Nevynechali jsme
ani stálou expozici hudebních ná−
strojů. Na zpáteční cestě jsme se za−
stavili u vzpomínkové zdi Johna
Lennona.

 Žáci 9. A a 9. B
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Výlet do historie

7. 4. jsme ráno přišli do školy jako obvykle, neza−
mířili jsme však do šaten, ale na nádraží. Čekala nás
totiž exkurze do Národního muzea. Ve škole jsme si
povídali o tom, co v Muzeu uvidíme.

Protože jednou z věcí, kvůli kterým byla exkurze
naplánována, byly Staré pověsti české, předcházela jí
školní příprava. Připomněli jsme si pověsti O praotci
Čechovi, O kněžně Libuši, O Horymírovi. O Bivojo−
vi, Dívčí válku a další.

Takže když v 10.00 otevřeli Muzeum, nic nebrá−
nilo tomu, abychom se ponořili o několik století zpět.
Protože se jednalo o interaktivní výstavu, vyzkoušeli
jsme si i některé věci, které známe z knížek.

Tak například jsme zkoušeli unést kance. Po−
vedlo se nám ho však jen nadzvednout. Zvedali dva

siláci z naší třídy!!! Bivoj na to byl sám, z čehož usuzuje−
me, že se do pověsti dostal zcela právem. Klukům se zdál
jen těžko pochopitelný osud Ctirada. Někteří začali oka−

mžitě přemýšlet, kde se mohla stát
chyba, že byla Ctiradova družina tak
jednoznačně poražena:. No a nikoho
nenechal chladným příběh o stateč−
ném Šemíkovi a jeho pánovi Horymí−
rovi. Viděli jsme model Vyšehradu,
odkud podle pověsti Šemík skočil až
do vod Vltavy a uháněl k Neuměte−
lům.
Protože nám zbyly ještě síly, prohlédli

jsme si i stálé expozice. Podle očekává−
ní se nám nejvíce líbili živočichové.
Učarovaly nám však i horniny a mine−
rály. Každý jsme si pak i nějaký ten "dra−
hokam" koupili na památku.
Někteří z nás byli v Muzeu poprvé, ale

úplně všichni doufáme, že ne naposle−
dy. Pak ještě cesta domů a zítra zase hurá
do školy.

Žáci 3. tříd

Rostliny na jaře

Ve čtvrtek 31. 3. jsme měli další projektový den,
tentokrát  věnovaný rostlinám na jaře.

Začali jsme ho pokusem, jehož cílem bylo obarvit
květ chryzantémy inkoustem nebo razítkovou barvou.
Do skleničky s barvou jsme dali jednotlivé květy a ne−
chali jsme je, až inkoust nasají a obarví se. Celý pokus
jsme zdokumentovali stručným zápisem a fotografií.

Zopakovali jsme si části rostlin a jejich význam
pro nás a celou kapitolu o rostlinách jsme tím uzavře−
li. Při té příležitosti jsme si vyzdobili třídu krásnými
papírovými tulipány.

Poté jsme se věnovali výrobě sbírky motýlů, pro−
tože další učivo předmětu Člověk a jeho svět je zamě−
řeno na živočichy v přírodě.

Na závěr projektového dne jsme zhodnotili, jak
krásně se květy zbarvily a jak se nám práce vydařila. Každý
z nás dostal pochvalu za dobrou práci.

Žáci a třídní učitelky 3. tříd.

PN 0511.pmd 20.4.2011, 22:0613



Pečecké noviny14

Mládežnický

volejbal
V neděli 20. 3. jsme byli pořada−

tely předposledního turnaje super−
mini. Vzhledem k tomu, že v této
soutěži startují 24 týmy a v Pečkách
není žádná tělocvična, kde by byla
vedle sebe dvě volejbalová hřiště,
museli jsme turnaj uspořádat v Nym−
burce. Zde byla dvě běžná hřiště roz−
dělena na polovinu a zkrácena na
šest metrů, tím nám pro nejmenší vě−
kovou kategorii vznikla čtyři hřiš−
tě. Týmy byly rozděleny na dvě ligy
po dvanácti družstvech s mírně upra−
venými pravidly. V každé lize nám
startovaly dva týmy a vedly si vel−
mi úspěšně. V I. lize jsme získali stří−
brné medaile a 10. místo. V druhé
lize jsme vybojovali zlato a postup
do první ligy. Čtvrté družstvo bylo
složeno z hráček, které jely na tur−
naj poprvé a získaly desáté místo.
Při organizaci turnaje velmi pomoh−

ly starší hráčky při pískání zápasů
a zapisování. Dík patří i rodičům,
kteří pomohli při stavbě hřišť a za−
jišťování zázemí hráček.

V úterý 22. 3. odjelo devět hráček,
které chodí do ZŠ v Pečkách, na tur−
naj základních škol do Zruče nad Sá−
zavou. Na tomto turnaji startovalo
deset družstev převážně z 9. a 8. tříd,
naše družstvo bylo jednoznačně nej−
mladší – 1 hráčka z 8. třídy, 3 hráčky
ze 7. třídy a 5 hráček ze 6. třídy. Přes−
to jsme si vedli dobře. Prohrály jsme
pouze jeden zápas hned při vstupu do
turnaje. Bohužel tato jediná prohra
nás odsunula ve skupině na 3. místo
a pak k boji pouze o 5. místo, které
jsme obsadili v konečném pořadí.

V neděli 27. 3. se konal poslední
turnaj Pražského přeboru mladších
žákyň. V klidné atmosféře jsme si cel−
kem hladce poradili s ostatními soupe−
ři a získali tři vítězství. V celkovém
bodování jsme obsadili osmou příčku
z počtu 13 družstev.

Krajský přebor trojic se tentokrát hrál
v Kolíně. V hale SOU v Borkách soupe−
řilo sedmnáct družstev. Naše tři družstva
předvedla vyrovnaný, rychlý a přede−
vším technicky čistý volejbal. O vyrov−
naných bojích svědčí jednotlivá umís−
tění, kde o postupech rozhodoval až
poměr míčů a někdy pouze rozdíl jedno−
ho míče rozhodl o umístění. Naše děvča−
ta obsadila 4., 5. a 8. místo.

RR

Preventan Cup
Dne 21. 3.2011 se vybrané

žákyně ze 4. a 5. tříd zúčastni−
ly okresního kola ve vybíjené
v Kolíně. Bohužel hned na
počátku turnaje musely téměř
tři hodiny čekat na začátek na−
šeho turnaje – pouze dívčích
sestav. Následovaly hry každý
s každým v jednotlivých pře−
dem rozlosovaných skupinách.
Tam jsme získaly krásné
2. místo a šly do finále.

Holky se nenechaly za−
strašit ani odradit a v závěru
zabraly natolik, že celý tur−
naj vyhrály. Je to jistě stálo
mnoho sil, mě hodně nervů
 a vypjatých hlasivek.

Krajské kolo se koná
12. května v Benešově. Už se
těšíme. Iva Hujerová

Řádková inzerce

a společenská kronika

v Pečeckých novinách
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