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2. číslo  cena 6 KčXI. ročníkúnor 2010

PPPPPoděkoděkoděkoděkoděkooooovvvvváníáníáníáníání
Vedení města Pečky děkuje svým občanům za pří−

stup ve dnech 9. ledna a dnech následných při od−
straňování přívalů sněhu z chodníků před svými
domy. Ukazuje se, že skuteční „měšťané“ jsou již
více Evropany než poslanci a senátoři ČR – tvůrci
tzv. „chodníkového zákona“.

Rovněž tak dík patří pracovníkům Pečeckých slu−
žeb za příkladné pracovní nasazení při odstraňová−
ní následků této sněhové kalamity.

Pečecké služby, s. r. o. se k tomuto připojují a dě−
kují především těm spoluobčanům, kteří svým cho−
váním a přístupem neztěžují pracovníkům Pečec−
kých služeb, s. r. o. práci (např. parkování).
V Pečkách dne 11. 1. 2010

Radní města Pečky

Milí spoluobčané!
město Pečky připravuje ve spolupráci s místními spolky

soubor akcí, výstav, přednášek, setkání a podobně při příle−
žitosti 85 let povýšení Peček do městského stavu.

Toto je VÝZVA, kterou jste zváni ke spolupráci a možné
spoluúčasti na těchto akcích.
 „Pohled do minulosti je někdy nejlepším průvodcem po
budoucnosti“.

Tento rozšířený pohled na historii města je lepší z více
stran, aby nemohl být jednostranně zkreslený či jinak po−
kroucený.

Jak spolupracovat? Jak se podílet?
Každý z nás má vlastní vzpomínky, každá rodina má své

památky, sbírky, alba, vše se dá pro tuto příležitost použít
na tematických výstavách. Vámi poskytnuté předměty bu−
dou okopírovány do digitální podoby popř. ofotografová−
ny a následně vráceny majitelům.

Citace:…Myšlenka zřízení muzea v Pečkách vznikla pů−
vodně v Místním odboru Národní Jednoty Severočeské, kte−
rý svého času uspořádal výstavku „Bohatství starožitnos−

tí“, a tím jaksi objevena byla bohatství starožitnická, u sou−
kromých osob u nás uložená…

V Pečkách 22. května 1909 tehdejší předseda Obecního
vzdělávacího odboru v Pečkách p. Otakar Hrázský (pozděj−
ší starosta města).
Předpokládaná realizace – duben 2010 (cca 23, 24, 25.
dubna 2010) Vlastní přípravy již byly zahájeny.

Koho kontaktovat:
Jaroslav Tvrz – místostarosta města Pečky
(jaroslav.tvrz@pecky.cz),  606 609 573 / 321 786 051
koordinátor
Informace k dílčím akcím
výstavy – Městská knihovna, pí Krulišová,
Kulturní centrum – pí Šuková,
Sokolovna – pí Jíchová
Základní škola – p. Mgr. Zajíc
Základní umělecká škola – pí Čerychová
Přípravný výbor města – pp. Ziegler, V. Pospíšil, P. Hoza, Vl.
Železný, J. Holub,  pí. Babková L., Urban M. – starosta města.

VÝZVA !        PEČKY  – duben 1925–duben 2010 – 85let              VÝZVA !
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Usnesení č. 5

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného dne
14. 12. 2009 v 18 hodin v Kulturním středisku Pečky.

Zastupitelstvo města přijímá toto usnesení:

I. Zastupitelstvo města konstatuje,
že je podle § 87 Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., k platnému
usnesení zastupitelstva města, rozhodnutí nebo volbě třeba souhlasu
nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města.

Zastupitelstvo je schopno se usnášet vzhledem k přítomnosti 15
členů Zastupitelstva města Pečkách.
 Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno.
II. Zastupitelstvo města bere na vědomí:

– Zveřejnění návrhu rozpočtu města Pečky na rok 2010
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., návrh byl zveřejněn na
informační desce (Masarykovo nám.) a na internetových stránkách
od 27. 11. 2009–14. 12. 2009,.

– Informaci starosty ohledně probíhajících investičních akcích –
výstavba kanalizační sítě a rekonstrukce ČOV Pečky, rekonstrukce
ZUŠ Pečky a uskutečněných investičních akcí z dotací grantů Stře−
dočeského kraje.
˘ – Informaci starosty o stanovení ceny vodného a stočného
v roce 2010
III. Zastupitelstvo města schvaluje:

a) Schodkový rozpočet na rok 2010, schodek bude kryt úvěry
na základě uzavřených úvěrových smluv a použitím prostředků před−
chozích let. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce MěÚ a na
internetových stránkách města od 27. 11. 2009–14.12–2009

– Příjmy celkem: 150,367.200 Kč
– Výdaje celkem: 163,246.900 Kč
– Schodek –12,879.700 Kč
– Splátky úvěru –19,202.000 Kč
– Čerpání úvěru (kanal., ZUŠ)  24,500.00 Kč
– Použití prostř. před. let  –7,581.700 Kč

Viz příloha
b) Rozpočtový výhled roku 2011 – 2015, který je podkladem

při přípravě ročních rozpočtů.
c) Rozpočtové opatření č. 6/2009.
d) Rozpočet FRB na rok 2010.
e) Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z FRB

na rok 2010 s prioritou – "Výstavba domovních kanalizačních pří−
pojek pro připojované domy v Pečkách a Velkých Chvalovicích na
pozemcích vlastníků domů" (nelze použít na příspěvek ve výši 12
000 Kč na zřízení přípojného místa). V roce 2010 bude z FRB
použito na půjčky max. částka ve výši 1 000 000 Kč. Přijímání
žádosti proběhne od 1. 2.–28. 2. 2010 na MěÚ, podatelna.

f) Převody z rozpočtu města do fondů v roce 2010
Do FRB 280 000 Kč
Do sociálních fondu 220 000 Kč

g) Nové zřizovací listiny příspěvkových organizací města
v souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., čl. II. odst. 2 zák. č.
477/2008 Sb.,

h) Z důvodu neplnění povinnosti dle § 83 odst. 1 Zákona o
obcích č. 128/2000 Sb., odvolání z funkce člena RM p. Marka
Vondráčka, bytem Pečky 978. Volba nového člena RM bude prove−
dena na nejbližším zasedání ZM.
i) Poskytnutí půjčky TJ Sokolu Pečky ve výši 250 000 Kč na
provoz se splatností 31. 12. 2010 s roční úrokovou sazbou 5%
a uzavření smlouvy o půjčce.

j) Přijetí dotace přidělené Výborem RR, Regionu soudržnosti
Střední Čechy z ROP Střední Čechy v rámci výzvy č. 31 Rozvoj
venkova, volnočasové aktivity na investiční projekt „Zahrada živá –
Pečky“.

– Kalkulované způsobilé
výdaje projektu 1 715 190 Kč
– Celková výše dotace 1 586 551 Kč
– Předpokládaná spoluúčast města 128 639 Kč

Současně schvaluje předfinancování tohoto projektu.

k) Podání žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy v rámci výzvy
č. 39 – oblast podpory 3.3. Rozvoj venkova – oblast vzdělávání na
investiční akci "„Modernizace Mateřské školy Mašinka Pečky“.

– Kalkulované náklady celkem 18 510 631 Kč – 100%
– Předpokládaná výše dotace ROP 14 808 504 Kč
– Vlastní zdroje města 3 702 127 Kč
l) Podání žádosti o dotaci z grantu Stř. kraje:
– Fond rozvoje obcí a měst (FROM) – investiční projekt
– Rekonstrukce komunikace ulice V Horkách – II. etapa
– Fond životního prostředí Středočeského kraje – investiční

akce „Revitalizace sídlištní zeleně ve městě Pečky“
– Fond sportu, mládeže a volnočasových aktivit – úpravy ve

sportovní hale „Parkhala“
– Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS – repase

hasičského vozidla LIAZ
Současně schvaluje minimální 5% spoluúčast na těchto investičních
akcích.

m) Cenu za likvidaci směsného komunálního odpadu pro PO
a FO oprávněné k podnikání pro rok 2010. U nově vzniklých sub−
jektů během kalendářního roku bude částka alikvotně snížena za
každý celý nevyužitý měsíc.

– Za popelnicovou nádobu 110 l
2 590 Kč + 518 (20%DPH)= 3 108 Kč
– Za popelnicovou nádobu 240 l
4 150 Kč + 830 Kč  (20%DPH)= 4 980 Kč
– Za kontejner 1 100 l
6 200Kč + 1 240 Kč (20=DPH)= 7 440 Kč

Pro FO s trvalým pobytem v obci a FO, které mají ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci zůstává místní poplatek za
likvidaci TDO ve výši dle OZV č. 3/2007.

n) Prodej části pozemku č. parc. 1841 (cca 40 m2) pí Karolíně
Svobodové, bytem Pečky 196 za celkovou cenu cca 12 000 Kč (tzn.
300 Kč/m2). Kupující dále uhradí vypracování geom. plánu + popla−
tek spojený s převodem u KÚ Kolín.

o) Odkoupení pozemku č. parc. 2169/6 o celkové výměře 262m2
v obci a k.ú. Pečky od manželů Hruškových, bytem Pečky čp. 699
za cenu stanovenou soudním znalcem, která k 5. 11. 2009 činí 15
042 Kč. Město Pečky uhradí veškeré poplatky spojené s převodem
u KÚ Kolín.

p) Odkoupení pozemku č. parc. 2179/2 o celkové výměře 118m2

v obci a k. ú. Pečky od manželů Ottových, bytem Pečky čp. 443 za
cenu stanovenou soudním znalcem, která k 5. 11. 2009 činí 12 315
Kč. Město Pečky uhradí veškeré poplatky spojené s převodem
u KÚ Kolín.

q) Odkoupení pozemků č.parc. 1468/170 o výměře
4 648m2 v k. ú. Pečky a č. parc. 1470/5 o výměře 11m2 v k. ú. Pečky
od fy. KUTA, a. s. se sídlem Zelený pruh 95/97, Praha 4–Braník za
celkovou kupní cenu 200 000 Kč. Cena pozemku je včetně inž. sítí
(vodovod, splašková a dešťová kanalizace, veřejné osvětlení, včetně
sloupů, městský rozhlas, technické kabelové rozvody, povrch stav−
by komunikace a chodníků, zeleň). Město Pečky uhradí poplatek
spojený s převodem nemovitostí u KÚ Kolín.

r) Prodej pozemku č.parc. 481/4 v k.ú. Pečky o celkové výměře
4.085m2 společnosti EDEN Development, a. s. Praha 10, Vršovická
1527/68b, jež je dceřinou společností TESCO STORES ČR, a. s. Praha
10 za účelem výstavby maloobchodní samoobslužné prodejny, včetně
jejího zázemí za celkovou kupní cenu ve výši 4 100 000 Kč. Poplatek
spojený s převodem nemovitosti u KÚ Kolín uhradí kupující.

s) Uzavření smlouvy o zprostředkování mezi Jaroslavem Šve−
hlou, jednatelem společnosti Aventure, s.r.o. Praha 4, bytem K Šan−
cím 629/2, Praha 6 (zprostředkovatel) a městem Pečky se sídlem
Masarykovo nám. 78, Pečky (zájemce) ve věci zajištění inženýrské
činnosti při prodeji pozemku č. 481/4 (maloobchodní prodejna) v k.ú.
Pečky ve výši 250 000 Kč.

IV. Zastupitelstvo neschvaluje:
t) Poskytnutí ručitelského závazku TJ Sokolu Pečky na provoz−

ní úvěr v celkové výši 250 000 Kč, v případě uzavření úvěrové
smlouvy mezi TJ Sokol Pečky a bankovním ústavem Česká spoři−
telna a.s.
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Rada města Pečky
konaná dne 11. ledna 2010

V. Zastupitelstvo města ukládá:
1. Starostovi města ve spolupráci s tajemníkem MěÚ předat

nové ZL ředitelům příspěvkových organizací.
2. A zmocňuje starostu k uzavření kupní smlouvy na prodej

části pozemku č.parc. 1841 (cca 40 m2) p. Karolíně Svobodové,
bytem Pečky 196 za celkovou cenu cca 12 000 Kč (tzn. 300 Kč/
m2).

3. A zmocňuje starostu k uzavření kupní smlouvy na odkoupení
pozemku č. parc. 2169/6 o celkové výměře 262m2 v obci a k.ú.
Pečky od manželů Hruškových, bytem Pečky čp. 699 za cenu stano−
venou soudním znalcem, která k 5. 11. 2009 činí 15 042 Kč.

4. A zmocňuje starostu k uzavření kupní smlouvy na odkoupení
pozemku č. parc. 2179/2 o celkové výměře 118m2 v obci a k. ú.
Pečky od manželů Ottových, bytem Pečky čp. 443 za cenu stanove−
nou soudním znalcem, která k 5. 11. 2009 činí 12 315 Kč.

5. A zmocňuje starostu k uzavření kupní smlouvy na odkoupení
pozemků č. parc. 1468/170 o výměře 4 648m2 v k. ú. Pečky a č.
parc. 1470/5 o výměře 11m2 v k. ú. Pečky od fy. KUTA, a. s. se
sídlem Zelený pruh 95/97, Praha 4–Braník za celkovou kupní cenu
200 000 Kč. Pozemek bude odkoupen, včetně inž. sítí (vodovod,
splašková a dešťová kanalizace, veřejné osvětlení, včetně sloupů,
městský rozhlas, technické kabelové rozvody, povrch stavby komu−
nikace a chodníků, zeleň).

6. A zmocňuje starostu k uzavření kupní smlouvy na prodej
pozemku č.parc. 481/4 v k. ú. Pečky o celkové výměře 4 085m2

společnosti EDEN Development, a. s. Praha 10, Vršovická 1527/
68b, jež je dceřinou společností TESCO STORES ČR, a. s. Praha
10 za účelem výstavby maloobchodní samoobslužné prodejny, včetně
jejího zázemí za celkovou kupní cenu ve výši 4 100 000 Kč.

7. A zmocňuje starostu k uzavření smlouvy o zprostředkování
mezi Jaroslavem Švehlou, jednatelem společnosti Aventure, s.r.o.
Praha 4, bytem K Šancím 629/2, Praha 6 (zprostředkovatel) a měs−
tem Pečky se sídlem Masarykovo nám. 78, Pečky (zájemce) ve věci
zajištění inženýrské činnosti při prodeji pozemku č. 481/4 (maloob−
chodní prodejna) v k. ú. Pečky ve výši 250.000 Kč.

8. Vedení města připravit smlouvu o poskytnutí půjčky mezi
městem Pečky a TJ Sokol Pečky. Zmocňuje starostu
k uzavření smlouvy.

9. Starostovi města vstoupit v jednání s Českou obcí sokolskou
ohledně provozu a činnosti TJ Sokol Pečky.

10. A zmocňuje RM k přijetí rozpočtového opatření souvisejí−
cího s poskytnutím půjčky TJ Sokolu Pečky na základě uzavření
smlouvy o půjčce v roce 2010.

Jednání rady města zahájil a řídil starosta města pan Milan Ur−
ban.

– Informaci starosty o nabídce firmy IP Izolace Polná, s. r. o. ve
věci zpracování registru energetických rizik města,

– Informaci starosty o uzavření MŠ Mašinka Pečky
v době 8. 2.–9. 2. 2010 z důvodu zapojení nových spotřebičů
v kuchyni, včetně rekonstrukce vody, odpadu, plynu, elektriky na
základě žádosti MŠ Mašinka Pečky.

– Cenovou kalkulaci úspory za elektrickou energii od konkurenč−
ních společností prodávajících elektrickou energii.

– Nabídku bezpečnostní agentury H1 Security, s. r. o. na zajiš−
tění bezpečnostních služeb na rok 2010.

– Informaci starosty o průběhu zadávacího řízení na zhotovitele
pro investiční akci „Rekonstrukce autobusového parteru v Pečkách“.

– Informaci starosty o stavu žádosti o dotaci na investiční akci
„Zateplení a výměna oken hlavní budovy ZŠ Pečky“.

– Pokyny a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělává−
ní v Mateřské škole Mašinka Pečky s účinností od 1. 1. 2010
a současně schvaluje stanovení podmínek pro podávání žádostí
o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2010/2011.

– Na základě žádosti MŠ Mašinka Pečky převod částky ve
výši 310 000 Kč z rezervního fondu do fondu investic a zároveň

schvaluje použití částky ve výši 470 000 Kč na nákup nových
spotřebičů do kuchyně, včetně jejich zapojení.

– Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města na rok
2010.

– Objem prostředků na platy a přepočtený počet zaměstnanců
města pro rok 2010.

– Uvolnění finančního příspěvku na rok 2010 pro AFK Pečky.
– Uvolnění finančního příspěvku na rok 2010 na zajištění čin−

nosti oddílu TJ Sokol Pečky.
– Prodloužení nájemní smlouvy s pí Růženou Peštovou v čp.

218, Tř. 5. května do 31. 12. 2010 za předpokladu uhrazení dlužné−
ho nájemného za rok 2009.

– Prodloužení nájemní smlouvy s p. Petrem Šenfeldem
v čp. 218, Tř. 5. května do 31. 12. 2010.

– Na základě žádosti úhradu nákladů na rekonstrukci bytu v čp.
161 Za sadem p. Ladě Bortlíkové (výměna oken, dveří a rekonstruk−
ce podlah) ve formě tzv. „odbydlení“.

– Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Pečky, Masarykovo
nám. 78 a OS Basketbal Pečky na pronájem pozemku č. parc. 1.586/
1 o celkové výměře 836m2 od 1. 1. 2010 na dobu určitou do roku
2029 (20let) za částku 100 Kč/rok za účelem provozování sportov−
ních aktivit.

– Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Pečky, Masarykovo
nám. 78 a TJ Spartak Pečky na pronájem pozemku č. parc. 1 586/1
o celkové výměře 1 613m2 od 1. 1. 2010 na dobu neurčitou za částku
200 Kč/rok za účelem provozování sportovních aktivit.

– Zkrácení výpovědní doby u nájemní smlouvy s pí Ivou Ře−
hákovou, bytem Sokoleč 128 na pronájem nebytových prostor ve
zdravotním středisku V. B. Třebízského čp. 292 s termínem ukon−
čení 31. 1. 2010.

– Starostovi města jednat se zástupcem firmy IP Izolace Polná,
s. r. o. ve věci zpracování registru energetických rizik města Pečky
v souvislosti s dalším postupem.

– Starostovi města pozvat na příští RM dne 25. 1 . 2010 zástup−
ce firmy BV consulting ve věci úspory za elektrickou energii se
společností BICORN, s. r. o.

– Starostovi města uzavření smlouvy s bezpečnostní agenturou H1
Security, s. r. o. Kouřim na rok 2010, 60 hodin/měsíc.

Poplatek
za likvidaci komunálního odpadu

pro rok 2010

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu pro
rok 2010 lze již hradit v hotovosti

v úřední dny

(pondělí a středa 7–11 h, 12–17 h)

a to do 15. 3. 2010

na MěÚ v Pečkách, odboru výstavby (příze−
mí budovy). Poplatek ve výši 500 Kč se vzta−
huje na každou osobu s trvalým pobytem ve
městě Pečky a obci Velké Chvalovice. Úleva
50% z poplatku je automaticky poskytnuta
poplatníkovi, který v roce 2009 dovršil 75 let.

Fyzické osoby, které mají  ve vlastnictví
stavbu  sloužící  k  rekreaci, hradí poplatek
ve výši 500 Kč za stavbu.

Poplatek stanovuje vyhláška města číslo
3/2007.

MěÚ Pečky odbor ŽP
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Výkup železného šrotu

a kovů

CERHÝNKY

PO –PÁ od 9 do 16 hodin

a první sobotu v měsíci

od 9 do 11.30 hodin

(6. 2., 6. 3., 3. 4., 1. 5. 2010)

Tel. /fax: 321 79 22 14

mobil: 604 205 328

Zajištujeme

ODVOZ NEJEN ŠROTU

nákl.voz.Tatra 815 s HR.

Možná individuální dohoda

pro mimo pracovní dobu.

Drobné likvidace řezáním

 plamenem po dohodě v místě

e-mail vopavopa2@seznam.cz

Vzdělávací centrum pečecka,
tř. J. Švermy 141, Pečky

Tel.: 321 621 662, 724 039 209, fax: 321 620 792
www.vzcentrum.cz

VŽDY VE STŘEDU

Od 24. února do 28. dubna 2010
16.00–18.00 hodin

Cena: 950 Kč dospělý (10 týdnů)
celkem 20 hodin keramické dílny

(jednorázová platba)
200 Kč (dítě) 10 týdnů

otevřený kurz

možno přistoupit
 kdykoliv – jednotlivé lekce

2 h / 100 Kč dospělý, 50 Kč dítě
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Pečovatelská služba města Pečky

„Vánoce na zámku“

Vzhledem k tomu, že jsme v loňském roce nemohli
v sále ZUŠ (z důvodu rekonstrukce budovy) uspořádat tra−
diční akci „Junioři seniorům“, přišla paní ředitelka s ná−
padem uspořádat výlet, který by měl něco společného s před−
vánoční atmosférou.

Výběr padl na státní zámek Hrádek u Nechanic, kde po−
řádali prohlídku zámku pojatou jako „Vánoce na zámku“.
Z přinesených prospektů jsme společně usoudili, že vybra−
ný výlet bude atraktivní svým pojetím Vánoc. Skutečnost
nás nezklamala.

Výlet byl nabídnut klientům pečovatelské služby a záhy
byl autobus, kterým jsme se přepravovali, obsazen. Termín
výletu byl stanoven na 4. 12. 2009. Přesto, že nám počasí ne−
přálo,  všichni se na výlet těšili. Nejtěžší na celém výletu byla
cesta pěšky z parkoviště k zámku, ale všichni naši klienti ji
zvládli bez problému. Čekání na čas naší prohlídky jsme si
zpříjemnili prohlídkou zámeckého parku, ale hlavně jedineč−
nou prohlídkou zámecké kuchyně, kde byla možnost zakou−
pit si a popíjet pravý zámecký anglický punč a ochutnat vá−
noční cukroví. Každý, kdo mohl, této skvělé nabídky využil.

Při prohlídce vánočně upravených zámeckých interiérů
jsme se seznámili s vánočními zvyky, tradicemi a s historic−
kou vánoční výzdobou. Na každého dolehla příjemná at−
mosféra nastávajících vánočních svátků. Prohlídka zámku
nás zaujala a všem se velice líbila. Nejeden z klientů za−
vzpomínal na vánoční dny svého dětství.

Cesta domů nám utekla rychle a všichni si odvezli
z výletu krásnou vánoční vzpomínku.

Za PS města Pečky pečovatelka Silvie Chocholová

Návštěva výstavy „Papírové betlémy“

Po vánočních svátcích jsme s paní ředitelkou, personá−
lem pečovatelské služby a s jejími klienty navštívili v míst−
ním Kulturním středisku města Pečky výstavu betlémů, kte−
rou pořádali manželé Lochmanovi. Již léta se věnují
sběratelství betlémů.

V jejich vlastnictví jsou tak betlémy z různého historic−
kého období, domácí i zahraniční výroby. Mohli jsme tak
obdivovat kopii německých barokních jesliček z roku 1750,
jihočeský betlém s plastickými figurkami v lidových kro−
jích od Ing. arch. Richarda Vyškovského, nebo valašský
papírový betlém, který měřil 3,75 m, ale i betlém podle ilu−
strací Jiřího Trnky a mnoho dalších.

Paní Lochmanová se nám osobně věnovala a krásně si
s námi povyprávěla, jak dlouho se s manželem věnují tomu−
to koníčku i této sbírce. Zavzpomínala na začátky, jak shá−
něli betlémy, které jsou často ve velmi špatném stavu,
s jakou trpělivostí je kousek po kousku opravují a jak se jim
podařilo zachránit několik jedinečných unikátních betlé−
mů. Restaurováním cenných exponátů je tak zachovávají
pro další generace.

Starší ročníky si na výstavě připomenou své dětství,
mladší ročníky a děti se mohou seznámit s dávnou historií
vánočních betlémů.

Zpráva o činnosti
Místní organizace Svazu tělesně postižených Peč-

ky ve II. pololetí 2009

Výbor základní organizace se schází pravidelně každý
měsíc. Projednává informace z Okresní organizace Svazu
tělesně postižených v Kolíně, dále je prováděna příprava na
akce, které jsou pořádány pro naše členy.

Rovněž v letošním roce se pro naše členy uskutečnil
nákupní zájezd do Polska, o který byl velký zájem. Byly
vypraveny dva autobusy, které byly plně obsazeny.

Už se stává tradicí, že pro naše členy i příznivce pořádá−
me v listopadu posezení s hudbou a pohoštěním. V letoš−
ním roce se toto posezení uskutečnilo v kulturním středisku
dne 6. 11. 2009 za hojné účasti našich členů.

Akce se vydařila, všichni zúčastnění byli spokojeni. Sou−
časně chceme poděkovat touto cestou všem členkám naší
organizace, které přispěly zákusky.

Při našich akcích nám velmi pomáhá vstřícná pomoc
Městského úřadu v Pečkách za což jim patří dík.

Do nového roku přejeme všem našim členům i všem
čtenářům Pečeckých novin pevné zdraví, spokojenost
a hlavně hodně elánu v roce 2010.

Výbor MO STP Pečky

���

Děkujeme tímto manželům Lochmanovým za krásný
zážitek při prohlídce jejich výstavy a přejeme jim hodně
vytrvalosti a tvůrčí práce na dalších vzácných betlémech,
kterými nás příště překvapí a obohatí svoji sbírku.

Za Pečovatelskou službu města Pečky
pečovatelka Jana Mojžíšová
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Betlémy v Pečkách

Snad každý z nás se někdy setkal s betlémem. Jsou vy−
tvářeny téměř ze všech dostupných materiálů. Nás nadchly
betlémy papírové. Nabízejí obrovské množství variant zpra−
cování jednoho námětu. Mezi vánočními a novoročními
svátky jsme pro zpříjemnění sváteční nálady představili část
námi zpracovaných betlémů z naší sbírky na výstavě v Kul−
turním středisku města Pečky.

Rádi bychom touto cestou poděkovali návštěvníkům
výstavy. Úsměvy na jejich tvářích, upřímné stisky rukou i
slzy dojetí a radosti, to byly pro nás nejkrásnější dárky.
Bylo to krásné ocenění naší práce a povzbuzení k další tvorbě
betlémů. Věříme, že se nám bude i nadále dařit naši sbírku
rozšiřovat a že se spolu setkáme na některé z dalších výstav
Betlémy v Pečkách.

A jestli se někdy splní naše největší betlémářské přání
a najde se mecenáš, který nám pomůže získat pro betlémy stře−
chu nad hlavou, vytvoříme stálou expozici papírových betlé−
mů. Potom si my i ostatní budeme moci tu betlémovou krásu
vychutnávat nejen o Vánocích, ale v průběhu celého roku.

Manželé Lochmanovi, betlémáři z Peček
http://papirove−betlemy.sweb.cz

Na betlémy se přišli podívat i seniorky z Domu s pečovatel−
skou službou.

První den nového roku 2010 se malá skupinka vydala na
„Novoroční špacír okolo města“.Tentokrát vedla trasa přes
Dobřichov a Radim zpět do Peček. Cesta byla zpestřena
různými soutěžemi.

I v Pečkách se konala oslava konce roku. Pro děti byly při−
praveny různé soutěže a dokonce si i v deštivém počasí
zatančily. Úderem 19. hodiny začal pestrý ohňostroj.

Společenská kronika

Dne 16. února tomu bude deset let,
kdy nás navždy opustila
paní

MARTA  TVRZOVÁ

rozená Pešková.
Vzpomíná rodina.

Kulturní středisko Pečky

Městský úřad a podnikatelé

si Vás dovolují pozvat  na

XX. Reprezentační ples města Pečky

pořádaný  dne: 20.února 2010

v Kulturním středisku Pečky

Slavnostní začátek plesu je ve 20.00 hodin.

Hostem večera bude Vladimír Hron, přední český

bavič, držitel několika  televizních cen TýTý.

K tanci a poslechu hraje hudební skupina Jiřího

Beneše.

Předprodej vstupenek v Kulturním středisku Pečky.

Občerstvení připraví firma FALDO Nymburk (tep-

lý a studený bufet).

Program večera:

20.00 Slavnostní zahájení plesu, prodej tomboly

20.30 Přivítání hostů starostou města,

poděkování sponzorům

21.30 Začátek výdeje tomboly

22.00 Vystoupení hosta večera Vladimíra Hrona

23.00 Předání hlavní ceny

(slosovatelné vstupenky)
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Podlipanský motoráček 2009

Již třetí úspěšnou sezónu má za sebou Podlipanský mo−
toráček, společný projekt Sdružení obcí Pečecka, Klubu
železničních cestovatelů, občanského sdružení, KŽC Do−
prava, s. r. o., Středočeského kraje, ROPIDU a města Peč−
ky, Kouřim, Zásmuky a obcí Žabonosy a Toušice.

Podlipanský motoráček je obchodní značka nostalgic−
kého, turistického motoráčku jezdícího na tratích 012
a 013, které iniciovaly subjekty výše uvedené. Tento mo−
toráček je úspěšně provozován již druhým rokem. Cílem
projektu bylo a je oživit turisticky méně atraktivní oblast
a přilákat nové návštěvníky a turisty, kteří se v kraji zdrží,
ubytují a prohlédnou si zajímavosti a pamětihodnosti kra−
je. Očekávání byla naplněna: zvláštní výletní vlak, který
jezdil každou sobotu, neděli a svátek od června do září
2009, vždy dva páry vlaků Bečváry – Zásmuky – Bošice –
Kouřim – Pečky a zpět a jeden pár Zásmuky – Bečváry
a zpět byl slušně obsazen a přitáhl pozornost turistů jed−
nak sám jako objekt, druhak jako dopravní prostředek za
vzdálenějšími cíli.

Provozem Podlipanského motoráčku se podařilo opět
udržet provoz na trati 013 Bošice – Bečváry, kde nebyla
vůbec objednána dopravní obsluha území, což je význam−
ným počinem zejména pro udržení infrastruktury, tj. došlo
činností a nasazením KŽC Doprava k uchování železniční−
ho majetku a k zabránění zarůstání trati, jejímu pozvolné−
mu chátrání a rozkrádání.

Vytíženost Podlipanského motoráčku: 1402 přeprave−
ných osob za 4 měsíce, průměrně 351 osob / měsíc (8–10
provozních dní). Provozem vlaků došlo k přilákání Praža−
nů, Středočechů z širšího okolí Prahy a cizinců do mikrore−
gionu, kteří přijeli motoráčkem a zůstali celý víkend, uby−
tovali se nebo přinesli jiné ekonomické efekty do
mikroregionu. Letos opět byly uznávány jízdenky Pražské
integrované dopravy pro jednotlivou jízdu. Tuto jízdenku
PID využily celkem 202 cestující.

Nárůst turistů přepravených Podlipanským motoráčkem
oproti roku 2008 je 2%.

Bohužel letos oproti loňsku chyběly víceméně návazné
akce MAS a mikroregionu. MAS Podlipasnko nedodalo na
opakované žádosti v roce 2009 žádné informační letáky
a brožury, takže ve vlaku kromě železničních upomínko−
vých předmětů a letáků KŽC, Středočeského kraje, nebylo
co rozdávat. V loňském roce se jednoznačně ukázalo, že
větší zájem o provoz vlaků byl o víkendech, kdy se v regi−
onu konaly různé oslavy, výročí, akce či zábavy.

Produkt Podlipanský motoráček plnil i roli „základní
dopravní obslužnosti“ na území regionu, především v ne−
děli, kdy je zpravidla veřejná doprava omezena; cestovali
v něm místní cestující, kteří se potřebovali dostat do nebo
z práce a v neděli studenti dojíždějící do škol, využívali
motoráček jako přípoj od vlaků v Bečvárech i Pečkách. Velmi
významnou roli hrál fakt, že ve vlaku platily jak jednotlivé
jízdenky PID, tak předplatní kupóny pro 5. vnější pásmo.
Lidé tak mohli využívat vlak bez rozdílu a nutnosti doplá−
cet zvláštní jízdné dopravce KŽC Doprava.

Středočeská ovocná stezka  je název nového projektu
spolupráce MAS Podlipansko, o.p.s. a Regionu Pošembe−
ří, který je připravován pro podání v rámci výzvy Progra−
mu rozvoje venkova, Osa IV. Leader, 2. Realizace projektů
spolupráce v červnu 2010.

Projekt navazuje na studii „OVOCNÁŘSTVÍ  NA KO−
LÍNSKU – HISTORIE, SOUČASNOST A BUDOUCNOST“,
kterou připravuje MAS Podlipansko ve spolupráci se Stře−
dočeskou ovocnářskou unií pro Agenturu pro zemědělství
a venkov v Kolíně v rámci Národní sítě rozvoje venkova.
Tato studie, jak již z názvu vyplývá, mapuje vývoj tradice
ovocnářství na Kolínsku.

Na studii se podílí MUDr. Alice Žertová, předsedkyně
Středočeské unie − ovocnářského a školkařského družstva,
ing. Milan Bena CSc.  a ing. Mikuláš Demo. Díky spoluprá−
ci těchto a dalších  aktivních lidí, kteří mají zájem o rozvoj
regionu, se daří naplňovat cíle strategie a smysl MAS.

Ovocná stezka propojí regiony Podlipansko a Pošembeří
na jejichž území potkáváme (nejen) jablečné sady, ale o jejich
historii a historii rodin na nich hospodařících zná málokdo.
„Ovocnářství je nedílnou součástí našich regionů a je jen dobře,
že díky projektu Středočeská ovocná stezka dojde ke zviditel−
nění tohoto našeho bohatství“, říká ředitelka MAS Podlipan−
sko, ing. Markéta Pošíková. „Těší nás i fakt, že zájem o tuto
naši aktivitu mají nejen ovocnáři, ale i starostové dotčených
obcí, kteří společně v rámci komunitního projednání projektu
velmi aktivně ovlivnili jeho konečnou podobu."

Středočeská ovocná stezka rozšíří nabídku aktivního
trávení volného pro návštěvníky obou regionů i pro místní
obyvatele. Stezka seznámí s již zmíněnou historií ovoc−
nářství i zajímavostmi obou regionů. Interaktivní část
stezky, určená nejen dětem, ale i dospělým, hravou for−
mou prověří získané znalosti.

Začátek a zároveň i konec bude v obci Křečhoř a na
druhé straně ve městě Český Brod. V obou případech je
dbáno na dostupnost stezky. Do Českého Brodu mohou zá−
jemci o návštěvu stezky přijet vlakem i autobusem. V Křečho−
ři stezka navazuje na cyklotrasu č.O10, která vede z Kolína,
kam jede vlak i autobus.

Trasa vede kolem sadů, které se rozprostírají kolem obcí
Žabonosy, Ždánice, Dobré Pole, Přistoupim, Tismice a města
Český Brod, ale i mnoha přírodních i kulturních památek.
Celková délka trasy je 72 kilometrů a je vhodná, i přes něko−
lik náročnějších úseků, pro méně zdatné cyklisty i turisty.

Středočeská ovocná stezka
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Cestou potkáte několik odpočívadel, kde se seznámíte
s historií ovocnářství daného místa a okolí. Součástí infor−
mačního panelu bude i mapa celé stezky. Dalšími pomocní−
ky při plánování výletu budou tištěný průvodce a webové
stránky stezky. Zájemci o potvrzení návštěvy stezky dosta−
nou na vybraných místech památeční razítko.

"„Věřím, že nová stezka bude motivovat k návštěvě
a aktivnímu prožití volného času v našich regionech“ dopl−
nila Michaela Roškotová, realizační manažer projektu.

Nečekejte však s návštěvou Podlipanska až na „Ovocnou
stezku“. Již nyní můžete využít „Průvodce po tajuplných
místech Podlipanska“, který vznikl v rámci projektu „Vand−
rován Podlipanskem“, který byl v letech 2006 až 2008 spolu−
financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. Průvod−
ce je k dostání ve vybraných infomístech a infocentrech
Podlipanska a zavede vás na různá "tajuplná" místa regionu.
Od prosince 2009 začala MAS Podlipansko, o.p.s. realizo−
vat další projekt na podporu cestovního ruchu, který je spo−
lufinancován Evropskou unií a který navazuje na shora uve−
dený projekt. Již název projektu „Podlipansko všemi smysly
– turisté vítáni“ napovídá, co bude jeho součástí. Připravu−
jeme pro vás vandrovní knížku, CD a DVD, kuchařku, kon−
certy a mnoho dalších novinek, které vám pomohou odkrýt
MASku našeho regionu.

Přání z regionu

Říká se, že čas je běžec s dlouhým krokem, letí, pádí, uhání,
i když minuty v zubařském křesle jsou někdy k nepřečkání.

Před měsícem jsme si popřáli všechno dobré a život jde
dál. I mně se dostalo jednoho krásného přání, se kterým se
chci, i když pozdě, podělit se čtenáři Pečeckých novin:

Rok nový když se objeví,
vždy mívá dvojí líc,
tu líbezně se usmívá,
tam mračí se vždy víc.
Tu štěstí šíří v hojnosti,
jak ve snu se jen zdá,
tam samou svízel, trampoty
a psotu poznat dá.
Tu tomu snáší na cestu
jen růží vonný květ,
tam potom hází kamenem,
jak dá se uvidět.
Tu bezstarostný život jen,
mnohému v úděl dán,
tam o kus chleba krušný boj
je denně bojován.
Přijměte s přáním upřímným:
to první přeji vám.
Buďte jen stále tu a tu – a nikdy tam a tam.

Tyto pěkné verše složil v roce 1920 dobřichovský kro−
nikář Jan Miler, „domkář, který navštěvoval dvoutřídní obec−
nou školu v Radimi“, jak o sobě napsal.

Z. Ferešová

Nabízím výuku, popřípadě doučování žákům ZŠ
i studentům SŠ: český, anglický a německý jazyk.

Mgr. J. Lhotková, tel.: 774811432
e−mail: lhotkova.jana@seznam.cz

Až budu dospělý…
Jedním z hlavních úkolů školy je připravit žáky na život.

Tato snaha je začleněna do všech našich předmětů. Ať je to
příprava na volbu povolání, otázky finanční gramotnosti
nebo výuka cizích jazyků. Tato snaha se objevuje i tam,
kde by to ne každý očekával.

Součástí českého jazyka jsou práce žáků, které se zamýš−
lejí nad jejich budoucím směřováním. Český jazyk nemusí
tedy být pouze o tvrdých a měkkých i. Může být i účinným
nástrojem komunikace učitele se žákem v různých oblastech,
jakou je například i profesní orientace. Některé představy a
plány se nám mohou zdát nereálné. Ale proč nemít vysoké
cíle…  Podívejme se na dvě ukázky práce našich žáků.

Chtěl bych se stát fotbalovým trenérem nějakého známé−
ho klubu. Ale to není vůbec jednoduché. Nejde jen o složení
trenérských zkoušek, na které dlouhá léta sbíráte praxi v zá−
pasech po různých vesnicích. Jde hlavně o autoritu vůči hrá−
čům a o to, abych jim šel příkladem. Na téhle práci se mi líbí,
že celý život dřete kvůli jednomu dni, až budete s fanoušky
vašeho týmu oslavovat vítězství v nejvyšší soutěži. Děti chci
jednou určitě mít, ale až se budu cítit vyzrálý a budu mít
jistotu, že je zabezpečím. (Michal Pošíval, 9. A)

Až budu dospělý, chci studovat na Vysoké vojenské škole
ve Vyškově. Po ukončení školy sloužit v mírových silách OSN
a NATO v hodnosti plukovník. Chci mít velkou rodinu. Moje
manželka musí být hezká, hodná, chytrá a mít smysl pro hu−
mor. Budeme mít dvě děti, chlapce a dívku. Dalším členem
naší rodiny bude pes, německý ovčák Sam. Dětem dopřeji
kvalitní vzdělání, aby mohly v životě pracovat v oboru, který
je bude bavit. Chci, aby sportovaly, četly a hrály alespoň na
jeden hudební nástroj. Nechci, aby kouřily, pily alkohol, fe−
tovaly, sázely v automatech a hazardovaly se svými životy!
Rád bych bydlel v Tatcích a měl rodinnou vilu s velikou za−
hradou, kde budu pěstovat všelijaké rostliny. Součástí domu
bude i prostorná garáž pro tři auta. Služební vůz − Škoda
Yetti, druhý můj vůz – BMW combi, třetí manželčin vůz – Citroen
C4. Svůj život chci prožít na 100%. (Ondřej Čábelka, 6. B)

Ludmila Podlešáková

Čekání na Ježíška
Ježíšek se u nás ve škole přihlásil docela brzy – poslal

velestrom, který naše děti ozdobily vlastnoručně vyráběný−
mi dekoracemi a řetězem, který svou délkou mohl oběhnout
celou budovu (a že škola není zrovna malá)!!

Poslední dny před vánočními prázdninami už na učení
nebylo síly – tak jsme se ve třídách vrhly na projektové
práce. Zkoumala se zeměkoule, vyráběly se vlastní glóby,
v některých třídách bublala voda, jinde se proháněly histo−
rické postavy. Každý třídní měl šanci ukázat třeba svůj před−
mět jinak, než kam učebnice dosahují.

A pak v úterý se třídy vystřídaly na Cestě do Betléma
(divadelní minivystoupení Pecek a Peciček). Nejdříve tradič−
ně, a pak z pohledu dnešní V. I. P. události. Sedmáci a jejich
andělé strážní z dramaťáku zachránili pěkných pár dušiček.

V přízemí paní učitelka Králová a pan učitel Rovňan,
stejně tak jako na prvním stupni děti paní vychovatelky
Milbachové, preludovali koledy. Celá škola byla rozezpí−
vaná, voňavá cukrovím a zvláštní předvánoční atmosférou…
A tak mohl Ježíšek přijít až k nám. Přinesl dárečky a pohla−
zení a úsměvy všem, kteří se dočkali..              Eva Zajícová

�
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Městská knihovna S. Čecha v Peč−
kách vás zve na výstavu obrazů

Ivy Kozákové a Soňi Hubáčkové

Žádná nuda v důchodu

aneb Bez štětce není legrace,

která se koná v prostorách knihovny
od 4.2. do 5.3.2010.
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Zdravá výživa 2. ročník

Hravé muzicírování
Již druhým rokem funguje při MC

Pramínek odpolední kurz Hravé muzi−
círování. Je určen pro děti od tří let,
ale praxe ukázala, že se ho mohou
účastnit i děti mladší, které baví zpí−
vání a jsou schopny se zapojit do her
bez účasti maminky.

Jak název napovídá, hlavní náplní
kurzu je hrát si s hudbou. Při tom se
děti učí správně stát, dýchat, hospo−
dařit s dechem, pracovat s hlasem, ar−
tikulovat. Upevňují si rytmus, pozná−
vají vlastnosti tónů a tím zpřesňují
čistotu svého zpěvu. Učí se nové pís−
ničky a doprovází je na jednoduché ná−
stroje. Tančí jednoduché tanečky
a dětské pohybové hry.

Při hrách děti zapojují svoji fanta−
zii a představivost.

V loňském roce se děti účastnily
akce Rozsvícení vánočního stromeč−
ku v Dobřichově 29.11.2009, kde za−
zpívaly asi osm písniček, které dopro−
vodily na rytmické nástroje. Bohužel,
přestože jejich výkon byl velice po−
vedený, slabou stránkou vystoupení
bylo špatné ozvučení. To se napravi−
lo při dalším vystoupení, čímž byl
Vánoční koncert  3. ledna 2010 v kos−
tele sv. Václava v Pečkách. Koncert
proběhl díky laskavému svolení
a pomoci P. Ladislava Součka za spo−
luúčasti Svatotomášského sboru
z Prahy. Přestože byla veliká zima,
přišlo hodně dětí a také veliké množ−
ství posluchačů. Díky akustice kos−
tela byly děti dobře slyšet a známé
české koledy v jejich provedení měly
veliký úspěch. Děti se nebály vystou−
pit, nadšeně a nahlas zpívaly a hrá−
ly, i ty nejmenší se snažily a předved−
ly nám mnoho úsměvných situací.
Domnívám se, že pro všechny návštěv−
níky to bylo milé zpestření vánočních
svátků.

Michaela Brčáková,
lektorka kurzu Hravé muzicírování

Vzdělávací centrum Pečecka

třída Jana Švermy 141, Pečky.

Tel.: 321 62 16 62, 724 39 209,

www.vzcentrum.cz

Mateřské centrum Pramínek

Program MC – únor

Scházíme se každou středu
od 9 − 13 hod

3. 2. Říkanky a pohybová cviče−
ní pro nejmenší

10. 2. Tvoření s Jarčou
Barevné ručičky“ (malování prstový−
mi a vodovými barvami)

17. 2. Zimní zpíváníčko
Písničky, říkadla a pohyb… vše, co děti
baví.

24. 2. Karnevalový rej
MC Pramínek

(Zač. 10 h – zpívání a tanečky, soutěž
o nejlepší masku, dortové pohoštění pro
děti…)

         Prosíme rodiče o nahlášení účas−
ti na této akci viz. kontakty MC Pra−
mínek. Děkujeme.

Vánoční koncert v kostele svatého Václava.

Ostatní aktivity

MC Pramínek

Středa

16 h

Hravé muzicírování

pro začátečníky

Hudebně dramatický kroužek
s lektorkou Míšou Brčákovou
16.45 h

Hravé muzicírování

pro pokročilé

cena: 35 Kč.

Úterý

16 h

Kurz anglické školičky
Seznámení s Aj hravou formou
s lektorkou Petrou Lewington.
Vhodné pro děti od 2,5 do 6 let, cena
35 Kč.
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Masáže
Kateřina Jamborová
kkkkk  sportovní a rekondiční masáže kkkkk
kkkkkmedové masáže kkkkk  baňkování kkkkk
kkkkkHavajská masáž lávovými kamenykkkkk

Tel: 723 046 452

Modeláž nehtů
Manikůra

Radka Kozáková
kkkkk  gelové nehty k k k k k manikůra k k k k k P−shine kkkkk
kkkkk  nail−art kkkkk

Masarykovo nám. 80, Pečky

Nabízíme kvalitní služby,
příjemné prostředí a příznivé ceny.
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Materiálové složení velkých a malých domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů

Chráníme životní prostředí

I drobné vysloužilé elektrospotřebiče, jako například rychlovarné
konvice, lze úspěšně recyklovat a materiál z nich dále využít

Pomáháte recyklovat?

Chráníte životní prostředí

a suroviny!

Co se dál děje
s vyřazeným spotřebičem

Průměrná česká domácnost použí−
vá šestnáct různých druhů elektrospo−
třebičů – od nejvíce rozšířených pra−
ček, ledniček a televizí až po zatím
méně obvyklé myčky na ná−
dobí. Co dělat, když některý
z nich doslouží, nebo se jej
rozhodnete vyměnit za no−
vější, výkonnější a úsporněj−
ší?

Podle provedených prů−
zkumů se ukazuje, že 14 %
občanů, kteří vyřadili něja−
ký elektrospotřebič, ho od−
vezlo do sběrného dvora,
6 % jej odevzdalo u prodej−
ce při koupi nového přístro−
je; zhruba 15 % občanů ale
hází vysloužilá elektrozaří−
zení do popelnice a 12 % je
skladuje doma.

Někdo také prodá vyslou−
žilý spotřebič do bazaru či
prostřednictvím inzerátu,
další jej odveze na chatu
nebo chalupu a tam používá
dál.

Z výsledků výzkumu je
dále patrné, že zatímco
v roce 2006 obyvatelé pova−
žovali své znalosti, jak
s vysloužilými elektrospo−
třebiči nakládat, za nedosta−
tečné, v roce 2008 již 68%
obyvatel  pokládá své zna−
losti za dobré, pouze 11 %
připustilo, že o tom neví vů−
bec nic.

Nejlepší odpad:

ten, který nevznikne

Ještě menší je pak povědomí
o tom, jak se s odevzdaným vyslou−
žilým spotřebičem nakládá dál. Prav−
da, to už není věc spotřebitele, ale
kolektivního systému zajišťujícího
zpětný odběr, oddělený sběr, recyk−
laci a materiálové využití odpadu
z nich a zpracovatelských firem. Pře−
sto je ale dobré vědět, že základní

myšlenka moderního odpadového
zákonodárství v celé Evropě zní:
Nejlepší odpad je ten, který vůbec ne−
vznikne.

Proto kromě kvót na množství vy−
sloužilých elektrospotřebičů, které musí
každý členský stát EU vybrat ročně na
každého obyvatele, existují i kvóty na
množství druhotných surovin získa−
ných z nich k dalšímu využití. Na sklád−

kách nebo ve spalovnách smí skončit
vlastně jen nepatrné množství celkové−
ho objemu těchto zařízení.

Zároveň obsahují spotřebiče starší−
ho data výroby některé nebezpečné lát−
ky, se kterými umějí nakládat jen zkuše−
ní a vysoce specializovaní zpracovatelé.

Pečlivý výběr zpracovatelů

ELEKTROWIN a. s., proto jako
provozovatel kolektivního
systému pravidelně vypisu−
je výběrové řízení,
v němž oslovuje společnos−
ti provozující technologie
na zpracování elektroodpa−
dů.

Účelem řízení je vždy
vybrat technologie na nej−
vyšší dostupné úrovni
s nejmenšími dopady na zdra−
ví lidí a životní prostředí.

Dalším důležitým as−
pektem je dosažení takové
výtěžnosti využitelných
materiálů ze zpracování
zpětně odebraných elektro−
zařízení, aby bylo možné
dosáhnout kvót stanove−
ných zákonem o odpadech.

Rovněž výrobce elek−
trozařízení je podle zákona
povinen poskytnout zpraco−
vatelům elektroodpadu veš−
keré informace, které jsou
nutné k jeho zpracování,
především údaje o obsaže−
ných nebezpečných látkách,
možnostech opětovného
použití elektrozařízení
a materiálového využití
elektroodpadu, případně
způsobu jejich odstranění.

Příště: Role posledních prodejců



Pečecké noviny14

AFK Pečky – mladší přípravka
Po skončení mistrovské sezóny mladší přípravky, se naši

fotbalisté zúčastnili hned několika turnajů.
17. 11. 2009 venkovní turnaj FK Meteor Praha VIII

Výborně obsazený turnaj za účasti 14 týmů pro ročníky
2001 našim hráčům příliš nevyšel. S kvalitními soupeři sice
výsledkově nepropadli, ale konečné 11. místo odpovídalo
předvedenému výkonu.
Skupina: AFK Pečky – SK Motorlet 0:2, – FK Admira 0:1, –
Ústí n/Labem 0:0, FC Tempo 1:2, FK Dukla Praha 0:3, Če−
chie Dubeč 3:1.
O konečné 11. místo jsme porazili Kounice 1:0.
21. 11. 2009 halový turnaj Milovice

V krásném prostředí rekonstruované haly v Milovi−
cích na umělé trávě pod střechou jsme vybojovali třetí
místo z osmi mužstev. Po nejlepším utkání celého turna−
je našich hráčů s ČAFC Praha, kdy jsme už vedli 3:1, ale
nakonec se radoval soupeř 3:4, jsme ztratili možnost ješ−
tě lepšího umístění. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlá−
šen náš David Levkiv.
Skupina: AFK Pečky – Kounice 1:0, – Spartak Příbram 1:0,
ČAFC Praha 3:4
O třetí místo: AFK Pečky – Luštěnice 3:1
5. 12. 209 halový turnaj Zličín

Mikulášký halový turnaj, na kterém skutečně nechyběl
ani Mikuláš s čerty se našemu mužstvu vydařil. Celkem osm
týmů se utkalo mezi sebou. V této konkurenci vybojovali
naši hráči krásné druhé místo, za které byli odměněni pěk−
nými a bohatými cenami. Zpestřením turnaje byla také pří−
tomnost fotbalového reprezentanta Vladimíra Šmicra, který
předával ceny. Nejlepším hráčem turnaje byl opět vyhlášen
pečecký David Levkiv.
Výsledky: AFK Pečky – Čechie Dubeč 2:0, – Slaný 3:1, –
Motorlet 1:4, – Zličín 1:1, Dolní Chabry 3:1, Gordic Kače−
rov 2:0, Sokol Řepy 0:3.
13. 12. 2009 halový turnaj Králův Dvůr

Na pozvání našeho soupeře měli naši hráči možnost se
představit na prestižním turnaji ve zcela nové hale, v turnaji
pořádaném pro ročníky 2002. Přestože se naše mužstvo
umístilo až na předposledním sedmém místě, výkonem děti

V neděli 20.12.2009 se všichni děti mladší přípravky
sešly na vánočním miniturnaji v pečecké sportovní hale.
Letos poslední společné setkání s našimi mladými fotbalis−
ty bylo rozloučení s fotbalovým rokem a protože si každý
zasloužil medaili, pozvali jsme jen jedno mužstvo, kterým
byli hráči TJ Bohemia Poděbrady. Bylo proto jen otázkou
výsledku, jak cenný kov si každý tým vybojuje.
Obsazení: AFK Pečky A, AFK Pečky B, TJ Bohemia Podě−
brady.
Systém turnaje: Každý s každým, dvoukolově, 17 minut,
4+1
A mužstvo: Míra Cmár (B), Matyáš Sedlák, Matěj Soukup,
Lucka Doskočilová, Lukáš Novák, Evžen Kononov, David
Levkiv, Filip Sosvor, Kryštof Helák, Ondra Mázl, Jan Vilím.
B mužstvo: Evžen Kononov (B), František Opl, Robert
Muller, Jiří Smolík, Tomáš Vrba, Adam Hovorka, Ondra
Krejčí, Adam Syrůček, Pavel Vodrážka, Denis Jošt, Oskar
Brun, Ivan Rytnauer.
Výsledky:

Pečky A : Poděbrady 0:0, 2:2
Pečky B : Poděbrady 1:2, 1:2
Pečky A : Pečky B 4:1, 5:0

Na prvním místě se umístili hráči AFK Pečky A, druzí byli
hráči Poděbrad a třetí místo obsadili hráči AFK Pečky B.
Děkujeme dětem za předvedené výkony a rodičům za vý−
bornou diváckou kulisu. Poděkování patří také sponzorovi
– společnosti KŘÍŽŮV MLÝN s.r.o. PEČKY, která pro děti
zakoupila medaile.

K dění mladší přípravky naleznete více informací na
našich stránkách www.fotbalek.websnadno.cz

určitě nezklamaly. Tentokrát ale chybělo i trochu potřebné−
ho štěstíčka.
Výsledky: AFK Pečky – Rakovník 1:0, – Slavia Praha 2:4, –
ČAFC Praha A 1:2, – Beroun 1:2, ČAFC Praha B 4:1, –
Králův Dvůr 0:2, – Sparta Praha 0:3.

Všem dětem mladší přípravky chceme poděkovat za
jejich zájem a přístup k tréninku a zápasům ve fotbalo−
vém roce 2009 a zároveň popřát hodně štěstí, zdraví a
sportovních úspěchů v roce 2010.

Trenéři Zdeněk a Honza.

Fotbalisté mladší přípravky v nových teplákových soupra−
vách pořízených díky finančnímu daru od společnosti RWE
Transgas, a. s.
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Vánoční turnaj

V sobotu 19. 12. 2009 sehrálo 19 hráčů pečecké fotbalové předpřípravky
(ročníky 03, 04, 05) svůj první turnaj ve sportovní hale v Pečkách.

Trénovat jsme začali v dubnu s panem Fejfarem, panem Krupkou a několika
nadšenými tatínky. V prosinci jsme se konečně dočkali našich prvních zápasů.
Vytvořili jsme dvě družstva a pozvali jeden tým z Nymburka. Hrála se dvě kola,
každý s každým. Zvítězil nymburský tým, na druhém místě skončilo družstvo
Pečky B a na třetím Pečky A.

Díky sponzorům dostali všichni hráči kromě opravdových medailí i čokolá−
dové, aby věděli, „jak vítězství chutná :–)“!

 Sponzorům a všem fandícím divákům děkujeme.
Na závěr roku 2009 si děti připily dětským šampaňským a už teď se těší na

další zápasy a turnaje v roce 2010.

Dne 25.12.2009 se opět konal v re−
stauraci Na hřišti již 12.ročník Vánoč−
ního šipkového turnaje, který pořádá
šipkový klub Plechovky Pečky. Zů−
častnilo se 47 hráčů registrovaných
i neregistrovaných a celý turnaj prová−
zela pěkná atmosféra plná bojovných
výkonů a vzájemného povzbuzování.

Hrálo se 301DO a pro ty nejlepší
byly připraveny krásné poháry a také
věcné ceny – za první místo byl ten−
tokrát soudek piva. Pro všechny zů−
častněné bylo připraveno v rámci tur−
naje malé občerstvení.  Jako již
tradičně, přijela spousta kvalitních
hráčů první i druhé ligové soutěže
a tak měl turnaj vynikající hráčskou
úroveň. Po velikém boji si nakonec
cenu nejvyšší odnesl hráč Kaskadérů

1. Gramblička FilipKaskadéři Libice
2. Hrubeš Marek Viktoria Radim
3. Loukota Petr Viktoria Radim
4. Štulajter Josef Žraloci Cerhenice
5.−6. Balšánek Petr

Plechovky Pečky
5.−6. Bašus Pavel

Zippo team Chlumec n/C
7.−8. Moravec Jiří

Žraloci Cerhenice
7.−8. Machata Lukáš

Viktoria Radim
9.−12. Strniště Tomáš
9.−12. Kmoch Ladislav
9.−12. Hanuliak Ivan
9.−12. Kobylák Miloš
13.−16. Bortlík Jaroslav
13.−16. Šimek Milan
13.−16. Jeřala Petr
13.−16. Bureš Miloslav
17.−24. Růžková Zuzana
17.−24. Hozáková Zuzana
17.−24. Malichová Irena
17.−24. Zácha Jiří
17.−24. Tucker Luke
17.−24. Markech Robert
17.−24. Hornová Martina
17.−24. Holmanová Romana
25.−32. Jícha Marek
25.−32. Beran
25.−32. Kladivo Aleš
25.−32. Janeba Lukáš
25.−32. Krejčí Zdeněk
25.−32. Feit Tomáš
25.−32. Vondráček Zbyněk
25.−32. Peřka Pavel
33.−47. Kozák Luděk
33.−47. Humpolák Jiří
33.−47. Hrušková Iveta
33.−47. Štégl Petr
33.−47. Moravcová Eliška
33.−47. Třešňák Luboš
33.−47. Běhal Filip
33.−47. Vondráčková Lucie
33.−47. Drška Václav
33.−47. Kozák Martin
33.−47. Pavelková Zuzana
33.−47. Štěpánek Michal
33.−47. Jirásek Aleš
33.−47. Feitová Magda
33.−47. Heřmánek Martin

Libice Filip Gramblička, kterému
tímto gratulujeme a Všem hráčům,
kteří si přišli zaházet, bychom chtěli
poděkovat za skvělé výkony a pří−
jemnou atmosféru turnaje.

Také bychom tímto rádi poděko−
vali našim milým sponzorům a to fir−
mě Kobla Pečky, autodopravě pana
Peřky a hlavně panu Vorlíčkovi–maji−
teli restaurace s rodinou za skvělou
pomoc a podporu týmu a za to, že vždy
vyjdou vstříc – děkujeme ;–)

V tento den nás bohužel zastihla
také velice smutná zpráva. Svůj boj
s těžkou nemocí prohrál náš dlouhole−
tý kamarád a člen týmu pan Jaroušek
Chuchla. Zůstane navždycky v našich
srdíčkách a na jeho počest bude uspo−
řádán turnaj s jeho jménem. Memoriál

12. ročník Vánočního turnaje

v šipkách

Jarouška Chuchly. Budeme vždycky
vzpomínat.

Nakonec bych ráda jménem týmu
pozvala všechny, kteří fandí šipkové−
mu sportu, ať si přijdou zahrát a také
popřát pěkný a úspěšný rok 2010 a ať
je v něm co nejvíce radosti a úspěchů
a co nejméně starostí.

Těšíme se na shledanou!
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