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11. číslo  cena 6 KčX. ročníklistopad 2009

Vítězové turnaje v minigolfu Vojta Vais, Martin Vrzal
a nejmladší účastník Aleš Mráz.

Poděkování

za finanční dar

Žáci 4. A  děkují panu Kurkovi,
že  i v letošním roce daroval naší tří−
dě jako dar částku 5 000 Kč, kterou
stejně jako v minulých letech použi−
jeme jako dopravné na třídní výlet.

Uvědomujeme si, že jeho jednání
je výjimečné a vážíme si toho.

S důvěrou do školy,

zvládneme to

 Prázdniny už dávno skončily, nový
školní rok se naplno rozběhl a přání
nás všech na trati je co nejúspěšněj−
ší cíl.

Přejeme ho také našim třeťákům,
kteří se už na startu museli potýkat
s neobvyklými překážkami. Nenastu−
povali totiž do tří paralel A, B, C tak,
jak by byli zvyklí, ale pouze do dvou
A,B. Třída C se musela rozdělit a posí−
lit kolektivy dvou zbývajících, které
se naplnily do počtu 29 žáků. Radost
z tohoto opatření, daného státní poli−
tikou financování českého školství, ne−
měl nikdo. Ani škola, ani rodiče, natož
naši žáci, kterých se změna dotýkala
nejvíce.

Mysleli jsme právě na ně a snažili
se pro všechny děti vytvořit příznivé
prostředí pro jejich adaptaci a co nej−
citlivěji napomáhat k vytvoření pozi−
tivních citových vazeb mezi novými
spolužáky. Jsme přesvědčeni, že právě
atmosféra důvěry a pocitu bezpečí da−
ného právy každého z nás, ale také zod−
povědné plnění školních povinností je
zárukou úspěšného výchovně vzdělá−
vacího procesu. To je ta správná cesta.

V rámci školního vzdělávacího programu pro rok 2009/10 jsme naplánovali
několik projektů společných pro obě třídy. Jejich cílem je možnost žáků vytvá−
řet pracovní skupiny libovolně a na základě přátelských vztahů z minulých
dvou ročníků. První takovou aktivitou bylo cvičení v přírodě uskutečněné
v teplých slunečných dnech měsíce září. Žáci prověřovali a trénovali nejen svou
fyzickou zdatnost a samostatnost v rozhodování, ale zvláště schopnost dobré
spolupráce v kolektivu. Pod názvem „S Machem a Šebestovou za piráty“ (posta−
vy, které nás provázejí celoroční etapovou hrou) aktivně plnili zadané soutěžní
úkoly tělovýchovné, dopravní, přírodovědné i zeměpisné.

Celou akci hodnotíme jako zdařilou a těšíme se na další, které nás v tomto
školním roce čekají. Věříme, že budou stejně úspěšné a obohatí naše žáky řadou
praktických dovedností.

 J. Holubová, M. Plačková, třídní učitelky 3. r.

Z obsahu: Informace z radnice  Z pečecké školy  Polabí regionální

produkt®  O typech žloutenky   MC Pramínek  Kulturní středisko

 Osobnost regionu  Volejbal  Lhotecká cyklostezka 
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Usnesení č. 4/2009

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky konané−
ho dne 23. 9. 2009 v 17.30 hodin v obřadní síni MěÚ
Pečky.

Zastupitelstvo města přijímá toto usnesení:

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

Zastupitelstvo je schopno se usnášet vzhledem k pří−
tomnosti 11 členů Zastupitelstva města Pečkách.
     Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vy−
hlášeno.

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
Informaci starosty ve věci uzavření SOD se zhotovite−

lem investiční akce „Snížení znečištění odpadních vod
Města Pečky“.

Informaci starosty o podaných žádostech o dotaci v rám−
ci projektu Leader:

a) Dětské hřiště „Sokoliště“
b) Komunikace ulice „V Horkách“.

III. Zastupitelstvo města schvaluje:
a) Dohodu o postoupení smlouvy o dílo č. 119117 mezi

smluvními stranami MVDr. Ivo Jouza, bytem Drkolnovská
136, Příbram – Město Pečky, Masarykovo nám. 78 – De−
konta, a. s. se sídlem Dřetovice 109, Stehelčeves, jejímž
předmětem je provedení díla pod názvem „Zpracování prů−
zkumu znečištění a rizikové analýzy“, zahrnující provede−
ní průzkumu znečištění zemi, podzemních vod, zpracování
analýzy rizik, zpracování PD sanačního zásahu, včetně kal−
kulace předpokládaných nákladů.

b) Dohodu o finančním vypořádání „práv a povinností
vyplývající z dohody o postoupení smlouvy o dílo č. 119117“
mezi smluvními stranami MVDr. Ivo Jouza., bytem Drkolnov−
ská 136, Příbram − Město Pečky, Masarykovo nám. 78. Nedíl−
nou součástí této dohody je příloha č. 1 – kopie smlouvy o dílo
č. 119117 uzavřené mezi MVDr. Ivo Jouzou, bytem Drkolnov−
ská 136, Příbram a společností Dekonta a.s. se sídlem Dřetovi−
ce 109, Stehelčeves.

c) Smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci, včet−
ně příloh pro projekt „Město Pečky – Odstranění zdravotních
rizik pro obyvatele města Pečky“ podané do OPŽP, prioritní
osa č. 4 v termínu do 30. 9. 2009 mezi smluvními stranami
město Pečky, Masarykovo nám. 78 Pečky a SPF Group, v. o. s.
Masarykova 129/106 Ústí nad Labem. Předmětem této smlou−
vy je zpracování a podání žádosti o dotaci na SFŽP ČR.

d) Bezúplatný převod pozemku č. parc. 498/4 v k. ú.
Pečky o celkové výměře 341m2 od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, pracoviště Kolín na město
Pečky.

IV. Zastupitelstvo města ukládá:
1. Starostovi města uzavření Dohody o postoupení

smlouvy o dílo č. 119117 mezi smluvními stranami MVDr.
Ivo Jouza, bytem Drkolnovská 136, Příbram – město Pečky,
Masarykovo nám. 78 – Dekonta, a. s. se sídlem Dřetovice

109, Stehelčeves, jejímž předmětem je provedení díla pod
názvem „Zpracování průzkumu znečištění a rizikové analý−
zy“, zahrnující provedení průzkumu znečištění zemi, pod−
zemních vod, zpracování analýzy rizik, zpracování PD sa−
načního zásahu, včetně kalkulace předpokládaných nákladů.

2. Starostovi města uzavření Dohody o finančním vypo−
řádání „práv a povinností vyplývající z dohody o postoupení
Smlouvy o dílo č. 119117“ mezi smluvními stranami MVDr.
Ivo Jouza., bytem Drkolnovská 136, Příbram – Město Pečky,
Masarykovo nám. 78. Nedílnou součástí této dohody je přílo−
ha č. 1 – kopie smlouvy o dílo č. 119117 uzavřené mezi MVDr.
Ivo Jouzou, bytem Drkolnovská 136, Příbram a společností
Dekonta, a. s. se sídlem Dřetovice 109, Stehelčeves.

3. Starostovi města uzavřít Smlouvu o dílo na zpraco−
vání žádosti o dotaci, včetně příloh pro projekt „Město Peč−
ky – Odstranění zdravotních rizik pro obyvatele města Peč−
ky“ podané do OPŽP, prioritní osa č. 4 v termínu do 30. 9.
2009 mezi smluvními stranami Město Pečky, Masarykovo
nám. 78 Pečky a SPF Group, v. o. s. Masarykova 129/106
Ústí nad Labem. Předmětem této smlouvy je zpracování
a podání žádosti o dotaci na SFŽP ČR.

4. Starostovi města uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu pozemku č. parc. 498/4 v k. ú. Pečky o celkové
výměře 341m2 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, pracoviště Kolín na město Pečky.

Jednání rady města zahájil a řídil starosta města pan Mi−
lan Urban.
Rada bere na vědomí:

– Žádost AFK Pecky ohledně řešení pohledávky nedo−
platku spotřeby plynu Jaroslavu Šulcovi s tím, že konečné
rozhodnutí bude dáno po předložení faktury na příštím za−
sedání RM.

– Petici občanů části obce Velké Chvalovice ve věci
posouzení stavu a možné rekonstrukce rybníku a jeho při−
lehlých částí.

– Zprávu vedoucí odboru správy majetku města a BH
ohledně havarijní! čp. 40 Masarykovo nám.

– Zápis z jednání školské rady ze dne 7. 9. 2009.
Rada schvaluje:

– Maximální přírůstek měsíčního nájemného dle záko−
na číslo 107/2006 Sb. O jednostranném zvyšování nájem−
ného z bytu s platností od 1. 1. 2010. Zároveň RM schvalu−
je slevy z nájemného vybraným bytům.

– Navýšení rozpočtu pro příspěvkovou organizaci ZŠ
Pecky z důvodu vyřešení havárie výsuvné sprchy ve školní
jídelně.

– Dar pro Českobratrský evangelický sbor v Peckách na
výměnu půlkruhového okna v arkýřové fasádě na západní
straně z pohledu Husova náměstí na čelní straně budovy.

– Program a termín veřejného zasedání ZM dne 23. 9.
2009 od 17.30 hod v obřadní síni MěÚ Pecky.

– A doporučuje ZM ke schválení bezúplatný převod po−
zemku č. parc. 498/4 o celkové výměře 341 m2 v obci a k.ú.
Pecky od UZSVM Kolín.

Rada města Peček
konaná dne 21. září 2009
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Rada města Peček
konaná dne 5. října 2009

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

– Informaci starosty ohledně podané žádosti na zateple−
ní hlavní budovy Základní školy Pečky, včetně výměny
oken + kalkulace nákladů na projekt.

– Informaci starosty ohledně podané žádosti o dotaci ve
věci investiční akce „Odstranění zdravotních rizik pro oby−
vatele Peček“.

– Uzavřít smlouvu o výpůjčce na pozemek č. pare. 1977/
1 o celkové výměře s ÚZSVM Kolín.

– Uzavření dohody o užívání společné věci na pozemek
č. parc. 1460/23 o celkové výměře 409 m2 s UZSV Kolín
(jedná se o id. podíl 1/5).

– Podání žádosti na KÚ Středočeského kraje – odbor
školství, mládeže a sportu o prominutí zmeškání termínu ve
věci změny v rejstříku škol u činnosti školní družina, školní
klub ve věci navýšení kapacity žáků z počtu současných
120 na 180 žáků.

– Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Pecky a vlast−
níky pozemků MVDr. Jouzou a Milanem Prokůpkem z dů−
vodu podání žádosti o dotaci na OPŽP ve věci „Odstraněni
zdravotních rizik pro obyvatele města Pecky“. Nájemní
smlouva se týká části č. parc. 1181/1 v obci a k. ú. Pecky o
přibližné výměře 2 500m2 za 1 Kč/rok.
Rada neschvaluje;

– A nedoporučuje ZM povolit výjimku z OZV č. 4/2004
vydané Městem Pečky ve věci žádosti společnosti Lucky
Money, a. s. – kolaudace sportbar – herna.
Rada ukládá:

– Vedoucí ekonomicko−správního odboru M. Bahníko−
vé připravit na příští jednám RM rozpočtové opatření z dů−
vodu navýšení výdajů v ZŠ Pecky.

– Vedoucímu odboru výstavby, zemědělství, životního
prostřední a dopravy Ing. Zavřelovi provést šetření a zadat
zpracování posouzení stavu rybníku a přilehlého okolí ve
Velkých Chvalovicích.

– Vedoucí odboru správy majetku města a BH Ing. Rů−
žičkové zajistit zpracovaní cenový nabídek na demolici
domu čp. 40 a případně zaslat výpověď z nájmu nebytové−
ho prostoru p. Phong Nguyen Huu a MVDr. Holému a ná−
sledně připravit návrh na náhradní prostor. Uvedené nákla−
dy na demolici zahrnout do rozpočtu roku 2010.

– Starostovi města uzavřít nájemní smlouvu mezi měs−
tem Pecky a vlastníky pozemků MVDr. Ivo Jouzou a Mila−
nem Prokůpkem z důvodu podání žádosti o dotaci na OPŽP
ve věci „Odstranění zdravotních rizik pro obyvatele města
Pecky“. Nájemní smlouva se týká části č. parc. 1181/1
v obci a k. ú. Pecky o přibližné výměře cca 2 500m2.

– Starostovi města uzavřít smlouvu o výpůjčce na poze−
mek 1977/1 o celkové výměře 51m2 SÚZSVM Kolín.

– Starostovi města uzavřít dohodu o užívání společné
věci na pozemek č. parc. 1460/23 o celkové výměře 409m2

s UZSVM Kolín.

– Výroční zprávu 2008 Maminky sobě, o. s.
– Termín a program městského plesu.

Rada schvaluje:
– Vyřazení a likvidaci starého pianina na základě žádo−

sti ředitele Základní školy Pečky. Dle znaleckého posudku
je hudební nástroj ve velmi špatném stavu a oprava velmi
nákladná.

– Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcné−
ho břemene mezi Městem Pečky a SÚS Kutná Hora ve věci
uložení napájecího kabelu pro realizaci investiční akce
„Bezpečná cesta dětí do školy ve městě Pečky“.

– Uzavření nájemní smlouvy s firmou Trhy a jarmarky
v ČR, p. Němec, Chotěboř na dobu určitou od 1. 3. 2010–
31. 12. 2010 za účelem provozování trhů.

– Zakoupení a zprovoznění dohlížecí kamery místo vad−
né kamery na Masarykově nám. v Pečkách. Nákup bude
financován z kapitoly „bezpečnost a pořádek“.

– A doporučuje ZM ke schválení prodej části pozemku
č. parc. 1841 p. Karolíně Svobodové, Pečky 196.

– Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Pečky a firmou
VODOS, s. r. o. Kolín ve věci napojení kanalizačních přípo−
jek a vypracování samostatných projektů pro vydání ÚS
akce „Splaškové kanalizační přípojky, Pečky“, včetně zpra−
cování orientační kalkulace ceny kanalizační přípojky. Ná−
klady spojené s vypracováním PD budou hrazeny z příspěv−
ku na investici od obyvatel, jež schválilo ZM.
Rada neschvaluje:

– Provedení atestace ISVS dle cenové nabídky společ−
nosti Equica, a. s. Praha 9 z důvodu omezených finančních
prostředků rozpočtu města.
Rada ukládá:

– Starostovi uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zří−
zení věcného břemene mezi městem Pečky a SÚS Kutná
Hora ve věci uložení napájecího kabelu pro realizaci inves−
tiční akce „Bezpečná cesta dětí do školy ve městě Pečky“.
Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové uzavřít
nájemní smlouvu s firmou Trhy a jarmarky v ČR, p. Němec,
Chotěboř na dobu určitou od 1. 3. 2010–31. 12. 2010 za
účelem provozování trhů.

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové
zveřejnit záměr na prodej části pozemku č.parc. 1841 p.
Karolíně Svobodové, Pečky 196.

– Vedení města pozvat zástupce AFK na příští zasedání
RM dne 19. 10. 2009 – řešení parkování před fotbalovým
hřištěm, pořadatelská služba.

– Stavebnímu odboru Ing. Zavřelovi zaslat dopis kompe−
tentním orgánům ve věci snížení rychlosti v ulici tř. Jana
Švermy.

– Starostovi jednat s provozovatelem Kabelové televize
CZ ve věci snížení ceny dohlížecí kamery.

– Starostovi města uzavřít smlouvu o dílo mezi městem
Pečky a firmou VODOS, s. r. o. Kolín ve věci napojení kana−
lizačních přípojek a vypracování samostatných projektů pro
vydání ÚS akce „Splaškové kanalizační přípojky, Pečky“,
včetně zpracování orientační kalkulace ceny kanalizační
přípojky.
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V sobotu proběhl druhý bleší trh v Kulturním středisku
v Pečkách. Převažoval zájem o koupi než o prodej. Lidé se
bojí prodat své nepotřebné věci a raději je hodí do popelni−
ce. Bleší trh se koná každou první sobotu v měsíci a tak to
bude 7. listopadu.

Šuková V. Kulturní středisko Pečky

V neděli se na minigolfovém hřišti v Pečkách uskuteč−
nil závěrečný turnaj sezony. Sice foukal velký vítr, ale hráči
si s tímto hendikepem poradili a kolo od kola své výsledky
zlepšovali. Nakonec si první místo udržel Vojta Vais, druhý
byl Martin Vrzal a těsně za nim skončil nejmladší účastník
Aleš Mráz.

Šuková V. Minigolfclub Pečky

Kulturní středisko Pečky

Bleší trh

Minigolf Pečky

Vzpomínka
Odešla tiše, beze slůvka rozloučení
dne 14. 11. 2008
naše maminka, babička, prababička
a sestra, paní

S bolestí v srdci vzpomínají
dcery s rodinami a sestra Jiřina

Anna Votýpková.

Dne 4. 12. 2009
se dožije životního výročí 70 roků paní

Blahopřání

Milá manželko, maminko a babičko. Jsi skutečná opora
celé naší rodiny. Děkujeme Ti za všechno, co pro nás děláš.

Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let Ti ze
srdce přeje

manžel a děti s rodinami.

Jindřiška Trnková
rozená Lípová

z Velkých Chvalovic.

Rekonstrukce a přístavba ZUŠ

již začala

Pro rekontrukci a přístavbu Základní umělecké školy,
všem nám známé jako "Mládežák" byla vybrána firma JMA z
Jihlavy. V současné době probíhají práce na přístavbě dal−
ších učeben, aby mohlo co nejdříve dojít k novému zastřeše−
ní objektu. Probíhá výměna oken. Budova se v rámci této
akce dočká nejen přístavby nových učeben, ale
i změny systému vytápění z lokálních plynových topidel na
centrální vytápění pomocí plynového kotle a teplovodních
radiátorů. Podstatnou změnou je osazení nových oken v hlav−
ním sále směrem do ulice Barákova. Tím by mělo dojít
k výraznému prosvětlení dříve poměrně tmavého sálu. V rámci
této akce bude samozřejmě provedeno i zateplení fasády.

Akce je spolufinancována z prostředků ROP Střední če−
chy z tvz Evropských fondů.

Petr Dürr
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2.   11. 2009 –  Liberec – Status Quo
7.   11. 2009 – O2 Sázavafest
17. 11. 2009 – Eros Ramazzotti
24. 11. 2009 – Alice in Chains
25.  11. 2009 – Nazareth 2009 Czech Tour
27. 11. 2009 – The Prodigy
30. 11. 2009 – Backstreet Boys
3, 4. 12. 2009 – Electric Light Orches−
tra  (ELO)
15. 11. 2009 Paramhans Svámí Mahéš
Varánanda – cesta ke svobodě
1. 2. 2010 – Shaolin Czech Tour 2009
Chris Rea
27. 2. 2010 – Jean Michel Jarre
ÚNOR 2010 – The australian Pink
Floyd Show
ÚNOR 2010 – Lord of dance
ÚNOR 2010 – Europe
CREMATORY + INTERITUS

Hudební a kulturní

programy

Program listopad 2009

Scházíme se
každou středu od 9 do 13 hodin

4. 11. Tvoření s Jarčou
11. 11. Minidivadélko zahrané ma−
minkami z MC Pramínek.
18. 11. Zpíváníčko s Míšou
Zpívání a hra na Orffovy nástroje.
25. 11. Předvánoční kouzlení
Výroba adventních věnců, s sebou sla−
měný korpusový věneček, svíčky a

Vzdělávací centrum Pečecka

třída Jana Švermy 141, Pečky.

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

www.vzcentrum.cz

Mateřské centrum Pramínek

Upozornění
Městská knihovna Sv. Čecha

v Pečkách zahájila on−line prodej
vstupenek společností

TICKETPRO, TICKET ART,
 TICKETPORTAL.

Kulturní a sportovní akce
máte nyní na dosah…

Ing. Josef Křovák
*12. 10. 1884 †3. 9. 1951

Narodil se v Pečkách v okrese Nym−
burk, český geodet, autor na území ČR

a SR dosud pro civilní účely používa−
ného národního kartografického kon−
formního (stejnoúhlého) kuželového
zobrazení v obecné poloze, zavedené−
ho katastrálním zákonem 177/1927 Sb.

S tímto zobrazením se váže souřad−
nicový systém S−JTSK (systém jednot−
né trigonometrické sítě katastrální),
platný pro území ČR nařízením vlády
č.116/1993 Sb.

V letech 1905 až 1944 působil Ing.
Křovák ve státní zeměměřičské službě,
nejprve u různých katastrálních úřadů
v Čechách, v letech 1916–1918 v trian−
gulační kanceláři ve Vídni. V období
1918–1942 působil na ministerstvu fi−
nancí, kde se zasloužil o založení trian−
gulační kanceláře. (Ministerský rada
a přednosta odd. III/ 6)

V letech 1942–1944 pracoval v Ze−
měměřičském úřadu Čechy a Morava.
Vypracoval původní metodu pro vypra−
cování velkých trigonometrických sítí,
propracoval zobrazovací metodu pro čs,
mapovací práce, spolupracoval na no−
vém katastrálním zákonu. Sestavil četné
tabulky pro geodetické výpočty, např.
dvanáctimístné logaritmické tabulky tri−
gonometrických funkcí (1928, 2. vyd.
1944), Koeficienty pro výpočet druhých
interpolačních členů (1928, 2. vyd.
1944).
Josef Křovák zemřel ve Škvorci v okre−
se Praha–východ.
Letos 12. 10. uplynulo 125 let od jeho
narození.

Tvrz Jaroslav (www.zememeric.cz)

Z regionuPoděkování
Kubistický evangelický

kostel v Pečkách má své-

ho mecenáše!

Za všechny obdivovatele

kubismu bych chtěla podě-

kovat panu PhDr. Milosla-

vu Vlkovi za jeho dar, který

věnoval na neodkladnou

opravu střechy evangelic-

kého kostela v Pečkách.

Darovaná částka 190 tisíc

Kč navíc pokryla i náklady

na výměnu původního

okna v prvním patře za věr-

nou kopii vyrobenou dle ori-

ginálu

„Zapomenutý kubismus“

to je název studie o archi-

tekuře, okolnostech vzni-

ku a významu zdejšího

evang. kostela. Sám její

autor, pečecký občan Dr.

Vlk, nám však svými činy

dokazuje, že jeho přáním

je opak!

Mgr. Dagmar Hauznerová

„V čem spočívá tvůrčí pro-

ces ve vědě?  Snad ve

schopnosti poznat, co je

důležité a co podružné“.

Jaroslav Heyrovský větvičky, ostatní pomůcky zajištěny.
Ostatní aktivity MC Pramínek:
Středa odpoledne – 16.00 h
Hravé muzicírování pro začátečníky –
hudebně dramatický kroužek s lektor−
kou Míšou Brčákovou.
16.45 h  Hravé muzicírování pro po−
kročilé – cena 35 Kč.
Úterý – 16.00 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.
Vstupné na dopolední programy: 30 Kč,
členové OS Maminky sobě 15 Kč, děti
zdarma, poplatek za použitý materiál
10 Kč.
Najdete nás ve Vzdělávacím centru
Pečecka.
Kontakty: 722 671 480
www.praminek.unas.cz
mcpraminek@seznam.cz
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Základní škola

a Mateřská škola Tatce

přijme do pracovního poměru
KUCHAŘE–KUCHAŘKU, VYUČENÉHO V OBORU.

Nástup možný ihned.
Plat: v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb.

Zákoníkeu práce v platném znění a nařízením
vlády č.469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog

prací a kvalifikační předpoklady.

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Uhrová,
tel.: 602 245 923, 325 595 567

e−mail: zs.tatce@seznam.cz
IČ: 71005765

Nabízím
výuku, popřípadě doučování žáků ŽŠ i studentů SŠ:

 český, anglický a německý jazyk.

Mgr. J. Lhotková, tel.: 774 811 432,
e−mail: lhotkova.jana@seznam.cz

Hledám podnájem v Pečkách. Tel.: 739450752

20 let od převratu aneb

sami se usvědčují z neúspěchů

Za několik málo dnů si připomene−
me 20 výročí od převratu z roku 1989.
Dnes a denně nám média přináší zprá−
vy, pořady nebo aspoň zmínky o nedo−
statcích, vadách, popřípadě zločin−
ných praktikách předlistopadového
režimu a KSČ.

Anebo nám trapně vysvětlují, že teh−
dejší úspěchy, které nelze zamlčet, vlast−
ně úspěchy nebyly a někde je určitě skry−
to nějaké čertovo kopýtko, jen jej najít.
Vzhledem k tomu, že od převratu uply−
nulo 20 let, člověk by spíš očekával pře−
hled úspěchů, kterých se dosáhlo za toto
období. Vždyť za tu dobu takřka vyrost−
la nová generace a každá generace má
aspoň morální povinnost předat násle−
dující generaci o něco více, než převza−
la od předchozí. Nebo snad není čím se
za tuto dobu chlubit a co ukázat?

Podle médií mi to tak připadá. Ved−
le antikomunismu se ještě tak dozvíme
něco z černé kroniky nebo o skandá−
lech politiků a jiných celebrit. Ve vzta−
hu k úspěchům současného režimu se
nanejvýš cituje, že máme banány bez
fronty, můžeme, pokud na to máme, jez−
dit do zahraničí a máme demokracii.
K té demokracii bych měl malé připo−

mínky. Podle mě demokracie nezname−
ná jen moci vyslovit nahlas své názory,
ale také aby je někdo byl ochoten po−
slouchat a reagovat na ně a umožnil
společnosti je posoudit a vybrat si z nich
ty nejpřijatelnější. Pokud tomu tak není,
nelze o demokracii hovořit. A je zcela
jedno, jestli zveřejnění různých názorů
zabráním cenzurou, anebo mocí peněz
ovládnu média a v nich připustím jen
zveřejnění těch názorů, které se mi hodí.
Navíc se mi nelíbí, když mi představite−
lé státu v případě, že jsem podveden,
okraden já, můj soused a nebo je oši−
zen i stát, když někdo mlátí jiné jen pro
jejich názor nebo barvu pleti nebo i jen
pro jinou klubovou příslušnost atd.,
přesvědčují že je to daň za demokracii.

Pořád se mi i vtírá vzpomínka na ha−
lasná prohlášení popřevratových otců
národa, jak se budeme mít a jak bude naše
republika vzkvétat. Proto se už asi nesrov−
návají statistické údaje před rokem 1989
a po něm. Nepřipomínám takřka 100%
zaměstnanost, výsledky školství, sociální
zabezpečení, bezplatné zdravotnictví
a další, což jsme považovali za samozřej−
most. Ale pokud vzpomínám, měl tehdy
stát něco přes 20 mld. Kč aktiv a kolem
100 tun zlatých rezerv a patřil mezi věři−
telské země. Většina majetku patřila stá−

tu nebo družstvům, tedy našim občanům,
kteří z něho měli i profit. V současnosti se
mluví o dluhu takřka ve výši jednoho bi−
lionu Kč, a státní majetek se každým dnem
zmenšuje a již delší dobu patříme mezi
dlužnické země. Proto asi musíme přehod−
nocovat neustále zdravotnictví, sociální
zabezpečení atd.

A tak si myslím, že proto je zapotře−
bí antikomunistické propagandy,
i když všichni víme, že tu komunismus
nebyl. A také víme o řadě nedostatků,
které byly, ale chtěli jsme je řešit a ne
jich zneužívat.

Myslím si, že současní mocipáni se
sami ze svého neúspěchu touto propa−
gandou usvědčují. Vždyť kdyby splnili
jen část z toho, co lidem před 20 lety
slibovali, tak by, jak se říká, na minulý
režim nikdo ani nevzpomněl. Proto i mu−
síme mít různé úřady, ústavy a neustále
obnovovat seznamy ať těch nebo těch.
Hlavně jen se vyhnout soudu současnos−
ti. Chtěl bych jim připomenout ale výrok
W. Churchilla, kterého snad ani úřad
pro dokumentaci a vyšetřování zločinů
komunismu nebude podezřívat ze sym−
patií se socialismem. Ten v I. díle svých
pamětí říká, kdo se neustále obrací do
minulosti, ztrácí svou budoucnost .

Luděk Vinohradník

����������������������������������������������������

zpracování cenových nabídek

široký výběr odstínů

míchání na počkání

Chapa Stavebniny
Pečky, tř. 5. května
tel.: 774 736 030
www.chapa.cz
prodejna@ chapa.cz
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Výkup železného šrotu

a kovů

CERHÝNKY

      PO –PÁ od 9 do 15.45 hodin

první sobota v měsíci

mimo státní svátky

(11. 7. 09, 8. 8. 09, 5. 9. 09 atd.)

             od 9 do 11.30 hodin

Tel. /fax: 321 79 22 14

mobil: 604 205 328

Výkup

použitých autobaterií

Zajištujeme

ODVOZ ŠROTU

nákl.voz.Tatra 815 s HR.

Možná individuální dohoda

pro mimo pracovní dobu.

e-mail vopavopa2@seznam.cz
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Jako v každém roce, tak i v tom le−
tošním nás, žáky 4. A, čeká řada zají−
mavostí a úkolů, které vycházejí z uči−
va tohoto ročníku.

Průvodcem nám bude tzv. „Prófa
šílený“, o němž jsme si něco pověděli
a na základě vyprávění se ho snažil
i namalovat. Je to vědec, který by rád
sestrojil stroj času a díky němu mohl
nahlížet do různých dob a staletí.

My jsme zatím procestovali v rám−
ci vlastivědy pravěk, a proto jsme na−
vštívili kolínské muzeum zaměřené na
tuto tematiku.Výlet se vydařil, dozvě−
děli jsme se další informace o této době
a umíme si život pravěkých lidí lépe
představit.

žáci 4. A

Ve čtvrté třídě nám přibyl jeden
nový zajímavý předmět: vlastivěda.
V prvním pololetí se v něm učíme
o nejstarších českých dějinách. A ne−
mohli jsme tedy začít nikde jinde než
v pravěku.

Povídali jsme si o starší době ka−
menné a o tom, jak pravěcí lidé žili,
čím se živili, jaké nástroje používali.
V pátek 18. 9. 2009 jsme si udělali celý
pravěký den. Abychom měli předsta−
vu o pravěkém životě, přinesli někteří
spolužáci naučné knihy o pravěku.
Také jsme si přečetli ukázky z knihy
Eduarda Štorcha Lovci mamutů. A na−
víc nám paní učitelka pustila pravěký
díl populárně−vědeckého animované−
ho seriálu Byl jednou jeden člověk.

Potom už jsme měli o pravěku přes−
nější představu a mohli jsme si na něj

Dne 1.10. 2009 se konal podzimní
trojboj atletických přípravek. Závodů
se velmi úspěšně zúčastnili atleti i ro−

Základní škola Pečky

zahrát. Rozdělili jsme se do pravěkých
tlup, vymysleli jsme si pravěká jména
a zkoušeli jsme se po pravěkém způso−
bu dorozumívat. Také jsme si vyzkou−
šeli, jak se v pravěku počítalo − to byla
ale fuška spočítat stádo, když ještě ne−
znali řády a neuměli ani násobit!

Každá tlupa také předvedla svůj ri−
tuál na oslavu úspěšného lovu. Pravě−
ký jídelníček bychom sice ochutnat ne−
chtěli, ale je zajímavé dozvědět se něco
o životě našich předků. Těšíme se na
další učivo vlastivědy.

žáci 4. B

Čtvrťáci v pravěku

diče z pečecké přípravky. Závodilo se
v běhu na 60 m, skoku dalekém a hodu
kriketovým míčkem. Na závěr se běže−
la štafeta rodičů s dětmi.

Naši závodníci podávali velmi kva−
litní výkony a bojovali ze všech sil.
Velkou podporou jim byli rodiče, kte−
ří svým sportovcům fandili a povzbu−
zovali je k ještě lepším výkonům.

Výsledky

Martinec Jan 1. místo,

Vilím Jan 1. místo,

Kozák Martin 4. místo,
Vlasák Marek 4. místo,

Braňková Anna 7. místo,

Vrbová Žaneta 5. místo,
Martinec David 12. místo,

Jeřábek Martin 7. místo,

Výrazný úspěch v atletice

žákyň ZŠ Pečky

Ve středu dne 7. 10.  2009 se kona−
lo okresní kolo v přespolním běhu
v Kolíně, kterého se účastnily naše
žákyně ze 6., 8. a 9. ročníku.
Starší žákyně ve složení:
Jiranová Helena,
Procházková Katka,
Svobodová Anna
Rožňová Denisa
získaly stříbrné medaile.

Výrazného úspěchu dosáhla Hele−
na Jiranová, která zvítězila. Katka Pro−
cházková obsadila skvělé 4. místo.

Obě žákyně jsou aktivními členka−
mi kolínského atletického oddílu, se

kterým obsadili 2. místo na mistrov−
ství ČR v atletice.

Barbora Glaserová

Sport

na základní  škole
Atletická přípravka při ZŠ Pečky
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Pečovatelská služba města Pečky se sídlem
v domě s pečovatelskou službou ve Chvalovické ulici
čp. 1042 v Pečkách  nabízí své služby.

Identifikační údaje organizace

Název organizace: Pečovatelská služba města Pečky
Adresa: Chvalovická 1042, 289 11 Pečky
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 61883531
Druh služby: pečovatelská služba
Identifikátor služby: 5872419
Zřizovatel: město Pečky
Kontaktní osoba: Bc. Ivana Zíchová, ředitelka
Telefon, záznamník, fax: 321 785 106
E−mail: pec.sluzba.pecky@centrum.cz
www stránky: www.pecky.cz/pecovatelska−sluzba

Kapacita: 235 uživatelů
Formy poskytování: terénní

ambulantní

Terénní forma pečovatelské služby je poskytována v
domácnostech uživatelů:

v domech s pečovatelskou službou a v chráněných by−
tech v Pečkách,

v bytech či rodinných domcích v Pečkách, Dobřicho−
vě a Ratenicích.

Ambulantní forma pečovatelské služby je zajišťována
ve středisku osobní hygieny ve Chvalovické ulici čp. 1042
v Pečkách uživatelům z:

Peček,
Dobřichova,
Poříčan,
Ratenic.

Uživatelé, pro které je obtížné nebo zcela nemožné
dopravit se do střediska samostatně, jsou dováženi autem
organizace.

Občanům obcí Dobřichov, Poříčany a Ratenice je služ−
ba poskytována na základě „Smlouvy o zajištění úkonů
pečovatelské služby“ uzavřené mezi obcí a Pečovatelskou
službou města Pečky.

Poslání organizace
Posláním organizace je zachovat vždy lidskou důstoj−

nost uživatelů, vycházet z jejich individuálních potřeb,
motivovat je tak, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém
přirozeném prostředí.

Principy poskytovaných služeb
 respektování soukromí uživatele,
 respektování lidské důstojnosti každého člověka bez

ohledu na jeho rasu, náboženské vyznání a sexuální ori−
entaci,
 profesionální přístup kvalifikovaných pracovníků,
 podpora aktivního života.

Cíle služby
Cílem služby je podporovat běžný způsob života u osob,

které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronické−
ho onemocnění nebo zdravotního postižení a poskytovat
kvalitní služby rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby.

Cílová skupina a její věková struktura

Cílová skupina

osoby s chronickým onemocněním,
osoby se zdravotním postižením,
rodiny s dítětem/dětmi,
senioři.

Věková struktura
bez omezení věku.

Pečovatelská služba u cílové skupiny „rodiny s dítě−
tem/dětmi“ může být poskytnuta:

rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo
více dětí,

 rodinám, které trvale pečují o dítě s těžkým zdra−
votním postižením,

přechodně rodinám při vážných překážkách na
straně rodičů, jako je např. nemoc, rekonvalescence, lá−
zeňská léčba nebo úmrtí jednoho z rodičů.

Službu nelze poskytnout osobě:
která nemá trvalé bydliště v Pečkách ani v obci,

se kterou má organizace uzavřenou „Smlouvu o zajištění
úkonů pečovatelské služby“,

 která může ohrozit, popřípadě ohrožuje, sebe nebo
okolí z důvodu akutní nebo nestabilizované duševní ne−
moci nebo závislosti na alkoholu či drogách,

 která má akutní infekční nebo parazitární  one−
mocnění,  jejíž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí zdra−
votní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení,

 která je vysoce závislá na péči druhé osoby a vy−
žaduje celodenní dohled,

 která nemá sníženou soběstačnost a jejíž situace
nevyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,

 v případě, že poskytovatel nemá dostatečnou ka−
pacitu k poskytování pečovatelské služby.

Financování služby
Financování služby je vícezdrojové. Vedle příspěvku

na činnost od zřizovatele a plateb od obcí, ve kterých je
zajišťována pečovatelská služba, slouží k pokrytí nákladů
úhrady od uživatelů a event. sponzorské dary.

V případě, že by byla organizaci přiznána dotace ze
státního rozpočtu na financování sociální služby, bude
tato zahrnuta do rozpočtu na příslušný kalendářní rok.

Dokončení v příštím čísle Pečeckých novin.

Bc. Ivana Zíchová, ředitelka organizace

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA PEČKY
Poskytovatel sociálních služeb

Informace o poskytované službě – 1. část
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Na zámku Kačina předány

certifikáty značky POLABÍ

Dne 4. října byly na zámku Kačina slavnostně předány
certifikáty třem úspěšným žadatelům o značku POLABÍ re−
gionální produkt®.

„Před udělením certifikátu musí výrobek projít schva−
lovacím procesem certifikační komise, která hodnotí jak pří−
slušnost k regionu Polabí, tak šetrnost
k životnímu prostředí a jedinečnost výrob−
ku“ říká Michaela Roškotová, koordiná−
tor značky Polabí regionální produkt®. Při
v pořadí již druhém udělování certifikátů,
převzali ocenění tito výrobci a produkty:
firma PET, s. r. o. – Biofarma Košík získala
značku pro skupinu výrobků Ovčí sýry
(bílý sýr – hrudka, tvrdý sýr, oštěpok (uze−
ný), bryndza, parenice, korbáčik, žinčica)
a certifikát převzala paní Dagmar Havlová
v doprovodu dvou bačů, kteří se starají
o romanovské ovce na farmě a zároveň vy−
rábí oceněné sýry; pan Matěj Hnátek zís−
kal certifikát pro soubor keramických vý−
robků s názvem Drobná dekorativní
keramika a pan Bronislav Kuba z Lesního
ateliéru KUBA převzal certifikát pro ručně točenou figuru
z keramiky s názvem Kočka z Kerska.

Všem novým držitelům značky POLABÍ regionální
produkt® gratulujeme!

„Značku Polabí – regionální produkt® jsme založili V rám−
ci projektu Vandrování Podlipanskem“, vysvětluje Michaela
Roškotová, koordinátor Místní akční skupiny (MAS) Podli−

pansko, o. p. s. Prostřednictvím této značky chceme místním
obyvatelům, ale i návštěvníkům představit výrobky, které vzni−
kají díky šikovnosti místních výrobců. V dnešní době přesyce−
nosti trhu dovozovým zbožím, cítíme potřebu podpořit úsilí
těchto lidí. Půjde hlavně o propagaci v novinách, budeme vy−
dávat katalogy, zúčastňovat se výstav, jarmarků, veletrhů.

Označení regionální produkt není jen místní akcí, jde
o celostátní projekt, do kterého se zatím zapojilo deset regi−
onů od Krkonoš po Beskydy. Drobní výrobci seznamují
s velice širokou nabídkou od domácí medoviny přes tradič−

ní krkonošské vánoční ozdoby, textilní nebo dřevěné vý−
robky až po třeba valašské frgály. Značení lze zavádět bez
obav v dalších regionech, protože značené výrobky z jed−
notlivých oblastí si nekonkurují. Některé z nich mohou mít
jistě úspěch i na národní a mezinárodní úrovni a přispějí tak
ke zvýšení prestiže značky a celého regionu. Systém „Do−
mácí výrobky“ je otevřený každému regionu, který projeví
zájem o zavedení značky.

„Domácím výrobkům z Podlipanska a celého Polabí je ur−
čena již zmiňovaná značka Polabí – regionální produkt®“.,
upřesňuje Michaela Roškotová. „Ucházet se o ni mohou
výrobci z území od Mělníka po Kolín, chtěli bychom znač−
kou podpořit místní výrobce a řemeslníky a pomoci jim zvi−
ditelnit jejich aktivity. Pro některé větší firmy není tato znač−
ka prvořadou záležitostí, ale určitě ji mnozí využijí
a zdůrazní tak příslušnost k regionu,“

Značení je určeno nakupujícím přímo v regionech. Tu−
ristům umožňuje objevovat region a užívat si jeho atmosfé−
ru novým netradičním způsobem. Místním obyvatelům při−
blíží regionální výrobce, které mohou nákupem podpořit.

Se všemi certifikovanými výrobky se můžete seznámit
na webových stránkách www.podlipansko.cz
a www.domaci–vyrobky.cz

Michaela Roškotová, MAS Podlipansko, o. p. s.

Značka „POLABÍ regionální produkt® (dále jen „značka“)
byla vytvořena v rámci systému regionálních značek Domácí
výrobky, který rozvíjí Asociace regionálních značek, o. s. Udě−
luje se výrobkům spotřebního charakteru, přírodním a země−
dělským produktům, které splňují certifikační kritéria.

Jejím cílem je zviditelnit region Polabí a využít jeho
socio−ekonomických výhod. Značka má podpořit místní pro−
ducenty (zemědělce, živnostníky, malé a střední firmy), kteří
v tomto přírodně hodnotném, zdravém území hospodaří šetr−
ně, tradičně a v souladu se zájmy ochrany přírody.

Dalším cílem značky je přispět k udržitelnému cestov−
nímu ruchu – zkvalitněním rekreačního zážitku turistů tím,
že značka garantuje původ výrobku v regionu, šetrnost
k životnímu prostředí, kvalitu a přímou návaznost na dané
území. Nákup místních výrobků a využívání místních suro−
vin také snižuje zátěž životního prostředí vzhledem ke krat−
ším přepravním vzdálenostem.

Certifikované výrobky

Výrobci certifikovaných výrobkù
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Projekt Lhotecká cyklostezka

má svoje webové stránky

Již od konce roku 2006 je Dobrovolné sdružení obcí
Pečecký region nositelem náročného projektu Lhotecké cyk−
lostezky. Aktivně přitom spolupracuje se dvěma jeho členy
– obcemi Kostelní Lhota a Písková Lhota – ale také
s městem Sadská na pořizování kompletní projek−
tové dokumentace pro výstavbu cyklistické stez−
ky v úseku Písková Lhota – Kostelní Lhota –
Sadská.

Primárním cílem je naléhavé vyřešení bez−
pečnosti provozu cyklistů na jedné z nejfrek−
ventovanějších silnic v regionu mezi Sadskou
a Poděbrady. Vzniknout by tak měla zcela od
silnice oddělená a tudíž bezpečná komunikace,
která bude sloužit hlavně pro každodenní dojížď−
ku do práce a dětem pro jízdu do škol. V současné době je
vydané územní rozhodnutí na I. etapu cyklostezky v úseku
Kostelní Lhota – Písková Lhota a probíhá stavební řízení.
V rámci II. etapy (úsek Kostelní Lhota – Sadská) bylo poza−
staveno územní řízení do doby, než dojde k vyřešení způso−
bu překonání železnice. Jednání s drážními institucemi pro−
bíhají již prakticky rok a ve hře byly všechny možnosti
úrovňového i mimoúrovňového křížení. Jako nejlepší se
zatím zdá varianta samostatné lávky, která bude nejen nej−
snadnějším řešením z hlediska projednávání, ale především
vzhledem k finanční náročnosti vlastní stavby.

No a o peníze jde samozřejmě především. Také proto se
projekt připravuje již od roku 2006. Jak uvádí tajemnice DSO
Markéta Pošíková, cyklostezce se postupně daří získávat
menší peníze především z externích zdrojů, hlavně ve snaze
maximálně šetřit prostředky jednotlivých členských obcí
svazku. „Nejvíce z rozpočtu Středočeského kraje (celkem cca
670 000 Kč), ale projekt zaujal také automobilku TPCA Ko−
lín a Nadaci Partnerství, o. p. s., kteří letos na jaře, v rámci
svého dotačního titulu, předali šek na podporu cyklostezky
ve výši 400 000 Kč. To bylo vůbec nejvíce ze všech úspěšných
žadatelů. Naprostá většina těchto peněz směřuje na nezbyt−
nou přípravu projektové dokumentace. Bez této dokumenta−
ce nemůžeme žádat o dotaci na realizaci“, dokládá Markéta
Pošíková zdlouhavý proces přípravy a shánění peněz.

Na jaře příštího roku bude v rámci Regionálního ope−
račního programu NUTS II Střední Čechy vyhlášena výzva
na projekty dopravně–obslužných cyklostezek. To bude vel−
mi pravděpodobně jedna z posledních možností jak získat
finanční prostředky na realizaci stavby z fondů EU. Od roku
2013 se totiž evropské kohoutky nadobro uzavřou a získat
peníze v takové výši z jiných zdrojů bude prakticky ne−
možné. Během konce zimy bude tedy DSO i jednotlivé obce
čekat důležité rozhodnutí, zda se o tuto možnost dotace
ucházet. „Ve hře však nejsou jen peníze, ale především živo−
ty všech lidí dennodenně dojíždějících oběma směry do za−
městnání a škol. A to by pro nás v době neustále narůstající
automobilové dopravy mělo být to nejdůležitější“, doplňu−
je paní Pošíková z MAS Podlipansko.

V rámci co největší informovanosti veřejnosti o průbě−
hu přípravy projektu DSO vytvořilo zcela nové webové strán−

ky www.lhotecka−cyklostezka.cz, kde naleznete podrobně
popsanou historii přípravy projektu, vč. detailů projedná−
vání, jednotlivé fáze financování projektu, přesné zákresy
vedení trasy či např. zbrusu nové vizualizace lávky přes
trať. Zároveň se autoři snaží přinášet nejčerstvější novinky
z průběhu přípravy projektu.

„Nechceme ale jen přinášet holé informace, rádi by−
chom třeba tento prostor věnovali budoucím spon−

zorům a partnerům“, přiznává M. Pošíková fakt,
že finance bude třeba hledat i z jiných než ev−

ropských a vlastních zdrojů.
Největší přínos stránek však autoři spatřují
v možnosti spolupodílení se široké veřejnosti

na důležitých krocích přípravy včetně rozho−
dování. „Rádi bychom znali názor veřejnosti,

co si o cyklostezce myslí. Zároveň oceníme jaké−
koliv návrhy a připomínky k dílčím výstupům“, uza−

vírá paní Pošíková a odkazuje na emailovou adresu lho−
tecka–cyklostezka@email.cz, kam můžou zájemci zasílat
své dotazy nebo přímo na sekci diskuse na webových strán−
kách, kde se mohou zapojit do veřejné diskuse.
Nebojte se, a řekněte, co si o projektu myslíte! …jen s vaší
pomocí to pojede…
www.lhotecka–cyklostezka.cz

Tomáš Drobný, Tomas.Drobny@email.cz,
tel.: 604 44 26 29
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Žloutenky – Virová hepatitida

O žloutenkách se mezi širokou veřejností často hovoří, ale
ne všichni, co oni mluví, ví, co vlastně toto onemocnění je. K
bližšímu porozumění Vám může přispět tento příspěvek.

Hepatitida je virové onemocnění, jenž způsobuje zánět jater.
Infekcí napadajících játra (hepatitid) je celá řada.
V současné době je obecně uznáváno 5 druhů infekčních hepatitid:
hepatitida A, hepatitida B, hepatitida C, hepatitida D a hepatitida E.
Nejčastější výskyt u nás je hepatitid typu A, B a C.

Hepatitida A

Hepatitida A je akutní infekční onemocnění které postihuje játra.
Přenáší se především prostřednictvím špinavých rukou, ale také
krví nebo pohlavním stykem. Hepatitidy A téměř nikdy nepřechází
do chronického stádia.

Inkubační doba, tedy doba od nákazy člověka do rozvinutí pří−
znaků onemocnění, je 14–50 dní.

Žloutenka typu A se obvykle léčí dlouhou dobu a je psychicky
i fyzicky náročná. Je spojena s mnohatýdenní hospitalizací, izolací,
častými odběry krve, přerušením veškerých fyzických aktivit.

Nejúčinnější ochranou proti žloutence typu A je očkování.
Příznaky žloutenky typu A:

únava,
teploty,
svalové bolesti,
nechutenství,

Terénní program občanského sdružení Prostor

bolesti břicha,
zvracení,
tmavá moč a světlá stolice,
zežloutnutí kůže a očního bělma.

Často může žloutenka typu A probíhat bez viditelných příznaků!

Hepatitida B

Hepatitida B je další z infekčních hepatitid. Nejčastější cestou
přenosu žloutenku typu B je přenos infikovanými tělesnými tekuti−
nami (krev, sperma, poševní sekret, sliny). Zdrojem nákazy žlouten−
kou typu B je obvykle člověk v akutní nebo chronické fázi hepatiti−
dy. Podmínkou přenosu žloutenky typu B je průnik viru z infikované
tělesné tekutiny nakaženého člověka do krve příjemce. Virus tohoto
typu žloutenky je velmi infekční, k nákaze stačí drobná ranka či
oděrka. Známy jsou přenosy žloutenky typu B zubním kartáčkem,
holícím strojkem, při piercingu, tetování, nitrožilní aplikaci drog –
sdílením injekčních stříkaček, poranění o injekční jehly, přenos z
nakažené matky na plod atd. Nejčastějším způsobem přenosu žlou−
tenky typu B se v poslední době stal pohlavní styk.

Inkubační doba žloutenky typu B je dlouhá 1 až 6 měsíců. Po
jejím uplynutí má mnoho lidí pouze mírné, chřipce podobné přízna−
ky, nebo onemocnění proběhne zcela bez příznaků, zvláště u malých
dětí. Pro někoho však onemocnění žloutenkou typu B znamená celé
měsíce potíží – únava, slabost, nevolnost.

Někteří nemocní žloutenkou typu B se nikdy zcela neuzdraví, virus
v jejich těla přežívá dál a nemoc trvá v tzv. chronické formě. Lidé
s chronickou formou žloutenky typu B mají také vyšší riziko vzniku
jaterní cirhózy a rakoviny jater.

Městská knihovna Svatopluka Čecha v Pečkách
zve veřejnost na prodejní výstavu olejomaleb i svíček

I. Vondráčkové a obrazů P. Beneše, která bude zahájena vernisáží
v sobotu odpoledne 14. 11. t. r v 16 hodin v prostorách knihovny.

Výstava potrvá do konce roku 2009.

Městská knihovna Svatopluka Cecha
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Volejbal – první turnaje

V září se odehrála i poslední kvalifikace, kterou byla
kvalifikace minižákyň. Do této doutěže máme přihlášena
dvě družstva, ale kvalifikaci absolvovalo jen áčko. Béčko
se nezúčastnilo, protože jsou v něm děvčata z loňské pří−
pravky, která ještě nehrála a věkově patří mezi nejmladší.
V kvalifikaci by se střetla s družstvy, kde jsou již starší
a zkušenější hráčky, které hrají I. ligu. Zápasy proti tako−
vým soupeřům by dopadly jednoznačně v náš neprospěch
a pro začátečníky by byly dost traumatizující. Neúčastí
v kvalifikaci bylo béčko zařazeno rovnou do III. ligy, kde
se v turnajích utká s přiměřenými soupeři.

Áčko v kvalifikaci nepředvedlo očekávanou hru. Hráč−
ky v sobě nenašly dost chutě pro hru ani bojovnosti. Skon−
čily předposlední a jsou zařazeny do III. ligy.

První turnaj mladších žákyň proběhl 3. 10. na Španiel−
ce v Praze−Řepích. Ve skupině v III. lize byly celky Eko−
gymnázium, Španielka, Pečky a Olymp B. Naše družstvo
odjelo v sedmi hráčkách (Vanda Zindrová, Zuzka Růžič−
ková, Lenka Šátková, Helča Urbánková, Eliška Říhová,
Kamča Sedláková, Verča Jetmarová), aby si děvčata zvy−
kala na postavení a střídala vždy jen jedna hráčka. První
zápas s Ekogymnáziem získal soupeř 2:0 (10,13). Druhý
zápas se Španielkou děvčata vyhrála 0:2 (16,22). Zlepšila
se orientace v poli a bojovnost. Na třetí zápas s Olympem
nastoupily hráčky s velkým respektem z „velkého“ soupe−
ře. I přes velkou podporu přihlížejících hráček Ekogym−
názia prohrály 2:0 (6,11). Rozdíl byl znát v herní vyspě−
losti, kde všechny hráčky Olympu již zvládly vrchní podání
a techniku útoku, kde naše hráčky teprve zkoušejí výskok
a kroky při rozběhu. Olymp postupuje do II. ligy a my se
utkáme se sestupujícím Savem.

První turnaj starších žákyň se konal 10. 10. na Tatranu
Střešovice. Ve skupině jsme měly Kometu, Španielku
a Střešovice. Turnaj pro nás začal špatně již v pátek, kdy
se zranila blokařka Anička (sádra na 3 týdny) a smečařka
Kamča, které se obnovily problémy se zády. Musely jsme
opět improvizovat v sestavě a to nás stálo cenné body.
Všechny zápasy jsme prohrály 0:2 i přes celkem velkou
snahu a vyrovnanost soupeřů. Dobře se chytla jako nahrá−
vačka Vanda Zindrová, která je z hráček nejmladší (patří
ještě mezi mladší žákyně) a pokud bude herně stoupat, tak
rychle jako dosud, budeme mít jednu z nejlepších nahrá−
vaček.

První turnaj minižákyň se hrál v neděli 11. 10. v Praze
na ZŠ Na Šutce. Ve III. lize startovala 2 naše družstva,
2 družstva Benešova a družstvo Dansport B. Naše béčko se
velmi snažilo, nekazilo podání a podařilo se mu jeden zá−
pas vyhrát. Áčko také bojovalo a vyhrálo 2:0 s Benešovem
B a naším béčkem. S Benešovem A remizovalo 1:1, ale na
míče prohrálo o 3 body a s Dansportem také remizovalo 1:1,
ale na míče vyhrálo. Pečky A tak získaly 5,5 bodu a jsou
druhé ve skupině. Dansport, který jsme na míče porazily,
získal celkově 6 bodů a postupuje do II. ligy. Pečky B jsou
ve skupině na čtvrtém místě před Benešovem B.

RR

Očkování je nejúčinnější ochranou proti žloutence typu B.
V současné době jsou na trhu jak vakcíny proti žloutence typu B, tak
i kombinovaná vakcína, která chrání před žloutenkami typu B i A.

Příznaky žloutenky typu B:
příznaky podobné chřipce,
slabost,
únava,
nevolnost,
žluté zbarvení kůže a očního bělma,
tmavá moč.
I žloutenka typu B může probíhat bez nápadných příznaků!

Hepatitida C

Hepatitida C je přenosná především krví. Žloutenka typu C může
přejít u nemocného do chronického stavu, neléčená žloutenka typu
C, pak obvykle končí jaterní cirhózou, či rakovinou jater.

Žloutenka typu C může dlouho probíhat skrytě s velmi nespeci−
fickými příznaky – únava, přechodná ztráta chuti
k jídlu, svědění kůže, pocit napětí v pravém podžebří či trávicí obtí−
že. Žlutavé zabarvení kůže se u žloutenky typu C nemusí vůbec
objevit! Virovou žloutenku typu C lze v akutním stadiu rozpoznat
jen zřídkakdy. Úspěšnost léčby žloutenky typu C se pak hodnotí dle
trvalého zmizení viru žloutenky z krve.

Inkubační doba žloutenky typu C je dlouhá 1 až 3 měsíce.
Pacienti s vysokým rizikem infekce žloutenky typu C jsou přede−
vším: narkomani, příjemci krevních transfuzí a transplantátů, opero−
vané osoby, osoby nechávající se tetovat ale i další. Možný je
i přenos žloutenky typu C sexuálním stykem. Nakazit žloutenkou
typu C se však lze i společným užíváním zubních kartáčků, holicích
strojků a podobných předmětů.

Proti hepatitidě C nelze očkovat.
Léčba hepatitidy typu C je v dnešní době možná, a to pomocí

interferonu a ribavirinu. Obnáší jednou týdně injekci pod kůži a
dvakrát denně požití léků po dobu půl až jednoho roku. Léčba je
hrazená zdravotní pojišťovnou. I zde platí čím dříve, tím lépe.

Příznaky žloutenky typu C:
únava,
přechodná ztráta chuti k jídlu,
svědění kůže,
trávící obtíže,
pocit napětí v pravém podžebří.

Informace na závěr:

Žijete v blízkosti nebo se znáte s osobou nakaženou virem hep−
atitidy typu C? Nemějte strach, virus se nešíří:

objímáním,
podáním ruky,
kýcháním,
kašlem,
sdílením jídelních potřeb a nádobí,
líbáním,
příležitostným kontaktem s nemocným,
jídlem nebo vodou.

Pokud máte stále pocit, že vám není vše úplně jasné, můžete
bližší informace o žloutenkách získat například na internetových
stránkách:
www.virova–hepatitida.cz, www.vseozloutence.cz,
www.hepc.cz

Nalezli jste odhozenou stříkačku a nevíte, co s ní?
Pokud vy nebo váš blízký najde injekční stříkačku, může tento
nález nahlásit na MÚ Pečky, kde pracuje člověk určený pro
sběr nalezených stříkaček (tel.: 602 179 662 ) nebo volejte te−
rénní programy (tel.: 776 650 030), které působí v Pečkách
každé úterý a pátek. Pokud možno s jehlou nemanipulujte!



11 / 2009 15

Zpětný odběr elektrozařízení

pod dohledem EU
V srpnu roku 2008 uplynuly TŘI roky od okamžiku, kdy

v České republice začal fungovat zpětný odběr, oddělený
sběr, následné zpracování a recyklace vyřazených elektroza−
řízení.

Vytvoření systému, který to umožňuje, požaduje od všech
členských států EU příslušná evropská směrnice. Ta se pro−
mítla do novely zákona o odpadech, která v ČR nabyla účin−
nosti 13. srpna 2005. Povinnost zajistit zpětný odběr, oddě−
lený sběr, zpracování a recyklaci vyřazených elektrozařízení
stanovila tato novela výrobcům elektrických
a elektronických zařízení. Ti k tomu účelu začali zakládat
tzv. kolektivní systémy.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR pak roz−
dělila elektrospotřebiče do
jednotlivých skupin. Pro pl−
nění této povinnosti ve sku−
pinách velkých a malých do−
mácích spotřebičů, nářadí
a nástrojů byla jako provozo−
vatel kolektivního systému
pro společné plnění zákonem
daných povinností výrobci
založena akciová společnost
ELEKTROWIN.

Závazek ČR

vůči EU
Evropská unie rovněž sta−

novila množstevní limity
zpětně odebraných elektroza−
řízení, které je třeba splnit
v určitém termínu. Pro větší srozumitelnost se tyto limity
uvádějí v kilogramech odebraných spotřebičů na občana.
Členské země měly tyto limity splnit už do konce roku 2006,
Česká republika ale vyjednala odklad do konce roku 2008.
Zavázala se ročně odebrat, zpracovat a recyklovat nejméně
4 kg vysloužilých elektrozařízení na občana.

V době, kdy společnost ELEKTROWIN započala svou
činnost, třídily domácnosti 1,24 kg elektroodpadů na jedno−
ho obyvatele. V srpnu roku 2008 již toto množství dosaho−
valo 3 kg. Výsledky, které hlásí další kolektivní systémy
pověřené nakládáním s elektroodpadem z jiných skupin
(např. s vysloužilými televizory nebo počítači), skýtají
v úhrnu s výsledky práce ELEKTROWINu dobré předpokla−
dy splnění závazků České republiky vůči EU.

Viditelný příspěvek
Součástí ceny nového spotřebiče je dnes i tzv. viditelný

příspěvek na recyklaci. Je pochopitelné, že spotřebitel tento
příspěvek může vnímat negativně a mylně se může domní−
vat, že se tím jeho nákup nového spotřebiče „zdraží“.

Ceny spotřebičů se tím ale za dobu fungování této úpra−
vy nezměnily. Jediný rozdíl spočívá v tom, že z ceny výrob−

Chráníme životní prostředí

Místa, kam je možné odložit vysloužilý elektrospotřebič jsou ozna−
čena informační tabulí s uvedením všeho elektrozařízení, které je
možné na tato místa odevzdat.

ku byly viditelně vyčleněny náklady na zpětný odběr a re−
cyklaci. Tento příspěvek je finanční částka odpovídající ná−
kladům výrobců na zpětný odběr a recyklaci výrobku, kte−
rou tito výrobci v plné výši odvádějí do kolektivního
systému.

Výrobce ukazuje spotřebiteli, kolik již přispěl do kolek−
tivního systému na zpětný odběr a recyklaci starého elektro−
zařízení. Výše příspěvku vynásobená počtem prodaných spo−
třebičů tedy odpovídá podílu výrobce na celkových
nákladech na zpětný odběr a recyklaci, který za něho zajišťu−
je kolektivní systém.

A co obce?
Zákon v současnosti neukládá obcím povinnost zajistit

zpětný odběr elektrozařízení. Přesto se kolektivní systém
ELEKTROWIN snaží uzavřít s obcemi smlouvy, na jejichž

základě se sběrné dvory
a mobilní svozy stávají
místy zpětného odběru.
Obci to umožňuje ušetřit
náklady za recyklaci elek−
troodpadů, které občané
odevzdávají do sběrných
dvorů nebo mobilních
svozů. Na základě uza−
vřené smlouvy je totiž
může bezplatně předat
kolektivnímu systému.

Zůstává nepopira−
telným faktem, že tam,
kde obce smlouvu s ko−
lektivním systémem
ELEKTROWIN uzavřely,
ušetřily nemalé finanční

prostředky. Vyjádřeno čísly to pro obce za dobu fungování
kolektivního systému znamená úsporu v řádu stovek milio−
nů korun.

Než totiž vstoupila v platnost zmiňovaná novela, elek−
trospotřebiče byly součástí běžného komunálního odpadu,
jehož svoz a recyklaci plně hradily obce. Nyní mohou obce,
kromě bezplatného odvozu a recyklace, získat ještě příspě−
vek na provoz místa zpětného odběru a informační kampaně.
Tam, kde obce nemají možnost zřídit sběrný dvůr, mohou
díky aktivitě kolektivního systému použité elektrozařízení
sebrané v rámci mobilního svozu bezplatně předat k zpětné−
mu odběru. Svazky obcí a mikroregiony mohou také nově
pro sdružené obce využít možnosti zajištění dostupného místa
pro odložení elektrozařízení od občanů prostřednictvím „PU−
TUJÍCÍHO KONTEJNERU“.

Společnost Elektrowin zapojila za dobu své činnosti do
svého systému již více než 4500 obcí a za tři roky zpětně
odebrala přes 40 000 tun elektrozařízení.

Příště: Kompletnost elektrozařízení
Inzerce
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