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4. číslo  cena 6 KčXII. ročníkduben 2011

Charitativní sbírky ve škole

V letošním školním roce 2010 / 2011 se v Základní škole v
Pečkách zatím uskutečnily čtyři sbírky.

V měsících říjen–listopad proběhla na 1. i 2. stupni sbírka
pro CPK Chrpa – výcvik koní pro hipoterapii. Žáci si kupo−
vali samolepky s „tetováním“ v hodnotě 20 Kč. Na konto
CPK bylo odesláno 1680  Kč.

Ve čtvrtek 11. listopadu 2010 se žáci a žákyně 9. roční−
ků zúčastnili projektu Šance – pomoc dětem, které žijí na
ulici. Ve škole i v ulicích našeho města se objevily děti
s kasičkami a balónky s logem projektu Šance. Osmi sku−
pinkám dobrovolníků se letos podařilo vybrat 7579 Kč.

Vánoční sbírka, kterou naše škola každoročně pořádá,
přinesla zvířátkům v záchranné stanici v Pátku u Poděbrad
a psům z útulku v Kolíně, spousty dobrot v podobě granulí,
piškotů a konzerv.

Poslední letošní sbírka pro fond Sidus vynesla 4095 Kč
pro děti v nemocnici v Motole a Olomouci.

Význam těchto charitativních akcí spočívá především
v tom, že naši žáci si uvědomují, že je třeba pomáhat těm,
kteří to potřebují.

Děkujeme všem, kteří letošní dobročinné projekty pod−
pořili.

Mgr. Alena Šilerová

Soutěže v recitaci

Recitační soutěže pořádá naše Základní škola v Pečkách
již tradičně pro žáky 2.–5. ročníků.

Každoročně se konají v únoru ve dvou kolech – tříd−
ním a školním. V prvním si žáci básničky vybírají, sezna−
mují se s nimi, čtou je, diskutují o obsahu, učí se texty
a recitují.

Nejúspěšnější postupují do druhého kola, které se letos
konalo 14. 2. 2011. Probíhalo v příjemné atmosféře a mělo
slavnostní ráz také proto, že recitátorům přišli zatleskat
i někteří z řad rodičů.

Soutěžilo se v hojném počtu čtyřiceti účastníků a to
nejen o vítězné diplomy a sladké odměny, ale také o postup
do okresní přehlídky „Dětská scéna“ v Kolíně.

Velmi nás těší široký zájem dětí o tuto formu společen−

ské zábavy a s radostí podporujeme jejich chuť trávit volný
čas aktivně právě s poezií.

Přednášejícím přejeme, aby svůj talent rozvíjeli i nadá−
le, vítězům hodně štěstí v okresní soutěži a všem děkujeme
za milou účast.
Vítězové I. kategorie:
Kateřina Tefrová, Adéla Senohrábková, Susan Forejtová,
Libor Kozák
Vítězové II. kategorie:
Pavla Kopejtková, Aneta Hubáčková, Veronika Kárová,
Petra Březinová.

Mgr. Jaroslava Holubová
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Rada města Pečky
konaná dne 28. února 2011

Rada města Pečky
konaná dne 14. března 2011

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

– Zápis z jednání komise ve věci poskytnutí půjčky
z FRB 2011,

– plnění rozpočtu ke dni 28. 2. 2011,
– informace zástupců odboru výstavby ohledně nesou−

hlasu obyvatel ulice Lobňanská se změnou územního plá−
nu s tím, že uvedeným vlastníkům nemovitostí bude v zá−
konné lhůtě odpovězeno a odpověď bude předložena radě
města na příštím zasedání,

– žádost o pronájem části pozemku č. parc. 172 u domu
čp. 200 Tř. 5. května v Pečkách (před cukrárnou Bruno) –
žadatel RETRO SOFT, s. r. o. se sídlem Praha 1, ul. Dušní
112/6,

– informace místostarosty o novinkách Kabelové televi−
ze v Pečkách,

– informace o kulturní akci „Dětská pouť Pečky 2011“,
Rada schvaluje:

– A doporučuje ZM ke schválení uzavření smluv o po−
skytnutí půjčky z FRB 2011 p. N. K. Pečky, p. J. H. Pečky
a P. Š, Pečky.

– A doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření č.
1/2011.

– A doporučuje ZM ke schválení změnu pravidel pro
hospodaření s účelovým peněžním fondem „Fond rozvoje

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

– Předložený seznam dlužníků odborem správy majetku
města a BH ke dni 30. 11. 2010, 31. 1. 2011 s tím, že další
postup je stanoven z předešlých jednání RM.

– Informaci místostarosty ve věci zvýšení měsíčního ná−
jemného za poplatníka internetu vůči firmě Kabelová tele−
vize Česká Třebová.

– Informaci o zpracování nabídek ve věci provedení elek−
tronické zabezpečovací signalizace Mateřská škola Mašin−
ka Pečky.

– Informaci starosty o konání tradičního běhu „Pečecká
desítka“ 2011 memoriál Jaroslava Kvačka, který se koná
v sobotu 12. 3. 2011.
Rada schvaluje:

– Poskytnutí finančního příspěvku na činnost terénní
služby rané péče pro děti se zrakovým nebo kombinova−
ným postižením Středisku pro ranou péči Praha, o. p. s.,
Trojická 2/387, Praha 2.

– Poskytnutí finančního příspěvku na provoz Hospice
Anežky České a Mobilní Hospic Anežky České se sídlem
Červený Kostelec 1170.

– Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města
Pečky za rok 2010 a převody zisků do rezervního fondu
(MŠ Mašinka Pečky, Základní škola Pečky, Městská knihov−
na Sv. Čecha Pečky, Kulturní středisko Pečky) a převod fi−
nančních prostředků z rezervního fondu organizace na krytí
vzniklé ztráty (Pečovatelská služba města Pečky).

– Uzavření nájemní smlouvy na pronájem garáže u no−
vého Domu s pečovatelskou službou v Pečkách s panem
Lukášem Jidovu, Pečky. Nájemní smlouva bude uzavřena
od 1. 3. 2011 na dobu neurčitou.

– Zveřejnit záměr na prodej pozemku č. parc. 1646
o celkové výměře 22 m2 v obci a k. ú. Pečky dle žádosti
manželů M. a V. Plzákových,  a to za podmínek:

– Min. cena pozemku stanovena soudním znalcem
3120 Kč, tj. 142 Kč/m2.

– Prodávající zajistí sepsání kupní smlouvy a zare−
gistrování smlouvy u K.Ú. v Kolíně.

– Kupující uhradí poplatek spojený s převodem ne−
movitosti u K.Ú. v Kolíně.

– Prodloužení nájemní smlouvy na byt v majetku města
na dobu určitou do 31. 12. 2011:

– Žaneta Horváthová, Pečky,
– Tereza Mikšovská, Pečky,
– Edmund Ferenc, Pečky.

– Uzavření smluv mezi městem Pečky a Pečeckými služ−
bami, s. r. o. Pečky:

– Smlouva o údržbě veřejného osvětlení.
– Smlouva o správě, údržbě a provozu hřbitova
v Pečkách.
– Smlouva o údržbě a čištění komunikací.
– Smlouva o nakládání s komunálním odpadem na
správním území města Peček.

– A doporučuje ZM ke schválení názvy ulic části obce
Velké Chvalovice:
Pečecká,K Potoku, Milčická, Ke Hřišti, U Studně,  Nová,
Lipová, Krátká, Slepá, Křivá, Ke Dráze, Dlouhá, Jarní, Praž−
ská, Stará.

– Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem
Pečky, Masarykovo nám. 78, Pečky a o. s. Prostor, Kutno−
horská 17, Kolín 4 na zajištění terénních služeb. Zmocňuje
starostu města k uzavření výše uvedené smlouvy.

– Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě ve věci provozu
kabelové televize, včetně internetu mezi městem Pečky
a Kabelovou televizí Česká Třebová.
Rada ukládá:

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové zve−
řejnit záměr na prodej pozemku č. parc. 1646 v k. ú. Pečky
o celkové výměře 22 m2 za výše uvedených podmínek.

– Starostovi města uzavření smluv mezi městem Pečky
a Pečeckými službami, s. r. o. Pečky na výše uvedené akce:

– Smlouva o údržbě veřejného osvětlení.
– Smlouva o správě, údržbě a provozu hřbitova
v Pečkách.
– Smlouva o údržbě a čištění komunikací.
– Smlouva o nakládání s komunálním odpadem na
správním území města Peček.

– Místostarostovi Ing. Krištoufkovi zajištění přípravy
Dodatku ke smlouvě mezi městem Pečky a Kabelovou tele−
vizí Česká Třebová na provozování kabelové televize, včetně
internetu s platností od 1. 3. 2011.
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bydlení“ na území města Pečky s účinností od 1. 4. 2011.
– Úhradu nákladů na rekonstrukci otopné soustavy

v bytě Lady Bortlíkové, Za Sadem 161 ve výši 50% celko−
vých nákladů s tím, že od uvedené částky bude odečten
dluh na nájemném. Částka jí bude proplacena po předlože−
ní veškeré dokumentace, včetně revizní zprávy.

– Vybudování zdi po čp. 40, Masarykovo nám. firmou
Probabeton. V ceně je demontáž staré zdi provedená firmou
Štolc Poděbrady.

– A doporučuje ZM ke schválení prodej pozemku č.  parc.
1646 o celkové výměře 22 m2 v obci a k. ú. Pečky – manželům
M. a V. P. bytem Pečky, za cenu stanovenou soudním znalcem.
Kupující uhradí poplatek spojený s převodem u K. Ú. v Kolíně.

– Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 31 v čp. 218
Tř. 5. května, Pečky p. P. Budjačovi do 31. 12. 2011.

– Ukončení pronájmu nebytového prostoru ve zdravot−
ním středisku, Pečky s Petrou Müllerovou dohodou ke dni
30. 4. 2011.

– Program a termín zasedání ZM.
– A souhlasí s odpisem a dalším nevymáháním pohledá−

vek.
– Finanční příspěvek na pořádání akce: Dětská pouť v

Pečkách v roce 2011.

Pečecké služby, s. r. o. oznamují,
že byla rozšířena provozní doba sběrného dvora.

                              Středa    13.00–16.00
                              Sobota     8.00–14.00

Rada ukládá:
– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku č. parc. 1172
v obci a k. ú. Pečky za následujících podmínek:

– pronájem se bude týkat cca 20 m2,

– nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou,
– nájemné je stanoveno na 200 Kč/měsíc (tzn. 2 400
Kč/rok),
– pronajímatel zajistí sepsání nájemní smlouvy.

– Místostarostovi města připravit podklady pro tvorbu
nových pohledů pro město Pečky.

– Starostovi města uzavření SOD na opravu fasády ko−
telny ZŠ Pečky s firmou Sente, s. r. o. Praha 3.

– Starostovi města uzavření Dodatku č. 2 s firmou Kob−
la, s. r. o. na akci: „Modernizace Mateřské školy Mašinka
v Pečkách“. Smlouva bude uzavřena až po schválení roz−
počtového opatření ZM dne 23. 3. 2011.

– Starostovi města uzavření Dodatku č. 1 ke SOD na
dodání a instalace nábytku a herních prvků na akci: „Mo−
dernizace Mateřské školy Mašinka v Pečkách“. Smlouva
bude uzavřena až po schválení rozpočtového opatření ZM
dne 23. 3. 2011.

– Starostovi města uzavření SOD s firmou Štolc Podě−
brady na zhotovení kanalizační přípojky pro čp. 184 Dům
služeb, ul. J. A. Komenského.

– Starostovi města uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene s firmou Telefónica O2 Czech republic,
a. s. se sídlem v Praze, týkající se části pozemků č. parc. 400/
5, 411/3, 411/6, 411/7, 417/3 a 2264/25 v obci a k. ú. Pečky.

– Starostovi města uzavření smlouvy o dílo na údržbu
zeleně mezi městem Pečky a Pečeckými službami, s. r. o.
Pečky.

– Starostovi města uzavření SOD mezi městem Pečky
a Zahradnickými službami Jiří Kapr, Vrbová Lhota na údrž−
bu zeleně.

 1 tisková strana Kč 2000

1/2 tiskové strany Kč 1000

1/4 tiskové strany Kč        500

1/8 tiskové strany Kč   250

Plošná inzerce

v Pečeckých novinách

Společenská kronika

a řádková inzerce zdarma

Kulturní středisko Pečky pořádá
16.–17.dubna 2011

Den města
V sobotu 16. dubna od 14 hod. v Kremlově par−

ku zahraje známé skladby Dandova Malá dechov−
ka Blaťanka. Od 15 hodin se uskuteční Minigolfo−
vý turnaj pro děti a dospělé, hřiště bude k tréninku
otevřeno od 12 hodin, hraje se o ceny a medaile,
občerstvení bude zajištěno.

V neděli 17. dubna od 14 hodin před radnicí
program pro děti:

Látané příběhy Krejčíka Honzy a vystoupení
dětí z pečených škol a zájmových organizací.

Klub železničních modelářů vás zve na prohlíd−
ku kolejišť.

V případě špatného počasí se akce uskuteční
v Kulturním středisku Pečky.

Kulturní středisko Pečky
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SK Sparta Pečky

Pečecká Sparta patřila k mému nejútlejšímu dětství.
O fotbale se doma mluvilo hodně, nejvíc po nedělním utká−
ní, kdy otec s pokopanýma nohama řešil problém, jak dojít
na vlak do práce. Na tu dobu zůstaly jen vzpomínky a pár
fotografií.

Na té z roku 1927 poznávám jen dvě tváře, ale rok
1937, to už je jiná, podoby i jména si vybavuji. Před
bránou stojí řada mladých mužů v rudých tričkách a bí−
lých trenýrkách: Tříska, Dvořák, Soukup, Hovorka, Ku−
chař, Macháček, Kudrna, bratři Bartákové, bratři Ferešo−
vé, funkcionář F. Bambula. Fotografie je sice černobílá,
ale já je vidím v barvách.

Je tu i pěkný snímek z utkání s SC Breitense Vídeň
i z mistrovského zápasu s AFK Karlín. Na zadní straně je
zapsáno: hřiště škvárové na Invalidovně, návštěva 2500–
3000, vstupné 1 Kč.

Sparta měla i své ženské družstvo házené. Na fotografii
z poloviny 20. let se usmívá sedm hráček v klubových barvách,
s žokejskými čapkami, na prsou SP. A je tu ještě jeden krásný
obrázek. Fanynky a ženy hráčů vyrazily na maškarní bál, samo−
zřejmě ve sparťanských dresech, ale tanečních střevíčcích, na
konci řady rozhodčí p. Bambula. Mezi nimi naše mamka.

My děti jsme se leccos dozvěděly – kde se diváci rádi
perou, kde honí soudce, kde je hřiště z kopce. Taky jedna
úsměvná historka se zachovala v paměti. Jednou při zpáteč−
ní cestě vlakem z jakéhosi utkání se hráči trochu napili,
snad ze žalu či z radosti, a jeden z nich znečistil chodbičku
vagonu. V Kolíně už čekali strážníci a milá jedenáctka mu−
sela k výslechu. Tehdy, když policie měla ještě respekt,
byli všichni jako beránci.

Nevím, kdy Sparta svou činnost skončila, asi koncem
30. let. Pak jsme celou válku chodili na AFK Pečky. Mys−
lím, že oba kluby spolu soupeřily. U nás se říkalo, že na
Spartu chodili ti v čepicích, na AFK ti v kloboucích.

Z. F.

Chtěla bych touto cestou moc a moc poděkovat pečova−
telkám, které rozvážely 1. února obědy za to, že mě našli
a pomohli zorganizovat mou záchranu.

Též děkuji všem ostatním zúčastněným za záchranu
mého života.

Věra Schnurpfeilová

Společenská kronika

Poděkování

���

Vzpomínka

Dne 18. března by se dožil 100 let
náš tatínek a dědeček
pan

Bedřich Richter
z Peček.

Stále vzpomíná rodina Ortova a Trnkova

Dne 25. března by se dožila 90. let
paní

Božena Roháčková
z Peček.

Stále na její laskavost a lásku k nejbliž−
ším vzpomíná rodina.

�

Dne 6. dubna. uplyne 1 rok
co nás navždy opustil
pan

Miroslav Růžička
z Peček.

Stále vzpomíná dcera s rodinou

�

Nové knihy

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

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

Nesmělý Albert, vévoda z Yorku, je mladší syn britské pa−
novnické rodiny, Lionel Logue zase neortodoxní logoped
z Austrálie. V říjnu 1926 tuto nesourodou dvojici svede dohro−
mady vévodovo koktání, které fatálním způsobem pozname−
nává „Albieho“ veřejné projevy – a výsledkem je jeden z nej−

Městská knihovna Svatopluka Čecha
pozoruhodnějších příběhů první poloviny 20. století. Austral−
skému terapeutovi se netradičními metodami nejenže podaří
královského potomka rychle připravit na významný projev
u příležitosti otevření nového australského parlamentu v Can−
beře v roce 1927, ale především ho díky další spolupráci při−
praví na neočekávaný nástup na trůn v roce 1937 i na následné
zvládání mimořádně náročných povinností.
S. Berry: Císařova hrobka

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

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

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

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

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

Hrdinkou románu, jehož děj se odehrává v rušných do−
bách za vlády krále Jiřího z Poděbrad, je půvabná a statečná
zemanská dcera Kateřina z Voračova přezdívaná Rytířka.
Její snoubenec zmizí kdesi v tureckém zajetí a ona se spolu
s přítelem Matějem vydává na dramatickou pouť po jeho
stopách.
J. Patterson: Černý tygr

Brutální vražda bývalé lásky Ellie přivede Alexe na sto−
pu vůdce gangu nezletilých zabijáků, jemuž se přezdívá
Tygr. Tygr je lidská zrůda s vazbami na nigerijské podsvě−
tí…
A. Palmer: Ztracené město

Kameraman Denis se společně s reportérkou Alyson
účastní expedice do oblasti dávného indiánského osídlení,
skrytého na srázných úbočích horského masivu Sierra Ne−
vada de Santa Marta v Kolumbii. Hned po příletu na místo
se začnou dít zvláštní věci…
M. Exner: Útěk z Malé pevnosti Terezín

Kromě židů v Terezíně čekali na smrt také političtí věz−
ni, mezi kterými byl Josef Mattas, Miloš Ešner a František
Maršík, členové Druhé lehké tajné divize, napojené na ile−
gální ústředí NEMO v Praze. Jedinou možností k záchraně
byl útěk. Všechny dosavadní pokusy vězňů o útěk byly
neúspěšné. Běženci byli dopadeni a zpravidla krutě umuče−
ni. Přesto se tito muži k zoufalému činu odhodlali. Jejich
útěk byl v historii Malé pevnosti Terezín jediným, který se
podařil.

V. Poštulka: Labužníkovi historky
Dnes se v kuchařských knihách běžně setkáváme s ori−

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

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

Napínavý příběh podle skutečných událostí, který se ode−
hrál za druhé světové války v severní části okupovaného
Norska. Roku 1943 sem byla z Anglie vyslána loď se čtyř−
člennou skupinou norských odbojářů, kteří měli plnit zpra−
vodajské a diverzní úkoly. V důsledku zrady se však o nich
Němci dozvěděli, zaútočili na ně a posádku lodi i odbojáře
pobili nebo zajali. Uniknout se podařilo jedinému muži,
mladíkovi Janu Baalsrudovi, který ale skončil ve zcela ne−
známém prostředí bez vybavení, výzbroje, jídla a dokonce
bez jedné boty....
M. L. Picat: Než odejdu navždy

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

Už od 8. dubna

Krásy Tuniska
Navštivte výstavu fotografií v městské knihovně

Barevné slunce pouště - Krásy Tuniska
Výstava fotografií Jiřího Houdka s názvem Barevné slunce
pouště – Krásy Tuniska, kterou můžete od 8. dubna 2011
navštívit každý všední den v Městské knihovně Svatoplu−
ka Čecha v Pečkách.
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Okresní kolo konverzační soutěže

v anglickém jazyce

Děkuji čtyřem žákům ZŠ Pečky za výsledky v okresním
kole konverzační soutěže v anglickém jazyce ve dvou kate−
goriích. Dosáhli jste všichni velmi pěkného umístění:

2. místo – Vojtěch Škrle
3. místo – David Buchal
4. místo – Michaela Březinová
5. místo – Tereza Horčičková
Gratuluji a za reprezentaci výuky angličtiny na škole děkuji.
Výsledky v okresním kole konverzační soutěže jistě pod−

poří vaše rozhodnutí složit zkoušku PET v červnu 2011
a základní školu v Pečkách opustit s vysvědčením potvrzu−
jícím jazykovou úroveň B1.

Před sebou máme ještě Londýn, kde prověříme naše ko−
munikační dovednosti. Budu se těšit na váš scénář i video−
nahrávku.

Dočkám se Shakespearových úryvků divadel naživo
v divadle Globe v Londýně? Opravdu nebude tentokrát ni−
kdo chybět?                                              Mgr. Věra Křížová

Divadelní představení 3. ročníků

Ve čtvrtek 17. února jsme se vypravili do nově oprave−
ného  divadla Spejbla a Hurvínka v Praze na představení
Hurvínkova dobrodružství.

Nejprve jsme absolvovali focení před divadlem a pak
jsme se celí natěšení vydali dovnitř sledovat příběh.

Bylo to vtipné vyprávění o tom, jak jel Spejbl s Hurvín−
kem, Máničkou, Žerykem a bábinkou pod stan. Samotný
příběh doplňovali ještě dva výtečníci – datel a veverka.
Vždy, když se měnilo hlediště, bavili nás nad ním svými
průpovídkami, takže jsme se celou dobu dobře bavili.

Výlet se nám vydařil a těšíme se na další společné akce.

Žáci 3. A, B, C

Do divadla za Kašpárkem

Také máte rádi Kašpárka i jeho veselé kamarády?

Tak to se určitě vypravte na dětské představení Divadel−
ní společnosti Julie Jurištové s názvem „Velké trampoty
Kašpárka a Kalupinky“.  Známé pohádkové postavičky se
s  písničkami toulají světem a se svým kamarádem Šmidrou
prožívají nejrůznější veselá dobrodružství.

Žáci 2. ročníku si za touto pohádkou vyjeli začátkem
března do divadla Kolín a přesvědčili se, že s úsměvem
a písničkou na rtech je život opravdu veselejší.

Projektové dny 5. tříd

Tématem únorového projektu byly kraje naší republiky.
Děti se již v minulém roce seznámily s množstvím informa−
cí, které si ještě v 5. ročníku prohloubily.

Žáci pracovali ve skupinkách a společně zvládali úkoly
na témata, která se vzájemně prolínala:

 Co už vím o naší vlasti – odpovídali na základní
otázky.

 Opakujte si pomocí „slepých“ map – zde zakreslo−
vali sousední státy, kraje, krajská města, pohoří…

 Opakování hravě – řešení křížovek, čtyřsměrek, pře−
smyček…

V hodině hudební výchovy zpívali krajovou píseň, kte−
rou museli přesně lokalizovat.

Dále byla součástí projektu i návštěva PC pracovny, zde
si děti vyhledávaly ještě další informace.

Závěrem si všichni vyrobili plakát a následnou pre−
zentaci k jednotlivému kraji, který si předem vybrali
i připravili.

Mgr. Alena Pechová a Mgr. Iva Hujerová
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Florbal

Začátkem února proběhl mezitřídní florbalový turnaj
5. tříd v pečecké hale.

V rámci tréninku se děti rozdělily do několika družstev,
která se mezi sebou utkala. Vyvrcholením bylo vybrání nej−
lepších hráčů z daných tříd a finální souboj těchto družstev.
Ostatní děti mohutně povzbuzovaly své favority pokřiky
jako např.:

Pojďte všichni hrát,
nemáme se čeho bát.
Góly sebereme,
o body se popereme.

Jelikož se nám tato akce zdařila, plánujeme i další mezitříd−
ní turnaje, o kterých vás budeme informovat.

Mgr. Alena Pechová, Mgr. Iva Hujerová

Volejbalové události

Únor byl pro nás měsícem jarních prázdnin, pobytu na
horách a mnoha onemocnění. Vše se odrazilo i v turnajích,
kterých jsme se zúčastnili.

V sobotu 19. 2., kdy nám začaly jarní prázdniny, byl
další turnaj mladších žákyň v Pražském přeboru. Jen s vel−
kými problémy jsme daly dohromady šest hráček. Musela
se přesunout i děvčata z kategorie mini. Hráčky se velmi
snažily, byly i vyrovnaným soupeřem pro pražské celky,
ale na udržení II. ligy to nestačilo. Pro poslední turnaj jsme
spadly do III. ligy.

V neděli 27. 2. jsme hrály již třetí turnaj krajského pře−
boru trojic. Změnila se družstva soupeřů, změnily jsme i my
složení našich družstev. Nastoupily jsme se třemi vyrovna−
nými družstvy proti dalším dvaceti družstvům soupeřů.
Všechna děvčata hrála výborně, předvedla rychlý pohyb
v poli, bezvadnou hru na síti a hlavně kolektivní pohled−
nou hru. Družstvo, za které hrála Aňa Doskočilová, Zuzka
Růžičková a Týna Fundová celým turnajem prošlo bez po−
rážky a zaslouženě zvítězilo. Další naše družstva skončila
šestá a sedmá. Anička Doskočilová byla vyhlášena nejlepší
hráčkou turnaje a všechny jsme se radovaly z již třetího
vyhraného turnaje po sobě.

Poslední turnaj Pražského přeboru starších žákyň se ko−
nal v sobotu 5.3. Již v pátek jsme musely trénovat bez něko−
lika nemocných hráček, ale ještě jich bylo šest pro turnaj.
Bohužel v sobotu ráno ulehla další hráčka a tak se narychlo,
dodatečně vezla do Prahy nejmladší hráčka z mini, Barča
Sedláková. Vše se podařilo stihnout díky obětavosti rodičů,
kteří pravidelně s děvčaty jezdí. Přes všechny překážky jsme
sehrály tři dobré zápasy s jedním vítězstvím.

RR

Robert Štefko

vítězem 32. Pečecké desítky
V sobotu se uskutečnil v Pečkách již 32. ročník

běžeckého závodu „Pečecká desítka Memoriál Jar−
dy Kvačka“.

Téměř ideální počasí, které provázelo závody, přilá−
kalo do Peček rekordní účast 568 závodníků. V mládež−
nických kategoriích startovalo téměř 150 dětí. Vítězem
hlavního závodu se stal ve svých třiačtyřiceti letech stá−
le vinikající Robert Štefko, který desítku zaběhl za

kompletní ošetření pleti
čištění pleti
masáž obličeje a dekoltu
úprava obočí
barvení řas a obočí
depilace
prodej kosmetiky Mary Kay

Kosmetika Isis

Zuzana Sadílková, tel.: 605 216 488

Pedikúra – manikúra
pedikúra mokrá, suchá, kombinovaná
P−shine
peeling nohou
modeláž nehtů na rukou a nohou
manikúra
Nail Art

Jarka Kyselová, tel.: 605 861 059

Nově otevřeno od 4. 4. 2011

J. A. Komenského 253
(vedle Kenastu)
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31:25. Jeho vítězný čas opět ovlivnil
vítr, který tentokrát znepříjemňoval
běžcům boj s časem v první polovině
trati. Těsně za Štefkem doběhl loňský
vítěz Petr Pechek. Mezi ženami byla nej−
rychlejší Radka Churaňová z Loko Tur−
nov v čase 37:23. „Byl to takový poho−
dový závod, krásné počasí. Téměř po
celou dobu jsem běžel ve skupince
s Petrem Pechkem, Vítkem Pavlištou
a ještě asi dvěma závodníky, odtrhnout
se mi podařilo až před 9. kilometrem
a vyšlo to. Směrem tam hodně foukal
vítr, zpátky to naštěstí šlo do zad,“ sdě−
lil Robert Štefko poté, co opustil stup−
ně vítězů.

Také ředitel závodu Jiří Katrnoška
byl s průběhem memoriálu velice spo−
kojen „Množství účastníků bylo ohro−
mující. Na Pečky je to skutečně nevída−
né a strašně moc děkuji svému týmu,
který odvedl skvělou práci“. Je jen
škoda, že výsledné časy bohužel opět
ovlivnil vítr a tak jsme se žádného tra−
ťového rekordu nedočkali.

Jak už bývá na závodech Mizuno
Running Cup zvykem, vedle běhu sa−
motného je vždy na místě doprovodný
program. Tentokrát do Peček zavítal hu−
debník Ivan Hlas známý především pís−
němi k filmu Šakalí léta.

Hlavní kategorie
1. Robert Štefko
AK Kroměříž 31:25
2. Petr Pechek
Maraton stav Úpice 31:31
3. Vít Pavlišta
AC Slovan Liberec 31:34.

1. Radka Churaňová
TJ Loko Trutnov 37:19
2. Lenka Šibravová
Hvězda Perdubice 38:06
3. Zuzana Weissová
Kerteam/TJ Gumárny Zubří 39:03

Vítězové ostatních kategorií

Muži
do 49 let
Robert Štefko
AK Kroměříž 31:25,
do 59 let
Miloš Smrčka
BK Říčany 34:01,
do 69 let
Stanislav Kovárník Praha 39:51,
do 79 let
Jaroslav Čech
Liga 100 Praha 45:37,
nad 80 let
Jaroslav Kadlec 1:19:18.
Ženy
do 44 let
Anna Krátká
 TJ Svitavy 40:53,
do 54 let
Alena Krcháková
MS Brno 42:02,
nad 55 let
Věnc. Pokorná AC Kovošrot 47:03.
Výsledky závodníků
z Peček a okolí
Celkové pořadí a čas v cíli
45. Jan Herda – Dobřichov 36:37,
87.Luděk Pečka 39:15, 113. Petr Lho−
ta 39:55, 172. Lukáš Lipták 42:00, 206.

Foto: Martin Symon

Dorostenci 1609 m
1. Josef Šplíchal       Sp. Praha 4      5:03
Starší žáci  1609 m
1.   Lukáš Svěchota  SP. Praha 4       5:39
Mladší žáci 800 m
1.   Jan Martinec     Pečky                 2:53
Minižáci 400 m
1.  Ondřej Hodboď  SKP Nymburk  1:22
Starší kluci  400 m
1.   Jan Vilím           Pečky                1:26
Mladší kluci 400 m
1. Jakub Středa       Pečky                0:41
Chlapci 200 m
1. Matyáš Středa     Pečky               0:55
Nejmladší  s rodiči
1. Marek Klvaň     Libice               0:32

Dorostenky 1609 m
1. Kateřina Procházková
Sok. Kolín 6:13
Starší žákyně  1609 m
1. Dominika Adámková  AC Třešť  6:36
Mladší žákyně 800 m
1. Eliška Hanzlová      TJ Svitavy    2:55
Minižákyně 400 m
1. Anna Kerbachová   Sp. Praha      1:15
Starší dívky  400 m
1. Linda Radoňská      Pečky            1:27
Mladší dívky 400 m
1. Klára Chmelová      Světlá            0:43
Dívky 200 m
1. Natálie Rumlenová  Pečky            1:11
Nejmladší s rodiči
1. Veronika Zajícová      Radim         0:31

V mládežnických kategoriích starto−
valo 141 dětí.

Vítězové

mládežnických kategorií

František Turay 42:51, 226. Michal
Sůva 43:27, 241. Ludmila Brunerová
43:50, 261. Tomáš Bruner 44:43, 282.
Štěpán Růžička 45:26, 288. Michal
Železný – Ratenice 45:38, 312. Jiří Va−
něček 46:29, 343. Petr Nechoďdoma
47:31, 353.Milan Staněk 47:42, 475.
Blanka Hyblerová 54:31, 496. Jona−
than Middleditch 55:45, 503. Olga
Dvořáková 56:33, 512. Zdeněk Ondra
57:45, 556. Bohumila Králová 1:07:34,
561.  Josef Král 1:10:11.

 Jiří Katrnoška

Závody se uskutečnily za podpory měs−
ta Pečky, hejtmana Středočeského kraje
MUDr. Davida Ratha a MAS Podlipansko.

Pořadatelé touto cestou  děkují za pří−
spěvky od okolních obcí, podnikajících sub−
jektů a za pomoc  místních hasičů při re−
gulaci dopravy.
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