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Sbírka brýlí pro Indii

Děkujeme všem, kdo přispěli do sbírky brýlí pro Indii
jednotlivcům i sběrným místům. Dovezli jsme celých 20
kilogramů (jedna taška zůstala do další várky – váhové li−
mity v letadlech jsou neúprosné).

Sbírka v Pečecké knihovně je stále otevřená  do příštího
kola, které bude v roce 2012.

Tímto chceme rovněž poděkovat zdejším pracovnicím,
které se tohoto úkolu zhostily s velkým nasazením.

Z brýlí měly děti i dospělí převelikou radost. Brýle jsou ve
Vrindávanu velmi žádanou zdravotní pomůckou, neb je vel−
mi často kradou opice dožadující se výměnou za ně nějakého
pamlsku. Ty ovšem chudí po ruce většinou nemívají a tak jim
nezbývá, než bezmocně přihlížet, jak jejich drahocenné brýle
rozkousává naštvaná opice.

Z historie Peček více na šesté straně.

Tip na vánoční dárek
Nevíte jaký koupit dárek k Vánocům, proto−

že už všechno máte?
Společnosti Ticket Art, Ticket Portal a Even−

tim nabízejí předprodej vstupenek na kulturní
pořady, divadelní představení, festivaly, muzi−
kály ale také i na různé sportovní akce.
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Rada města Pečky
konaná dne 19. září 2011

Usnesení č. 4/2011
ze zasedání zastupitelstva města Pečky

konaného dne 21. září 2011

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

– Hodnocení mateřské školy Mašinka Pečky za školní
rok 2010/2011.
Rada schvaluje:

– Ukončení pracovního poměru ředitelky mateřské školy
Mašinka Pečky ke dni 31. 12. 2011 z důvodu odchodu do
starobního důchodu.

– Vyhlášení konkurzního řízení na ředitele mateřské
školy Mašinka Pečky v souladu s § 166 odst. 2, zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyš−
ším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a v sou−
ladu s § 3, Vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitos−
tech konkurzního řízení a konkurzních komisí.

– Jmenování členů konkurzní komise podle § 2 odst. 3,
písm. b, c, d, e, f Vyhlášky č. 54/2005 Sb.
Za zřizovatele: Milan Urban, Ing. Karel Krištoufek.
Za odbor školství KÚ Středočeského kraje, Praha: bude de−
legován.
Za Českou školní inspekci: bude delegován.
Za odborníka v oblasti státní správy: Mgr. Hana Vlčková,
ředitelka MŠ Tatce.
Za pedagogického pracovníka školy: Lenka Růžičková, uči−
telka MŠ Pečky.
Za školskou radu školy: Martin Homan, člen.
Tajemníka konkurzní komise: Bc. Eva Strnadová
Termín 1. zasedání konkurzní komise dne 19. 10. 2011 od 13 h.

– Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
mateřské školy Mašinka Pečky.
Rada ukládá:

– Tajemníkovi konkurzní komise postupovat v souladu
se školským zákonem a Vyhláškou MŠMT o zahájení kon−
kurzního řízení.

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

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

Zastupitelstvo je schopno se usnášet vzhledem k pří−
tomnosti 20 členů Zastupitelstva města Pečkách.
     Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vy−
hlášeno.
Zastupitelstvo města bere na vědomí:

– Složení slibu nového člena ZM Miloše Bláhy (důvo−
dem je zánik mandátu JUDr. Josefa Žaby).

– Informace starosty města o probíhajících a ukonče−
ných investičních akcích.
Zastupitelstvo města schvaluje:

– Rozpočtová opatření č. 3/2011.
– Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení, 2. kolo pro

rok 2011 na základě výběrového řízení těmto žadatelům:
Zelenková Eva, Pečky, Ing. Sůva Milan, Pečky, Toms Jiří,
Pečky, Kejda Ladislav, Pečky, Kuprová Jiřina, Pečky.

– Přijmutí dotace od Ministerstva vnitra ČR, jakožto
poskytovatele dotace ve výši 367000 Kč na realizaci inves−

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

– Odložení bodu č. 2 – přehled dlužníků na příští zase−
dání RM dne 24. 10. 2011.

– Informaci Ing. Krištoufka o průběhu výběrového říze−
ní na ředitele MŠ Mašinka Pečky.

– Vyjádření odboru výstavby k projektové dokumentaci
firmy Saker, s. r. o., Kroměříž ohledně změny užívání stavby.

Rada města Pečky
konaná dne 10. října 2011

tiční akce s názvem: „Rozšíření městského kamerového do−
hlížecího systému“ jejímž realizátorem je město Pečky. Zá−
roveň schvaluje vyčlenění potřebné částky své spoluúčasti
dané pravidly poskytovatele dotace. Registrační list akce
je evidován pod identifikačním číslem 114D05100–1017.

– Prodej ideálního podílu 4/6 vůči celku – pozemků
z majetku města č. parc. 2238/29 (20 739 m2) a 2240/30 (14
932 m2) – orná půda panu Ing. Jiřímu Bartákovi, bytem Podě−
brady. Pozemky budou odprodány za cenu stanovenou
soudním znalcem, která k 1. 6. 2011 činí 229 721 Kč. Poplatek
spojený s převodem nemovitostí uhradí kupující, prodávající
zajistí sepsání kupní smlouvy a zaregistrování u K. Ú. Kolín.
Pozemky se nachází poblíž k. ú. Kostelní Lhota a pro město
Pečky jsou do budoucna nevyužitelné a město Pečky je získa−
lo od ÚZSVM bezúplatným převodem.

– Prodej  pozemku č. parc. 831/4 (cca 15 m2) v obci
a k. ú. Pečky – z majetku města – za cenu stanovenou soud−
ním znalcem, která k 22. 8. 2011 činila 111 Kč/m2. Pozemek
bude odprodán manželům K. a T. Vaníčkovým bytem Ra−
dim, kteří dále uhradí poplatek spojený s převodem nemo−
vitosti a zajistí geometrické zaměření pozemku.
Důvodem je zpřístupnění stavební parcely.

– Odkoupení pozemku č. parc. 876/5 (o celkové výměře
26 m2)  v obci a k. ú. Pečky – z majetku manželů K. a T.
Vaníčkových, bytem Radim za cenu stanovenou soudním
znalcem, která k 22. 8. 2011 činila 101 Kč/m2. Pozemek
bude odkoupen z majetku manželů K. a T. Vaníčkových.
Poplatek spojený s převodem nemovitosti uhradí město.
Důvodem je rozšíření komunikace v ul. Žerotínova, Pečky.

– Poskytnutí příspěvku ve výši 50 000 Kč TJ Spartaku
Pečky – tenisový oddíl.
Zastupitelstvo města ukládá:

– Ekonomicko−správnímu odboru M. Bahníkové připra−
vit smlouvy s jednotlivými žadateli o půjčku z Fondu roz−
voje bydlení.

– Starostovi města uzavření smlouvy ve věci prodeje
ideálního podílu 4/6 vůči celku – pozemků z majetku měs−
ta č. parc. 2238/29 (20 739 m2) a 2240/30 (14 932 m2) – orná
půda panu Ing. Jiřímu Bartákovi, bytem Poděbrady.

– Starostovi města uzavření smlouvy ve věci prodeje  po−
zemku č. parc. 831/4 (cca 15 m2) v obci a k. ú. Pečky –
z majetku města – za cenu stanovenou soudním znalcem, která
k 22. 8. 2011 činila 111 Kč/m2. Pozemek bude odprodán man−
želům K. a T. Vaníčkovým bytem Radim.

– Starostovi města uzavření smlouvy ve věci odkoupení
pozemku č. parc. 876/5 (o celkové výměře 26 m2)  v obci
a k. ú. Pečky – z majetku manželů K. a T. Vaníčkových,
bytem Radim za cenu stanovenou soudním znalcem, která
k 22. 8. 2011 činila 101 Kč/m2.

– Ekonomicko−správnímu odboru zaslat finanční příspě−
vek ve výši 50 000 Kč TJ Spartaku Pečky – tenisový oddíl.
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Na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., dle § 39,
odst. 1 rozhodla Rada města Pečky dne 10. 10. 2011
(čj.: 2770/2011) zveřejnit tento záměr:

Pronájem garáže
Ul. Barákova V Pečkách

Pronájem se týká zděné garáže v ul. Baráková (vedle ZUŠ)
o celkové výměře cca 25 m2    v  obci a k.ú. Pečky.

Podmínky pronájmu:
� garáž se pronajímá od 1. 12.  2011 na dobu neurčitou
� s výpovědní lhůtou 3 měsíce
� pronájem činí 700,− Kč/ měsíc + 20% DPH
� případné drobné úpravy je nutné konzultovat
s pronajímatelem
� spolehlivost nájemce
Při vyšším počtu zájemců bude upřednostněna nejvyšší

nabídnutá cena
Zájemci mohou své žádosti zasílat na adresu MěÚ

v Pečkách, Masarykovo nám. 78.
Bližší informace lze získat na MěÚ v Pečkách – odbor

správy majetku města a bytového hospodářství.
Tel. č.:  321 785 051 a 321 786 643 – Ing. V. Růžičková.

Kulturní středisko Pečky

PRONAJME

nebytové prostory v přízemí. Jedná se o dvě klubovny
o ploše 42 m2 s přívodem vody.

Informace tel. 606 50 68 58 pí Šuková V.

Kulturní středisko Pečky

HLEDÁ

organizátory a další pomocníky na kulturní akce pro děti.

 Info. tel.: 606 50 68 58

– Informaci starosty ve věci probíhající koresponden−
ce petičního výboru, zastoupené Ivanem Tomáškem Peč−
ky ve věci řešení silničního provozu na komunikacích uli−
ce V Kaštánkách, Letohradská a Hálkova, Pečky. Ve středu
12. 11. 2011 se koná společná schůzka obou stran za účas−
ti zástupců KHS Kolín.

– Informaci starosty o nabídce KÚ Středočeského kraje,
odboru regionálního rozvoje ohledně měření aktivity rado−
nu v předškolních zařízeních.

– Informaci starosty o konání podzimního běhu parkem
dne 28. 10. 2011.

– Informaci stavebního odboru, ŽP ve věci kácení stro−
mů v ulici Tř. Jana Švermy a Masarykovo nám. z důvodu
jejich špatného stavu. V důsledku poškození kořenového
systému (vykácení stromů) při rekonstrukci povrchu chod−
níků bude provedena nová výsadba.
Rada schvaluje:

– Použití investičního fondu příspěvkové organizace
Kulturní středisko Pečky na úhradu nákladů opravy sociál−
ního zařízení v Kulturním středisku

– Ukončení nájemní smlouvy na pronájem garáže v ul.
Barákova s p. Jaroslavem Suchánkem, bytem Pečky a to ke
dni 30. 11. 2011.

– Revokaci usnesení č.j. 2600/2011 ze dne 19. 9. 2011
bod 4 c) o jmenování členů konkurzní komise.

– Jmenuje konkurzní komisi podle § 2 odst. 3 písm. b,
cd e f) vyhlášky č. 54/2005 Sb.,
za zřizovatele – Milan Urban, Ing. Karel Krištoufek, za od−
bor školství Středočeského kraje – Mgr. Zuzana Dubinová,
za českou školní inspekci – Mgr. Zdeňka Drahokoupilová,
za odborníka v oblasti státní správy – PaedDr. Marie Taus−
sigová, za pedagogického pracovníka školy Lenka Růžič−
ková – učitelka MŠ Pečky.

– Termín prvního zasedání konkurzní komise pro výběr ře−
ditele MŠ Pečky je 14. 11. 2011 od 13 hod. v kanceláři starosty.

– Darovací smlouvy mezi městem Pečky a Středočeským
krajem na bezúplatný převod internetových kiosků PIAP. RM
pověřuje starostu města k podpisu výše uvedené smlouvy.

– Z hlediska územního plánování není záměr firmy SA−
KER spol. s r. o., Kroměříž v rozporu se současně platnou
a ani připravovanou územně−plánovací dokumentací. Zá−
měr bude realizován v průmyslové zóně – plochy výrobně−
komerční. Trváme na důkladném odclonění areálu se vzrost−
lou izolační zelení.

– Uzavření smlouvy mezi městem Pečky a firmou Jiří
Váňa, Dobřichov o poskytování internetu v Parkhale Pečky
o víkendech. RM pověřuje starostu města k podpisu výše
uvedené smlouvy.

– Umístění reklamní cedule firmy Jiří Váňa zdarma do Parkha−
ly Pečky, jako poděkování za zřízení připojení k internetu.

– Uzavření SOD mezi městem Pečky a s firmou Ing. Ol−
dřich Drahorád, Český Brod, na 3. etapu revitalizace vodní
nádrže Velké. RM pověřuje starostu města k podpisu výše
uvedené smlouvy.

– Uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcné−
ho břemene a souhlasu se zřízením stavby“ s firmou RWE Gas−
Net, s. r. o se sídlem v Ústí nad Labem týkající se části pozemku
č. parc. 497/2 v obci a k. ú. Pecky (cca 82 bm). (Jedná se
o prodloužení stávající plynové přípojky pro firmu SAKER
s. r. o Kroměříž – bývalé stavebniny). Plynový řad bude veden

v zeleném pásu podél chodníku (komunikace). RM pověřuje
starostu města k podpisu výše uvedené smlouvy.

– Poskytnutí příspěvku na konání akce podzimní běh
parkem konaného dne 28. 10. 2011.
Rada neschvaluje:

– A nedoporučuje ZM ke schválení odkoupení pozemku
č. parc. 832/77 (1 246m2) od pí Gayerové a prodej pozemku
č. parc. 832/59 (1 246 m2) z majetku města.
Rada ukládá:

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové
zveřejnění záměru na pronájem garáže v Pečkách ulici Ba−
rákova za podmínek. Garáž se pronajímá od 1. 12. 2011 na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Pronájem činí
minimálně 700 Kč/měsíc + 20%DPH.
Spolehlivost nájemce. Drobné úpravy je nutné konzultovat
s pronajímatelem.
Při vyšším počtu zájemců bude upřednostněna nejvyšší na−
bídnutá cena .

– Ředitelce MŠ Pečky Haně Malé objednat měření rado−
nu v předškolním zařízení MŠ Pečky na základě doručené
zprávy Krajského úřadu Středočeského kraje.
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Pečky – Minigolfový turnaj

a Blaťanka
Kulturní středisko a minigolfový oddíl Dráčata Pečky

uspořádaly 2. ročník Farmářského turnaje v minigolfu. Far−
mářský je proto, že jsou ceny pro vítěze farmářské. Jako
jablka, mrkev, česnek, vejce a jiné zahrádkářské výpěstky,
ale nechybí také nějaké zvířátko. Turnaj se hrál na dvě kola
a jako loni, počasí nic moc.

V kategorii oddílových hráčů obhájil první místo loňský
vítěz Martin Vrzal, druhý byl Kuba Kolek a třetí Vojta Vais.

Maskotem letošního turnaje bylo morče a křeček, což
byly zároveň ceny pro vítěze. Takže morče si domů odnesl
Martin a křečka Kuba. Jeho maminka však neprojevovala
z výhry tak velké nadšení, jako Kuba.

V dalších kategoriích vyhrál první místo Jakub Boro−
vička, druhý byl Šimon Crkal a třetí Tomáš Crkal.

Z dospělých vyhrál Pepa Makovec, na paty mu „šlapa−
la“ jediná dáma, paní Hana Kolková a třetí byl Miloš Crkal.

Kulturní středisko Pečky

Kulturní středisko Pečky připravuje:

Sobota 5. 11.  od 18 hod.   Taneční − Prodloužená
Neděle 13. 11.  od 14 hod. Vyhrává k tanci a poslechu De−
chová kapela BLAŤANKA
Sobota 26. 11. od 18 hod.   Taneční – prodloužená
Neděle 27. 11.  od 16,30 hod. Zahájení adventu
Neděle 4. 12. od 14 hod.   Mikuláš
Sobota 10. 12. od 18 hod.   Věneček
Neděle 11. 12. od 14 hod. Dechová hudba BLAŤANKA
Sobota 31. 12. Silvestrovské soutěže pro děti, ohňostroj.

V neděli vyhrávala v Kulturním středisku Pečky Dechová
kapela BLAŤANKA. Posluchači si rádi s ní zazpívali známé
lidové skladby a došlo i na taneček. Další možnost si ji po−
slechnout je 13. listopadu a 11. prosince od 14 hodin tamtéž.

V.  Š.

Minigolf Dráčata Pečky
Open Radotín

Další Open minigolfových družstev se hrál v Radotíně. Sem
přijelo kompletní družstvo Dráčat i s náhradníkem. Po prvním
kole vedl o úder Martin Vrzal před Vojtou Vaisem a Kubou
Kolkem. V druhém kole zahrál Kuba fantastických 30 úderů
a ujal se vedení před Vojtou a Martinem. Lukášovi se zrovna
nedařilo a tak ho po druhém kole vystřídal Dominik Svoboda.

V dalších kolech si Kuba skvělým výkonem udržel první
místo a o „parník“ zvítězil před Martinem a Vojtou, čtvrtý
byl Dominik a pátý Lukáš Urbánek.

Družstvo Dráčat zde porazilo OAZU Praha a Děkanku Praha
a skončilo na 5. místě.
Open Děkanka Praha

Poslední Open tohoto roku se hrál na hřišti Děkanky. Tady
se Dominik s Lukášem po předešlém neúspěchu poučili
a vzali si rady trenérů k srdci a podle toho také hráli. Dominik
Svoboda hrál skvěle a nastupoval do 3. kola z první pozice,
druhý byl Lukáš Urbánek, třetí Kuba Kolek a Vojta pokazil
druhé kolo a měl v dalších kolech co dotahovat. Ve třetím
kole se ujal vedení Kuba před Dominikem a Lukášem a tento
stav byl i po kole čtvrtém. Zvítězil Kuba Kolek, druhý Dominik
Svoboda a třetí Lukáš Urbánek. Všichni hráči se na konci sezó−
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Přijďte v sobotu odpoledne
Městská knihovna S. Čecha ve spolupráci s Ost-

rovem deskových her a hlavolamů zve děti i dospě-

lé na sobotní odpoledne plné deskových her a hla-

volamů, které se koná 5. 11. 2011 od 13 do 17 h.

Návštěvníci se mohou zúčastnit soutěže o ceny.

Symbolické vstupné 10 Kč na osobu.
Městská knihovna Svatopluka Čecha

Prodejní výstava
Psychiatrická léčebna Kosmonosy oddělení Sadská po−

řádá v prostorách Městské knihovny S. Čecha v Pečkách od
14. 11. do 31. 12. 2011 prodejní výstavku výrobků pracov−
ní terapie pacientů. Nabídka  bude rozmanitá − svíčky, ob−
rázky, výrobky z pedigu, vyšívané ubrusy, ozdoby
z korálků, keramika a mnoho jiných věci.

Výtěžek z této akce bude použit na zakoupení materiálu
pro další činnost pracovní terapie na oddělení Sadská.

                        Těšíme se na vaši návštěvu

ny výrazně zlepšili, Kuba již zahrál 29 a zahrál v jednom kole na
18 drahách 11 es! Tím nám skončila podzimní část ligy.

Družstvo Dráčat skončilo na 6. místě a celkově je také
šesté před poslední OÁZOU Praha.

Jako jediný z Dráčat Vojta Vais dostal, na základě dob−
rých výsledků z loňského kola, možnost si zahrát na turnaji
Bohemia Tour. Na tomto turnaji se hraje 1. Liga a můžou
zde hrát pouze hráči s výkonnostní třídou do 3. Hrálo se na
hřišti Děkanky. Vojta zde hrál před týdnem a tak měl dráhy
zmapované a podal skvělý výkon. Skončil druhý za mis−
trem republiky Ondrou Škaloudem.

V zimě probíhají tréninky Dráčat v hale kulturního stře−
diska, kde je postavena jedna dráha s několika modifikace−
mi,  další tréninky a turnaje (doufáme) se budou konat
v halách v Děčíně a v Butovicích.

Máte−li zájem se tuto hru naučit stále přibíráme do naše−
ho oddílu nové hráče.

Zdeněk Šebesta

PN 1111.pmd 22.10.2011, 23:305



Pečecké noviny6

Pečecké obchody,

krámy a krámky

Dnes se několika z nich projdeme. Na náměstí vedle hos−
tince U Lva bylo pekařství pana Kliky. Nevím, jak to dělal, že
v době lístkového hospodářství pekl tak vynikající bandury.
Navrchu lesklé, posypané kmínem a hrubou solí, dole pěkně
propečené. Jedli jsme tuto dobrotu postupně, okousali měk−
ké okraje, odloupli dno, vydlabali střídku a to nejlepší přišlo
nakonec. V době gumových rohlíků na ně vzpomínám s nos−
talgií, právě tak jako na Humpolákovy koňské karbanátky
prodávané na trhu.

Jsme na dnešní ulici 5. května. Největším lákadlem byla
výkladní skříň Tvarohova obchodu, totiž vláček jezdící tu před
Vánoci. To nadšení dychtivých dětí!

Krásné bylo navštívit koloniál pana Volka. Tady to
vonělo dalekými kraji, ovocem, kořením, kávou ve vyso−
kých lesklých nádobách. Chodili jsme sem s dědou, který
se kamarádil s každým, tedy i s panem Volkem. To zname−
nalo možnost zajít „dozadu“, děda na skleničku a já dosta−
la tvrdý lusk svatojánského chleba nebo dokonce „krva−
vý“ pomeranč.

Pár kroků a jsme v Zadinově cukrárně. Pan Zadina
s nakroucenými knírky právě aranžuje lžící na kornoutek
vanilkovou a červenou ovocnou zmrzlinu. Ovšem hlavní
atrakcí byl ve výkladě kývající Mikuláš, před každými Vá−
nocemi jsme se na něj těšili. Možná ho uvidíme i letos, víte,
kde? A hned vedle na rohu Baťa. Prostor tu byl malý, ale
vešla se tam se svým stolkem i slečna vytahující očka na
hedvábných punčochách.

Skořepova cukrárna s kavárnou byla trochu z ruky
a málokdy jsme sem zašli. Vzpomínám, že těsně po skonče−
ní války jsme tu kupovali certle, sladké čtverečky z pálené−
ho cukru. Občas jsme s mamkou nakupovali v železničním

ZÁMEK RADIM
PROGRAM PODZIM / ZIMA 2011

NOVÝ PROGRAM DĚTSKÉHO OKRUHU
Pro děti i dospělé. Začátek v 17.00h.
5. 11. Halloweenské strašidelné prohlídky / R
Prohlídka zámku při svíčkách. Prohlídky od 19.00h.
19. 11.  Noční prohlídky/ R
Prohlídka zámku při svíčkách. S hranou scénkou z historie
zámku. Prohlídky od 19.00h.
2. 12. Vánoční zpívání na nádvoří zámku
Koledy v podání MŠ a ZŠ Radim. Začátek od 17.00h.
3. –5. 12. Nadílka v pekle / R
Mikulášská prohlídka zámku s nadílkou.
Začátky prohlídek: 16.00h., 17.00h., 18.00h., 19.00h. Na−
dílku pro své děti si přineste s sebou.
8.–20. 12. Vánoce na zámku
Vánočně laděné prohlídky zámku, dobová výzdoba, dávné
tradice…
Ve všední dny s programem pro MŠ a ZŠ … / R
10. 12. ADVENTNÍ KONCERT – Vox Nymburgensis  /  R
V hlavním sále zámku od 18.00h.
17. 12. Večerní vánoční prohlídky zámku při svíčkách  /  R

Základní umělecká škola

konzumu na kraji ulice za sokolovnou. Vládl tam skladník
pan Marek v pracovním plášti a placaté čepici s kšiltem.

Samozřejmě v Pečkách bylo mnohem víc obchodů s růz−
ným tovarem, třeba Vaníčkovo papírnictví, Votavova dro−
gérie, také obchody židovských spoluobčanů, kteří snad
všichni skončili v nacistické mašinérii smrti.                Z. F.

Interaktivní tabule v ZUŠ Pečky

V srpnu 2011 nám byl schválen peněžitý příspěvek ve
výši 140 000 Kč ze Středočeského fondu hejtmana na zmír−
nění následků živelních katastrof v rámci „Podpory hejtma−
na“ – MUDr. Davida Ratha – na pořízení interaktivní tabule
ke zkvalitnění a zpestření výuky hudební  nauky.

Petra Vorlíčková, ředitelka ZUŠ Pečky
Zámek radim u Kolína, tel.: 603 21 24 62, 603 83 39 81,
326 78 72 30, info@zamek−radim.eu

od 17. 12. VÝSTAVA BETLÉMŮ
Zámek je otevřen celoročněZámek je otevřen celoročněZámek je otevřen celoročněZámek je otevřen celoročněZámek je otevřen celoročně
R − U takto označených akcí a prohlídek je nutná rezervace.

Pozvánka

Základní umělecká škola v Pečkách

srdečně všechny zve

na žákovský koncert,

který se bude konat

10. 11. 2011 od 17.30 h v sále ZUŠ.
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Výkup

železného šrotu,kovů

a papíru

CERHÝNKY
Od pondělí do pátku

od 9 do 16 hodin
První soboty v měsíci

od 9 do 12 hodin

soboty

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

Zajištujeme odvoz nejen šrotu

nákl. voz. Tatra 815 s HR

možná individuální dohoda pro

mimo pracovní dobu.

Drobné likvidace řezání plame-

nem po dohodě v místě.

Koupím garáž u kamenoprůmyslu.             Tel.: 721367131

Nabízím hlídání dětí v domě se zahradou v obci Pečky.
Jsem maminka na RD (vystudovaná učitelka, nekuřač−

ka) a mám dvouletého chlapečka. O vaše děti se postarám
v pracovní dny i o víkendu − dlouhodobé i jednorázové
hlídání.                                                            Tel.: 776054670

Prodám jednolůžkový pletací stroj zn. Dopleta.
                                                                        Tel.: 723 20 87 40

Prodám svářečku PRO−ARC – 160A, 400/230 V.
Levně.                                                           Tel.: 604 80 23 29

Řádková inzerce
a společenská

kronika ZD
A

R
M

A
!

1 tisková strana Kč 2000

1/2 tiskové strany Kč 1000
1/4 tiskové strany Kč 500
1/8 tiskové strany Kč 250
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Základní škola

Bajky

V rámci českého jazyka se učíme nejen odříkávat vyjmeno−
vaná slova, ale i tvořit za pomoci tak krásného nástroje,
jakým je český jazyk.

Pavouk Pepa

Malý pavouk Pepa žil na louce s ostatními pavouky.
Byl velice smutný, protože měl jen tři páry nohou. Kvůli
jeho vzhledu ho odsuzovali nejen spolužáci ze školy, ale
styděla se za něj celá rodina.

V sobotu ráno se Pepa a jeho maminka rozhodli, že se
vydají na výlet na druhý konec louky. Když tam odpoledne
dorazili, zjistili, že zde žije rodina stonožek. Pepu jejich život
velmi zajímal a druhý den se za nimi vydal znovu, přestože
mu maminka zakázala, aby na druhý konec louky chodil.

Jakmile dorazil k vesnici stonožek, opatrně se plížil, aby
ho nikdo neviděl. Ale nebyl dost opatrný. Když se otočil,
stála za ním malá stonožka. „Co tady děláš?“ Ptala se. Pepa
si ji prohlížel a najednou zjistil, že se vlastně dívá na devade−
sátiosminožku. „Tobě chybí dvě nohy!“ Vyrazil ze sebe mís−
to odpovědi. „Máš s tím problém?“ Zeptala se Julča. Předsta−
vila se Pepovi a na kraji louky strávili celé odpoledne.

Každý den se pak potají scházeli a hráli nejrůznější hry.
Pepa konečně našel někoho, kdo mu rozuměl a komu nepři−
padal divný. Uvědomil si, že kdyby své tři páry nohou ne−
měl, nikdy by Julču nepoznal. Už se za svoji odlišnost ne−
styděl, ale byl na ni hrdý.

Veronika Jetmarová, VII. A

Zvědavá beruška

Byla jedna beruška a ta si moc přála vidět duhu. Ale
protože byla maličká a bydlela ve vysoké trávě, neměla
možnost duhu ani zahlédnout.

Říkala si: „Nebylo by to tak těžké, kdybych uměla lé−
tat.“ Ale to ji nikdo nenaučil. Šla proto pro pomoc ke ko−
bylce. Vymyslely spolu plán. Kobylka vezme berušku na
záda a vyskočí na nejvyšší stéblo na celé louce. Jakmile to
však zkusily, zjistily, že je stéblo neunese. Rozhodly se
tedy, že kobylka vyskočí na keř, který tady rostl. Beruška se
nahoře podle rad kobylky rozeběhla, otevřela křídla a roz−
létla se. Byl to skvělý pocit! Měla ohromnou radost, že ko−
nečně letí. Jenže duha nikde…

Beruška ještě smutnější než dřív letěla domů. Když už
byla téměř u svého domku, objevil se na cestičce chamele−
on. Trápil ho zrovna veliký hlad a tak vymrštil svůj jazyk,
berušku chytil a snědl. Asi by pro ni bylo lepší, kdyby se
létat nenaučila.

Kateřina Procházková, VII. A

�

Národní technické muzeum

11.10.2011 se žáci pátých ročníků vypravili na exkurzi
do Národního technického muzea v Praze.

Záměrem nebyl pouhý výlet, ba naopak. Vydali jsme se
studovat a v praxi ověřit všechny teoretické poznatky z uči−
va vlastivědy na téma „Průmyslová revoluce v 19. století“.

Dobře jsme si prohlédli expozice a sledovali historii dopra−
vy železniční, automobilové, letecké, lodní, motocyklové i
cyklistické. Právem jsme byli hrdi na technické vynálezce čes−
kých zemí, kteří patřili v celé rakouské říši k těm nejlepším.

Poznatky, které jsme zde načerpali, budou i nadále pro−
línat všemi předměty školního vyučování. Budeme o svých
zážitcích vyprávět, číst v naučné literatuře, počítat stáří ex−
ponátů, vyhledávat další informace na PC – NET, malovat
nejpozoruhodnější model, konstruovat balón a v neposled−
ní řadě také hodnotit naše chování. Těší nás, že můžeme
více chválit, avšak je třeba se také poučit z chyb, kterých se
někteří jednotlivci dopustili.

Věříme, že exkurze podpoří v našich žácích ctižádostivost
dobře se učit, mít předpoklady pro další studium technických
škol a stát se v budoucnu významnými vynálezci 21. století.

 Mgr. Jaroslava Holubová a Mgr. Martina Plačková

Muzeum Templ

Žáci 4. ročníků absolvovali exkurzi do muzea Templ,
kde měli možnost se seznámit interaktivní cestou s různými
poznatky z historie.

A jak to viděli sami žáci?

Nejprve IV. B
V pátek 30. září jsme se školou navštívili muzeum Tem−

pl v Mladé Boleslavi. Před muzeem jsme se rozdělili do čtyř
skupin a postupně se střídali na různých stanovištích. Nej−
více se mi líbilo rozdělávání ohně. Oheň byl v pravěku dů−
ležitý. Výlet se mi líbil, už se těším na další.

Lucie Doskočilová
Největším zážitkem bylo kopání na archeologickém na−

lezišti.                                                                       M. Kosina
Házeli jsme oštěpem po dřevěných maketách zvířat.

J. Jelínek
Moc se mi líbilo malování na hliněné střípky.

K. Žůrková
Zkoušeli jsme drtit obilí jako pravěcí lidé.      A. Bezděčná
Archeolog nám ukázal 5 000 let starou mumii.

M. Jelínek

Exkurze očima žáků IV. B
Rozdělili jsme se do skupin a chodili po různých stano−

vištích…                                                         A. Senohrábková
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Kinderiáda
Ve středu 5. 10. se osm žáků 1. stupně zúčastnilo atletic−

kých závodů Kinderiáda. Naši školu reprezentovali: Natál−
ka Trikalová a Jakub Středa z 2. B, Martin Kozák ze
3. A, Terezka Štětinová ze 3. B, Linda Radoňská ze 4. B, Jan
Vilím ze 4. C, Denisa Slanařová z 5. A a Tomáš Vrba z 5. B.

Protože se závody konaly v Kladně, čekala děti poměrně
dlouhá cesta autobusem. Po slavnostním zahájení se začalo
závodit v různých disciplínách na několika stanovištích.

K medailovým umístěním jsme se nedostali, ale užít si
prima dopoledne a chuť závodit nikomu nechyběla. Hlavní
sponzor, Kinder, připravil pro děti svačiny i sladké odměny.

Všechny děti zaslouží velkou pochvalu za vzornou re−
prezentaci školy.

Mgr. Blanka Kozáková
Pak jsme kreslili na střípek, řezali kůži pazourkem, drtili

zrní na mouku, rozdělávali oheň, dělali amulet a vrtali.
U archeologa jsme si povídali o mumii Eci…            M. Fišer

Také jsme odpovídali na různé otázky a mohli jsme si
vyzkoušet nástroje z pravěku…                          E. Kononov

Na závěr jsme šli společně ven na parkán, kde jsme si
mohli hodit oštěpem na zvíře a vyhrabávat kosti…

     P. Pospíchalová
Nejvíc se mi líbilo, když jsme vyráběli šperky…

          B. Čáslavová
Vykopávali jsme kostru a vázy, bylo to vzrušující…

            V. Plačková
A nakonec jsme jeli zpátky do Peček. Byl to skvělý vý−

let…                                                                            M. Soukup

A do třetice žáci IV.C
V Templu jsme se učili, jak pravěcí lidé zacházeli s ná−

stroji, jak rozdělávali oheň, nebo jak vyráběli mouku. Na
památku jsem si koupil pěstní klín z pazourku.

                          Martin Žídek
Rozdělávali jsme oheň, řezali kůži, malovali jsme na

střípky, drtili jsme kamenem obilí a vyprávěli jsme si. Pak
jsme byli v parku, kde jsme vyhrabávali kosti a kousky ná−
dob. Mohli jsme i střílet na zvířata. Moc se mi tam líbilo.

Natálka  Hotovcová
Vyzkoušeli jsme si tam něco ze života v době kamenné.

Rozdělávali jsme ohně pomocí dřev, semílali jsme zrna, ře−
zali pazourkovými noži… Venku jsme si pak hráli na arche−
ology. Výlet se mi moc líbil.

 Eliška Drábková
V místním sklepení  jsme se ocitli v době kamenné. Vyráběli

jsme amulety pro štěstí,  malovali hematitem na střípky kerami−
ky, rozřezávali kůži pazourkovými noži. Výlet se mi moc líbil.

David Martinec
V interaktivní galerii jsme si vyzkoušeli výrobu kamen−

ných nástrojů, řezání kůže pravěkým nožem, vrtání kamene
pomocí větvičky, nebo rozdělávání ohně pomocí luku. Nej−
víc se mi líbilo pravěké malování na keramiku, navlékání
hliněných korálů a hledání kostí. Mamce jsem dovezla ko−
rále a sobě vyraženou minci. Výlet se mi moc líbil.

                                                            Andulka  Braňková

Různé pohledy na jednu společnou akci dávají tušit, že to
byl pro žáky silný zážitek a že si z této exkurze zapamatují více
o životě v pravěku než jen z pouhého výkladu v hodinách.

Třídní učitelky 4. tříd

Praha v mé básni
Výběr z autorské tvorby žáků V. A
„Prahu ve škole my poznáváme a právě se jí vyzná-
váme“

Naše Praha je tak krásná, každý ji má rád.
Přes Vltavu plno mostů stojí,
lidé na nich se jen rojí.
Co se tyčí před námi? To jsou přece Hradčany.
Praho má, ty jsi chlouba veliká.

Michal Milbach
Naše Praha stověžatá září v slunci jako zlatá.
Pod hradem je vinohrad a víno, to měl Karel IV. rád.
Uvidíme Karlův most, turistů je na něm dost.
A Národní divadlo, co vás právě napadlo?

Kristýna Literová
Už hodiny celou bijí, okénka se otvírají.
Projde dvanáct apoštolů, dívají se na nás dolů.
Zlatý kohout zakokrhá a kostlivec nakonec,
zacinká nám na zvonec.

František Opl
Naše Praha stověžatá, jak je krásná, jak je zlatá.
Když hrad v dálce uvidím, hned se k němu vypravím.
Projdu Prašnou bránou, přejdu Karlův most,
zastavím se u Orloje a to je pro dnes dost.

Klára Kyselová
Praha, město měst, stověžatá kráska,
z ní čiší čistý lesk, přátelství a láska.

Adam Hovorka

Za své žáky Mgr. Jaroslava Holubová
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Sport

 V divadle za Machem a Šebestovou

Na pondělí 3. října pro nás naše paní učitelky objedna−
ly první kulturní akci v tomto školním roce – návštěvu Měst−
ského divadla Kolín.

Svátečně oblečeni a příjemně naladěni jsme se autobu−
sem vydali za známými postavami z televizního Večerníč−
ku i dětských knih – Machem a Šebestovou, kteří  ožili na
jevišti v působivém nastudování herců z Divadla Lampi−
on v Kladně.

Společně s nimi za námi do divadla přišli i Horáček
s Pažoutem, paní Kadrnožková a samozřejmě nechyběl ani
jejich velký zvířecí kamarád pes Jonatán. Ti všichni prožili
mnoho veselých příhod s kouzelným utrženým sluchátkem,
rozdováděnou třídou a navíc nám přivezli i spoustu vese−
lých písniček.

 Žáci 3. ročníku

Návštěva divadla GONG v Praze

Ve čtvrtek 13.10. jsme navštívili pražské divadlo Gong.
Paní učitelky pro nás vybraly představení Cesta kolem svě−
ta za 80 dní. Moc jsme se do divadla těšili, protože jsme
někteří tento příběh viděli jako film. Divadelní zpracování
bylo velmi vydařené. Legrace, napětí a šťastný konec. Pros−
tě tak, jak to má být. Už se těšíme na další společnou akci.

Žáci 4. tříd

Volejbal

V září a říjnu začaly prvními turnaji soutěže Pražského
přeboru a kvalifikace Supermini, také první turnaj kadetek.

První turnaj Pražského přeboru mladších žákyň jsme měly
za soupeře ve III. lize Kometu Praha, Dansport a Eko Gym−
názium Praha. Přestože jsme ještě jely na turnaj v neúplné
sestavě, doplněné hráčkami z přípravky, vedly jsme si veli−
ce dobře. Všechny soupeře jsme rozdrtily 2:0 na sety s vel−
kým bodovým rozdílem a pro příští kolo postoupily do
II. ligy. Postup nás těšil o to víc, že na začátku turnaje nám
soupeři odmítli odsouhlasit start hráčky v jiném dresu
a počítali s tím, že tato hráčka nebude moct hrát a družstvo
bude silně oslabené. Problém s dresem jsme však vyřešily
tak, že již nemohli nic namítat a hráčka bez problémů star−
tovala. Nyní se budeme snažit udržet v příštím turnaji
II. ligu.

Starší žákyně odehrály také svůj první turnaj. Proti Špa−
nielce B vyhrály jednoznačně 2:0, pak nastoupily proti hráč−
kám SAVA a byl to urputný boj. V prvním setu se soupeři
dařilo tvrdé podání, které bylo velmi těžké zpracovat a tak
jsme podlehly o 15 bodů. Do druhého setu jsme šly s pře−
svědčením, že se jen tak nedáme, dařil se nám útok i při−
hrávka a soupeře jsme přehrály o 12 bodů. Třetí rozhodující
set jsme se soupeře držely rozdílem jednoho bodu. Za stavu
10:9 pro Savo jsme nevzaly příjem a přestože trenérka uka−
zovala time na rozhodčího, odpískal pokračování hry a nám
spadl míč mezi nekoncentrované hráčky. Na poslední dva
míče jsme již nebyly schopny dobře reagovat a prohrály
celkově 2:1. Což znamenalo, že nepostoupíme do vyšší ligy.
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Zklamání bylo velké a do posledního zápasu s Kometou
jsme nastoupily velmi skleslé. I přes malé nasazení jsme
vyhrály 2:0 a v příštím turnaji budeme bojovat o postup
proti sestupující Španielce A.

Na poslední chvíli byl dojednám termín kvalifikace Su−
permini v Benátkách. Zde nám startovala 2 družstva v mod−
rém mini (trojice bez chytání) a dvě družstva v oranžovém
mini (trojice s chytáním míče). Na svůj úplně první turnaj
jela děvčata, která začala chodit na tréninky teprve v září.
Přes svojí nezkušenost bojovala výborně a ve složení Biš−
ková, Slanařová, Jeřábková obsadila 3.místo. V modrém mini
v B−týmu nastoupila 2 děvčata prvně k nepřerušovanému
minivolejbalu a vedla si celkem dobře. Za očekáváním skon−

čil tým A, který skončil ve skupině poslední a v závěreč−
ných bojích obsadil až 16. místo.

V neděli 16. 10. proběhl i první turnaj okresního přebo−
ru kadetek v Lysé n. L., kde byla družstva Lysá, Nymburk
a 2 družstva Peček. Náš první tým hrál bez velkých problé−
mů a turnajem prošel vítězně bez ztráty setu. Druhý tým
začal velmi dobře v prvním setu, kdy vyhrál rozdílem 10
bodů. Pak ale vše vypadalo jako by někdo družstvo vymě−
nil. Všechny ostatní sety prohrálo. V turnaji dostaly příleži−
tost hráčky mimo základní sestavu a v rozhodujících chví−
lích bylo znát, že jim ještě hodně z volejbalového umění
chybí.

RR
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VI. Národní seminář

Taekwon-do ITF

v Pečkách

Je již tradicí, že oddíl Taekwon−do
ITF Kwan−gae Pečky pořádá každo−
ročně alespoň jednu celorepublikovou
(často i mezinárodní) akci pro přízniv−
ce tohoto korejského umění sebeobra−
ny − ať již závody České národní ligy,
soustředění národní reprezentace či
semináře.

V letošním roce to byl již VI. Ná−
rodní seminář Taekwon−do ITF, který
se konal dne 8. 10. 2011 v pečecké spor−
tovní hale. Tato akce, které se zúčast−
nilo celkem 60 Taekwon−distů z celé
ČR se tentokrát uskutečnila za podpo−
ry MAS Podlipansko. Díky dotaci zís−
kané z Fondu kultury a sportu bylo
možné přivítat v Pečkách hned tři me−
zinárodní instruktory Taekwon−do ITF
− generálního sekretáře AETF (evrop−
ské federace Taekwon−do) pana Vladi−
míra Machotu VI. Dan, prezidenta Čes−
ké národní unie pana Viktora Steina
IV. Dan a Ing. Kamila Kolofíka, vice−
prezidenta České národní unie a mís−
topředsedu technické komise České
národní unie Taekwon−do ITF.

Seminář pod vedením mezinárod−
ních instruktorů obsahoval − v celkem
více než 7 hodinách tréninku − důklad−
né procvičení základních technik
Taekwon−do, ukázky nových způsobů
jejich procvičování, představení a tré−
nink druhů pohybů v Taekwon−do,
nácvik sestav a sparringů (procvičení
technik ve dvojicích) a to od 10.–3.
kupu. A protože Taekwon−do prochází
neustálým vývojem, mohli díky pečec−
kému semináři jeho účastníci ve věku
od 6 − 50 let získat nejnovější poznat−
ky o cvičení technik vyplývající ze se−
minářů pro mezinárodní instruktory IIC
(International Istructor Course) v Ho−
landsku a Itálii.

Za zvládnutí náročného sobotního
programu obdrželi všichni účastníci

v závěru semináře certifikát a sladkou
odměnu.

Jménem pořadatelů semináře děku−
jeme MAS Podlipansko za poskytnu−
tou dotaci, městu Pečky za krásné pro−
středí pečecké sportovní haly a již
několikaletou podporu Taekwon−da

v Pečkách, správci haly panu Šafaříko−
vi a zejména všem účastníkům semi−
náře, kteří přijeli za Taekwon−dem do
našeho města.

Věříme, že se podobná akce bude
opakovat a – navzdory tradici – třeba
i dříve než za rok.
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