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10. číslo  cena 6 KčXII. ročníkříjen 2011

Školní rok 2011–2012
Dříve než jsme se stačili vzpamatovat, jsou prázdniny

pryč a opět se vracíme do školy.
Začátek školy je důležitý nejen pro naše nejmenší –

prvňáčky, kterých přišlo v letošním roce 56, ale i pro všech−
ny ostatní žáky. Setkávají se se svými spolužáky, se který−
mi se dva měsíce neviděli, a tak je stále o čem povídat.

Ale velice rychle je třeba přejít do pracovního režimu,
neboť v letošním roce nás opět čeká spousta práce. Také
všichni učitelé, včetně dvou nových posil (Mgr. Andrea
Malá a Mgr. Jan Kubín), jsou připraveni na desetiměsíční
vzdělávací maraton.

Na začátku roku jsme se, jako již tradičně, sešli s rodiči
žáků ve školní jídelně. Kromě základních organizačních
věcí školy byli rodiče seznámeni i s novinkou, která začíná
od letošního roku ve škole fungovat. Je to žákovský parla−
ment, tvořený volenými zástupci tříd, kteří byli na této
schůzce představeni. Žákovský parlament je dalším ná−
strojem pro zkvalitnění práce naší školy.

Nezbývá mi tedy nic jiného, než popřát žákům, učite−
lům, zaměstnancům školy, ale i rodičům, prarodičům
a dalším spoustu energie, trpělivosti a vzájemné úcty
a tolerance do nastávajících deseti měsíců školy.

Mgr. Ing. Luboš Zajíc, ředitel školy

Zahájení školního roku 2011/2012

Slavnostní zahájení školního roku proběhlo ve čtvrtek
dne 1. září 2011. Byly otevřeny třídy1. A a 1. B. Do lavic
zasedlo v každé třídě 28 dětí; 15 chlapců a 13 děvčat. Děti
byly v tento den doprovázeny rodiči, prarodiči i sourozen−
ci, kteří je přišli podpořit.

Většina z nich se do školy těšila, někteří měli malé obavy,
ale vše jsme společně zvládli. Kromě nás, jejich třídních učite−
lek, je přišli také přivítat zástupci města v čele s panem  staros−
tou, ředitel školy  a zástupkyně pro 1. stupeň. Celková atmosfé−
ra byla velice příjemná. Děti odcházely nadšené se spoustou
dárků od firmy Event a od městského  úřadu i základní školy.

Přejeme všem prvňáčkům, aby se jim v 1. třídě líbilo,
aby si našli nové kamarády a dařilo se jim plnit zadané
úkoly bez velkých problémů.

Mgr. Iva Hujerová a Mgr. Alena Pechová
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Rada města Pečky
konaná dne 22. srpna 2011

Jednání rady města zahájil a řídil starosta města pan Mi−
lan Urban. Ověřovatelé doporučili zápis z minulého jedná−
ní ke schválení. Zápis byl schválen.
Kontrola úkolů:
23. 5. 2011

– Trvá 6.7. Jednateli Pečeckých služeb, s. r. o. Pečky
zajistit výměnu šoupat vodovodního řadu nutných k vý−
měně v termínu do konce září 2011 (1/2 dle přílohy zápisu
DR).
11. 7. 2011.

– Trvá 5.2. Starostovi města uzavření uvedených smluv
a dodatků:

– uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
VBř. mezi městem Pečky a paní Ludmilou Soukalovou za
účelem uložení vodovodního potrubí.
8. 8. 2011

– Trvá 6.1. Odboru výstavby, životního prostředí a do−
pravy Ing. Zavřelovi zajistit provedení odborného posou−
zení dřevin v lokalitě Hellichova ulice a zajistit návrh opti−
málního řešení úpravy celého parku jako celku.

– Trvá 6.2. Starostovi města uzavření smlouvy mezi měs−
tem Pečky a firmou ISES, s. r. o. ve věci zhotovení plánu
odpadového hospodářství pro město Pečky.

– Trvá 6.3. Starostovi města uzavření smlouvy o poskyt−
nutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Středo−
českého fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
pro rok 2011.

– Trvá 6.5. Odboru správy majetku města a BH Ing.
Růžičkové zveřejnění záměru na pronájem prostor ve zdra−
votním středisku po p. Baráthové (výměra 18,65m2, nájem−
né 2 000 Kč/měsíc, služby 3 000 Kč).

– Trvá 6.6. Starostovi města uzavření dodatku č. 3 ke
SOD  „Okna pro Mašinku“ s firmou TQS, spol. s r. o. Praha 8,
Křížíkova 18/196 na zhotovení krytů radiátorů ve 2 třídách
budovy A MŠ Pečky.

– Trvá 6.7. Starostovi města uzavření dodatku č. 1 ke
SOD „Podlahy pro Mašinku Pečky“ s firmou Daniel Šperk
Poděbrady.

– Trvá 6.8. Investičnímu technikovi P. Dürrovi obeslat
firmu KING AIR, s. r. o. Kolín 2, Na Magistrále 769 o dopl−
ňující informace k předložené nabídce s termínem do 15. 8.
2011.

– 6.9. Ekonomicko–správnímu odboru M. Bahníkové
z důvodu přidělení dotace MPSV ČR Pečovatelské službě
města Pečky připravit rozpočtové opatření.
15. 8. 2011

– Trvá 5.1. Starostovi města uzavření smlouvy o dílo se
společností TECHart systems, s. r. o., Machatého 679, Praha
5 a Městem Pečky po předchozím schválení změny vůči
žádosti o dotaci poskytovatelem dotace  – oddělení preven−
ce Krajského úřadu Středočeského kraje, Praha 5 za celko−
vou cenu 394 499 Kč + 20%DPH, tj. 473 398 Kč.
– Trvá 5.2.Tajemníkovi MěÚ prověřit u p. Dürra odeslání
petice na Ministerstvo vnitra ČR, Praha.
Kontrola úkolů bude provedena na příštím zasedání RM
dne 29. 8. 2011.

3. Rada bere na vědomí:
– Stížnost – petici obyvatel ulic Letohradská, Hálkova,

V Kaštánkách,
– informaci místostarosty ohledně opravy protihlukové

stěny v ul. Petra Bezruče,
– informaci místostarosty ohledně nového vývoje kabe−

lové televize (viz příloha).
4. Rada schvaluje:

a) Výsledek výběrového řízení a uzavření SOD mezi měs−
tem Pečky a firmou Dopravní stavby Bohemia, a. s. Zásmu−
ky, Komenského 54 na provedení stavební akce „Bezbarié−
rové chodníky – Pečky – I. etapa“ za celkovou cenu 3 195
098 Kč bez DPH, tzn. 3 834 118 Kč včetně 20% DPH na
základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení na−
bídek. RM pověřuje starostu k podpisu smlouvy po vyprše−
ní lhůty pro podání námitek. Odp. Ing. Růžičková.
Pro: Šárka Horynová, Martin Homan, Ing. Karel Krištoufek,
Petr Zedník, Milan Paluska, Milan Urban.
Nepřítomna: Mgr. Lenka Krúpová.

b) Odstoupení od zrušení nájemní smlouvy na nebytové
prostory ve zdravotním středisku v Pečkách ke dni 31. 8.
2011 – na základě zrušení výpovědi pí Romanou Barátho−
vou. Odp. Ing. Růžičková.
Pro: Šárka Horynová, Martin Homan, Ing. Karel Krištoufek,
Petr Zedník, Milan Paluska, Milan Urban.
Nepřítomna: Mgr. Lenka Krúpová.

c) Vyřazení 2 ks neopravitelných kamer likvidací (Soko−
liště, Masarykovo nám.) – (Viz příloha). Odp. M. Bahníková.
Pro: Šárka Horynová, Martin Homan, Ing. Karel Krištoufek,
Petr Zedník, Milan Paluska, Milan Urban.
Nepřítomna: Mgr. Lenka Krúpová.

d) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře−
mene mezi městem Pečky a p. Radkem Sahulkou, Pečky,
Chaloupeckého 875, v rámci realizace projektu stavby „Sní−
žení znečištění odpadních vod města Pečky – změna stavby
před dokončením“ na pozemku č. parc. 173/3 v k. ú. Velké
Chvalovice v ceně 5 Kč/bm. Přesný rozsah bude určen geo−
metrickým plánem. Odp. Ing. Růžičková.
Pro: Šárka Horynová, Martin Homan, Ing. Karel Krištoufek,
Petr Zedník, Milan Paluska, Milan Urban.
Nepřítomna: Mgr. Lenka Krúpová.

e) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře−
mene mezi městem Pečky a p. Ludmilou a Petrem Švando−
vými, Velké Chvalovice čp. 167 v rámci realizace projektu
„Snížení znečištění odpadních vod města Pečky – změna
stavby před dokončením“ na pozemku č. parc. 175/4 v k. ú.
Velké Chvalovice v ceně 5 Kč/bm. Přesný rozsah bude ur−
čen geometrickým plánem. Odp. Ing. Růžičková.
Pro: Šárka Horynová, Martin Homan, Ing. Karel Krištoufek,
Petr Zedník, Milan Paluska, Milan Urban.
Nepřítomna: Mgr. Lenka Krúpová.

f) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře−
mene mezi městem Pečky a p. Josefem Jeřábkem, Velké Chva−
lovice čp. 182 v rámci realizace projektu „Snížení znečiště−
ní odpadních vod města Pečky – změna stavby před
dokončnímm“ na pozemku č. parc. 19/1 v k. ú. Velké Chva−
lovice v ceně 5 Kč/bm. Přesný rozsah bude určen geomet−
rickým plánem. Odp. Ing. Růžičková.
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Pro: Šárka Horynová, Martin Homan, Ing. Karel Krištou−
fek, Petr Zedník, Milan Paluska, Milan Urban.
Nepřítomna: Mgr. Lenka Krúpová.

h) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře−
mene mezi městem Pečky a p. Ing. Vlastimilem Říhou, Ve−
lim,  v rámci realizace projektu „Snížení znečištění odpad−
ních vod města Pečky – změna stavby před dokončením“
na pozemku č. parc. 173/2 v k. ú. Velké Chvalovice v ceně
5 Kč/bm. Přesný rozsah bude určen geometrickým plánem.
Odp. Ing. Růžičková
Pro: Šárka Horynová, Martin Homan, Ing. Karel Krištou−
fek, Petr Zedník, Milan Paluska, Milan Urban.
Nepřítomna: Mgr. Lenka Krúpová.

i) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře−
mene mezi městem Pečky a společností KUTA a. s. Praha–
Bráník, Zelený pruh 95/97 v rámci realizace projektu „Sní−
žení znečištění odpadních vod města Pečky – změna stavby
před dokončením“ na pozemku č. parc. 1449/118 v k. ú.
Pečky. Přesný rozsah bude určen geometrickým plánem.
Odp. Ing. Růžičková
Pro: Šárka Horynová, Martin Homan, Ing. Karel Krištou−
fek, Petr Zedník, Milan Paluska, Milan Urban.
Nepřítomna: Mgr. Lenka Krúpová.

j) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře−
mene mezi Městem Pečky a pí Jaroslavou Šenfeldovou,
Pečky, a Miroslavem Šenfeldem, Pečky, v rámci realizace
projektu „Snížení znečištění odpadních vod města Pečky
– změna stavby před dokončením“ na pozemku č. parc.
1843 v k. ú. Pečky v ceně 5 Kč/bm. Přesný rozsah bude
určen geometrickým plánem. RM pověřuje starostu k uza−
vření výše uvedených smluv. Odp. Ing. Růžičková
Pro: Šárka Horynová, Martin Homan, Ing. Karel Krištou−
fek, Petr Zedník, Milan Paluska, Milan Urban.
Nepřítomna: Mgr. Lenka Krúpová.
5. Rada ukládá:

1. Odboru výstavby, životnímu prostředí a dopravy Ing.
Zavřelovi připravit výsledek šetření od DI Kolín a odboru
dopravy MěÚ Kolín ve věci petice občanů ulic Letohrad−
ská, Hálkova, V Kaštánkách.

2. Starostovi města uzavření SOD mezi městem Pečky
a firmou Dopravní stavby Bohemia, a. s. Zásmuky, Komen−
ského 54 na provedení stavební akce „Bezbariérové chod−
níky – Pečky I. etapa“.

3. Jednateli Pečeckých služeb, s. r. o. Pečky p. Hartma−
novi předložit znění článku ohledně přerušení dodávky
vody a tento po souhlasu rady města zveřejnit v Pečeckých
novinách a na stránkách Města Pečky.

Rada města Pečky
konaná dne 29. srpna 2011

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

– Plnění rozpočtu města k 31. 7. 2011.
– Informaci místostarosty o podaném komentáři k hos−

podářskému výsledku Pečeckých služeb, s. r. o. Pečky.
– Informaci místostarosty o stavu abonentů Kabelové

televize Pečky ke dni 31. 7. 2011.

– Žádost Československé obce legionářské – jednota
Valtice ve věci možnosti poskytnutí finančního příspěvku
pro pomoc a formu spoluúčasti na rekonstrukci hřbitova
padlých legionářů ve městě Užgorod s tím, že požadované
podklady předá RM, ek. správní odbor.
Rada schvaluje:

– Zveřejnění záměru na odprodej části pozemku č. parc.
831/2 (o výměře cca 25 m2) za těchto podmínek:

– pozemek bude odprodán za cenu stanovenou
soudním znalcem,

– prodávající zajistí sepsání kupní smlouvy,
– kupující uhradí poplatek spojený s převodem ne−

movitostí a zajistí geometrické zaměření pozemku.
– Na základě výsledků poptávkového řízení schvaluje

uzavření SOD mezi městem Pečky a společností Požární
technika Komet, s. r. o. Pečky 1031 na dovybavení vozidla
Liaz–CAS–JSDH Pečky.

– Smlouvu o poskytnutí právní pomoci mezi městem
Pečky a JUDr. Andreou Fialovou, advokátkou, Kolín 3, Po−
litických vězňů 98. Zástupce se zavazuje poskytovat za−
stoupenému právní pomoc ve věci zastupování v exeku−
cích – podání návrhů na nařízení exekuce proti dlužníkům
zastoupeného a zastoupení v exekučních řízeních s účin−
ností od 1. 9. 2011.

– Rámcovou smlouvu o provádění exekucí mezi měs−
tem Pečky, právně zastoupené JUDr. Andreou Fialovou
a Mgr. Ing. Jiřím Proškem, soudním exekutorem, se sídlem
Plzeň, Rychtaříkova 1. Smluvní strany se dohodly na spo−
lupráci ve věcech vymáhání peněžitých plnění na základě
exekučních titulů svědčících ve prospěch oprávněného
s účinností od 1. 9. 2011.

– Přijmutí dotace od Ministerstva vnitra ČR, jakožto
poskytovatele dotace na realizaci investiční akce s názvem:
„Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému“,
jejímž realizátorem je město Pečky. Zároveň schvaluje vy−
členění potřebné částky své spoluúčasti dané pravidly po−
skytovatele dotace. Registrační list akce je evidován pod
identifikačním číslem 114D05100–1017.

– Termín a program veřejného zasedání ZM dne 21. 9.
2011 od 17.30 hodin v KS Pečky.

– Ukončení pronájmu NP čp. 431 Tř. 5. května LE TON
QUYEN Praha 4 ke dni 30. 9. 2011.

– Zveřejnění záměru na pronájem NP v čp. 431 od 1. 10.
2011.

– A připojuje se ke společné výzvě středočeských ko−
munálních politiků na záchranu veřejné autobusové do−
pravy Středočeského kraje.
Rada ukládá:

– Starostovi města uzavření SOD mezi městem Pečky
a společností Požární technika Komet, s. r. o. Pečky 1031
na dovybavení vozidla Liaz–CAS–JSDH Pečky.

– Starostovi města uzavření smlouvy o poskytnutí právní
pomoci mezi městem Pečky a JUDr. Andreou Fialovou, ad−
vokátkou, Kolín 3, Politických vězňů 98. Zástupce se za−
vazuje poskytovat zastoupenému právní pomoc ve věci
zastupování v exekucích – podání návrhů na nařízení exe−
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Rada města Pečky
konaná dne 12. září 2011

kuce proti dlužníkům zastoupeného a zastoupení v exe−
kučních řízeních.

– Starostovi města uzavření rámcové smlouvy o prová−
dění exekucí mezi městem Pečky, právně zastoupené JUDr.
Andreou Fialovou a Mgr. Ing. Jiřím Proškem, soudním exe−
kutorem, se sídlem Plzeň, Rychtaříkova 1. Smluvní strany
se dohodly na spolupráci ve věcech vymáhání peněžitých
plnění na základě exekučních titulů svědčících ve prospěch
oprávněného.

– Stavebnímu odboru Ing. Zavřelovi připravit podkla−
dy pro první etapu exekučního řízení s tím, že na plateb−
ním příkazu bude vyznačeno nabytí právní moci tak, aby
advokátka JUDr. Andrea Fialová, poskytující právní po−
moc mohla v uvedené věci konat.

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

V 15.15 hod. bylo přerušeno jednání RM a bylo za−
hájeno jednání valné hromady Pečeckých služeb, s. r. o.
Pečky. – Město Pečky jako jediný společník spo−
lečnosti Pečecké služby, s. r. o. Pečky vykonávající pů−
sobnost valné hromady společnosti, jejíž funkci podle
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích § 102 odst. 2 písm. c/
plní rada obce, učinil podle ustanovení § 132 obchodní−
ho zákoníku č. 513/1991 Sb., rozhodnutí náležející do
působnosti valné hromady společnosti Pečeckých slu−
žeb s.r.o. Pečky takto:

– S účinností od 1. 1. 2012 jmenuje jednatelem Pečec−
kých služeb, s. r. o. pí Adrianu Borovičkovou, bytem Hořá−
tev, na dobu určitou 1 rok.
Rada schvaluje:

– Na základě zpracovaného znaleckého posudku úpra−
vu Hellichova parku navrženou Ing. Jaroslavem Kovaří−
kem PhD.

– A doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření
č. 3/2011.
Pro: Šárka Horynová, Martin Homan, Ing. Karel Krištou−
fek, Ing. Petr Zedník, Milan Paluska, Milan Urban.

– Úpravu závazných ukazatelů příspěvkové organiza−
ce Pečovatelská služba města Pečky na rok 2011 následov−
ně: Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele. Příspěvek
bude zasílán na účet organizace ve výši 1/12 vždy do 15dne
v měsíci. V rámci příspěvku je stanoven objem mzdových
prostředků na platy zaměstnanců.

– A doporučuje ZM ke schválení poskytnutí půjčky
z FRB.

Pro: Zelenková Eva, Pečky, Sůva Milan, Pečky, Toms
Jiří, Pečky, Kejda Ladislav, Pečky, Kuprová Jiřina, Pečky.

– Poskytnutí příspěvku pro Kulturní středisko Pečky na
pořádání silvestrovského ohňostroje s tím, že tento příspě−
vek bude zahrnut do rozpočtového opatření 3/2011.

– Poskytnutí příspěvku vlastivědnému kroužku při KS
Pečky.

– A doporučuje ZM navýšit příspěvek sportovnímu od−
dílu TJ Spartak Pečky.

– A doporučuje ZM schválit prodej části pozemku
č. parc. 831/2 (cca 25 m2) v obci a k. ú. Pečky – z majetku
města – za cenu stanovenou soudním znalcem. Pozemek
bude odprodán manželům K. a T. Vaníčkovým bytem Ra−
dim 363, kteří dále uhradí poplatek spojený s převodem
nemovitosti a zajistí geometrické zaměření pozemku.

– A doporučuje ZM schválit odkoupení pozemku
č. parc. 876/5 (o celkové výměře 22 m2) v obci a k. ú. Pečky
– z majetku manželů K. a T. Vaníčkových, za cenu stano−
venou soudním znalcem. Pozemek bude odkoupen z ma−
jetku manželů K. a T. Vaníčkových. Poplatek spojený s
převodem nemovitosti uhradí město.

– Uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene“ č. IV–12–6012792/VB001
s firmou ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 4, týkající se
pozemků v majetku města č. parc. 1702/7, 1702/6, 1702/5,
1702/3, 1679 a 1689 v obci a k. ú. Pečky (ul. V. B. Třebíz−
ského a tř. J. Švermy (pro MŠ čp. 825)) (jedná se o cca 249
bm+nová rozpojovací skříň včetně pilíře).

– Uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu“ č. IV–
12–6012792/HDV/1 týkající se veškerých výkopových
prací, umístění nové rozpojovací skříně, připojení kabelů,
demontáž stávajícího venkovního vedení včetně podpěr−
ného bodu – vše pro MŠ.

Rada města pověřuje pana starostu k podpisu výše uve−
dených smluv.

– Uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ č.
IV–12–6008796/001 na pozemcích v majetku města č. parc.
1468/18, 1468/133 a 1468/170 v obci a k.ú. Pečky – ul.
Dobřichovská, Janáčkova, Grégrova, Kmochova, U Kandie
– pro firmu ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 4.

Rada města pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.
– Uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ –

č. IV–12–6003105/VB/1 na pozemku v majetku města č.
parc. 1450/7 v obci a k. ú. Pečky – pro firmu ČEZ Distribu−
ce, a. s. se sídlem Děčín 4.

Rada města pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.
– Uzavření nájemní smlouvy s MUDr. Vladimírem Žahou−

rem na pronájem nebytových prostor ve zdravotní středisku o
výměře 55.5 m2, měsíční nájemné + zálohy na služby dle zve−
řejněného záměru. Město Pečky uhradí výměnu okna a podla−
hových krytin. Nájemní smlouva od 15. 9. 2011, finanční plně−
ní od 1. 1. 2012 – s ohledem na rozsah adaptace prostoru ordinace
dle požadavků OHS. RM pověřuje starostu k uzavření této
smlouvy.

– Uzavření dodatku č. 1 na stavební práce: „Oprava
prameniště Tatce“ s firmou Daniel Šperk Poděbrady.

– Zveřejnění záměru – pronájem pozemku č. parc. 1705/
3 680 m2 v obci a k. ú. Pečky – dle ústní žádosti ředitelky
Mgr. Jiřiny Veselé. Nájemní smlouva bude na dobu neurči−
tou. Pronajímatel zajistí sepsání smlouvy.

– Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě čj.: 1846/
2011 na pronájem pozemku v majetku města č parc. 2273/3 /
o celkové výměře 18 938m2 v obci a k. ú. Pečky – s fy TELSIG
– servis, spol. s. r. o. zastoupenou jednatelem společnosti p.
Františkem Neudörflem s sídlem ve Velkém Oseku. Dodatek
bude uzavřen na dobu určitou a to od 1. 9. 2011 do 30. 11.
2011. Pozemek bude nadále využíván jako mezideponie

PN 1011.pmd 20.9.2011, 14:494



10 / 2011 5

a deponie zeminy zásypového materiálu ze stavební akce –
kanalizace Pečky a Velké Chvalovice.

– Poskytnutí příspěvku na vodáckou akci „Vavřinecký
potok 2011“.

– Zpracování technicko−ekonomické studie na moder−
nizaci městského rozhlasu.
Rada neschvaluje:

– A nedoporučuje ZM schválit odkoupení objektu bez
čp. na pozemku č. parc. 990, pozemku č. parc. 990 a po−
zemku č. parc. 554/54 v obci a k. ú. Pečky od firmy České
dráhy a. s., se sídlem v Praze 1.

– Poskytnutí příspěvku KS Pečky na akci pro seniory. Vznik−
lé náklady je možno hradit z příspěvku na činnost pro rok 2011.
Rada ukládá:

– Vedoucí ekonomicko−správního odboru M. Bahní−
kové zaslat upravené závazné ukazatele na rok 2011 ředi−
telce Pečovatelské služby města Pečky.

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové
zveřejnit záměr na pronájem pozemku č. parc. 1705/3 /680
m2/ v obci a k. ú. Pečky.

– Starostovi jednat s věřitelským výborem a správcem
konkurzní podstaty St. statku Čáslav ve věci narovnání
majetko−právních vztahů hřiště, pozemky Velké Chvalo−
vice, č. parc. 345, 344/2, 342/41 k. ú. Velké Chvalovice.

– Ekonomicko−správnímu odboru M. Bahníkové při−
pravit rozpočtová opatření z důvodu navýšení příspěvku
pro sportovní oddíly (Spartak Pečky a KS).

– Místostarostovi Ing. Krištoufkovi jednat s představi−
teli ČD na možnosti odkoupení pozemku č. parc. 990
a pozemku č. parc. 554/54 bez stavby.

– Starostovi uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
čj.: 1846/2011 na pronájem pozemku v majetku města č
parc. 2273/3 /o celkové výměře 18 938m2 v obci a k. ú.
Pečky – s fy TELSIG – servis, spol.s. r. o.

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové
zveřejnění záměru na prodej pozemku č. parc. 2265/154
o celkové výměře 562m2.

Okna a podlahy

pro Mateřskou školu Mašinka

Prostřednictvím MAS Podlipansko, o. p. s. byly městu
Pečky z Programu rozvoje venkova ze Státního zeměděl−
ského intervenčního fondu ČR přiděleny hned dvě dotace,
které směřovaly do dalších oprav mateřské školy. Tento−
kráte se jednalo o kompletní výměnu oken a dveří dvou
školních budov vč. výměny krytů radiátorů a dále pak byly
provedeny též kompletní výměny skladeb podlah ve čty−
řech třídách vč. položení nového PVC, koberců a budovy
byly nově vymalovány.

Oba projekty opravují  učebny školy, které slouží ke
vzdělávání dětí z Peček a Pečeckého regionu. Zapoje−

ním partnerů a  dalších subjektů v projektu
jsme se snažili o  posílení sounáležitosti
místních obyvatel  s přibývajícími mladý−
mi rodinami, které zde nacházejí nový do−
mov.

Výměna oken a dveří v budově A a C a vý−
měna  podlah v budově  C je součástí  celko−
vého řešení modernizace školy, koncepčně
zpracované projektantkou Ing. Helenou Tvr−
zovou v projektové dokumentaci pro staveb−
ní povolení z listopadu 2009 a následně
v zadávací, realizační projektové dokumen−
taci z března 2010.
Výměnou stávajících otvorů a zateplením
podlah se zlepší tepelná pohoda učeben, sní−
ží se výdaje na energii, zlepší se kvalita pro−
středí, vzhled budov a po té mohou následo−
vat další opatření vyplývajícíz celkové
koncepce modernizace školy.
Mohou být dodatečně zatepleny obvodové
pláště a střechy. Jelikož ani střecha a ani kotel−
na nesplňují požadované tepelně technické
parametry a budovy vykazují vysoké tepelné
ztráty. Ročně škola uhradí jen za energie  cca
520–650 tis. Kč dle klimatizačních podmínek
a délky topného období. Celkový obestavěný

prostor školy ve 7 772 m3.
Největší prospěch z provedených stavebních úprav bude

mít hlavní partner projektu – Mateřská škola Mašinka, kte−
rá může uspořené finanční prostředky využít na zvýšení
kvality výuky.

Mimo školy je hlavním partnerem projektu firma KE−
NAST  Pečky. Majitel pan Milan Staněk osobně předal městu
finanční dar na zakoupení koberců do jedné třídy.

V Kulturním středisku v Pečkách si můžete do konce
měsíce října prohlédnout výstavu fotografií, které mapují
průběh fyzické realizace stavebních prací.

Ing. Věra Růžičková
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Společenská kronika

Je tomu 35 let, co 22.11.1976 odešel
pan

Vít Braňka.
Stále vzpomínají

manželka, děti a sestra.

Vzpomínka

Bezbariérové chodníky
V letošním roce se nám podařilo získat dotaci ze Státní−

ho fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na rekonstrukci
chodníků. V 1. etapě, která proběhne do konce letošního
roku, dojde k rekonstrukci chodníku od domu s pečovatel−
skou službou v ulici Chvalovická, kolem hotelu Karel IV.,
přes náměstí, kolem kostela a před základní školou. Dále
od křižovatky na Ratenice, kolem kulturního střediska až
na náměstí k potravinám „Na růžku“. Stavební práce se
samozřejmě neobejdou bez nepříjemností spojených s vý−
stavbou. Jsme si vědomi, že se jedná o jeden z nejpoužíva−
nějších chodníků ve městě a proto se budeme snažit ve
spolupráci s firmou Dopravní stavby Bohemia, a. s., která
je vítězem výběrového řízení, omezit komplikace, způso−
bené občanům města na minimum. Zároveň vás prosíme o
shovívavost a trpělivost. Věříme, že odměnou vám bude
chůze po krásném chodníku na dlouhá léta.

Petr Dürr

Klidně obojí!
Osobní asistence nebo pečovatelská služba?

Zatímco pečovatelská služba je českými seniory hojně
využívána, osobní asistence je často spojována spíše s oso−
bami se zdravotním postižením. Osobní asistence je přitom
vítanou službou právě pro seniory.

„Většina pečovatelských služeb má stanovenu pracov−
ní dobu od rána do odpoledne pět dní v týdnu. Osobní
asistence je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu připravena za−
jistit uživatelům pomoc se sebeobsluhou a hygienou, jíd−
lem, nákupy i péčí o domácnost. Využití služeb osobní asi−
stence je proto nejlepší možností, jak zůstat co nejdéle
v domácím prostředí bez zvýšených zdravotních a bezpeč−
nostních rizik“ vysvětluje Aneta Sluková, vedoucí středis−
ka osobní asistence občanského sdružení Hewer.

V objednaných hodinách vykonává osobní asistent
přesně to, co si uživatel přeje – může pomáhat, obstará−
vat, doprovázet, nebo jen dělat společnost a „bezpeč−

Gratulace

Blahopřejeme

nejstarší občan-

ce našeho města.

Marie

Vrzalová

dne 30. 8. 2011
oslavila v kruhu

rodiny

103.

narozeniny.

Za Sbor  pro
občanské záležitosti

oslavenkyni
pogratulovaly s kyticí, dortem a dárkovým balíčkem E.

Kusá, S. Jindřichová a M.Turynová.

Za SPOZ Eva Kusá

Poděkování
Paní učitelko Králová,

děkujeme Vám za pořádání výletů pro farníky z Peček
 a okolí, které vás stojí každoročně spousty úsilí a oběta−
vosti.

Farníci z Peček a okolí

�

nostní dohled“. Uživatel služby osobní asistence si může
být jist, že k němu bude docházet stejný asistent, pří−
padně se u něho bude střídat dvojice asistentů a kdyko−
liv bude potřebovat, může požádat o jejich výměnu za
někoho jiného.

„V moderní společnosti často neplatí dřívější role
a funkce rodiny, proto musí být doplněny jinými nástro−
ji. Umožnit všem, kteří to potřebují, zůstat doma a záro−
veň péčí nepřetěžovat rodinné příslušníky, to je úkolem
jak osobní asistence, tak pečovatelské služby. Osobní
asistence však poskytuje pomoc nepřetržitě i během ví−
kendů a svátků.“

Služba osobní asistence je v Praze dostupná například
na telefonním čísle 274 781 341.

Více informací najdete na www.pecovatel.cz.

Kontakt: Mgr. Petra Kocumová, Hewer, o. s. 274 781
341, praha@hewer−os.cz

Na základě zákona  obcích č. 128/2000 Sb., dle § 36 a),
odst. 4 rozhodla Městská rada dne   29.8.2011, č.j. 2403/
2011 v souladu s § 685 a násl. občanského zákoníku
zveřejnit tento záměr:

P R O N Á J E M

N E B Y T O V Ý CH   P R O S T O R

V Pečkách, 5. května 431

Pronájem se týká nebytových prostor o celkové výměře
70 m2  v přízemí s výlohou.

PODMÍNKY PRONÁJMU:

– výše nájemného   6 000 Kč/měsíc
– spolehlivost nájemce

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,: 321 785 051 a 321 786 643 – Ing. V. Růžičková.

PN 1011.pmd 20.9.2011, 14:496



10 / 2011 7

PN 1011.pmd 20.9.2011, 14:497



Pečecké noviny8

Já a básně
Nedělní chvilka poezie – vzpomínáte? Na onu chvilič−

ku krásného slova mnozí v neděli čekali.

Myslím, že jsme se všichni poprvé setkali s poezií pro−
střednictvím říkadel, rozpočítadel a dětských básniček už
v útlém dětství. A potom ve škole. Po skončení války
škola doháněla to, o co nás připravily protektorátní učeb−
ní osnovy – dějepis a literaturu. Paní učitelka Němečková
nás seznamuje s Vítězslavem Nezvalem, uvádí báseň „Edi−
son“. To je báseň předlouhá, na několik stránek, ale my se
učíme jen kousek. A ta část mě nanejvýš upoutala a pro−
budila mou fantazii. Představovala jsem si Thomase Edi−
sona, mladého průvodčího „s čapkou nasazenou těsně do
očí“, jak prochází rychlovlakem řítícím se soutěskami
mezi Kanadou a mezi Michiganem. Snad tehdy jsem se
rozhodla zapisovat si básně, které mě zaujmou. Tak vznikla
sbírka šestašedesáti úhledně zapsaných básní nejrůzněj−
ších autorů a žánrů, od Halase k jménům, která jsem pak
už nikdy neslyšela, od Seifertova „Maminčina zátiší“ po
„Vzkaz Stalinovi“. Líbily se mi verše vznešené, o vlasti a
národu, jako jsou ty hned na první straně:

I přísahal jsem
já, národ československý, svobodný a živý,
přísahal jsem lidstvu a génium světa,
že chci být národ spravedlivý…

 (S. K. Neumann)

Hodně jsem jich uměla zpaměti, to je ovšem v troskách,
vynoří se leda první sloka, pár veršů, autoři také propadli
děravou pamětí. Vždyť celá ta sbírka vznikala od ledna
1949 po leden 1950!

Každý týden v literární příloze denního listu přehlížím
verše současných básníků. Přiznávám, že jim velice často
nerozumím. Ale těmto podzimním ano, snad potěší i vás:

Dražší než kvítí jarních dní,
jsou pozdní květy podzimní.
Vyvolávají teskná snění,
jimž pranic v duši nebrání.
Tak mnohdy chvíle rozloučení

dojímá víc než shledání.                 ( A. S. Puškin)

Z. F., Dobřichov

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a  Dominant
žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý. Slepičky pouze z
našeho chovu!! Neprodáváme kuřice ale slepičky těsně
před snáškou. Stáří slepiček 18–20 týdnu – cena 138–
148 Kč/ks, starší 20 týdnů – 155 Kč/ks.
Prodeje se uskuteční: v neděli 16. října 2011
Pečky – u ZNZ – v 14.55 hod.
Případné bližší informace:
Tel.: 728605840, 728165166, 415740719.
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Naše školičky malovaná
mašinkou a vagónky spravovaná
Prázdninový vláček dojezdil
a u naší školičky zabrzdil.

Přivezl k nám plno dětí,
je jich tady jako smetí.
Každé z nich zde vítáme
a hračky mu podáme.

Buďte s námi kamarády
my Vás máme všechny rády.
Do třídy už spěchejte,
kamarády hledejte.

Vagónky již čekají,
až je mašinka připojí.
Mašinka osm barev má,
víš, co která znamená?

Jede, jede mašinka
má barevná okýnka.
Každé něco ukrývá,
víš, co které znamená?
Modrá to je DOMEČEK
u veselých dětiček.
Žlutá to je SLUNÍČKO,
zelená je AUTÍČKO.
Červená jsou JABLÍČKA,
bílá hezká KYTIČKA,
oranžová LIŠTIČKA,
hnědá zase LODIČKA
Ještě chybí maličká,
puntíkatá BERUŠKA.
Beruška a kamarádi
každý den jsou spolu rádi.
V lodičce si pohrajou
a na zážitky vzpomenou.

Pani učitelka jako maminka
pofouká Ti rozbitá kolínka.
drobné spory Vaše rozřeší
a pokárá toho, kdo se prohřeší.
Naučí tě kreslit, lepit, malovat
a taky zpívat, cvičit, tancovat.

Hraček máme pro každého dost,
stavějte a využívejte je pro radost.
Vláček plný pohádek a poznání
vyjede na znamení.

Buďte s námi veselí,
program pro Vás připraví,
hned jak zvonek zacinká
naše školka MAŠINKA.

V naší básničce vláček zastavil
a přivezl nám plno dětí, přesně 175
a opět se rozjel spolu s dětmi za po−
znáním nových kamarádů ve třídě,
ale i v pohádkách, kteří nás budou
učit poznávat kouzla života a moud−
rost, která se v pohádkách ukrývá. Dá
nám poznat co je dobré, ale také co
zlé. Ukáže nám cesty po kterých
můžeme jít bez nehod a kde se obje−
vují výmoly.

V letošním školním roce zahajuje−
me nový tříletý cyklus programu vý−
chovně vzdělávací práce s názvem
„Vláček plný pohádek a poznání 2“
do kterého je zahrnutý i program pro−
tidrogové prevence a zdravého život−
ního stylu.

Děti nastoupily do zcela nového
prostředí. Ve všech třídách, umývár−
nách a šatnách byla vyměněna okna
a ve čtyřech třídách u starších dětí
jsou nové podlahové betony se za−
teplením a linoleum. Třídy po do−
končení pastelovou výmalbou a po
úklidu, svítí čistotou, zdají se pro−
stornější a světlejší. Zaměstnanci o
prázdninách pilně pracovali, aby
stihli připravit školu na zahájení
školního roku 1.září. Pani učitelky
využily prázdných tříd k novému
uspořádání nábytku a vytvoření zá−
jmových koutků na třídách a stále
pracují na vytváření lákavých a pod−
nětných činností pro děti.

Všichni si přejeme, aby se našim
dětem v mateřské škole líbilo, byly zde
šťastné, spokojené a dostaly pevné,
dobré základy do života. Spokojené
dítě − spokojený rodič.

Za zaměstnance, děti i rodiče dě−
kuji Radě města v čele s panem sta−
rostou Urbanem za vytvoření podmí−
nek k uskutečnění realizace
Rekonstrukce a přístavby MŠ a přeji
nám všem schválení dotace z ROP na
uskutečnění rekonstrukce hospodář−
ské budovy, to je kuchyně a prádel−
ny, a do budoucna i zateplení budov,
rekonstrukci vodovodního a odpad−
ního řádu, elektriky, umýváren s WC
a šaten, úpravu zahrady a nové celé
oplocení.

Hana Malá, ředitelka MŠ

Mateřská škola mašinka Pečky Z nových knih

R. Ward: Čísla
Jem už odmalička vidí v očích lidí

čísla. Co ta čísla znamenají, pochopí
v den matčiny smrti − jsou to data, dny,
kdy lidé, kterým se dívá do očí, ze−
mřou…
J. Trevane: Fatwa

Když třiadvacetiletá Jacky odjíždí
se svým přítelem na dovolenou do
Egypta, ani ve snu ji nenapadne jaká
nepředstavitelná hrůza ji v budoucnu
čeká. Původně to měla být cesta na
usmířenou s přítelem, s kterým si už
pomalu přestávala rozumět. Krátce po
příletu se Jacky na přeplněné ulici ztra−
tí a ještě si zvrtne kotník. Naléhavě
potřebuje pomoc, ujme se jí pohledný
Omar. Vypadá to na lásku na první
pohled…
E. O´Connor: Leda

Město Londýn obchází sériový
vrah, který vraždí ženy a vystavuje je−
jich mrtvá těla na veřejných místech.
Vraždy vykazují společné znaky, kte−
ré pro policii představují hádanku: na
každém místě činu se najde tajemné
znamení.
W. Biermann: Léto 1939

Léto roku 1939 bylo mimořádně
teplé a lidé v celé Evropě chtěli na
chvíli zapomenout na každodenní sta−
rosti a na sváry ve velké politice. Ve
skutečnosti to však byl tanec na vul−
kánu: Přesně jako v roce 1914 měla
o několik týdnů později vypuknout
válka dosud nevídané síly a krutosti…
D. Silva: Rembrandtovo poselství

Gabriel Allon se po posledním vy−
řešeném případu rozhodl zpřetrhat
všechny svazky se svou kariérou taj−
ného agenta. Na odlehlých útesech
Cornwallu si užívá života se svou krás−
nou ženou, ale minulost si ho stejně
najde…
P. H. Jeffers: Temná tajemství Vati−
kánu

Za masivními zdmi vatikánských
paláců se splétá podivná pavučina
skandálů, které se nikdy neměly do−
stat ven. Jaká tajemství Vatikán skrý−
vá? Na církev, která nabádá v mravný
a počestný život, je jich opravdu hod−
ně; záhadná úmrtí, finanční skandály,
sexuální obtěžování nebo třeba pod−
pora režimů, které ostatní demokratic−
ké státy odsoudily…
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Dráčata Pečky – postupné zlepšo-

vání výkonů
Další turnaje v minigolfu:
Open Hradec Králové

V kategorii mladší žáci byl sveden boj o první místo
pouze mezi Dráčaty. Po prvním kole bylo vše těsné, jen
o pár úderů vedl Kuba Kolek. V dalších kolech potvrdil
svůj sportovní vzestup a držel si vedení až do konce turna−
je.  Na dalších místech se postupně po jednotlivých kolech
střídal Martin Vrzal s Vojtou Vaisem. V závěru ale Vojta
svou zkušeností o 2 údery Martina porazil a získal druhé
místo, Dominik Svoboda byl čtvrtý.
Open Tempo Praha

Zde se hrálo v sobotu i v neděli. Hrálo se na betono−
vých dráhách, což je úplně jiný druh hřiště, dráhy jsou

Kulturní středisko Pečky

5. října – Den zdraví – ukázky kosmetiky, líčení (LR kos−
metika p. M. Břinčilová ukázka léčebné kosmetiky),
minigolf pro všechny, cvičení na míčích, v 15,30 – 16.30
hod. přednáška MUDr. Václava Macury, kožního lékaře.
Minigolfové hřiště : 10–12 hod. a 14–15,30 hod.  minigolf
hra pro všechny věkové kategorie, možnost  si vyzkoušet.
16. října  – 2011 od 14–17 hod. k tanci a poslechu hraje
Dechová hudba Blaťanka. Vstupné 50 Kč
23. října – od 14 h pro  děti – Rej strašidel a jiných masek.
28. října – zájezd Kudowa Zdroj.
29. října – od 20 hod. koncert známé kapely ABRAXAS.
Jako předkapela zahrají BezDozoru a Vasper.
Vstupné v předprodeji 170 Kč a na místě 200 Kč.

Kulturní středisko Pečky nabízí od října 2011 k pro−
nájmu nebytový prostor (dvě místnosti s vodou) v příze−
mí o ploše 42 m2.

delší s jinými náročnějšími překážkami. Zde hrála Dráčata
poprvé. V sobotu si nejlépe vedl Vojta Vais a v neděli zase
Kuba Kolek, který stanul na stupni vítězů v kategorii žáci
na třetím místě, za o pět let staršími zkušenými hradeckými
hráči. Porazil všechny své soupeře z neděle a získal 34
body do celostátního žebříčku. Vojta Vais byl pátý a Do−
minik Svoboda šestý.

Další turnaj se hraje v Radotíně a závěrečný turnaj za
týden na Děkance v Praze.

Přejeme Dráčatům dobrý úder. Ať jim to padá!
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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

mobil  604 205 328  tel./zázn. 321 792 214
e−mail  vopavopa2 seznam.cz

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.

Škola Cvičení v přírodě – 1. třídy

Ve čtvrtek 15. 9. jsme se vypravili na cvičení v příro−
dě.  Všichni žáci se shromáždili v šatnách tříd, kde pro−
běhlo poučení o chování a bezpečnosti v průběhu dne.
Naplánovali jsme procházku po cyklostezce z Peček do
Velkých Chvalovic, kde jsme se souhlasem majitelky měli
možnost nakrmit kozy. Na parkovišti před opravnou ha−
sičských vozů jsme se nasvačili a vyzdobili parkoviště
křídovými obrázky.

Další zastávkou byl areál Sokoliště, kde si děti vybí−
raly z několika aktivit. Děti hrály fotbal, skákaly přes
švihadlo, šplhaly na tyči. Hojně bylo využito i nové dět−
ské hřiště.

Počasí se nám vydařilo, děti cestu zvládly a už se těšíme
na další akce!!!

Mgr. Alena Pechová a Mgr. Iva Hujerová

Ovoce do škol pokračuje

Jako v předchozích letech, tak i v tomto školním roce
bude pokračovat akce Ovoce do škol.

Předpokládáme, že dodávky ovoce, zeleniny a ovoc−
ných výrobků budou zahájeny koncem tohoto měsíce.

Po dobu letních měsíců, bylo všude kolem ovoce a ze−
leniny dostatek. A tak v rodinách, kde dbají na správné
složení a vyrovnanost stravy byly děti zásobeny v dosta−
tečné míře vitamíny a stopovými prvky, které ovoce a zele−
nina poskytují. Nyní se však pomalu přesuneme do pod−
zimních a zimních měsíců.

Zhoršené povětrnostní podmínky, nedostatek sluneč−
ního svitu, období chřipek a různých nachlazení, způsobu−
jí oslabení organizmu žáků.

Právě akce Ovoce do škol má pomoci při překonávání
zdravotních potíží, má posilovat organizmus žáků, a tak
napomáhat prevenci nemocí.

Věříme, že žáci 1. stupně, pro které je tato akce určena,
ocení nabídku ovocných a zeleninových plodů a výrobků,
a že se akce projeví na jejich lepším zdravotním stavu.

Ilona Špitálská
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Dobrovolný svazek obcí Pečecký region se zapojil do
projektu „Pomáháme společně“, který je zaměřený na spo−
lupráci v oblasti zajištění laické první pomoci a neod−
kladné resuscitace s použitím AED.

  Zasedání starostů rozhodlo o koupi tohoto
přístroje do svého regionu, který zahrnuje
15 obcí.  13. září 2011 byl tento přístroj pře−
dán Obvodnímu oddělení policie v Pečkách
za přítomnosti krajského ředitele policie
a okresního ředitele policie.

  Realizací tohoto projektu by mělo být dosaženo zlep−
šení poskytnutí laické první pomoci v situacích ohrožují−
cích zdraví a chování v modelových situacích simulují−
cích mimořádné události.

Automatizované externí defibrilátory (AED) představují
bezpečný a efektivní způsob léčby náhlé zástavy oběhu
v terénu. Využití AED laikem umožňuje aplikaci defibrilační−
ho výboje mnoho minut před příjezdem profesionálních týmů.

Umístění přístrojů AED se řídí doporučením Evropské rady
pro resuscitaci (ERC). Míst, kde je již přístroj AED instalován
a je možné ho použít je označeno mezinárodním symbolem
„AED“ a doplňkovým symbolem „Bezpečné místo“.

Na území MAS Podlipansko je tento přístroj umístěn
v Kouřimi v Domově důchodců a nyní nově na Policii
v Pečkách.

Podlipansko hledalo partnery

na Slovensku

MAS Podlipansko se poprvé účastnilo mezinárodní vý−
stavy Agrokomplex v Nitře. Důvodem návštěvy byla nejen
snaha nalákat turisty do Podlipanska, ale zejména vznik
partnerství a vytipování budoucích společných projektů s
místními akčními skupinami ze Slovenska.

Ředitelka MAS Podlipansko, Markéta Pošíková, strá−
vila jeden výstavní den v regionu místní akční skupiny
RADOŠINKA. „Jedná se o MAS z Nitranského kraje, je−
jichž zástupci u nás byli v prosin−
ci 2010. Celý den jsme se věnova−
li problematikám obou regionů a
hledání společných témat pro spo−
lupráci. Jsem ráda, že se nám po−
vedlo jednotící téma nalézt a tě−
ším se na společný projekt.“

Dalšími potenciálními partnery,
se kterými plánujeme spolupráci
jsou MAS Dolná Nitra, Kopaničiar−
sky region na Myjavě. Při hledání
partnerů nám byla velice nápomoc−
ná Národná sieť rozvoja vidieka SR
a Agentúra pre rozvoj vidieka.

MAS Podlipansko v Nitře také
představilo nového Turistického
průvodce, Podlipanskou kuchařku
nebo třeba společenskou hru pro
celou rodinu. „Chceme tak přilákat

Pomáháme společně

Proč právě AED
Náhlá zástava srdce může postihnout kohokoliv, kdeko−

liv a kdykoliv, a často se tak stane bez jakéhokoliv varování.
Na náhlou zástavu srdce přitom existuje jasný a velmi účinný
recept – včasná defibrilace. Přesto náhlou zástavu srdce přeži−
je méně než 5 % postižených, a to především proto, že se k nim
pomoc v podobě defibrilátoru nedostane včas. Má−li být na−
děje na záchranu života postižené osoby zachována, musí jí
být defibrilace poskytnuta během několika minut.

Česká společnost je i přes velký pokrok v posledních
letech, velmi liknavá k zavádění AED do praxe. Avšak již
teď můžeme na některých veřejných místech vidět "první
vlaštovky". Jistě stojí za zvážení, zda by právě místa vý−
skytu většího počtu lidí neměla být s naprostou samozřej−
mostí vybavena automatickým defibrilátorem, který může
zachránit život vám, někomu z rodiny či komukoliv jiné−
mu. Bližší informace o projektu naleznete na www.defi.cz

(Zpracovala Kateřina Hejduková ve spolupráci Ing. Petr Schejbal projektovým ředitel

AZ−Medica,o.s. tel.: 724 884 041 e−mail: azmedica@azmedica.cz www.azmedica.cz)

do regionu co nejvíce turistů a ukázat jim, že i kolínsko
v Čechách je oblast, která stojí za návštěvu“ řekla projek−
tová manažerka Iveta Minaříková a dodala: „Tyto poutavé
a zábavné propagační materiály mohly vzniknout za pod−
pory  ROP Střední Čechy, kterému chceme poděkovat.“

Markéta Pošíková, MAS Podlipansko, o. p. s.

PN 1011.pmd 20.9.2011, 14:4914



10 / 2011 15

Sport

Volejbal

V půlce srpna jsme tradičně odcestovali na týdenní sou−
středění do Kempu Pecka. Již cestou tam se nám začala
lepit smůla na paty. Porouchal se nám autobus, ale rychle
byl vyřízen náhradní a my dojeli do kempu jen s 1,5 hodi−
novým zpožděním. Odpoledne jsme již zkoušeli hřiště
a kontrolovali, co budeme muset s míčem vylepšit. Opět se
k nám přilepila smůla. Jedna hráčka si zranila koleno
a 4 dny nemohla trénovat, další měla nevolnost.

Nedali jsme se zastrašit a pilně jsme každé dopoledne
mořili svá těla posilováním, odpoledne herními činnostmi
a hrou v šestkách. Uspořádali jsme turnaj jednotlivců, kde
nejmladší měli mírně přizpůsobená pravidla tak, aby mohl
hrát každý s každým. Počasí jsme měli ideální a tak jsme na
sobě pracovali. Smůla se nás však už chytla na začátku
a denně nás zlobila. Na každý den si pro nás připravila
nějakou nepříjemnost. Po zranění kolena a nevolnosti po−
kračovala další nevolností, vosími žihadly, ošklivým pod−
vrtnutím kotníku, několika naraženými prsty, alergickým
bodnutím a výjezdem k lékaři a antibiotiky, dalším pod−
vrtnutým kotníkem a další nevolností s teplotou, kdy jsme
museli odvézt hráčku domů.

Přes všechny nástrahy smůly jsme natrénovali, co jsme
potřebovali, odehráli jsme i několik setů s družstvem Lysé,
které bylo na soustředění s námi. Podařilo se nám sehrát
i jeden set s družstvem EKO Gymnázia Praha, které bylo
v sousedním kempu. Bohužel na další sety již nedošlo, když
nám smůla přihnala pořádnou bouřku s přívalovým deš−
těm, který nám zatopil hřiště až do večera.

Týden rychle utekl a nám se ani nechtělo domů. Smůlu
jsme udolali dobrými vztahy mezi hráčkami a celkovou
pohodou. Snad nám pohoda vydrží i do soutěžních bojů
a všedních dnů.

Velká cena Prahy

První víkend v září jsme se jely rozehrát na Velkou cenu
Prahy ve starších žákyních. Jely jsme v osmi hráčkách, 3
nahrávačky, 3 blokařky a 2 smečařky. Předpokládaly jsme,
že budeme pravidelně střídat blokařky, protože 2 z nich
byly po sobotním soustředění krajského výběru značně
unavené. Bohužel hned v prvním zápase se třetí blokařka
zranila a bylo nutné ji odvézt k ošetření, kde dostala sádru
na ruku. Pak nám zůstala jen jedna hráčka na střídání
a únava se začala projevovat s počtem odehraných zápasů.
Pro rozehrání před soutěží to byl výborný turnaj, obsazený
20 družstvy a my jsme si i mohly zahrát proti hráčkám
z Itálie a sbírat cenné zkušenosti.

Kvalifikace

Druhý víkend v září proběhly kvalifikace o nasazení do
soutěží pro mladší a starší žákyně v Přeboru Prahy. Obě
naše družstva budou pro první turnaj nasazena ve třetí lize.
Na kvalifikačních turnajích se projevila zranění a onemoc−
nění hráček. Ve starších žákyních jsme neměly možnost
střídat a výkon družstva se postupně snižoval. Předvedený
výkon neodpovídal umění hráček a třetí liga, při srovnání
herníhou mění s ostatními družstvy, je zklamání.

Mladší žákyně neměly 2 hráčky základní sestavy (sád−
ra a angína) a musely být doplněny malými hráčkami
z přípravky. Ty se velmi snažily a jedna z nich zahrála lépe
než o 2 roky starší hráčka. Družstvo všechny zápasy pro−
hrálo, některé jen velmi těsně. O to víc bylo vidět, jak chy−
běly obě nemocné hráčky. Největší smutek byl po těsné
prohře s Kometou, která bude nasazena do první ligy a my
do ligy třetí, z které se budeme dlouho a těžko dostávat
výš, protože pro první turnaje na začátku října nebudou
obě nemocné hráčky ještě k dispozici.

RR

Fotbalové soustředění

starší přípravky

Děti fotbalové starší přípravky AFK Pečky se v obdo−
bí od 15.8. do 20.8.2011 zúčastnily letního soustředění
v areálu Juniorcamp Nové Město pod Smrkem. Po roce
jsme se vrátili na místo, kde jsme měli vše doslova pod
nosem – perfektně připravené travnaté hřiště místního fot−
balového klubu s možností každodenního využití a stra−
vovací servis se širokým výběrem jídla. Celkem devate−
náct dětí bylo ubytováno v jediném bungalovu,
rozděleném do pokojů s nově vybudovaným sociálním
zařízením. Denní program byl rozdělen na dopolední a
odpolední tréninkové části, ve kterých se děti více věno−
valy práci s balónem a koordinačním cvičením. V rámci
tréninku byla sehrána přátelská utkání s týmy Junior Dě−
čín a Jablonec nad Nisou. Středeční den byl sice věnován
odpočinku od fotbalu, ale děti rozhodně nelenily. Celo−
denní túra na vrchol „Smrk“ byla náročná − všichni jsme
však úspěšně nejvyššího vrcholu Jizerských hor dosáhli.

V sobotu dopoledne byl poslední trénink soustředění vě−
nován testům v osmi disciplínách, jejichž výsledky měly
ukázat zlepšení v individuálních činnostech. A jak trávi−
ly děti volný čas? Kdo chtěl zúčastnil se turnaje v ping−
pongu, karetního turnaje nebo se hrála přehazovaná. Kro−
mě této a jiné zábavy se děti mohly dívat na filmy, které
jsme ve večerním čase promítali ve vytvořeném „kinosá−
le“ jednoho z pokojů. Takže se rozhodně nenudily. V prů−
běhu soustředění si s námi také pohrálo počasí. Na úvod
nás přivítal déšť, po kterém jsme sušili věci, čtvrtek byl
naopak velmi slunečným a nejteplejším dnem, a v pátek
naši tréninkovou jednotku přerušila bouřka. Na dětech
byla postupně znatelná únava, ale všichni nakonec moh−
ly odjíždět domů s pocitem, že fotbalové soustředění
zvládly. A doufám, že si ho také užily, protože to nebylo
jen o drilování, ale též o kolektivu. A parta našich dětí je
skutečně dobrá.

Na závěr děkuji rodičům, kteří pomohli při zajištění
dopravy dětí a samozřejmě svým asistentům – Mírovi, Hon−
zovi a Tomovi, kteří se společně postarali o bezproblémo−
vý průběh soustředění.

Zdeněk Buřič trenér starší přípravky AFK Pečky

Fotbal
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PEČKY TOUR  2011
tabulka celkového pořadí po 24. kole

1. místo Václav Kos 12+2+0(24) 9250 b
2. místo Martin Kozák 12+2+0(23) 7650 b
3. místo Petr Jeřala 12+2+0(24) 7450 b
4. místo Jaroslav Bortlík 8+2+0 (12) 5800 b
5.–6. místo Miroslav Nepovím 11+2+0(21) 5350 b
5.–6. místo Radovan Štěpánek 12+2+0(20) 5350 b
7. místo Filip Běhal 10+2+0 (13) 5300 b
8. místo Zdeněk Krejčí1 2+2+0 (21) 5250 b
9. místo Lukáš Janeba 11+2+0 (18) 4350 b
10. místo Irena Malichová 12+2+0 (24) 4200 b
11. místo Miloslav Bureš 7+2+0 (9) 3450 b
12. místo Rudolf Flos 7+2+0 (9) 3400 b
13.–14. místo Luboš Třešňák 10+2+0 (12) 3300 b
13.–14. místo Aleš Peroutka 9+2+0 (11) 3300 b
15. místo Daniel Kohák 8+2+0 (11) 3250 b
16. místo Tomáš Karafiát 9+2+0 (16) 2950 b
17. místo Ivana Koháková 9+2+0 (13) 2900 b
18. místo Alena Kozáková 11+2+0 (16) 2850 b
19. místo Václav Drška 8+2+0 (13) 2750 b
20. místo Martina Sýkorová 9+2+0 (11) 2650 b
21. místo Jakub Kořínek 3+1+0(4) 2400 b
22. místo Jiří Strych 3+1+0 (4) 2250 b
23.–24. místo Luke Tucker 6+2+0 (8) 2200 b
23.–24. místo Radek Strniště 4+2+0 (6) 2200 b
25. místo Jaroslav Kučera 3+1+0 (4) 2150 b
26. místo Jnt. Middleditch 6+2+0 (8) 2100 b

27. místo Václav Souček 8+2+0 (10) 2000 b
28. místo Petr Danie l3+1+0 (4) 1950 b
29.místo Tomáš Kubíček 5+2+0 (7) 1650 b
30.místo Miloslav Mašín 3+1+0 (4) 1600 b
31.místo Čeněk Hála 2+1+0 (3) 1250 b
32. místo Marek Jícha 2+1+0 (3) 1000 b
33. místo Veronika Burešová 3+1+0 (4) 950 b
34. místo Jan Beran 0+1+0 (1) 900 b
35.–36. místo Jiří Humpolák 2+1+0 (3) 850 b
35.–36. místo Kat. Hanzlíčková 2+1+0 (3) 850 b
37.–38. místo Oldřich Maršíček 0+1+0 (1) 750 b
37.–38. místo Aleš Kladivo 2+0+0 (2) 750 b
39. místo Ivan Hanuliak 2+0+0 (2) 700 b
40. místo Lucie Soukupová 1+1+0 (2) 650 b
41. místo Miloš Kobylák 2+0+0 (2) 600 b
42.–45. místo Jan Kousal 2+0+0 (2) 500 b
42.–45. místo Josef Štulajter 1+0+0 (1) 500 b
42.–45. místo Rom. Volavková 3+0+0 (3) 500 b
42.–45. místo Luc. Vondráčková 3+0+0 (3) 500 b
46. místo Petr Šteg l1+0+0(1) 450 b
47. místo Luděk Kozák 2+0+0 (2) 400 b
48.–49. místo Miloš Holub 2+0+0 (2) 350 b
48.–49. místo Martina Hornová 2+0+0 (2) 350 b
50. místo Josef Mikulič 1+0+0 (1) 250 b
51.–54. místo Jana Petráňová 1+0+0 (1) 200 b
51.–54. místo Roman Šnajdr 1+0+0 (1) 200 b
51.–54. místo Aleš Žilák 1+0+0 (1) 200 b
51.–54. místo Zdeněk Pavelka 1+0+0 (1) 200 b
55. místo Tomáš Strniště 1+0+0 (1) 150 b

Sokol

Šipky – PEČKY TOUR 2011
V lednu tohoto roku začal kolotoč turnajů, který spo−

luvytvořili pečecké týmy Cirkus citrus Pečky a Plechovky
Pečky po vzoru celorepublikové soutěže Mega tour. Hraje
se každý pátek od 19hodin střídavě v restauraci Siňorita
a v restauraci Na hřišti, systémem 501 DO na dva vítězné
legy.

Nyní, po prázdninách, se rozjíždí druhá část, která bude
vrcholit v prosinci. Turnájků se prozatím zúčastnilo krás−
ných 55 hráčů, kteří si užívají nejen adrenalinu při hře
a boji o vítězství, ale taky mnohdy bujaré zábavy a skvělé
kamarádské atmosféry, která prostě k šipkám patří.

Při každém jednotlivém turnaji se hraje o medaile pro první
tři nejlepší hráče a každý pátý turnaj jsou odměněnou pro
hráče pěkné poháry, bez ohledu na to kolika z nich se daný
hráč zúčastnil. Proto srdečně zveme ty, kdo fandí šipkám
a  nebo dobré zábavě, ať se mezi nás přijdou podívat. Pro
inspiraci dáváme nahlédnout do tabulky průběžného pořadí

soutěže a momentek z turnajů. Pečečtí šipkaři přejí všem krás−
ný a klidný podzim plný pohody a těší se na shledanou.
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oddílu vodní turistiky Pečky
Řečeno slovy klasika: čas běží jako splašená herka.

Než by se kdo z nás nadál, slaví náš oddíl padesátiny. Je
lidskou přirozeností při takových výročích trochu bilan−
covat. Na chvíli zastavit a ohlédnout se zpět. O to spíš
a s potěšením, stojí–li takové ohlédnutí za to.

Náš oddíl vznikl z nadšení a zápalu několika kamarádů
– trampů a sportovců v roce 1961. Za všechny musíme
zmínit Slávka Malého – Admase, Pavla Pospíšila a Honzu
Škrle.

Začátky to byly skromné – bez prostředků, vybavení
a střechy nad hlavou. To důležité však nechybělo: tou−
ha vyrazit na vodu. Začali stavbou sololitových pramic
ve vypůjčených prostorách a vyrazili na první vodu, krá−
lovnu řek Vltavu. Přibyli další členové a členky, mnoh−
dy metodou pokus – omyl se stavěly další lodě: dokon−
ce z toaletního papíru. Byly to krásné časy – řeky prázdné
a čisté, na vodu se jezdilo vlakem, často na jeden volný
den – neděli.Počátkem sedmdesátých let už oddíl dis−

ponoval slušnou členskou základnou, desítkami lodí,
vlekem za autobus a přišlo to nejdůležitější – svépomo−
cí postavená loděnice. Velkou posilou byl příchod mla−
dých skautů vedených Milanem Markem. Tou dobou se
členové oddílu už dávno nevěnovali jen letním řekám –
vodácká sezóna se protáhla od jara do podzimu, kromě
zájezdů na české řeky se začalo jezdit i do zahraničí.
Samozřejmostí se v zimním období staly běžky a celo−
ročně pěší turistika. Naši členové nesměli chybět na Ji−
zeře, Teplé, Hameráku, ale ani na Jizerské padesátce
a mnoha podobných akcích. Rok 1974 znamenal předěl
– zrodil se Vavřinecký potok a z pouhých „konzumen−
tů“ jsme se společně s kolínskými kamarády stali těmi,
kdo umí také něco udělat pro vodáckou veřejnost.
Zrodilo se ale něco víc: tradice trvající už čtvrté deseti−
letí a pojem přesahující hranice České republiky.

Devadesátá léta otevřela nové možnosti. Najednou
jsme mohli bez problémů na řeky v celé Evropě
i mimo ní. Laminát jsme vyměnili za plast a starou dobrou
Matyldu za moderní rafty. Do nového tisíciletí jsme vstou−
pili jako parta čítající více než osm desítek členů všech

Šachové léto

Šachisté Sokola Pečky startovali v letním období na
mezinárodních turnajích v Pardubicích, Praze a Říčanech.
Šestice hráčů se ve dnech 24. 7.–5. 8. 2011 zúčastnila tra−
dičního turnaje v Praze. V příjemném prostředí hotelu  Iris
ve Vršovicích, kde turnaj probíhal za účasti hráčů Švédska,
Norska, Skotska, Německa, Slovenska, Litvy, Běloruska
a České republiky, se naši hráči neztratili.

Hlavní turnaj B vyhrál Zbyněk Žák (7 bodů z 9) a vybo−
joval si právo účasti v kandidátském turnaji pro příští rok.

V hlavním turnaji C skončil Miloš Michálek na 4. mís−
tě (5 bodů z 9) a Vlastimil Kotrouš na 9 místě (3 body).
Vedlejší turnaj B na svém startu přivítal 20 hráčů, kteří
bojovali o vítězství v turnaji. Michal Fakt, ing. Jaroslav
Dobiáš a Daniel Železný (Sokol Pečky) hráli v turnaji sta−
tečně. Výborného výsledku dosáhl Daniel Železný, který v
turnaji obsadil 3. místo (6 bodů).

Vedlejší turnaj C, který se hrál následující týden přine−
sl Danielu Železnému nečekaný, ale zasloužený úspěch.
V konkurenci 16 šachistů dokázal zvítězit a první místo si
právem vychutnal za čtrnácti denní dřinu.

Zde jsou ukázky jeho šachového stylu.
Mudr. Raba – D. Železný

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jf3 h6 4.Jc3 Jf6 5.e3 f6 6.Sd3 Sf7 7.0–0 a6
8.De2 Sd6 9.e4 dxe4 10.Jxe4 0–0 11.Jxd6 Dxd6 12.Se3
Jg4 13.h3 Sxf3 14.Dxf3 Dh2 mat.
D. Železný – Brandejský
1.e4 d5 2.exd5Dxd53Jc 3.Da5 4.d4 Jf6 5.Sd2 c6 6.Sd3 Sg4
7.f3Sd7 8.Je4Df5 9.Jd6+ a černý se vzdal, neboť ztrácí dámu
na f5.

První srpnový týden se mezinárodního turnaje v Pardu−
bicích zúčastnila trojice pečeckých šachistů.
Turnaj B, který byl velmi silně obsazen, skončili naši hrá−
či ing. Jiří Nigrin a Oldřich Eisner 2,5 bodu z 9 partií ve
druhé polovině startovního pole.
Turnaj C absolvoval RNDr. Zdeněk Hrubeš a 3,5 bodu z 9
partií stačilo na umístnění ve druhé třetině turnaje.

Poslední týden měsíce srpna se v Říčanech zúčastnila
trojice našich hráčů RNDr. Hrubeš, ing. Nigrin, Eisner O.
turnaje, který se hrál jako otevřený přebor Středočeského
kraje. Umístnění v druhé polovině startovního pole odpo−
vídalo síle našich hráčů.

Účast v těchto letních turnajích však má velmi velký
význam pro nadcházející sezónu soutěží družstev. Ať se
pečeckým družstvům daří.

František Michálek
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generací, od těch nejmenších až po
zdatné sedmdesátníky. Naše členy
potkáte na hřebenech Krkonoš, jar−
ních a podzimních vodách doma
i v cizině, letní dovolené s dětmi, Čer−
tových proudech i na vandru v lese.
Pokud byste je chtěli vidět pohroma−
dě, stačí absolvovat Vavřinecký po−
tok, který pro každého z pořadatelů
znamená obrovský několikadenní zá−
přah. K tradicí, kterou je třeba zmínit,
je pořádání dětského dne na rybníce
v Pečkách. Speciálně pro tuto akci
jsme postavili plavidlo vskutku im−
pozantní – pirátský koráb pro třicet
osob. Ještě jedna důležitá tradice se
v Pečkách udržuje: každé úterý, bez
ohledu na počasí či roční dobu se
scházíme na naší loděnici. Je pro nás
místem, kde se pravidelně setkáváme
a organizujeme oddílovou činnost.

Za padesát let prošly oddílem celé
generace vodáků. Je pro nás velikým
potěšením a pro oddíl vyznamenáním,
že většina členů zůstává nastálo. Při−
tom být členem neznamená jen jezdit
na vodu, je to hlavně spousta práce
a času, které každý musí ve prospěch
celku obětovat – ať už se jedná o údrž−
bu a zvelebování společného majetku
nebo třeba pořádání oddílových akcí.

Od založení Oddílu vodní turis−
tiky Pečky uplynulo padesát let.
Bohužel ani nám se nevyhnuly smut−
né chvíle, když kamarádky a kama−
rádi odešli navždy. Věnujme jim ti−
chou vzpomínku a zamysleme se nad
během života. Náš oddíl se zrodil
z nadšení a kamarádství party mla−
dých lidí. Budiž nám stejné nadšení
a kamarádství větrem do plachet na
další plavbu. Na dalších padesát let.

Vašek Polák

Oddíl vodní turistiky Pečky zve všechny příznivce vodní, pěší i cykloturistiky

a milovníky přírody na 34. ročník sjezdu Vavřineckého potoka, který se pořádá

ve dnech 8. a 9. října 2011.

www.vodacipecky.cz

Tip na výlet – Vavřinecký potok  2011
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