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7. číslo  cena 6 KčXII. ročníkčervnec 2011

Zámek Radim u Kolína Vás zve na 1. ročník letních slavností.

V sobotu 16. července 2011 od 10 hodin. V bohatém programu vystoupí
skupina historického šermu Collegium Armatum se svým divadelně šermířským
představením, budou probíhat ukázky renesančních tanců a poslechnete si rene−
sanční hudbu v podání dobové kapely. Po celý den jsou připraveny soutěže pro
celou rodinu, občerstvení, dobové tržiště a řemeslníci. Více informací a podrob−
ný program na www.zamek−radim.eu. (Více na straně 5.)

Výběrové řízení

na straně 3

V sobotu 11. 6. 2011 jsme v převle−
cích za piráty uspořádali za podpory
města Pečky, obce Radim, Pizzerie
U Rejnoka, fy Stretch, cukrárny Bru−
no, Pečeckých služeb, s. r. o., Nymbur−
ského pivovaru, Rybářského spolku
Pečky a paní Bulantové na rybníce Be−
nešáku v Pečkách dětský den.

Připravili jsme celodenní program:
Projížďku na pirátské lodi Lady Ma−
tylda kolem ostrovu Mrtvého muže,
jízdu na motorovém člunu, volnou jíz−
du na kanoích, kajacích a raftech, pa−
intballovou střelnici, dětské soutěže,
mnoho sladkostí a balónků pro děti.

Během dne jsme vybrali a ocenili
nejlepší dětské pirátské převleky. K po−
hodě všech zúčastněných přispělo
i dobré občerstvení, živá hudba – coun−
try kapela „Ne nic moc“ a také překrás−
né slunečné počasí.

Nově byla přizvána se svým vzdě−
lávacím programem o třídění odpadů

firma Ekokom
(www.ekokom.cz)
a s deskovými hra−
mi a hlavolamy pan
Otakar Zatřepálek.
(www.ostrov
herahlavolamu.cz).

Jsme velmi potě−
šeni velkou účastí
a spokojeností ná−
vštěvníků všech
věkových katego−
rií.

Pirátský rej
aneb
Dětský den na rybníce
Benešáku v Pečkách

Touto cestou děkujeme za podporu
všech výše uvedených subjektů
a zároveň všem organizátorům za uspo−
řádání velkolepé a dnes ji tradiční akce.

Věříme, že pirátský rej – Dětský den
budeme moci a schopni pro naše město
a spoluobčany uspořádat i v příštím
roce.

 Oddíl vodní turistiky Pečky
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Žádost města Pečky o navýšení počtu policistů na

Obvodním oddělení v Pečkách

Dobrý den,
obracím se na Vás za město Pečky se žádostí o navýšení

počtu policistů na obvodním oddělení PČR v Pečkách.
Posledních několik let je zde výrazný podstav, který za−

příčiňuje nárůst kriminality jak v Pečkách, tak v okolních
obcích, které má obvodní oddělení na starosti. Nárůst kri−
minality je v mnoha oblastech hlavně spojené s drogovou
problematikou, následně doprovázené okrádáním dětí
a důchodců, vykrádáním provozoven místních podnikatelů
a mnoho dalšího.

Situace ve městě Pečky se už stala neúnosnou pro místní
obyvatele a vyústila při akci „Pomozte zastavit drogy
v Pečkách“ v sepisování petice. Tato petice bude v červnu
tohoto roku adresována přímo ministru vnitra. K dnešnímu
dni má již několik stovek podpisů. V petičním výboru je
starosta města Milan Urban, ing. Věra Růžičková a Petr
Dürr, jako zaměstnanci a občané města Pečky.

Žádám Vás tímto za celé město o navýšení tabulkové−
ho počtu policistů na obvodním oddělení v Pečkách
a zároveň tento počet skutečně doplnit. Pevně věřím, že
díky Vašemu rozhodnutí dojde k nápravě a zlepšení bez−
pečnosti ve městě.

Děkuji a s přáním hezkého dne
11. 5. 2011

Ing. Karel Krištoufek, místostarosta města Pečky

Plk. JUDr. Václav Kučera, Ředitel
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Praha 27. května 2011

Vážený pane místostarosto,
tímto reaguji na Váš dopis ze dne 11. 5. 2011 pod č.j.:

1525/2011, který jste současně zaslal i na Policejní prezi−
dium ČR a na náš Územní odbor Kolín. Ve svém dopise
žádáte za celé město Pečky navýšení počtu policistů na ob−
vodním oddělení Policie České republiky v Pečkách (dále
jen „OOP Pečky“). Na začátku svého dopisu bych chtěl oce−
nit Váš zájem o bezpečnostní situaci v Pečkách a sděluji
Vám následující.

Na OOP Pečky je již po několik let stanoven tabulkový
stav na 15 policistů, včetně vedoucího a jeho zástupce. Je
pravdou, že v roce 2009 byl na tomto oddělení poměrně znač−
ný personální podstav, konkrétně zde chybělo 6 policistů.

V průběhu roku 2010, kdy bylo doplnění početního stavu
policistů jednou z hlavních priorit našeho krajského ředitel−
ství, se nám podařilo i díky náborové kampani Policie České
republiky a dalším našim aktivitám tato místa postupně obsa−
dit nově přijatými policisty. Tito policisté však museli nejdříve
absolvovat základní odbornou přípravu, aby vůbec mohli vy−
konávat práci policisty, a proto v tomto období přetrvávala
určitá fyzická absence těchto policistů na OOP Pečky. Z toho−
to důvodu jsme v roce 2010 přistoupili k posilování výkonu
služby v rámci teritoria OOP Pečky, a to o 5 policistů, kteří se
zde měsíčně střídali na odborné praxi ze školního policejního
střediska našeho krajského ředitelství.

K současnému personálnímu stavu na OOP Pečky uvádím,
že počátkem letošního roku jedna policistka odešla na rodi−
čovskou dovolenou, jeden policista byl propuštěn ze služební−
ho poměru pro porušení služební přísahy a jeden policista byl
vyslán na studijní pobyt na Službu kriminální policie a vyšet−

řování Územního odboru Kolín. Tento policista se zde zabývá
drogovou problematikou, zejména na území města Pečky.

Na teritoriu OOP Pečky došlo za poslední léta zintenzivně−
ním výkonu služby policie k postupnému snižování nápadu
trestné činnosti za současného nárůstu objasněnosti případů.
V roce 2007 byl celkový nápad trestné činnosti 515 případů,
v roce 2008 to bylo 424 případů, v roce 2009 došlo k mírnému
nárůstu na 440 případů, ale v roce 2010 došlo opět
k poklesu až na 415 případů. Při porovnání trendu nápadu
trestné činnosti v období měsíců leden až duben za poslední tři
roky je zřejmé, že i v roce 2011 dochází nadále k mírnému
poklesu nápadu trestné činnosti. Objasněnost trestné činnosti
má stabilní trend s mírným nárůstem a od roku 2009 se pohy−
buje nad 40 procent. Co se týká drogové problematiky, reali−
zuje Územní odbor Kolín každoročně ve městě Pečky několik
těchto případů, kdy pachatelé (výrobci, případně distributoři
drog) jsou následně obviněni z trestných činů.

V rámci preventivních aktivit zpracoval Územní odbor
Kolín ve spolupráci s preventivně informační skupinou Kraj−
ského ředitelství policie Středočeského kraje projekt „Po−
mozte zastavit drogy v Pečkách“, který byl zaměřen zejména
na skupiny mladých občanů v teritoriu OOP Pečky. Dále byla
provedena řada besed a setkání na základních školách
a dalších institucích, s cílem přiblížit těmto skupinám možná
rizika spojená s užíváním návykových látek, jejich distribucí,
přechováváním a podobně, a s tím spojené nebezpečí z pří−
padné trestní či správní odpovědnosti. Cílem projektu bylo
zejména snížit poptávku po těchto látkách.

K drogové problematice ve městě Pečky nadále zůstávají
v platnosti přijatá preventivní opatření. Tato opatření jsou
zaměřena při výkonu obchůzkové služby hlavně do míst, kde
dochází k veřejné distribuci drog ze strany romských obča−
nů. Zvýšený výkon služby se provádí zejména v okolí nádraží
Českých drah, u základní školy, v prostoru náměstí a v okolí
míst bydlišť zájmových osob.

Po pečlivém vyhodnocení bezpečnostní situace na terito−
riu OOP Pečky musím konstatovat, že zde nedochází ke stále
se zhoršující tendenci, jak vyplývá z Vašeho dopisu, ale spíše
naopak. Chtěl bych Vás ujistit, vážený pane místostarosto, že
budu i nadále sledovat vývoj bezpečnostní situace v Pečkách
a udělám v rámci možností našeho krajského ředitelství vše
proto, aby se všichni občané města Pečky cítili bezpečně.

V současné době však nejsem schopen fakticky doplnit vol−
ná tabulková místa na OOP Pečky, jelikož od poloviny roku
2010 je pozastaven v rámci celé policie nábor a přijímání no−
vých policistů. Za současného početního stavu našeho krajské−
ho ředitelství nelze ani na OOP Pečky převést policisty z jiných
našich útvarů, neboť na ostatních obvodních odděleních Územ−
ního odboru Kolín, ale i jiných územních odborů, je personální
situace obdobná, bohužel někde i horší. Nelze ani pokračovat
v posilování OOP Pečky policisty z našeho školního policejního
střediska jak tomu bylo v loňském roce, neboť po té, co došlo
k pozastavení přijímání nových policistů, nejsou již policisté
v základních odborných přípravách na tomto středisku.

Jak jistě víte, celkový početní stav Policie České republiky
se bude v následujících letech redukovat. V praxi to znamená,
že i početní stav Krajského ředitelství policie Středočeského
kraje se bude postupně do roku 2013 dále snižovat. Pozitivní
zprávou pro Vás je, že i do budoucna počítáme se zachováním
současného početního stavu na OOP na úrovni 15 policistů.
S pozdravem
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Rada města Pečky
konaná dne 23. května 2011

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

– Plnění rozpočtu ke dni 30. 4. 2011.
– Informaci místostarosty Ing. Karla Krištoufka o jedná−

ní ve věci konečné verze projektové dokumentace veřejné−
ho osvětlení lokalita Kandie I. (ulice Palackého, Dobřichov−
ská, Tylova, Smetanova, Klicperova). Zahájení fyzické
realizace se předpokládá od 15. 6. 2011. Zadání této zakáz−
ky bude schváleno po předložení cenové nabídky.

– Informaci starosty města ohledně předběžného rozpoč−
tu projektu: Modernizace MŠ Mašinka v Pečkách – I. etapa
s tím, že závěrečné vyúčtování bude předloženo po kontro−
le pracovníky ROP Střední Čechy.

– Zápis bytové komise ze dne 16. 5. 2011.
– Informace o kontrole ČIŽP na dodržování zákona

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů městem Pečky.

Město Pečky

na základě usnesení RM č. 1716/2011

ze dne 6. 6. 2011 vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ FUNKCE

JEDNATELE SPOLEČNOSTI PEČECKÉ SLUŽBY, S. R. O.

Nutné předpoklady:
státní občan České republiky starší 18 let
způsobilost k právním úkonům
trestní bezúhonnost
vzdělání ukončené SŠ s maturitou nebo VŠ

Další požadavky:
manažerské schopnosti (praxe min. 5 let v řídící funkci)
znalost práce na PC
řidičský průkaz sk. B

Povinné náležitosti písemné přihlášky:
strukturovaný životopis
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
koncepce činnosti a rozvoje společnosti
(maximálně 3 strany formátu A4)

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení
nebo nevybrat žádného uchazeče.

Termín podání přihlášek: do 1. 8. 2011
Předpokládaný nástup do funkce: 1. 10. 2011

Přihlášky zasílejte na adresu:
Městský úřad Pečky, Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky
Nebo předejte v zalepené obálce na podatelnu MÚ Pečky
Informace na telefonu: 321 785 051

Na obálce uveďte:
„NEOTVÍRAT – KONKURZ PEČECKÉ SLUŽBY“

V Pečkách dne 7. 6. 2011

Milan Urban v. r., starosta města Pečky

Výběrové řízení
Rada schvaluje:

– Uzavření SOD na opravu budovy prameniště Tatce
v souvislosti s předloženými nabídkami mezi městem Peč−
ky a stavební společností Daniel Šperk – Poděbrady.

– Poskytnutí příspěvku na činnost pro ČKA MS Pečky
a ukládá vedoucí ekonomicko−správního odboru zaslání
výše uvedeného příspěvku.

– Dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb.,
o rodině, ve znění pozdějších předpisů seznam oddávají−
cích osob, které jsou oprávněny k přijetí prohlášení o uza−
vření manželství pro matriční obvod Pečky – Milan Urban,
Milan Paluska, Ing. Karel Krištoufek, Mgr. Lenka Krúpová.

– Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelo−
vé dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci
Tématického zadání Podpora obnovy techniky, výzbroje
a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů a ukládá
starostovi města podepsat uvedený dodatek.

– Hodnotící kriteria a členy hodnotící komise veřejné
zakázky malého rozsahu na akci: „Podlahy pro Mašinku“.
Výběrová kriteria:

A Výše nabídkové ceny (váha pro hodnocení 85%)
B Délka záruční doby (15%)

Složení hodnotící komise a komise pro otevírání obálek –
členové:
Milan Urban, Pečky, Milan Paluska, Pečky, Ing. Věra Rů−
žičková, Pečky, Mgr. Hana Malá, Dobřichov, Mgr. Ing.
Luboš Zajíc, Chotutice, Ing. Helena Tvrzová, Praha.
Náhradníci:
Ing. Karel Krištoufek, Pečky, Ladislav Kejda, Pečky, Ing.
Václav Zavřel, Pečky, Ing. Josef Beránek, Český Brod, Petr
Dürr, Pečky, Ing. Petr Zedník, Pečky.

– Uzavření dodatku č. 1 ke SOD „Okna pro Mašinku“
s firmou TQS, spol. s r. o. Praha a ukládá starostovi města
uzavření výše uvedeného dodatku č. 1 ke SOD „Okna pro
Mašinku“.

– A doporučuje ZM ke schválení názvy nových ulic
v lokalitě Kandie II.

– prodloužení ulice Janáčkova – na části pozemku
č. parc. 1468/170 v obci a k. ú. Pečky,

– prodloužení ulice Kmochova – na části pozemku
č. parc. 1468/170 v obci a k. ú. Pečky,

– prodloužení ulice Grégrova – na části pozemku
č. parc. 1468/170 v obci a k. ú. Pečky.

– Ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 30. 6.
2011 s firmou Kobla, s. r. o. se sídlem v Pečkách, ul. Ke
Koble 1100, týkající se pronájmu pozemku č. parc. 2273/3
v obci a k. ú. Pečky, který byl využíván jako deponie
a mezideponie zeminy a zásypového materiálu.

– Přesunutí bodu č. 14 „Zadávací dokumentace – chod−
níky“ na příští zasedání RM.

– Zápis o rozhodnutí jediného společníka společnosti
Pečecké služby, s. r. o. Jediný společník vykonávající práva
valné hromady přijal rozhodnutí, jímž pověřuje starostu
města Pečky podepsat dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu
funkce jednatele Pečeckých služeb, s. r. o. ze dne 19. 11.
2007, ve kterém bude změna článku č. VIII na znění: Smlou−
va je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2011.
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Jednání rady města zahájil a řídil starosta města pan Milan
Urban.
Rada bere na vědomí:

– Zápis ze zasedání dozorčí rady společnosti Pečecké
služby, s. r. o. Pečky dne 24. 5. 2011.

– Informaci stavebního odboru ohledně plánované vý−
sadby stromů v Pečkách.

– Výroční zprávu Pečovatelské služby města.
– Informaci místostarosty ve věci případné likvidace ob−

jektu ČD, bývalá nákladní pokladna.
– Informaci místostarosty ve věci jednání s ing. arch.

Tůmovou – zpracovatel ÚP města Pečky.

Rada města Pečky
konaná dne 6. června 2011

– Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zří−
zení věcného břemene č. IV.–12–6012193/1 s firmou ČEZ
Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 4, týkající se části pozemku
č. parc. 828 v o obci a k. ú. Pečky a pověřuje starostu města
k podpisu této smlouvy.

– Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věc−
ného břemene s firmou Yuncheng Plate–making CZ, s. r. o.
týkající se pozemku č. parc. 2333/1, 2334/6 – vodovodní
potrubí a pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy.

– Přesunutí bodu č. 18 na příští zasedání RM – oprava
soklu Parkhaly – levá strana.

– Uzavření smluv o smlouvách budoucích o bezplatném
zřízení věcného břemene mezi městem Pečky a majiteli jed−
notlivých pozemků, na nichž se nachází koryto vodního
toku přivádějící nebo odvádějící vodu do nebo z potoka ve
Velkých Chvalovicích a to za účelem stavebních úprav,
umožnění vstupu a vjezdu na pozemky při čištění vodního
koryta. Pověřuje starostu města k podpisu těchto smluv.

– Poskytnutí finančního příspěvku sportovnímu oddílu
Basketbal Pečky na pořádání basketbalového turnaje žáků
Pečecký pohár konaného dne 11. 6. 2011

– A povoluje použití městského znaku pro firmu Kom−
pakt, spol. s r.o. Poděbrady s tím, že firma předloží finální
verzi.
Rada neschvaluje:

– Žádost p. M. K, Pečky, ve věci poskytnutí úhrady ná−
kladů na zvýšení plotu.
Rada ukládá:

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové ke
dni 30. 6. 2011 předložit neplatiče nájemného, soupis ne−
platičů předkládat každé čtvrtletí.

– Vedoucí ekonomicko−správního odboru M. Bahníko−
vé a investičnímu technikovi Petrovi Dürrovi zpracovat zá−
věrečné vyhodnocení akce, včetně konečného vyúčtování
na zajištění akce projektu Oprava Liaz 101CAS K25 – 2.
etapa – účelová nástavba evidenční číslo akce/projektu HAS/
SDH/003049/2010.

– Starostovi města jednat s firmou Telsig, ohledně pro−
nájmu pozemku č. parc. 2273/3 v obci a k. ú. Pečky s tím, že
bude uzavřena nová nájemní smlouva s firmou Telsig a po−
zemek bude v co nejkratší době vyklizen.

– Jednateli Pečeckých služeb, s. r. o. Pečky p. Hartmano−
vi přijetí opatření dle zápisu z kontroly o dodržování záko−
na o odpadech provedené pracovníky ČIŽP Praha v termínu
do 27. 5. 2011.

– Dopis pí A. M., bytem Pečky a ukládá BK předložit na
příští zasedání RM souhrnný rozklad k uvedené žádosti,
včetně vyjádření Městského úřadu Kolín, oddělení sociální
péče a zdravotnictví.

– Informaci starosty ohledně připravené zadávací doku−
mentace a pokyny ke zpracování nabídky, výzvy k podání
nabídky a prokázání splnění kvalifikace, návrhu SOD na
provedení stavby na investiční akci: Bezbariérové chodní−
ky – Pečky – I. etapa,

– Informaci o dlouhodobých neplatičích nájemného.
Rada schvaluje:

– Finanční příspěvek ZO Český svaz včelařů, o. s., Peč−
ky na zakoupení léčiv včelstev na základě jejich žádosti ze
dne 30. 5. 2011.

– A doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření
č. 2/2011.

– Úpravu závazných ukazatelů Pečovatelské službě měs−
ta Pečky pro rok 2011.

– A doporučuje ZM ke schválení návrh závěrečného účtu
města Pečky za rok 2010, který byl zveřejněn v souladu se
zákonem 250/2000 Sb., v platném znění na úřední desce
a v elektronické podobě na internetových stránkách města
Pečky od 7. 6.–22. 6. 2011.

– Dodatek č. 2 SOD mezi městem Pečky, Masarykovo nám.
78, a společností Silmex, s. r. o. se sídlem, Pražská 495/58,
České Budějovice ve věci investiční akce Rekonstrukce ulice
V Kaštánkách z důvodu posunutí termínu dokončení akce.
Pověřuje starostu města k podepsání uvedeného dodatku.

– Finanční příspěvek pro TJ Sokol Velké Chvalovice na
výstavbu kanalizační přípojky. TJ Sokol Velké Chvalovice
předloží doklady za zakoupený materiál.

– Program a termín veřejného zasedání ZM dne 22. 6.
2011 v 17.30 hodin v Kulturním středisku Pečky.

– Jako jediný společník Pečeckých služeb, s. r. o. Pečky
text výběrového řízení na obsazení funkce jednatele spo−
lečnosti Pečecké služby, s. r. o. Pečky .

– Změna nájemného Pečeckým službám, s. r. o. Pečky
účinné od 1. 7. 2011.

– Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zříze−
ní věcného břemene č. IE–12–6002308/VB03 s firmou ČEZ
Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 4, týkající se části pozemků
č. parc. 2272/2 a 2272/3 v obci a k. ú. Pečky. Montáž kabelo−
vého vedení povede v zeleném pásu podél komunikace. Po−
věřuje starostu města k podpisu této smlouvy.

– Navržené úpravy provozu Pečeckých služeb, s. r. o.
Pečky dle předloženého návrhu ze dne 1. 6. 2011.

– Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VBř
a souhlas se zřízením stavby s firmou RWE GasNet se síd−
lem v Ústí nad Labem, ul. Klíšská 940 týkající se pozemku
č. parc. 214 v obci a k.ú. Pečky a – ul. Hellichova. (Jedná se
o novou přípojku k domu čp. 651 – cca 13 bm). Pověřuje
starostu města k podpisu této smlouvy.

– Přesunutí bodu č. 15 na příští zasedání RM – Prodlou−
žení nájemní smlouvy p. J. L. v čp. 218, Tř. 5. května.

– Poskytnout finanční náhradu na základě posudku sta−
tika ve výši ceny materiálových nákladů na opravu štítové
zdi domu čp. 92, ul. Jeronýmova, Pečky. Současně majitelé
předloží doklady za zakoupený materiál. Město Pečky za−
jistí přistavení kontejneru na odvoz suti.

PN 0611.pmd 23.6.2011, 12:574



07 / 2011 5

MO Svazu tělesně postižených

I v letošním roce se výbor MO Svazu tělesně postiže−
ných schází pravidelně každý měsíc na svých schůzích. Bylo
nutné zvolit novou revizní komisi, neboť dvě členky přešly
do hlavního výboru a jeden člen zemřel.

Dne 11. dubna se uskutečnila výroční členská schůze
MO STP. Schůze se zúčastnilo 83 členů a 4 hosté. Minutou

ticha bylo vzpomenuto na 10 našich členů, kteří zemřeli
v minulém roce. Kulturní program si pro nás připravily děti
ze základní umělecké školy.

Předsedkyně přednesla zprávu o činnosti MO za uply−
nulé období a současně seznámila přítomné s programem
MO v letošním roce.

V březnu se uskutečnil autobusový zájezd do Litoměřic
na jarní prodejní výstavu květin. Zájezd se vydařil, autobus
byl plně obsazený.

V červnu se uskutečnil zájezd do Lysé nad Labem na
výstavu Senior – Handicap – Aktivní život.

Na měsíc září opět připravujeme zájezd do Polska
a v listopadu bychom chtěli uspořádat 5. ročník akce Pose−
zení s hudbou.

Všem našim členům a všem čtenářům Pečeckých no−
vin přejeme příjemné a pohodové prožití letních měsíců
a dovolených.

Pojďte s námi do pohádky…

Zámek Radim u Kolína vás zve na 1. ročník letních
slavností.

V sobotu 16. července 2011 v 10 hodin, zahájí bohatou
nabídku programu skupina historického šermu Collegium Ar−
matum se svým divadelně šermířským představením, budou
probíhat ukázky renesančních tanců a poslechnete si renesanč−
ní hudbu v podání dobové kapely. Po celý den jsou připraveny
soutěže pro celou rodinu, občerstvení, řemeslníc
a 1. farmářský trh, který zahájí tradici farmářských trhů na
zámku Radim, které se budou konat pravidelně každou sobotu.

A nyní slíbená pohádka, jejíž součástí jsou i letní slav−
nosti:

Bylo nebylo, v malé vesničce Radim, nedaleko Kolína, byl
před čtyřmi sty lety a jedním rokem dostavěn zámek. Během
let se na panství v Radimi vystřídala celá řada majitelů.

V roce 1950, byl zámek zestátněn, upraven na nájemní
byty a sídlo místního národního výboru. Takto sloužil až
do 90. let, kdy byl vrácen původním majitelům, kteří ho
prodali zatím posledním majitelům.

A zde začíná pohádkový příběh o proměně ošklivého
káčátka v krásnou bílou labuť.

Noví majitelé postupně zrekonstruovali nejprve interié−
ry a letos se zámek dočkal nových (bílých) fasád, které jsou
postupně dokončovány. V plánu je i postupná rekonstruk−
ce zámeckého parku.

Vše můžete obdivovat i vy, neboť majitelé zámek zpří−
stupnili a když budete mít štěstí, stanou se vašimi průvodci.

Pro všechny jsou otevřeny dva návštěvnické okruhy. První
vám představí jak žila na zámku šlechta a druhý jak služebnic−
tvo. Pro děti je připraven speciální pohádkový okruh. Tento
okruh je vhodný také pro školky, školy, skautíky…

Pro dospělé a děti, které vydrží ponocovat, pak zámek
nabízí noční prohlídky při svíčkách, kde vás formou diva−
delních scének seznámí s pokaždé jinou událostí, která se
na zámku stala, nebo mohla stát.

Zámek Radim

Kultura

– Uzavření SOD mezi městem Pečky, Masarykovo nám.
78, a firmou Ziwa, s. r. o. Křečkov na opravu soklu Parkhaly
– levá strana.
Rada neschvaluje:

– Prodej menší části z nově zaměřeného pozemku č. parc.
481/25 (o výměře 388 m2) v obci a k. ú. Pečky dle žádosti
pana J. R., RM trvá na rozhodnutí ZM, usnesení č. 6/2010,
čj. 3383/2010 ze dne 20. 12. 2010.

– Nabídku pana Z. K, bytem Pečky 499, která se týká
odkoupení ideálního podílu 2/6 vůči celku – pozemků č.
parc. 2238/29 (20.739 m2) a 2240/30 (14 932 m2) – orná
půda. Id. podíl ve výši 2/6 do majetku města.

– Uzavření návrhu dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. 82930010 mezi městem Pečky a Kobla, spol. s r. o. na
provedení stavby ze dne 14. 9. 2009 ve věci předložení
bankovních záruk za odstranění vad díla v záruční době.
Rada ukládá:

– Vedení města vyhlásit výběrové řízení na obsazení
funkce jednatele společnosti Pečecké služby, s. r. o. Pečky
(rozhlas, Pečecké noviny, stránky města, úřední deska, Ko−
línský deník, Nymburský deník).

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové
zveřejnění záměru na pronájem pozemku č. parc. 2273/3
v obci a k. ú. Pečky firmě Telsig−servis, s. r. o., Velký Osek
(mezideponie a deponie zeminy a zásypového materiálu)
za těchto podmínek:

– nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
od 1. 7.–31. 8. 2011,

– pronajímatel zajistí sepsání smlouvy.
– Místostarostům projednat s jednatelem Pečeckých slu−

žeb, s. r. o. Pečky a předsedou dozorčí rady Pečeckých slu−
žeb, s. r. o. Pečky navrhované úpravy provozu Pečeckých
služeb, s. r. o. Pečky.

– Starostovi města a místostarostovi M. Paluskovi od−
povědět p. Fr. Č. ve věci zjištěných skutečností provede−
ných kamerových zkoušek šachty u domu čp. 475, Tř.5.
května.

– Starostovi města jednat s Ing. Bartákem o odprodeji ide−
álního podílu 4/6 vůči celku – pozemků z majetku města č.
parc. 2238/29 (20.739 m2) a 2240/30 (14 932 m2) – orná půda.

– Jednateli Pečeckých služeb, s. r. o. Pečky zajistit vý−
měnu šoupat vodovodního řadu nutných výměně v termínu
do konce září 2011.

Charitativní sbírka ošacení
Obec Velké Chvalovice pořádá každou sobotu

v hasičské zbrojnice od 8 do 10 h celoroční chari-

tativní sbírku ošacení (dětské, dospělé – věci

musí být v pořádku).

Za darované věci předem děkujeme.
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Jako princezna se zde jistě cítila nejedna nevěsta, která
využila možnost uspořádat svatební obřad v rytířském sále
a strávit noc se svým princem v zámecké komnatě. Plánuje−
te−li tedy svatbu, neváhejte kontaktovat zámeckou paní,
která pro vás vše zařídí.

Mile překvapit můžete svého partnera zajištěním ubyto−
vání v komnatě na zámku, nebo v zámeckém penzionu. Ve
spojení s noční prohlídkou jde o neopakovatelný zážitek,
který ocení nejen romantické duše.

A protože život je i o dobrém jídle a pití, nabízí zámecká
kavárna teplé i studené nápoje, míchané nápoje, občerstve−
ní, francouzská a moravská vína. Dále pak suvenýry z Pola−
bí (Polabí regionální produkt®), snídaně a večeře pro uby−
tované na zámku, k zapůjčení kroket a pétanque.

Zazvonil zvonec… a pohádka teprve začíná. A kdo ne−
věří ať tam běží.                                                                     MR

Zámek je otevřen celoročně, jen v lednu své brány uzavře,
aby se přichystal na další sezonu.
Otvírací doba:
únor–prosinec: denně mimo pondělí : 9–18 hodin (posled−
ní prohlídka v 17 hodin)

Přijměte pozvání a navštivte zámek v Radimi, který vás
pokaždé překvapí.
Více na www.zamek−radim.eu.

Kontakt:
Zámek Radim, tel.: 326 787 230, mobil: 608 966 426
e−mail: info@zamek−radim.eu
Zámecká kavárna, tel: 602 589 375
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Kulturní středisko Pečky

Minigolfclub Dráčata
Tři naši hráči jeli bojovat o postup na krajský přebor do
Radotína, kde Vojta Vais byl na 4. místě, Kuba Kolek na 5.
a Lukáš Urbánek na 6. místě. Všichni si tak vybojovali po−
stup na Přebor Čech.

Kulturní středisko a minigolfový oddíl  uspořádaly ke
Dni dětí minigolfový turnaj. Vzhledem k deštivému dopo−
ledni našlo odvahu přijít si zahrát pouze pár odvážlivců.
Hrála se tři kola a vítězem se stal Kuba Kolek před Marti−
nem Vrzalem a třetí byl Kuba Svoboda.

Taneční kroužky při Kulturním středisku Pečky zakon−
čily svoje kurzy závěrečným vystoupením pro rodiče. Ně−
kolik tanečních vystoupení nacvičili nejmenší tanečníci pod
vedením pana Petra Svěceného a své soutěžní vystoupení
předvedla  děvčata z taneční skupiny Báry Kailové. Pouze
se však netančilo, ale i soutěžilo.                     Věra Šuková
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PRODÁM DOMÁCÍ MED – KVĚTOVÝ

1 kg za 100 Kč. Při odběru většího množství – sleva.
Tel. 773 466 471, Pečky

Vysvědčení

Milí rodičové, jakpak vás letos potěšily vaše ratolesti?
Můžete si s pýchou říci, z toho kluka, z té holky přece něco
bude? Či lomíte rukama a slibujete, počkejte po prázdni−
nách? Doby svištícího řemenu nebo rákosky už sice minu−
ly, ale přitáhnout šroubek se někdy musí.

Procházela jsem školou bez problémů, byla jsem hodné
děvče a napomenutí pana učitele Kováře si pamatuji pořád.
Doma jsem se učila málokdy a kupodivu všechno hladce
procházelo. Až jednou!

Naše dívčí 4. tř. se tehdy nacházela v budově nynějšího
vzdělávacího centra. V hodinách němčiny jsme se učily
německy zpívat tak typickou naši národní píseň Vrť sa, die−
vča! Bůh suď, co ponouklo naši paní učitelku Novotnou
vyzkoušet slovíčka, a to přímo mne. Tolik mě to překvapi−
lo, že ze mne nedostala ani slovo a byla z toho pětka! To
byla rána! Bylo před vysvědčením a já s hrůzou čekala, jak
se ta bídná pětka na něm projeví. Ale paní učitelka byla
velkorysá a zapomněla na ni.

To vysvědčení mám před sebou. Všechny rubriky ně−
mecko−české, největšími písmeny Schulnachricht – Školní
zpráva. Vydána 9. VII. 1942, pár týdnů po barbarství v Lidi−
cích a Ležákách, v době heydrichiády.

Jsou tu i další vysvědčení, z „hlavní“ školy. Rubrika
Dějepis vyškrtána. Děti se neměly nic dozvědět o dějinách
národa, ke kterému patří. K čemu by jim to bylo, když už
v roce 1940 K. H. Frank plánuje úplnou germanizaci prosto−
ru a lidí.

Vraťme se však k současným vysvědčením. Ať už to do−
padlo jakkoli, je tu čas prázdnin. Tak ať je všichni školáč−
kové a studenti prožijí podle svých nejkrásnějších před−
stav!                                                                                       Z. F.

Základní škola v Pečkách

Cesta za bronzovou medailí

V minulém čísle Pečecka jste se dočetli o skvělých výko−
nech basketbalistek ze ZŠ Pečky v kvalifikaci na republiko−
vé finále. Při psaní toho článku jsem však netušila, že díky
neúčasti jedné školy pořadatelé do turnaje přizvou i nás.

Ve dnech 25. 5. a 26. 5. se v Jindřichově Hradci konalo
republikové finále v basketbalu žáků a žákyň 6. a 7. třídy. Do
turnaje byla na poslední chvíli přizvána i děvčata z naší školy.

Ve středu 25. 5. se bojovalo ve skupinách. Do večerního
semifinále postupovaly naše dívky ze druhého místa. V se−
mifinálovém boji jsme nestačili na budoucí vítězky turna−
je. Ze zklamání z prohraného semifinále se hráčky rychle
oklepaly a začaly se soustředit na zápas o bronz.

K utkání o třetí místo dívky nastoupily ve čtvrtek 26. 5.
2011. Soupeřkami jim byly hráčky ze ZŠ Příbor. Touha po
vítězství a po medaili je hnala vpřed. V dramatickém sou−
boji, ve kterém dívky podaly perfektní výkon, jsme nako−
nec zvítězily. Nejlepší střelkyní turnaje se stala Edita Holu−

bová.  Do Peček se vrátily jako hrdinky s bronzovými me−
dailemi na krku.

Všem hráčkám děkuji za krásný výsledek a gratuluji.
Sestava: Edita Holubová, Tereza Jelínková, Kamila Hruš−
ková, Karolína Loudová, Markéta Procházková, Nikola Dra−
hokoupilová.                                       Mgr. Barbora Glaserová

Dopisy z prázdnin
Blíží se doba prázdnin, na které se všichni těšíme. Žáci
šesté třídy dostali za úkol napsat fiktivní dopis kamará−
dovi z prázdnin. Pro každého vypadají ideální prázdniny
jinak. Posuďte sami:

Ahoj Klárko,
posílám Ti pozdrav z Anglie. Cesta byla dlouhá, ale v auto−

busu jsem si našla kamarády, s kterými utekla poměrně rychle.
Tento dopis píšu v jedné londýnské kavárně. Londýn je

úžasné město s krásnými památkami. Už jsme navštívili lon−
dýnské „Oko“, katedrálu svatého Pavla, Tower Bridge
a dokonce i parlament s proslulým Big Benem.

Naše anglická „rodina“ žije ale v městečku Brighton
kousek od Londýna. Jsou moc milí. Katie a Mark pro nás
zajistí všechno, co potřebujeme. Nejvíce se mi líbí Brighton
Beach, rozlehlá písečná pláž, na kterou chodíme večer
s kamarády. Je nádherné jen si sednout do písku a koukat
na zvlněné moře. Samozřejmě, že jako první jsem musela
smočit si nohy ve slané vodě, která byla velmi studená.

Napiš mi, jak se máte doma. Už se na Tebe těším.
Šárka Vosecká, VI. A

Ahoj Honzo,
Pozdravuji Tě ze Šumavy. Je tu krásně. Právě sedím v ma−

lém stanu a píšu Ti dopis ve světle baterky, která je zavěšena u
stropu. Můj bráška Martin se právě marně snaží rozdělat oheň.

Vypravili jsme se už na dvě túry. Poprvé jsme došli na
hrad Kašperk. Prohlídka byla úchvatná. Starodávné obra−
zy, zbraně a rytířská brnění. To vše byla podívaná, na kte−
rou jen tak nezapomenu. Nakonec jsme si dali dobrou zmrz−
linu a vydali se zpátky k táboru.

Podruhé jsme prozkoumali les, blízko kterého táboříme. Také
jsme šli kolem horského potoka. Navrhoval jsem Martinovi, že
se vykoupáme, ale jemu se do studené vody nechtělo. V zápětí se
mu však smekla noha na kluzkém kameni a už byl ve vodě.

Zažíváme tu spoustu dobrodružství, ale přesto se těším,
až se vrátíš z Brna.

Kryštof Polák, VI. A
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Exkurze do Kolína

V květnu jsme se vypravili do Kolína za historickými
památkami. Prohlédli jsme si starý židovský hřbitov, kde se
nachází starší i novější náhrobky zhotovené z pískovce
a červeného mramoru. Nejznámější je náhrobek syna praž−
ského rabína Löwa.

Také jsme navštívili zrekonstruovanou kolínskou syna−
gogu, prohlédli si její prostory, původní bohatě zdobenou
oponu i výstavu „Židovské památky Kolína a okolí“.

Procházku historickými uličkami jsme ukončili u gotic−
ké katedrály svatého Bartoloměje.

Třída 9. A

Finanční gramotnost –

celostátní kolo

Po vítězství v krajském kole soutěže Finanční gramot−
nost jsme byli pozváni do Kongresového centra České ná−
rodní banky v Praze, abychom se zúčastnili celostátního kola.
Naši školu, město, okres i kraj reprezentovali žáci: Petr Bulan
(IX.A), Vojtěch Škrle (IX. B) a Josef Zuček (VIII. A).

Soutěž zahájili guvernér České národní banky Ing. Mi−
roslav Singer, Ph. D. a Mgr. Milan Urban – ředitel odboru
pro mládež MŠMT ČR. Porota složená z předních odborní−
ků pracovala pod vedením Finančního arbitra ČR Dr. Ing.
Františka Klufy.

Náš tým se plně zapojil do soutěže již v 1. semifinálo−
vém kole. Vynikající výkon nám zajistil postup do finále z
1. místa. Ve finálovém kole jsme však trochu zaváhali nad
první otázkou a to ovlivnilo náš výkon i při dalších otáz−
kách. Rozhodovala totiž nejenom správnost odpovědi, ale
také čas. Soutěžícím byla položena otázka a oni měli 30
sekund na týmovou poradu. Po uplynutí této doby se obje−
vily 4 možné odpovědi. Soutěžící museli rychle vyhledat
tu správnou a kliknutím myši ji potvrdit. Právě rychlost
správné odpovědi rozhodovala o počtu bodů, které daný
tým získal. Často rozhodovaly jen desetiny sekundy a ně−
kolikrát i pouhé setiny. Potvrzuje to i fakt, že na konci semi−
finálového kola byl u našeho týmu výsledný čas 16:07, ve
finále pak 25:15 sekund. Přečíst v tomto čase varianty od−
povědí u osmi otázek a potvrdit tu správnou, chce nejenom
velice dobré znalosti v oboru finanční gramotnosti, ale
i pevné nervy a ruku.

Celkově jsme vybojovali 3. místo v ČR, což je vynikají−
cí výsledek. V naší kategorii základních škol a příslušných
ročníků gymnázií se do soutěže zapojilo celkem více než
21 tisíc žáků.

Děkuji chlapcům za vzornou přípravu a vynikající
výkon, který podali.

Mgr. Věra Vernerová

Matematika na ZŠ Pečky

Naše škola se snaží klást důraz na věci, které považuje−
me za důležité. Mezi ně patří rozhodně výuka matematiky.
V letošním školním roce jsme využili finanční prostředky
z programu EU peníze školám na individualizaci výuky
v početně silném 7. ročníku. Žáci dvou tříd byli rozděleni
do tří skupin. V méně početném kolektivu se jim dostalo
větší individuální péče vyučujících. Výsledkem bylo jak
zlepšení pracovní atmosféry a lepší prospěch slabších žáků,
tak velmi pěkné výsledky nadaných žáků v okresních ko−
lech matematických soutěží.

Pozadu nezůstaly ani děti z jiných ročníků. Radost nám
udělali hlavně chlapci z devátého ročníku, kteří postoupili do
krajského kola matematické olympiády, kde Petr Bulan obsa−
dil výborné 8. místo ze 60 řešitelů, většinou žáků gymnázií.
V silné konkurenci byl jen zlomek žáků základních škol.

Deváťáci reprezentovali pečeckou školu i na turnaji
v řešení sudoku v Poděbradech. Turnaj pořádalo GJP Poděbra−
dy ve spolupráci s vícemistry světa v řešení sudoku (Janem
Novotným a Janou Břízovou – bývalou žákyní ZŠ Pečky).

Výsledky soutěží

Matematická olympiáda:
Okresní kolo:

7. roč. Březina Jiří – 2. místo
Martinec Jan – 4. místo

9. roč. Bulan Petr – 2. místo
Škrle Vojtěch – 4. místo
Buchal David – 6. Místo

PN 0611.pmd 23.6.2011, 12:579



Pečecké noviny10

Krajské kolo:
9. roč. Bulan Petr – 8. místo

Buchal David – 25. místo
Škrle Vojtěch – 30. místo

Pythagoriáda:
Okresní kolo:

6. roč. Chochola Matěj – 6. místo
Kozáková Jana – 6. místo

8. roč. Galler Ondřej – 6. místo

Žákovský turnaj týmů v řešení sudoku:
Bulan, Lazar, Mikulenka (9. roč.) – 1. místo
Buchal, Bureš, Starý (9. roč.) – 4. místo
Drahokoupil, Smolík (9.roč.) – 7. místo

Všem úspěšným řešitelům děkuji za výborné výsledky
v silné konkurenci studentů gymnázií a za reprezentaci
školy a města. S blížícím se koncem školního roku přeji
všem krásné prázdniny a deváťákům úspěšný zářijový
start na středních školách.

RNDr. Věra Břízová

Kniha netradičně

Dne 10. 5. navštívila naší školu paní Koubovská z na−
kladatelství Thovt. Připravila si prezentaci knih pro žáky
pátých ročníků.

V úvodní společné části děti společně s ní postupně zjiš−
ťovali, kteří lidé se podílejí na tvorbě knihy. Dále jim předala
bližší informace ke knihám, které nám přivezla na ukázku.

Poté nastoupili chlapci do tělocvičny. Zde je čekalo se−
známení s knihou Modrožlutí ďáblové, a to formou hry. Byli
rozděleni na dva fotbalové týmy, které posouvaly své na−
kreslené hráče po plátně pomocí kostky. V případě branky
chlapci dostali otázku, jejíž odpověď hledali v knize (vždy
jim byla určena strana, kde ji mohou najít). Děvčata se
v mezičase seznamovala s novými knihami četbou úryvků.

Po dokončení fotbalového mače nastoupily dívky, kte−
ré hrály obdobnou hru s knihou Vanda. A nyní měli pro
změnu chlapci možnost se ponořit do knih.

Prezentace byla vedena zajímavou a nápaditou formou.
Určitě ji můžeme doporučit i dalším ročníkům.

       Mgr. Alena Pechová, Mgr. Iva Hujerová

Malí spisovatelé ze II.B

     Na konci školního roku si pro nás paní učitelka připra−
vila netradiční slohový úkol − zahráli jsme si na malé dět−
ské spisovatele a měli jsme sami vymyslet zajímavý konec
dané nedokončené pohádky.
      Zadané slohové cvičení dopadlo výborně, moc se nám po−
vedlo, a proto jsme si za naše skvělá pohádková dílka všichni
odnesli zaslouženou jedničku a velikánskou pochvalu.
     Kdo ví, zda s námi v našich školních lavicích nesedí
budoucí autor nových dětských knížek…?

O  loďce, která si vesele plavala po moři

     Na poklidném moři se ve vlnkách pohupovala překrásná
loďka. Řídil ji mladý kapitán. Byl pyšný na to, že může řídit
takovou loď. Loďka si libovala, jak příjemně ji vlnky hladí
a šimrají po stěnách.

Jak tak plují po vodě a sledují hladinu průzračné vody,
slyší tiché volání. Když se kapitán podíval do vody, nikoho
neviděl…

…Kapitán neustále sledoval krajinu a stále nikoho ne−
viděl. Až po dlouhé chvíli uviděl v dálce plavat trosečníka,
který se držel plovoucího kusu dřeva. Tak kapitán se svojí
lodí připlul k němu, aby mohl vystoupit na jeho loď. Nako−
nec se z kapitána a trosečníka stali nejlepší kamarádi
a pluli spolu po širém moři.

                                                        Milan Kulhánek

…Zjistil, že volá malý tučňák, který plaval na kousku ledu.
Protože byl kapitán zlý, nechal malého tučňáka dál volat
o pomoc a plaval klidně dál.

Po několika letech tučňák vyrostl, a protože si pamato−
val, jak na něj byl kapitán zlý, oplatil mu to tak, že mu snědl
všechny zásoby. Kapitán tedy na své loďce zemřel.

A tučňák si v klidu doplaval ke svým uplakaným rodi−
čům, a když ho spatřili, hned se radovali a radovali, až se
uradovali.

Anna Vodičková

…Kousek od loďky se na vlnách pohupoval malý racek.
S pláčem vyprávěl, že se poprvé sám tajně vydal na moře
a teď se bojí, že se nedostane domů, protože ho bolí křídla.
Kapitán tedy odvezl racka domů a všechno dobře dopadlo.

Martin Kopejtko

…Pomóóóc! Aha, támhle volá malá včelka, spadla totiž do
vody. Kapitán se nahne a vyloví ji. Mokrou včelku položí
na příď lodi, aby oschla.
Když včelka oschla, poděkovala kapitánovi a odletěla pryč.

Matěj Jidovu

…A po chvíli se z hladiny vynořila malá mořská panna,
jmenovala se Slucinka. Měla fialovou ploutvičku a bloňďa−
té vlásky a v nich měla nádherné mořské ozdůbky. A taky
měla ve vlasech věneček.

Kapitán Erik s ostatními z lodi se divili, protože malá
víla promluvila. Divnou řečí povolala své sestry. Jedna
z nich promluvila, jestli jim nedají nějaké léčivé bylinky
pro malou sestřičku. Kapitán Erik souhlasil, ale víly mu za
to musely přinést pět perel.

Tak všichni dostali co chtěli.
Tereza Štětinová
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Národní stromy

       Ve třídě 3. C jsou téměř všechny děti dobří čtenáři. Je
jich zde i několik výborných a jen velmi málo dětí se čte−
ním ještě bojuje. Při některých hodinách čtení chodíme
s dětmi číst do školní knihovny. Takové hodiny patří mezi
nejoblíbenější. Při jedné z takových hodin vznikl nápad, že
bychom mohli zkusit napsat knihu. Protože jsme se v té
době učili v ČSV o stromech, vcelku rychle bylo jasné, že
téma bude Národní stromy.
       Nejprve děti na mapě světa zjistily, že množství států je
obrovské a každý z nich má svůj národní strom. Bylo tedy
z čeho vybírat. Každý si vylosoval lísteček se státem a jeho
národním stromem. Potom v rámci domácí přípravy děti
o svých stromech zjistily množství informací z knih, časo−
pisů a internetu. Tyto informace jsme pak společně ve škole
zpracovávali. Opravdu všechny děti pracovaly se zájmem
a chutí. To je na jejich knize vidět.
       V knížce jsem záměrně neopravovala gramatické ani sty−
listické chyby. Myslím, že by se vytratila autentičnost. Ob−
zvlášť na některých listech je nutná velká dávka tolerance.
       Poděkování patří samozřejmě i rodičům. Především do−
mácí příprava by se bez jejich pomoci neobešla.
       Stejně jako děti, i já přeji všem potenciálním zájemcům
hezké čtení a příští rok se určitě můžete těšit na naši 2. knihu.

Mgr. Blanka Kozáková – tř.učitelka  3. C

Návštěva v MŠ

Jako budoucí učitelky 1. tříd jsme se byly podívat na děti
v Mateřské škole Mašinka v Pečkách. Navštívily jsme oddě−
lení Jablíčko, Autíčko a Domeček. Chybí nám jen Sluníčko,
která mělo závěrečnou hodinu na kurzu plavání v Poděbra−
dech −  nevynecháme je, jen se naše setkání o týden zpozdí.

Děti nám předvedly ukázky z programu, který připravi−
ly pro své rodiče na závěrečnou besídku – zatančily, zazpí−
valy a některé si pro nás připravily i obrázky, které na ně
budou čekat ve třídách na začátku školního roku. Všechna
vystoupení byla velice pěkná.

Všem za ukázku jejich práce děkujeme a věříme, že jim
veselá nálada a chuť pracovat vydrží i do dalších let.

Mgr. Iva Hujerová, Mgr. Alena Pechová

Ochrana za mimořádných událostí
Nedílnou součástí vzdělávání na naší škole je i téma

Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí. Cílem to−
hoto tématu je připravit žáky na situace, které nejsou nijak
příjemné, ale se kterými se v životě bohužel setkáváme.

Součástí tohoto tématu je problematika první pomo−
ci při běžných úrazech, chování za mimořádných udá−
lostí jako je třeba požár nebo živelná pohroma, znalosti
fungování a využití integrovaného záchranného systé−
mu a podobně.

Na naší škole probíhá výuka tohoto tématu nejen
v rámci různých předmětů (například výchovy ke zdra−
ví), ale především formou projektového dne na konci
druhého pololetí školního roku. V letošním roce se tento
projektový den uskutečnil v pátek 10. 6. 2011.

Začátek celého dne byl ve znamení evakuace školní
budovy. Na základě simulované situace požáru jsme eva−
kuovali všechny žáky i zaměstnance školy, a to nejprve
na shromaždiště u kostela a následně do záložního prosto−
ru před ZUŠ. Na opuštění budovy nám stačily 3 minuty.

Následně probíhala další část programu, a to za účas−
ti profesionálních hasičů z Kolína, příslušníků Policie
ČR Pečky a zdravotníků ČSČK Kolín. Všem jim za to
patří náš dík.

Po simulovaném cvičení hasičů, spojeném se záchra−
nou osob ve sklepních prostorách, měli žáci k dispozici
jednotlivá stanoviště.

Žáci prvního stupně využili možnost bližšího poznání
práce hasičů, policistů i zdravotníků a sami si mohli ně−
které činnosti vyzkoušet, a to za asistence opravdových
profesionálů.

Žáci druhého stupně se se svými třídními učiteli za−
bývali problematikou integrovaného záchranného sys−
tému a pak řešili ve skupinách zadané úkoly (například
z topografie). Kromě toho se zabývali i rozvojem fyzic−
ké zdatnosti a schopností komunikace v kolektivu.
     Cvičení v rozsahu šesti vyučovacích hodin proběhlo
úspěšně a díky poctivé práci všech zúčastněných přines−
lo žákům znalosti a dovednosti, které se jim v jejich bu−
doucím životě určitě neztratí.  A pokud jsme rušili hlu−
kem sirén, tak se na nás nezlobte. Naučili jsme se, že se
sirénou jedou Ti, kteří nám mohou pomoci.

Mgr. Ing. Luboš Zajíc, ředitel školy
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Sapere – vědět, jak žít

     V průběhu školního roku se žáci 8. a 9. ročníku zapojili
do soutěže "Sapere − vědět, jak žít", kterou vyhlásilo Minis−
terstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Tato soutěž
prověřuje znalosti žáků v oblasti zdravé výživy a zdravého
životního stylu.

Do školního kola se zapojilo 64 žáků. Tři nejlepší (Zde−
něk Hotovec, Lukáš Kůra  a  Pavel Neupauer) reprezentova−
li naši školu v okresním kole, kde obsadili 1. místo. Ani
v krajském kole se naši žáci (Zdeněk Hotovec, Lukáš Kůra
a Veronika Stehlíková) rozhodně neztratili. Po bezchybném
výkonu, kdy na patnáct soutěžních otázek zvládli odpově−
dět v čase 3 minuty 20 sekund, obsadili 2. místo. Od postu−
pu do celostátního kola je dělilo 57 sekund.

 Děkuji za výborný výkon a za čas, který museli věno−
vat přípravě na tuto soutěž.

   Mgr. Věra Vernerová

Preventan-Cup Benešov

Dne 12. května se vybrané žákyně 4. a 5. tříd zúčastnily
krajského kola ve vybíjené v Benešově. Vyjížděly jsem
v 6.45 hodin od školy a přijely jsme právě včas na zahájení.
Snad poprvé na takové soutěži nám organizátoři vysvětlili
pravidla, upozornili na možná úskalí a velmi obětavě a spra−
vedlivě celé zápasy odpískali.

Sjelo se celkem 8 družstev z celého Středočeského kraje
a hrálo se systémem každý s každým. My jsme na začátku
narazily na školy z Benešova a ze Slaného, které měly pře−
vahu a zaslouženě nad námi vyhrály (v celkovém hodnoce−
ní to byla 2 nejlepší družstva). Naše děvčata se tímto začát−
kem nenechala odradit a obětavě bojovala až do konce.
Nakonec jsem porazily týmy z Kutné Hory a z Příbrami
a skončily jsem na 6. místě.

Na postup do celorepublikového turnaje to nestačilo,
ale i tak jsme rády, že jsme si vyzkoušely hru s opravdu
silnými protivníky. Jako odměnu jsme získaly diplom
a každá hráčka dostala míčky − hakisáky a bonbony. Všem
děvčatům ještě jednou děkuji za velmi dobré výkony, obě−
tavou hru a hlavně fair play chování. Věřím, že do příštího
roku vypilujeme pravidla a natrénujeme hru natolik, aby−
chom mohly opět bojovat na co nejvyšší úrovni.

V Benešově nás reprezentovaly tyto žákyně: Veronika
Černá, Anna Voláková, Markéta Jánošová, Kristýna Fundo−
vá, Markéta Křivánková, Natálie Nosková, Pavlína Semerá−
dová, Karin Asmanová, Denisa Slanařová, Barbora Sedlá−
ková, Alena Jedličková, Kateřina Horáčková

Mgr. Iva Hujerová

Třídní strom IX. B

Den Země 20.4.2011 jsme oslavili zasazením strom−
ku v areálu školy. Jako deváťáci jsme chtěli zanechat ve
zdejší škole svoji stopu. Každý přiložil ruku k dílu
a stromek se nám podařilo určitě dobře zasadit. Pečuje−
me o něj, pravidelně stromek zaléváme a máme radost,
že se má k světu.

Třída IX. B

Výlet 3. ročníků na hrad Kost

V úterý 7. 6. 2011 jsme se vydali se svými spolužáky
autobusem na hrad Kost. Počasí slibovalo krásný den a tak
nám cesta rychle utekla a my jsme dorazili do cíle.

Čekala na nás spousta akcí. Mezi první zážitky  patřil hrad−
ní trojboj v lukostřelbě, hodu sekerou  a přetahování lanem.
Za výrazného podporování zvítězila v lukostřelbě Pája Pospí−
chalová a v hodu sekerou Aleš Kronowetter ze 3. A.

Následovala prohlídka hradu s poutavým výkladem tr−
pělivé průvodkyně. Poté jsme se přesunuli na stanoviště,
kde měl sokolník ukázku dravých ptáků  které jsme si mohli
dokonce pohladit. Dozvěděli jsme se o nich také celou řadu
zajímavostí.

Krátké dobové divadelní představení, při kterém nechy−
běly meče, dýky a souboje náročný program zakončilo.

Všichni jsme si odvezli domů plno zážitků z vydařené−
ho výletu.

Žáci a paní učitelky 3. ročníků

Výlet do Národního muzea

Abych nepsala jen já z pohledu učitelky, s dovolením
jsem si vypůjčila slova jednoho našeho žáka – Boříka Kro−
nowettera:

„Do Prahy jsme jeli vlakem, ze kterého jsme přestoupili na
metro. Z metra jsme šli do lanovky a ten, kdo nechtěl, šel na
Petřín pěšky. Já jsem jel lanovkou. Prohlédli jsme si Petřínskou
rozhlednu − vystoupili jsme na ní po schodech až nahoru. Byla
tam vidět skoro celá Praha. Někteří na nás čekali dole. Poté
jsme sešli dolů do suterénu, kde byla výstava Járy Cimrmana.

Pokračovali jsme pěšky na Pražský hrad, kde se někdo
mohl vyfotit u hradní stráže. Já se nefotil. Prošli jsme ná−
dvořím Pražského hradu, kde bylo hrozně moc lidí.

K Národnímu muzeu jsme dojeli metrem. Uvnitř byly vy−
cpaniny zvířat, sochy i zkameněliny. V jedné obrovské míst−
nosti s vycpanými zvířaty byla na stropě zavěšená kostra
plejtváka.

Na oběd jsme šli do Palladia. Já jsem si kupoval oběd
v Mc Donaldu.

Celý výlet se mi moc líbil. Nejvíc se mi líbilo Národní
muzeum.“                                                     Mgr. Iva Hujerová
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ŠKOLA V PŘÍRODĚ – 2010/2011

Tak jako každoročně vyjeli i letos žáci 4. ročníků na
školu v přírodě. Tentokráte na chatu WEBROVKU, nachá−
zející se v CHKO – KRNAP.

Přírodním prostředím tohoto kraje byli žáci nadšeni.
Lesy, louky a kopce jim skýtaly nevyčerpatelné možnosti
zábavy a aktivního pohybu na čerstvém vzduchu. A proto−
že přálo i počasí, užívali si ho plnými doušky od rána do
večera, kdy mnohdy vyčerpaní, ale naplněni radostí a uspo−
kojením poklidně usínali.

Zájezd žáků ZŠ Pečky do Londýna

V květnu absolvovala skupina čtrnácti žáků sedmých a
devátých tříd poznávací zájezd do Londýna. Odjížděli po
důkladné přípravě v hodinách konverzace, kde jsme se na
Londýn podívali z hlediska dějin, zeměpisu, vědy, matema−
tiky, hudby, architektury a světové literatury − tedy formou
integrovaného učení (CLIL) podle vlastních vzdělávacích
materiálů (sady A a sady B).

Deváté ročníky si před cestou vytiskly anglickou pří−
ručku a sepsaly krátký scénář k filmu. Všichni žáci vytvořili
po návratu cestovní deník a soubor nejlepších fotografií z
Londýna. Videonahrávky i hromadné fotografie najdete na
webu školy www.zspecky.cz v oddíle 2.stupeň − videa − an−
glický jazyk a ve fotogalerii.

Děkuji rodičům za proplacení nákladů spojených se zá−
jezdem a všem zúčastněným žákům za velmi slušné vystu−
pování, kterým si získali hostitelské rodiny. Dále vás chvá−
lím za plnění všech zadaných úkolů během cesty.

Svými znalostmi jste překvapili průvodce cestovní kan−
celáře i paní učitelku ze ZŠ Loučeň. Amatérská videona−
hrávka vůbec není špatná, i když jsme neměli ke kameře
mikrofon a stativ. Za velmi únavnou cestu se Vám všem
omlouvám. Příště třeba pojedeme letecky.

Povedené práce žáků 7. tříd si máte možnost v češtině
i angličtině přečíst na webových stránkách školy.

Mgr.Věra Křížová

Diář z Londýna

1. den: (14. 5. 2011)
Vyjeli jsme  z Peček ve 14:18. S námi jela škola z Louč−

ně. Cesta byla velmi dlouhá, náročná a nudná. Někteří hráli

Týden od 29. 5 do 5. 6. 2011,  který zde děti trávily, byl
nejen týdnem zvýšené fyzické námahy, posilováním těles−
né kondice, ale také prověrkou samostatnosti, kvalit vzá−
jemných kamarádských  vztahů a charakterů vůbec. Vše
dopadlo na výbornou.
Také s ubytováním a stravou, téměř domácí, jsme byli spo−
kojeni.

Celou akci hodnotily jako velmi zdařilou i paní učitel−
ky Plačková, Pospíšilová a naše zdravotnice paní vychova−
telka Vinohradníková. Atmosféra přátelství, která se zde
mezi žáky a jejich učiteli vytváří,  je totiž obrovskou posi−
lou do dalšího úspěšného školního procesu.
Odjížděli jsme unaveni, ale bez úrazu, či nemoci a s těmi
nejlepšími vzpomínkami.

Poděkování patří panu Jiřímu Oudesovi, správci chaty
a výchovnému učiteli, a to za celodenní výlety (ZOO − Dvůr
Králové, Adršpašsko−teplické skály), za netradiční formy
zábavy (jízda na koni, branná hra), zábavně − poučné večer−
ní programy (vědomostní kvizy, hry, videodiskotéku…)
a poutavé vyprávění o správném chování v přírodě.

Velmi nás těší, že můžeme poděkovat také všem účast−
níkům za vzorné dodržování pravidel slušného chování
a dobrou reprezentaci naší základní školy i města Peček.

Závěrem děkujeme též všem rodičům, kteří se svými
sponzorskými dary podíleli na zpestření pobytu.

 Vedoucí školy v přírodě Mgr. Jaroslava Holubová

počítačové hry, povídali si spolu, dívali se na DVD, poslou−
chali MP3 apod. V 18:02, po přestávce na hranicích v Roz−
vadově, jsme se dostali do Německa.
2. den: (15. 5. 2011)

V 1:08 jsme přijeli do Belgie, kde měli výbornou vodu
z Arden. Většina lidí pospávala nebo se dívala z okna. Ve
4:30 jsme přijeli do Francie, kde jsme nastoupili do vlaku,
který jel pod kanálem La Manche a dopravil nás do Anglie.
Okolo 8:30 jsme poprvé uviděli Londýnské oko, domy par−
lamentu, Big Ben a Westminsterské opatství. Naše skupina
prošla St. James Parkem, až k Buckinghamskému paláci.
Právě tam probíhalo střídání stráží, byla to úžasná podíva−
ná, ale Alžběta II. tam nebyla, protože nejpravděpodobněji
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byla na zámku ve Windsoru, kde tráví víkendy. Další za−
stávkou bylo Trafalgarské náměstí, plné lidí, protože Indo−
vé zde slavili nový rok. Zaujal mne tam měřič od Omegy,
který ukazoval zbývající čas do zahájení LOH 2012 a loď
v obří sklenici. Byli jsme se podívat v Národní galerii na
slavný obraz od Van Gogha − Slunečnice. Cestou zpět jsme
navštívili Covent Garden, kde jsme viděli zdejší tržnici. Šli
jsme zpět, abychom se podívali na Londýn z oka. Na „mee−
ting pointu“ na nás čekaly rodiny, u kterých jsme bydleli.
Já jsem bydlel u paní Tennensové, která se narodila v Zim−
babwe. Paní byla velmi milá a laskavá.
3. den: (16. 5. 2011)

V plánu byl krásný zámek Windsor. Je obrovský. Angličtí
králové v něm bydleli, když byl mor v Londýně. Tento zámek
mě naprosto uchvátil. Ale průvodce Martin nám dal velmi málo
času na prohlídku. Odpoledne jsme se vydali do Globe Theatre
– repliky divadla Williama Shakespeara. V tu dobu probíhala
zkouška divadelního souboru, nemohli jsme rušit. Proto devá−
ťáci museli zahrát své představení Hamleta v parku.
4. den: (17. 5. 2011)

Připravovali jsem se  na odjezd, který byl v 19:50. Zašli
jsme ke katedrále sv. Pavla, která je slavná díky veliké ko−
puli od slavného architekta Christophera Wrena. Prošli jsme
se po Tower Bridge k hradu Tower, který byl založen Vilé−
mem Dobyvatelem v roce 1078. Takzvaní Beefeatři jsou
strážci Toweru, pokud jsou havrani v Toweru, tak se nesta−
ne nic zlého monarchii. Odpoledne jsme jeli do Greenwich−
ského muzea admirality, do Queen's House a k nultému
poledníku, kde je královská observatoř. Poté následoval
bezpečný odjezd domů.
5. den: (18. 5. 2011)

Cesta domů rychle ubíhala a než   jsme se nadáli byli
jsme v České republice. Okolo 16:30 nás přivítali v Peč−
kách. Naproti mi přišli rodiče s bratrem a babička, dostal
jsem zmrzlinu a vše dopadlo dobře.

Nejhorší zážitek byla rozhodně cesta autobusem,  bylo
to moc dlouhé a byla to nuda.

Nejlepší zážitek byl, když jsme přijeli k Londýnskému
oku, byla to úleva po úmorné cestě. Moc se mi líbil překrás−
ný pohled na Temži, domy parlamentu a na Big Ben. Sku−
tečně krása! Dobrou zkušeností pro mě byl život v jiné rodi−
ně, protože její chod byl odlišný ve srovnání s naší rodinou.

Jan Martinec, 7. třída

Školní sportování

V týdnu od 6. 6. do 10. 6. 2011 proběhly Kolínské spor−
tovní dny ZŠ  2011.

Pečecká škola, v zastoupení žáků z I. i II. stupně, se účast−
nila atletiky, kopané, basketbalu, plavání, sportovního ae−
robiku, volejbalu a cyklistiky.

Celkově se naše škola umístila na 11. místě z 19  škol.
Toto umístění by však bylo mnohem lepší, kdybychom se
zúčastnili ve všech vypsaných disciplínách. Tomu odpovídá
i pořadí v počtu získaných medailí. Celkem naši žáci vybojo−
vali 8 zlatých 5 stříbrných a jednu bronzovou medaili. Tím
jsme se umístili na krásném 4. pořadí ze všech škol.

Volejbal byl rozdělen do soutěžních kategorii:
 1.–3. třída – přehazovaná (Štětinová Tereza, Vodičková
Anna, Mázl Ondřej)
4.–5. třída – přehazovaná  (Křivánková Markéta, Syrůčko−
vá Eliška, Fundová Kristýna, Vojtěch Vodička)
6.−7. třída − minivolejbal (Doskočilová Anna, Sedláková Ka−
rolína, Vrzal Martin, Říhová Eliška, Bulan Pavel) – tito žáci
obsadili vynikající druhé místo. Ostatní týmy se taktéž vel−
mi snažily, bohužel jejich výkony nedosáhly medailových
pozic, nicméně pochvala za snahu a sportovní chování jím
byla právem udělena.

Ve středu 8. 6. se vybraní žáci naší školy zúčastnili tur−
naje ve fotbale.

Za mladší kategorii statečně bojovali : Vojta B., David
L., Evžen K., Matěj S., Lucka D., Kryštof H., Ondra M., Míra
C., Tomáš Š., Jan V. Sjelo se celkem 6 družstev, naši kluci
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museli odehrát 5 zápasů, každý trval 15 minut. Měli jsme
všichni velkou radost, když jsme zjistili, že nedali soupe−
řům žádnou šanci zaútočit a při skóre 28 : 1 vybojovali
zasloužené 1. místo. Nejúspěšnějším hráčem se stal David
Levkiv ( 11 gólů).

Starší žáci už tak úspěšní nebyli. V této kategorii byli
vybráni : Josef H., Jakub K., Petr N., Jakub S., Josef S., Lukáš
M., Tomáš H., Matyáš S., Robert M., Tomáš V.. Dokázali
míč dostat před bránu, ale do brány se ne a ne trefit. První

dvě utkání vyhráli 1:0, další remízovali a v závěru přišly na
řadu 2 prohry. Ve výsledku obdrželi 4. místo.

Všem dětem děkujeme za obětavost a chuť bojovat. Jsme
rádi, že má naše škola tolik sportovně zdatných žáků.
     Zvláštní poděkování patří Honzovi Piknerovi, který velice
pomohl při organizaci fotbalových utkání − vybral žáky, přive−
zl dresy a hlavně ,,odkaučoval“ všechna utkání v mladší kate−
gorii a ve zbylém čase povzbuzoval starší kluky. Nesmíme
opomenout ani další rodiče, kteří přijeli děti povzbudit.
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Sport

Volejbal závěrečné turnaje sezóny

V květnu a červnu proběhly poslední turnaje sezóny.
Pro pečený volejbal bylo zakončení sezóny úspěšné. Pro
nejmladší kategorii byly dva turnaje Velké ceny Prahy
v minivolejbale. Za Pečky startovala dvě družstva, která
v prvním turnaji získala 5. a 14. místo, po druhém turnaji
obsadila celkově sedmou a třináctou příčku v silné konku−
renci pražských celků.

V sobotu 28. 5. se v Kolíně hrálo finále Krajského přeboru
minivolejbalu trojic za účasti 45 družstev ze Středočeského
kraje. Naše áčko podalo velmi dobrý výkon, když vyhrálo svo−
jí skupinu a z dalších bojů bylo vyřazeno až v osmifinále, kde
dlouho vzdorovalo celku Kralup, ale nakonec podlehlo a ob−
sadilo pátou příčku. Béčko skončilo ve skupině druhé a v dal−
ších bojích obsadilo sedmnáctou příčku. Céčko mělo od začát−
ku trochu smůly. Ve skupině mělo pozdějšího vítěze turnaje −
družstvo Příbrami a třetího v pořadí – družstvo Kralup. Po pro−
hrách s těmito soupeři bylo i pár slziček a konec cesty do bojů
o vyšší umístění. Céčko pak nastoupilo do zápasů o cenu útě−
chy, kde hladce ostatní družstva porazilo a obsadilo konečnou
33. příčku.

Další turnaje absolvovaly naše hráčky jako reprezen−
tantky ZŠ Pečky a vedly si velmi dobře. První turnaj byl ve
čtvrtek 26. 5. v Kácově o Pohár Posázaví již 22. ročník. Na
turnaj jsme vyjely v šest hodin ráno vlakem směr Kolín
a domů se vrátily až v osm hodin večer. Počasí nám přálo,
sluníčko svítilo až moc a my jsme hrály s dalšími devíti
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družstvy. Začátek turnaje nám vůbec nevyšel. Prohrály jsme
s Vlašimí 2:0, ale do dalších zápasů jsme šly s odhodláním
vyhrát, což se nám podařilo a my postoupily do finálové
skupiny. Zde jsme již vůbec nezaváhaly a dalšími výhra−
mi jsme získaly 1. místo a vytoužený pohár. Školu repre−
zentovaly hráčky – Vanda Zindrová, Anička Doskočilová,
Karolína Sedláková, Zuzka Růžičková, Lenka Šátková,
Eliška Říhová, Veronika Jetmarová a Míša Stehlíková.
Radost byla o to větší, že jsme porazily sebevědomá druž−
stva složená z hráček devátých a osmých tříd, která si vů−
bec nepřipouštěla, že by je mohlo porazit družstvo, kde je
jedna hráčka z osmé třídy, 2 hráčky ze sedmé třídy a pět
hráček z šesté třídy.

Druhý turnaj, kde naše hráčky reprezentovaly školu byl
na Kolínských hrách v úterý 7.6. Do tohoto turnaje jsme na−
sadily 3 týmy. Do žlutého minivolejbalu začínající hráčky
z druhých tříd, do oranžového minivolejbalu hráčky
a hráče z pátých a čtvrtých tříd, do modrého minivolejbalu
hráčky a hráče šestých a sedmých tříd. Družstva musela být
smíšená (chlapci – dívky) a tak v nejstarších hráli Martin
Vrzal, Pavel Bulan, Eliška Říhová, Karolína Sedláková
a Anička Doskočilová. Po velmi pěkné hře obsadilo naše

V letošním roce se opět konal župní přebor všestra−
nosti. Je to vlastně čtyřboj–gymnastika, šplh, plavání
a atletika. Cvičenci jsou rozděleni podle věku. Letos jsme
byli zastoupení ve čtyřech kategoriích a ve všech obsa−
dili přední místa. Ve starších žácích cvičenec obsadil 1.
místo a tím postoupil na přebor ČOS (České obce sokol−
ské) do Prahy. Proto chceme poděkovat všem účastní−
kům i jejich cvičitelům i cvičitelkám, ale i rodičům bez
kterých by se cvičenci neobešli a popřát jim hodně úspě−
chů do dalších soutěží.

Oddílu florbalu

Prázdniny jsou na obzoru a od−
díl florbalu TJ Sokol Pečky bi−
lancuje svou činnost. V uplynu−
lém období získal řadu velkých
úspěchů, a řadu z nich bude
muset v dalším období po prázd−
ninách obhajovat.

Oddíl má v současné době
třicet pět hráčů rozdělených na
třikategorie a to první do dese−
ti let, druhá od jedenácti do tři−
nácti let a třetí od čtrnácti let
výše. Oddíl se v minulém cvi−
čebním období ve všech kate−
goriích zúčastnil řady místních,
okresních, regionálních turna−
jů a v poslední řadě i Župního

družstvo druhé místo a domů si převezlo stříbrné medaile
a malý pohár.

Všem hráčkám a hráčům děkuji za výbornou repre−
zentaci školy a předvedené výkony. V příštím roce se
můžeme těšit na další pěkná umístění a skvělé herní zá−
žitky.

RR

přeboru Sokola. Ze všech turnajů oddíl si postupně od−
vážel samé poháry za první, ale i druhá či třetí místa.
Poháry už není kam dávat. Uplynulou sezónu hodnotí
oddíl jako úspěšnou. Hráči v kategorii od čtrnácti let se
kvalifikovali do republikového přeboru, což byl obdob−
ný úspěch jako v loňské sezóně, kde se do republikové−
ho přeboru kvalifikovali hráči v kategorii do deseti let.
V letošním roce se těm nejmenším nepodařilo vyhrát kva−
lifikaci, protože měl oddíl velkou nemocnost a to zrovna
těch špičkových hráčů.

Vzhledem k těmto úspěchům si oddíl mohl pořídit jed−
notné drezy, kde jednu sadu v modré barvě pořídila sama TJ
Sokol Pečky a druhou ve žluté barvě daroval sponzor, které−
mu jsme již poděkovali.
Informace o tréninku oddílu, turnajích a dalších aktivitách
oddílu je možné získat na stránkách internetu www.osg–
pecky.estránky.cz v rubrice florbal.

 S pozdravem NAZDAR
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Ahoj, rybářští kamarádi,

v neděli 29. 5. 2011 pro nás uspořádal náš vedoucí Fran−
tišek Langr rybářské závody na Benešáku v Pečkách. Jedi−
nou nevýhodou bylo vstávání. Ale když jsme se přivítali
s kamarády z rybářského kroužku z Dymokur a Chlumce
nad Cidlinou, zapsali se na startovní listinu, vylosovali si
místo a nachystali si „rybářské nádobíčko“, vše z nás spadlo.

Slavnostní zatroubení odstartovalo první poločas. Počasí
bylo skutečně ukázkové. Na regule lovu a míry neúprosně
dozírali zkušení rybáři, co by porotci. Mezi poločasy jsme do−
stali výborný párek. Druhou půli závodu jsme byli na jiných
stanovištích. Po závěrečné fanfáře byli všichni napnuti na vy−
hodnocení. Vítěz Vojta Šmíd z Chlumce nad Cidlinou vylovil
56 ryb o celkovém počtu 499 bodů. Druhé místo získal za 149
bodů Honza Řeháček z Dymokur. Diplom za třetí místo dostal
Fanda Kalenda z pečeckého oddílu za 81 bod. V úlovcích
převažoval cejnek malý a perlínek ostrobřichý. Nejdelší ulo−
vená ryba byl karas stříbřitý o délce 41 cm. Každý závodník si
mohl vybrat z krásných hodnotných cen jako např. rybářský
prut, naviják, podběrák, rybářská taška. Každý si odnášel kyb−
lík s krmítkovou směsí, pytlíčky s různými druhy krmení, na
krku perníkového kapra a na prsou odznáček.

František Langr předává cenu

Kateřina Tefrová

Medaile

Rozebírání cen

Začátek závodů na Benešáku

Rodičům ani dětem se od rybníka nechtělo. Škoda, že
nemohli přijít i ostatní moji rybářští kamarádi, abychom
společně moc poděkovali hlavnímu pořadateli. Familiérně
mu říkáme náš Fanda. Máme ho rádi, je pro nás starším ka−
marádem, hodně nás naučil, pořádal pro nás mnoho výletů
a závodů. K rybařině dokázal přitáhnout i dívky. Těšíme se,
že s námi bude rybařit i nadále.

Přejeme jemu i sobě Petrův zdar.
Andulka Braňková
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