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6. číslo  cena 6 KčXI. ročníkčerven 2010

Přání městu

Osmdesát pět pro město není věk.
Ať dlouho mladé jsou
a pěkně a se nám rozrostou.
Sláva, sláva, to zní krásně,
městu Pečky skládám básně.

Daniel Trikal

Pečky, Pečky město malé
nám jsi přesto velmi drahé.
Neseme Ti přáníčko,
ať tu svítí sluníčko.

Barbora Sedláková

Do Peček chodím do školy
a právě píšu úkoly.
Pečky, co Ti mám město přát?
Aby každý host i místní
si Tě vážil a měl rád.

Petra Březinová

V našem městě Pečky
je opravdu moc hezky.
Máme novou halu, parky
a ve škole Ti vyrábíme dárky.

Nikola Švárová

Milé Pečky je Vám přáno,
se sluncem vstávat každé ráno.
Ať se nám tu dobře žije, pracuje a učí,
v parku ptačí hlas ať nic nepřehluší.
Více zeleně, květin a stromů,
bezpečně ze školy se vracet domů.

Pavla Kopejková

Pečky pěkné město je,
tleskáme mu vestoje.
Hodně štěstí přejem jen,
Pečkám a v nich lidem všem.

Veronika Kárová

V rámci oslav 85. výročí města Peč−
ky prolínalo téma našeho domova vše−
mi předměty. Putovali jsme legenda−
mi, probírali historii, hodnotili
ekologii a také život v současnosti.
Malovali jsme obrázky, modelovali
nejvýznamnější budovy, připravovali
výstavky pro den otevřených dveří
a sehrávali oblastní sportovní turnaje.
Nezapomněli jsme ani na gratulace.
Některé z nich, které vytvořili naši
žáci, vybíráme, aby potěšily i vás.

Za žáky III. A
Mgr. Jaroslava Holubová

Milé město Pečky,
už osmdesát pět?
To je ale pěkný věk.
Nestává se to tak často,
aby z obce stalo se hned město.
My se tady dobře máme
a přejem Ti, jen tak dále.

František Opl

Milé město Pečky,
přeji Ti já i my všecky.
Čisté ulice, zdravé lidičky,
hodně zeleně a v parku kytičky.
Nové dobré nápady,
pro úspěchy základy.
Aby každý dodržoval řád,
město Pečky, mám Tě rád.

Matěj Sedlák
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K oslavám 85. výročí povýšení Pe−
ček na město naleznete více fotogra−
fií  uvnitř listu na stranách 10 a 11.
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Rada města Pečky
konaná dne 19. dubna 2010

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

– Zápis komise pro školství, tělovýchovu a kulturu ze
dne 13. 4. 2010 – s tím, že kolík budou zajišťovat zaměst−
nanci MěÚ a to tak, že v pátek ve 13.00 hod. dojde k uza−
mčení a v pondělí v 7.00 hod. k jeho odemčení. V případě,
že dojde k opakovanému porušování, budou z toho vyvo−
zeny důsledky, jež ponesou zainteresovaní pracovníci.

– Žádost sdružení spoluvlastníků bytového domu v ul.
Přátelství 762–763 s tím, že chybějící rozbité dlaždice bu−
dou městem Pečky dodány na realizaci opravy chodníku
a v případě potřeby budou poskytnuty i žulové kostky, kte−
ré bude možno si vybrat na ČOV.

– Informaci Mgr. Věry Křížové ohledně stavu elektric−
kých rozvodů ve staré budově ZŠ Pečky.

– Informaci starosty města ohledně cenové nabídky fir−
my Realstav MB, s. r. o. Mladá Boleslav, Klaudiánova 124,
týkající se zajištění TDI a administrativní činnosti pro pro−
jekt „Rekonstrukce ZŠ Pečky“.
Rada schvaluje:

– Hodnotící kriteria, členy hodnotící komise a oslovené
firmy veřejné zakázky na stavební akci: „Rekonstrukce ko−
munikace V Horkách – Pečky“.

– Výběrová kriteria:
A. výše nabídkové ceny (váha pro hodnocení 75%),
B. délka záruční doby max. 72 měs. (váha pro hod−

nocení 25%).
– Složení hodnotící komise: Milan Urban, Miroslav Hart−

man, Ing. Věra Růžičková, Ing. Jana Zindrová, Ing. Václav
Zavřel. Náhradníci: Jaroslav Tvrz, Ing. Josef Beránek, Mi−
lan Paluska, Ladislav Kejda, Antonín Uxa.

– Oslovené firmy: Vladimír Štolc, Zemní práce, Podě−
brady, Telsig, Velký Osek, Silnice Čáslav.

– Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na poze−
mek za účelem vykoupení pro vybudování cyklostezky
Pečky – Ratenice a to část pozemku č. parc. 196/2 v obci
a k. ú. Dobřichov od spoluvlastníků:

1. pí Blanka Pelcová, Anglie,
2. Ing. Arch. Václav Brychta, Kouřim.

Dle návrhu smlouvy bude část pozemku vykoupena za
cenu stanovenou soudním znalcem.

– Podání žádosti o dotaci na základě zveřejněné výzvy
MAS Podlipansko, o. p. s., projekt Leader na investiční akci
„Výměna oken v MŠ Pečky, pavilon C“.

– Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcné−
ho břemene s firmou ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 4
na pozemích v majetku města č. parc. 497/2, 496, 498/4
a 417/7 v obci a k. ú. Pečky – ul. V Kaštánkách (výstavba
TESCA) pro firmu ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín.
Jedná se o zemní kabelovou trasu VN pro budoucí TESCO.

– Pronájem Parkhaly 2. 7.–11. 7. 2010 florbalovému klu−
bu Lhokamo Praha.

Uzavření SOD na zhotovení zadávací projektové dokumen−
tace na stavební akci "Modernizace MŠ Mašinka Pečky" s
Ing. Helenou Tvrzovou.

– Uzavření mandátní smlouvy na zajištění průběhu pod−
limitního výběrového řízení na stavební akci „Moderniza−
ce MŠ Mašinka Pečky“ s firmou Valldemossa.

– Uzavření smlouvy se společností HYPGARDEN, Pa−
vel Hýsek Praha 10 na zhotovení automatického závlaho−
vého systému na zahradě nové DPS.

– Nový ceník ubytování pro ubytovnu ve staré DPS čp.
218 Tř. 5. května.

– Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. B44/
2010/KO na pozemku č. parc. 1992 v majetku Středočeské−
ho kraje zastoupeného SÚS Kutná Hora – pro stavbu „Bez−
pečná cesta do školy ve městě Pečky“. RM pověřuje staros−
tu k podpisu této smlouvy.

– Prodloužení nájemní smlouvy s pí Kristinou Fedako−
vou, Pečky, V Kaštánkách 20 na dobu určitou do 31. 12.
2010.

– Vyhlášení nejlepších sportovců za sezónu 2009 –
kategorie nejlepší sportovec jednotlivec Pavel Kupr – za
úspěšnou reprezentaci v Taekwon−do, kategorie nejlepší
kolektiv – basketbalistky TJ Sokol Pečky za úspěšnou re−
prezentaci města v I. lize, kategorie nejlepší trenér, organi−
zátor – Jiří Katrnoška za organizaci běžeckého závodu
Pečecká desítka.

– Uzavření dodatku č. 1 SOD investiční akce „Snížení
znečištění odpadních vod Města Pečky“ mezi Městem Peč−
ky a sdružením K–G–ČOV Pečky.

– Uzavření dodatku č. 3 k SOD mezi Městem Pečky
a firmou JMA stavební, spol. s r. o. Jihlava v rámci investič−
ní akce „Rekonstrukce ZUŠ Pečky“.

– Uzavření dohody o poskytnutí dotace s PRV ČR mezi
SZIF Praha a městem Pečky na realizaci investiční akce
„Rekonstrukce ulice V Horkách, Pečky – I. etapa“.

– Uzavření dohody o poskytnutí dotace s PRV ČR mezi
SZIF Praha a městem Pečky na realizace investiční akce
„Dětské hřiště Sokoliště“.

– Uzavření mandátní smlouvy mezi městem Pečky a JUDr.
Kateřinou Leštinovou, Praha 1, na zajištění výběrového ří−
zení a následné administrativní činnosti při realizaci pro−
jektu na investiční akci „Město Pečky – odstranění zdra−
votních rizik pro obyvatele“.
Rada ukládá:

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové
zadání zpracování cenové nabídky na realizaci I. etapy vý−
měny elektrických rozvodů ve staré budově ZŠ Pečky.

– Stavebnímu odboru Ing. Zavřelovi řešit situaci úpra−
vou cedule na křižovatce v ulici Přátelství a v ulici V Hor−
kách po dobu objížďky (výstavba kanalizace).

– Starostovi města uzavření smlouvy o smlouvě budou−
cí kupní na pozemek za účelem vykoupení pro vybudování
cyklostezky Pečky – Ratenice a to část pozemku č. parc.
196/2 v obci a k. ú. Dobřichov od spoluvlastníků.
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Rada města Pečky
konaná dne 3. května 2010

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

– Výroční zprávu Pečovatelské služby města Pečky za
rok 2009,

– informaci starosty ve věci získání dotace na opravu míst−
ních komunikací v Pečkách a současně RM pověřuje starostu
města jednat se společností ISA, inženýrská stavební agentura,
zastoupená Ing. Vlastimilem Houskou se sídlem v Teplicích,

– informaci starosty o přípravě zadávacích podmínek,
návrhu SOD a výzvy na investiční akci: „Město Pečky, od−
stranění zdravotních rizik pro obyvatele města Pečky“,

– Starostovi města uzavření smlouvy o budoucí smlou−
vě o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a. s.
se sídlem Děčín 4 na pozemích v majetku města č. parc.
497/2, 496, 498/4 a 417/7 v obci a k. ú. Pečky – ul. V Kaštán−
kách (výstavba TESCA) pro firmu ČEZ Distribuce, a. s. se
sídlem Děčín. Jedná se o zemní kabelovou trasu VN pro
budoucí TESCO. RM pověřuje starostu k uzavření této
smlouvy.

– Starostovi města uzavření SOD na zhotovení zadávací
projektové dokumentace na stavební akci „Modernizace MŠ
Mašinka Pečky“ s Ing. Helenou Tvrzovou.

– Starostovi města uzavření mandátní smlouvy na zajiš−
tění průběhu podlimitního výběrového řízení na stavební
akci „Modernizace MŠ Mašinka Pečky“ s firmou Vallde−
mossa Praha.

– Starostovi města uzavření smlouvy se společností HY−
PGARDEN, Pavel Hýsek Praha 10 na zhotovení automatic−
kého závlahového systému na zahradě nové DPS.

– Starostovi města uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene č. B44/2010/KO na pozemku č. parc. 1992 v ma−
jetku Středočeského kraje zastoupeného SÚS Kutná Hora –
pro stavbu „Bezpečná cesta do školy ve městě Pečky“.

– Starostovi města uzavření dodatku č. 1 SOD investiční
akce „Snížení znečištění odpadních vod města Pečky“ mezi
městem Pečky a sdružením K–G–ČOV Pečky (zhotovitel).

– Starostovi města uzavření dodatku č. 3 k SOD mezi
městem Pečky a firmou JMA stavební, spol. s r. o. Jihlava
v rámci investiční akce „Rekonstrukce ZUŠ Pečky“.

– Starostovi města uzavření dohody o poskytnutí dota−
ce s PRV ČR mezi SZIF Praha a městem Pečky na realizaci
investiční akce „Rekonstrukce ulice V Horkách, Pečky – I.
etapa“.

– Starostovi města uzavření dohody o poskytnutí dota−
ce s PRV ČR mezi SZIF Praha a městem Pečky na realizace
investiční akce „Dětské hřiště Sokoliště“.

– Starostovi města uzavření mandátní smlouvy mezi
městem Pečky a JUDr. Kateřinou Leštinovou, Praha 1,  na
zajištění výběrového řízení a následné administrativní čin−
nosti při realizaci projektu na investiční akci „Město Pečky
– odstranění zdravotních rizik pro obyvatele“.

– petici rodičů žáků 2. tříd ve věci uspořádání tříd
a žáků v jednotlivých třídách.
Rada schvaluje:

– Přidělení bytu pí Marii Musílkové, bytem Pečky, Tř.
5. května 195 do čp. 1042 ul. Chvalovická, Pečky, byt č. 36
na základě již schváleného pořadníku bytovou komisí,

– ukončení nájemní smlouvy ke dni 31. 5. 2010 v re−
stauraci Klub v Pečkách paní Evě Hujerové, bytem Fügne−
rova 361, Pečky na základě její žádosti,

–  členy hodnotící komise veřejné zakázky na akci „Sta−
vební úpravy hlavní budovy ZŠ Pečky“:
Milan Urban,  Pečky,
Ing. Věra Růžičková, Pečky,
Ing. Mgr. Luboš Zajíc, Chotutice,
Ing.Václav Zavřel, Pečky,
Ing. Tomáš Mrázek, Hradec Králové,
Náhradníci: Jaroslav Tvrz, Pečky, Ladislav Kejda, Pečky,
Ing. Josef Beránek, Český Brod, Mgr. Věra Křížová, Pečky,
Ing. Milan Havlišta, Hradec Králové,

– finanční příspěvek pro občanské sdružení Bublifuk na
činnost. Poskytnutí příspěvku bude provedeno po předlo−
žení plánu činnosti na rok 2010 a následného vyúčtování
jednotlivých akcí.

– Uvolnění příspěvku na činnost Základní umělecké
školy v Pečkách.

– Uvolnění příspěvku z rozpočtu města na činnost TJ
Sokol Pečky na III. čtvrtletí roku 2010.

– Uzavření dodatku č. 2 s platností od 1. 6. 2010
k nájemní smlouvě na pronájem budovy čp. 700 pro čin−
nost ZUŠ Pečky, ze dne 11. 11. 2008 – změna výměr neby−
tových prostor a úprava výše nájemného. Současně schva−
luje smlouvu o výpůjčce movitých věcí – DHIM, HIM, vč.
SW získaných poskytnutím dotace ROP, projekt CZ 1.15/
3.3.00/25.00534,

– uzavření dodatku č. 2, mandátní smlouvy s jednatelem
Pečeckých služeb, s.r.o. Pečky Miroslavem Hartmanem, by−
tem Svobody 974, Pečky na dobu určitou od 1. 7. 2010 –
30. 6. 2011),

–  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV –
12 – 6003325/1 s ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 4.

– věcné břemeno bude zřízeno k pozemkům v majetku
města č.parc. 1465/1, 1465/2, 1465/3, 1465/4, 1527, 1531
a 1172. Jedná se o lokalitu Kandie I., výstavba 46 RD pro
ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 4,

– uzavření mandátní smlouvy mezi městem Pečky a fir−
mou ANNES REAL, s. r. o. Semice 280, Nymburk na TDI
investiční akce „Výměna oken a zateplení ZŠ Pečky“,

– A povoluje instalaci sekundárního vodoměru na zá−
vlahovou větev vodovodu manželům Aleně a Miroslavu
Pechovým, Pečky.
Rada ukládá:

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové
zveřejnit záměr na pronájem restaurace Klub v Pečkách za
podmínek: nájem 8000 Kč, služby 5000 Kč, provozní doba
do 22.00 hodin,
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Zastupitelstvo města přijímá toto usnesení:

I. Zastupitelstvo města konstatuje,
že je podle § 87 Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., k platné−
mu usnesení zastupitelstva města, rozhodnutí nebo volbě
třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupi−
telstva města.
Zastupitelstvo je schopno se usnášet vzhledem k přítom−
nosti 18 členů Zastupitelstva města Pečkách.
     Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vy−
hlášeno.

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
– Informace starosty o přípravě oslav 85. výročí povýše−

ní Peček na město

III. Zastupitelstvo města schvaluje:
a) A konstatuje, že při doplňovací volbě byl zvolen Mar−

tin Jedlička, bytem Nymburská 131, Pečky členem Rady
Města Pečky.

b) Rozpočtová opatření č. 2/2010.
c) Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok

2010 na základě výběrového řízení (viz příloha).
– Turyna Martin, bytem J. Šebesty 643, Pečky
120 000 Kč
– Švarc Josef, bytem V Horkách 880, Pečky
  25 000 Kč
– Pečenka Milan, bytem V Horkách 955, Pečky
30 000 Kč
– Zavřel Václav, bytem Sokolská 391, Pečky
  70 000 Kč
– Zavřelová Zdenka, Sokolská 391, Pečky – pro
Barákova 104 – 70 000 Kč
– Hájek Tomáš, bytem Velké Chvalovice 170, Pečky
 70 000 Kč
– TJ Sokol Velké Chvalovice 193
  40 000 Kč

d) Prodej pozemku č. parc. 2265/155 (o celkové vý−
měře 789m2) v obci a k.ú. Pečky − paní Janě Tomáškové,

bytem Pečky, Tř. 5. května 708 za celkovou kupní cenu
670 650 Kč (850 Kč/m2). Kupující dále uhradí poplatek
spojený s převodem u k.ú  Kolín.

e) Uzavření kupní smlouvy na prodej kabelové přípojky
o celkové délce 85m v ulici Hálkova s firmou ČEZ Distribu−
ce, a.s. se sídlem v Děčíně za celkovou kupní cenu 165 000
Kč + DPH.

Kabeláž byla provedena a uhrazena městem Pečky při
realizaci investiční akce „Revitalizace centrální části města
– park Za sadem“.

f) Přijmutí dotace na základě rozhodnutí vydaného SFŽP
Praha o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu
v rámci OŽP s názvem „Stavební úpravy hlavní budovy,
výměna oken a zateplení ZŠ Pečky“ v rámci 11. výzvy OPŽP
– prioritní osy č. 3 v následujícím finančním poměru:

– celkové výdaje na projekt 13,5 mil. Kč
– celkové způsobilé výdaje projektu    9,3 mil. Kč
– dotace z FS + SFŽP    8,4 mil. Kč
– vlastní zdroje    5,1 mil. Kč

Finanční zdroje na zajištění spoluúčasti města Pečky jsou
zajištěny ve schváleném rozpočtu na rok 2010.

g) Přijmutí dotace na základě rozhodnutí vydaného
SFŽP Praha o poskytnutí podpory na spolufinancování pro−
jektu OPŽP s názvem „Město Pečky – odstranění zdravot−
ních rizik pro obyvatele města“ v rámci 11. výzvy OPŽP –
prioritní osy č. 4 v následujícím poměru:

– cenové výdaje projektu 12,2 mil. Kč
– celkové způsobilé výdaje 11,6 mil. Kč
– dotace FS + SFŽP 10,4 mil. Kč
– dotace Stř. kraje (havarijní fond) 1,2 mil. Kč
– zdroje MVDr. Jouza + město Pečky 0,6 mil. Kč
Finanční zdroje na zajištění spoluúčasti Města Pečky

jsou zajištěny ve schváleném rozpočtu na rok 2010.

IV.  Zastupitelstvo města ukládá:
1. Ekonomicko − správnímu odboru M. Bahníkové při−

pravit smlouvy s jednotlivými žadateli o půjčku z Fondu
rozvoje bydlení.

2. Starostovi města uzavření kupní smlouvy na prodej
kabelové přípojky o celkové délce 85m v ulici Hálkova
s firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně za celko−
vou kupní cenu 165 000 Kč + DPH

3. Starostovi města uzavření kupní smlouvy na prodej
pozemku č.parc. 2265/155 (o celkové výměře 789m2) v obci
a k.ú. Pečky − paní Janě Tomáškové, bytem Pečky, Tř. 5.
května 708 za celkovou kupní cenu 670 650 Kč (850 Kč/
m2). Kupující dále uhradí poplatek spojený s převodem
u K.Ú. Kolín

4. Starostovi města uzavření smlouvy o poskytnutí do−
tace mezi Městem Pečky a SFŽP ČR na investiční akci: „Sta−
vební úpravy hlavní budovy, výměna oken a zateplení ZŠ
Pečky“ v rámci 11. výzvy OPŽP – prioritní osy č. 3.

5. Starostovi města uzavření smlouvy o poskytnutí do−
tace mezi Městem Pečky a SFŽP ČR na investiční akci:
„Město Pečky – odstranění zdravotních rizik pro obyvatele
města“ v rámci 11. výzvy OPŽP –  prioritní osy č. 4.

– starostovi města uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene č. IV – 12 – 6003325/1 s ČEZ Distribuce, a. s. se
sídlem Děčín 4. Věcné břemeno bude zřízeno k pozemkům
v majetku města č.parc. 1465/1, 1465/2, 1465/3, 1465/4,
1527, 1531 a 1172. Jedná se o lokalitu Kandie I., výstavba
46 RD pro ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 4.

– starostovi města uzavření dodatku č. 2, mandátní smlou−
vy s jednatelem Pečeckých služeb, s. r. o. Pečky Mirosla−
vem Hartmanem, bytem Svobody 974, Pečky na dobu urči−
tou 1. 7. 2010–30. 6. 2011).

– starostovi města uzavření mandátní smlouvy mezi
městem Pečky a firmou ANNES REAL, s. r. o. Semice 280,
Nymburk na TDI investiční akce: „Stavební úpravy hlavní
budovy, výměna oken a zateplení ZŠ“.

Usnesení č. 2/2010
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky

konaného dne 21. 4. 2010 v 18.00 hodin

v Kulturním středisku Pečky
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Výstavba kanalizace

v Pečkách a Velkých Chvalovicích

Většina našich občanů si jistě už všimla skutečnosti,
že v našem městě je zvýšená stavební činnost a to zvláště
v některých částech města. Důvodem k tomu není nic
menšího, než výstavba kanalizace a rekonstrukce čistír−
ny odpadních vod. Stavební práce na kanalizaci byly
zahájeny nejen v samotných Pečkách, ale i v obci Velké
Chvalovice. Dovoluji si přinést pár skutečností o této
jistě významné investici.

Cílem této akce je jednak zabezpečit odvedení splaško−
vých vod z místech, kde nebyla doposud splašková kanali−
zace zavedena a dále provést rekonstrukci stávající ČOV
tak, aby byly splněny požadavky stávající legislativy z hle−
diska životního prostředí.

Projekt stavby zahrnuje

– výstavbu splaškové kanalizace v obci Velké Chvalo−
vice, splaškové vody z obce Velké Chvalovice budou do−
pravovány prostřednictvím čerpací stanice do stávající sto−
kové sítě v obci Pečky,

– rozšíření splaškové kanalizace v Pečkách v těchto lo−
kalitách – Bačov, Varhánky, Kandie, Tahiti a ul. Poděbrad−
ská a Nymburská,

– rekonstrukce stávající ČOV Pečky,
Příprava stavby:

– rok 2004–2005 územní povolení stavby,
– rok 2006 zpracování projektu pro stavební povolení,
– rok 2008 vydání vodoprávního povolení na kanaliza−

ci Velké Chvalovice,
– rok 2009 vydání vodoprávního povolení na kanaliza−

ci Pečky a rekonstrukci a intenzifikaci ČOV Pečky,
– rok 2009 výběrové řízení zhotovitel,
– rok říjen 2009 předání staveniště, zahájení stavby.

Investiční zdroje:
Investorem této akce je město Pečky, ovšem náklady

spojené s realizací takové akce není možné realizovat pou−
ze z vlastních zdrojů. Proto město podalo žádost o poskyt−
nutí finančních prostředků Státní fond životního prostředí
(SFŽP) a Středočeský krajský úřad. Celkové náklady spoje−
né s realizací stavby činí 102 mil. Kč.

Průběh a popis stavby

Kanalizace Pečky – v současné době probíhá pokládka
potrubí v ulici Jeronýmova, Mlýnská, Sladkovského a Děl−
nická. Současně s pokládkou kanalizačních stok se provádí
pokládka potrubí pro jednotlivé nemovitosti. V ulicích Mlýn−
ská a Sladkovského bude uloženo též výtlačné potrubí, které
bude odvádět splaškové vody z čerpací stanice, do které byly
svedeny nemovitosti, které nebylo možno odkanalizovat gra−
vitačně. Úseky kanalizace, které jsou svedeny do čerpací sta−
nice slouží pouze jako splašková kanalizace a není možné do
tohoto potrubí zaúsťovat dešťové svody.

Kanalizace Velké Chvalovice – vzhledem k nepřízni−
vým výškovým poměrům obce jsou navrženy v této obci
čerpací stanice, které budou dopravovat odpadní vodu
z níže položených nemovitostí. Veškeré odpadní vody pak
budou přečerpávány výtlačným řadem do stokové sítě
v Pečkách. Z těchto důvodů je kanalizace navržena pouze
jako splašková. Není tedy možné odvedení dešťových vod
z komunikací a nemovitostí. V současné době probíhá po−
kládka potrubí v ulici Ke Hřišti a Jarní.

ČOV Pečky – stávající čistírna odpadních vod bude in−
tenzifikována na 7000 EO aby bylo v budoucnu umožněno
napojení nejen Peček, Velkých Chvalovic a Dobřichova,
ale i dalších spádových obcí Milčice a Ratenice. Navržena
je mechanicko–biologická ČOV.

Závěrem

Na závěr se na vás, občany Peček a Velkých Chvalovic,
dovoluji obrátit s následující prosbou. Průběžně probíhá
příprava projektů pro připojení jednotlivých nemovitostí,
kde je nutná spolupráce občanů.

Žádám vás o trpělivost, které bude třeba při výstavbě
kanalizace. Budeme se potýkat s problémy při řešení do−
pravní situace, chodníky budou rozkopané a nemusí být
vždy jednoduché dostat se do míst, kam budete třeba spě−
chat. Pod povrchem komunikací a chodníků se nachází
spousta zařízení (el. kabely, potrubí, sdělovací kabely, štoly,
kanály, tvrdé podloží…), které si vyžadují zvláštní péči
a mnohdy ne zcela plynulý postup prací.

Pokud vydržíme, čeká nás na konci tohoto „běhu“ od−
měna v podobě čistého města, bez zapáchajících dešťových
kanálů a potoků. Myslím, že to je věc, která nám za to stojí.

Milan Urban, starosta Města Pečky

Místní akční skupina Podlipansko ukončila ve čtvrtek
6. 5. 2010 výzvu k předkládání žádostí o dotace na akce
v regionu Podlipansko.

Místní akční skupina (MAS) Podlipansko je nezisková
organizace, která získala peníze z Programu rozvoje venko−
va. Tyto peníze jsou určeny na podporu projektů v Podli−
pansku, dotaci mohou získat obce, neziskové organizace
i podnikatelé. Ředitelka MAS Podlipansko Markéta Poší−
ková uvádí: „Letos je to naše první ukončená výzva, ale
celkem už proběhly výzvy tři. Většina projektů z první výzvy
v roce 2009 se už realizuje, některé jsou již ukončené.“

Podpořené projekty se dají rozdělit do pěti skupin. První
skupinou jsou projekty zaměřené na kulturní dědictví. Zde
se sešly dva projekty, oba dva řeší vybudování muzea. Po−
kud získají dotaci, vznikne v Kostelci nad Černými lesy
muzeum zaměřené na pivovarnictví a v pečkách Polabské
hasičské muzeum. Další skupinou jsou projekty zaměřené
na místní komunikace. Třetí skupina má společného jme−
novatele „občanské služby a vybavení“ – zbudování hřišť,
sportovišť, rekonstrukce sokoloven, mateřských škol a obec−
ní úřad. Jeden projekt nabízí vzdělávaní z oblasti záchrany
technických památek, poslední skupinou jsou projekty pod−
nikatelů určené pro rozvoj mikropodniků.

„Výsledkem této výzvy je 20 zaregistrovaných projektů.

Podlipansko

opět rozděluje peníze
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Celkově je požadováno 13 356 104 Kč, o dotaci žádá 11 obcí,
šest neziskových organizací a tři podnikatelé. To, co mají tyto
projekty společné, je, že přispívají k rozvoji Podlipanska jako
regionu,“ vysvětluje realizační manažerka Jana Havelková.

První, kdo přinesli žádost, byli autoři projektu Podlipan−
sko−polabské hasičské muzeum. Miloš Zedník, zástupce žada−
tele, kterým je nezisková organizace, představuje svůj pro−
jekt: „Boj s ohněm je od nepaměti součástí lidského života
a jak se vyvíjí celá společnost, vyvíjí se i hasičská technika.
Chceme vytvořit prostor pro uskladnění a vystavování staré
hasičské techniky. Vznikne tak místo, kde bude možné sou−
středit historické exponáty, opravovat je a připravit je pro
předvádění na různých akcích. Dost exponátů již máme, dal−
ší jsou přislíbeny. Takže už nám chybí je ta hala, kde budou
vystaveny.“ Partnerem projektu je Sbor dobrovolných hasičů
Plaňany, který zastupije Mgr. Martin Charvát: „Dotace z MAS
Podlipanso pomůže všem hasičům z Podlipanska i z Polabí.
Dalšími partnery projektu jsou firma Požární technika Ko−
met, s. r. o, město Pečky, Sbor dobrovolných hasičů Pečky
a také Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.“

Žádosti o dotace byly zaregistrovány, nyní musí být
zkontrolovány a bude−li cokoli chybět, budou žadatelé vy−

První zaregistrovaný projekt: Podlipansko–polabské ha−
sičské muzeum, žádost podává M. Zedník (uprostřed)
s Mgr. Charvátem, zástupce partnera Sbor dobrovol−
ných hasičů Plaňany (vpravo).

MAS Podlipansko je nezisková organizace (obec-

ně prospěšná společnost – o. p. s.), která byla zalo-

žena v roce 2006. Společné řešení problémů a zlep-

šování prostředí pro život – prostě projekty, jejich

realizace a dotace české i evropské, to je hlavní

důvod, proč „MASka“ vznikla. Nyní má MAS Podli-

pansko 44 členů (obce, neziskové organizace, pod-

nikatelé, občané) území Podlipanska čítá 54 obcí

ležící v pomyslném trojúhelníku Kolín, Český Brod

a Říčany.

zváni k doplnění. Poté přijde na řadu Výběrová komise,
která projekty oboduje.

„Je nám jasné, že nelze vyhovět všem žadatelům. Krite−
ria pro výběr projektů jsou vždy zveřejňována současně
s výzvou – podle těchto pravidel se projekty obodují,“ vy−
světluje Ewa Chmelíková, předsedkyně výběrové komise,
a dodává: „Nyní máme nová bodovací kriteria. Největší no−
vinkou je, že chceme podpořit žadatele, kteří ještě nezískali
žádnou dotaci z MAS Podlipansko, a také preferujeme ‚chud−
ší‘ obce, tj. obce s nízkými daňovými příjmy.“

MAS Podlipansko má šest týdnů na to, aby vybrala pro−
jekty, které doporučí k podpoře. Pokud žádosti budou
v pořádku, členové Výběrové komise jim přidělí body. Po−
slední možností, jak zvýšit počet bodů, budou mít žadatele
během veřejné obhajoby. Pak bude bodového ohodnocení
vytvořen seznam projektů doporučených k podpoře. Ko−
nečný seznam úspěšných projektů bude projednán a schvá−
len Správní radou MAS Podlipansko začátkem června 2010.

Kontakt: Ing.Jana Havelková, TF: 721 170 388
projekty@podlipansko.cz
Ing. Markéta Pošíková, Info@podlipansko.cz

Poslední žadatel zaregistroval projekt ve čtvrtek
6.5.2010. Projekt řeší opravu povrchů místní komunika−
ce v obci Polepy, žádost podá starosta obce Ing. Rosti−
slav Vodička.

 Strategický plán LEADER

a Výzva č.1/2010

Strategický plán LEADER je rozvojová strategie pro region
Podlipansko, která byla odsouhlasena členy MAS Podli−
pansko. Tato strategie byla v rámci Programu rozvoje ven−
kova podpořena dotací – tyto peníze MAS Podlipansko bude
v období 2009–2013 rozdělovat do regionu. Podpora je ur−
čena do 6 oblastí, tzv. Fiche:

1. Venkov a kulturní dědictví
2. Zlepšení dopravní infrastruktury
3. Podpora občanské vybavenosti a spolkové činnosti
4. Celoživotní vzdělávání
5. Podpora místních mikropodniků
6. Venkovský cestovní ruch
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Vzdělávací centrum Pečecka

třída Jana Švermy 141, Pečky.

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

www.vzcentrum.cz

Mateřské centrum Pramínek

Z regionu

O ježcích

Ač nejsem občankou Peček, přece mě toto město zajímá
a to proto, že se tu narodila, prožila mládí a hodně o něm
vyprávěla naše mamka. S velkým zájmem a radostí jsem si
tedy prohlédla výstavy k pečeckému jubileu a přečetla pří−
lohu k Pečeckým novinám. Článek p. Václava Zieglera mě
zaujal z několika důvodů, ale hlavně mi byl inspirací
k dnešnímu povídání.

„První ježek, který se od toho našeho příliš nelišil,
pochodoval v Čechách (a dost pravděpodobně i v mís−
tech Peček) už někdy před 70 miliony let. Až někdy po−
tkáte ježka, vzpomeňte si na to“. To jsou věty, které mi
připomněly mé setkání s ježky. Několikrát se u nás usíd−
lili v balících slámy, toto se stalo před několika lety.
Řešíme na zahrádce nějaký důležitý problém, když tu
řeč ustává a jen nevěřícně koukáme. Kolem ani ne dva
metry vzdálené studně ťape ježek, sbírá suchou trávu
a nosí ji do „díry“ – tak říkáme volnému prostoru pod
schody do domu. Nejpodivuhodnější na tom je, že mu
absolutně nevadíme, nevnímá nás a dělá si svou práci.
Málokdy se asi poštěstí něco takového vidět. Kolik mla−
dých se v díře narodilo, nevíme, ale za nějaký čas byli
dva malí přistiženi při okusování kuřecích kostí, připra−
vených pro kočku.

I další zážitek stojí za vyprávění. Po příchodu ze za−
městnání se jdu podívat do naší slepičárny. Otevřu dveře
a za nimi krásné překvapení. Na zemi je rozložena ježčí
máma a krmí osm(!) mladých. Mlčky se dívám, jim je
jedno, že je někdo pozoruje. Po několik dní ježčata brouz−
dala ve slámě u slepic, spolu s dětmi z ulice jsme jim
nosili žížalky a těšili se z nich. Jednoho rána byla rodin−
ka pryč, odstěhovala se. A nám nezbylo než jí popřát, aby
překonala všechny nástrahy přírody a hlavně civilizace.

Z. F.

Program červen
Scházíme se každou středu 9–13 hod.

2. 6. Výlet s překvapením
Info o výletu na webu a  na letácích MC Pramínek.
9. 6. Zpíváníčko
16. 6. Minidivadélko zahrané maminkami
23. 6. Veselé tvoření /pomůcky zajištěny/
30. 6.    Rozloučení s Pramínkem před prázdninami

Ostatní aktivity MC Pramínek:

Středa odpoledne –16.00 h   Hravé muzicírování pro začá−
tečníky – hudebně dramatický kroužek s lektorkou Míšou
Brčákovou,
16.45 h  Hravé muzicírování pro pokročilé,   cena: 35 Kč
Úterý 16.00 h – Kurz anglické školičky – seznámení s Aj
hravou formou, s lektorkou Petrou Lewington , vhodné pro
děti od 2,5 do 6 let, cena 35 Kč

Vstupné  na dopolední programy: 30 Kč, členové OS Ma−
minky sobě 15 Kč, děti zdarma, poplatek za použitý materi−
ál 10 Kč.
Kontakty: 722 671480, www.praminek.unas.cz
mcpraminek@seznam.cz

Edík, 2,5 roku

Baba Jaga a její pomocníci z čarodějnické kuchyně

Čarodějnický rej 30. 4. na Pičhoře
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KABELOVÁ TELEVIZE CZ

v Pečkách informuje

Zrušením kódování omezené a kla−
sické digitální nabídky se příjem digi−
tálního vysílání po kabelu zpřístupnil
všem abonentům kabelové televize.
Jedná se tedy o rozšíření stávající ana−
logové nabídky o digitální televizní
programy bez cenového navýšení za
tyto digitální TV programy. Omezená
analogová nabídka stojí 79 Kč a obsa−
huje 6 programů shodně šířených ana−
logově i digitálně a dalších 5 TV pro−
gramů šířených pouze digitálně.
Základní programová nabídka stojí
229 Kč a obsahuje 19 TV programů
shodně šířených analogově i digitálně
a dalších cca 20 TV programů šířených
pouze digitálně.

Pro příjem digitálních programů
šířených v omezené nabídce nebo
v klasické nabídce stačí mít pouze te−
levizní přijímač s vestavěným tunerem
v systému DVB–C nebo si pořídit vněj−
ší samostatné zařízení ( SET TOP BOX
v systému DVB–C ), které se zapojí
mezi zásuvku kabelové televize a stá−
vající televizní přijímač.

Pro abonenty kabelové televize
v Pečkách byla zajištěna limitovaná
série SET TOP BOXů DVB–C, které
společnost KABELOVÁ TELEVIZE
CZ prodává jako dotované za 490 Kč.
Standardní cena těchto SET TOP
BOXů se pohybuje v cenové relaci cca
o 1 500 Kč vyšší.

K uzávěrce tohoto zpravodaje bylo
již prodáno 548 dotovaných SET TOP
BOXů a zbývajících 369 kusů je ještě
k dispozici. Doporučujeme proto na−
šim abonentům, kteří mají doma nový
nebo starší TV přijímač bez tuneru
DVB–C, aby využili výhodné časově
omezené nabídky prodeje dotovaných

Prodám
 SLIM−SHAPER, cvičební stroj pro ženy

 k formování celé postavy. Je v perfektním sta−
vu v originál krabici. Návod na cvičení spolu s
instruktážním DVD přiložím. Původní cena 2150
Kč, nyní za 950 Kč.

 lehký, skladný, ale účinný posilovač paží a
břicha v perfektním stavu a originál krabici. Je
možno zvyšovat zátěž při zesílení svalů. Při−
kládám návod k použití se cvičebním plánem.
Původní cena 1990 Kč, nyní 550 Kč.

Prodám byt 2+1 s příslušenstvím v osobním vlastnictví v Pečkách. Volejte po 16 hod. na 721 809 416.

Tel.: 731 470 039

SET TOP BOXů. Po doprodání zásob
bude možné nové SET TOP BOXy na−
kupovat na internetové adrese
www.dvb–c–shop.cz za plnou cenu již
bez zvýhodněné slevy.

Pro zájemce o příjem dalších výbě−
rových programů jsou k dispozici pro−
gramové balíčky, které si lze objednat
v kanceláři KABELOVÉ TELEVIZE
CZ nebo prostřednictvím internetu.
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Výstava k výročí byla pořádána i v městské knihovně
Svatopluka Čecha. Směs fotografií z oslav je na následují−
cích stránkách.

Za vše, za vše dík,
za lásku jaká byla,
za život jaký byl...

Dne 27. května uplynuly tři roky
plné bolesti a každodenních vzpo−
mínek na milovaného
a milujícího manžela a tatínka,
laskavého dědečka, člověka  ryzího
srdce a charakteru,
pana

Miroslava Mareše
z Hradce Králové, rodáka z Peček.

Kdo  jste ho znali a měli rádi, věnujte mu spolu s námi
tichou vzpomínku, vzpomínku  tak krásnou a čistou, jako
byl on sám.

 Jitka Marešová, manželka, Pavel, syn s rodinou

Společenská kronika

Nezemřela jsem, neboť vím,
že budu stále žít v srdcích těch,
kteří mě milovali a kteří stále
vzpomínají

Dne 25. května jsme si připomněli
7 let, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka, babička
a prababička

 paní

Emilie Vrbská.
Stále vzpomíná a nezapomene

dcera Markéta s rodinou

Vzpomínka

�

Květinový den
I v letošním roce se Kulturní středisko Pečky zapojilo

do 14. ročníku celonárodní sbírky Český den proti rakovi−
ně, kterou pořádá Liga proti rakovině. Ve spolupráci se zá−
kladní školou a městským úřadem, tři skupinky obcházely
město a nabízely letáčky o prevenci v boji proti rakovině.
Kdo přispěl do pokladničky jakoukoli částkou, obdržel
kvítek měsíčku lékařského s červenou stužkou. Letošní pre−
vence byla zaměřena na výskyt karcinomu prostaty. Včasné
zjištění dopomáhá k úspěšné léčbě. Rakovina prostaty je na
vzestupu a přitom se zlepšuje současně jak diagnostika, tak
léčba. Pánové, navštivte urologa!

V letošním roce 2010 byla vybrána částka 12 154,00 Kč.
Děkuji všem obyvatelům Peček a Velkých Chvalovic za fi−
nanční příspěvek.

Dále děkuji těmto organizátorům: p. L. Švandové, p. T.
Hájkovi a slečnám J. Vitáčkové, T. Dvořákové, K. Brebur−
dové, A. Kalendové, D. Rožňové a K. Procházkové.

Věra Šuková, Kulturní středisko Pečky

Poděkování

Městská knihovna Svatopluka Čecha  děkuje všem, kte−
ří se podíleli na zdárném průběhu akcí v městské knihovně
v rámci oslav Dnů města.                                    

V. Krulišová
Kulturní středisko Pečky děkuje všem, kteří zapůjčili

exponáty na výstavku k 85 letům povýšení městyse Pečky
na město a tím se podíleli na jejím úspěchu.

Za pomoc při instalaci výstavy  děkujeme  pí M. Nováko−
vé, L. Babkové,  L. Švandové, p. P. Švandovi a  J. Karbusovi.

Věra Šuková

U příležitosti oslav 85 let povýšení městyse Pečky na měs−
to se konala v Kulturním středisku Pečky výstava dobových
předmětů a dokumentů, které nám zapůjčili obyvatelé města.

V sobotu zahájila výstavku ráznou dechovkou kapela
Blaťanka, která vyhrávala v parku před kulturním středis−
kem. Jako první exponát vystavený v hale zaujal motocykl
JAWA 250 – Pérák, rok výroby 1947. Ve velkém sále jsme si
připomenuli vývoj města, průvody, oslavy 1. máje, spartakiá−

Dny města Pečky

dy, dětské dny a další povinné akce. Dále se zde prezentovaly
zájmové spolky a organizace a zajímavé byly dokumenty
o podnikatelské činnosti ve městě. Důležité byly historické
nálezy zapůjčené z Polabského muzea Poděbrady. Čtvrtina
sálu byla vyhrazena dobovým předmětům. Nakoukli jsme do
staré kuchyně, obdivovaly jsme umění vyšívaných ubrusů, háč−
kovaných límečků a deček. Dále byly k vidění fotoaparáty,
rádia a další historické elektrické předměty, dobové nářadí,
knihy, staré mapy a jiné drobné předměty.

Výstavka byla otevřena celý týden a pro velký zájem
byla ještě o pár dnů prodloužena. Prohlédlo si ji asi okolo
400 návštěvníků a do knihy návštěv byly zapsány nadšené
ohlasy. Někteří návštěvníci přišli zavzpomínat i několikrát.
V neděli na venkovním podiu před Kulturním střediskem
byl připravený program, ve kterém vystoupily děti ze zá−
jmových organizací a škol.                               

 Věra Šuková
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Chráníme životní prostředí

Za ochranu přírody odpovídají

výrobci i spotřebitelé

Češi se dovedou chovat ekologicky stejně jako obyva−
telé skandinávských zemí. Jen se jim to musí trochu víc
usnadnit. Dobré vůle nemají o nic méně než Norové, jen
jsou o něco málo pohodlnější.

Je to vidět na příkladu vysloužilých elektrospotřebičů
z domácností, které se u nás povinně sbírají a recyklují od
roku 2005. Zatímco dřív byla vrcholem „recyklace“ ama−
térská demontáž kompresoru z lednice či motoru z pračky,
při kterých unikla spousta freonů a oleje, dnes se daří ma−
teriály z odborně demontovaných spotřebičů z drtivé vět−
šiny znovu využít. Škodliviny již životní prostředí neo−
hrožují.

Pravda, norské domácnosti odevzdají ročně k ekolo−
gickému zpracování přes 15 kilogramů starých zařízení za
každého svého člena, i když průměrná vzdálenost sběrné−
ho místa, na kterou je třeba dopravit každý spotřebič, aby
se o něj mohli postarat odborníci, odpovídá menší hustotě
osídlení.

Češi zatím zvládli jen něco přes čtyři kila. Stačilo to
ale na splnění požadavků Evropské unie. O takovém úspě−
chu si může třeba Maďarsko, Slovensko nebo Polsko ne−
chat jen zdát.

Čechům se to povedlo především díky opravdu husté
a stále rozšiřované síti míst zpětného odběru, kterou syste−
maticky budují už čtyři roky neziskové kolektivní systémy
jako ELEKTROWIN. V roce 2005 navíc Češi začínali od
nuly, zatímco Skandinávci nebo Švýcaři či Nizozemci a Bel−
gičané své ekologické teze proměnili v činy o mnoho let
dříve. Stali se tak vzorem pro celou Evropu.

Společný jmenovatel:

odpovědnost

Společným jmenovatelem veškerého úsilí v oblasti vy−
sloužilých domácích spotřebičů je odpovědnost. Ačkoli je
legislativně odpovědnost na výrobcích, nezbývá než ape−
lovat na odpovědnost spotřebitelů−občanů.

Jde především o společnou odpovědnost za životní pro−
středí. Výrobci mají navíc kolektivní odpovědnost nejen za
svou současnou produkci, ale i za všechny výrobky, které
byly uvedeny na trh před 13. srpnem 2005, odkdy platí sou−
časný zákon o odpadech.

Po celou dobu fungování systému zpětného odběru
a dalšího nakládání s vysloužilými spotřebiči, který se stal
součástí každodenního života nás všech, se přesto objevují
hlasy volající po změně. Ta by měla spočívat v přechodu na
průběžně financovaný systém se zapojením jakéhosi zúčto−
vacího centra.

Současný vývoj, kdy se v Česku vlivem recese vysbírá
víc starých spotřebičů, než je uvedeno na trh těch nových,
ale ukazuje na správnost zvolené cesty. Právě pro bezpro−
blémové zvládnutí konjunkturálních výkyvů jsou určeny

finanční rezervy, které kolektivní systémy v drtivé většině
vytvářejí.

Když nejde o trh

Nemylme se: výrobci, kteří většinu kolektivních systé−
mů založili, se na trhu, ve volné podnikatelské soutěži, tvr−
dě střetávají. Usilují o vytvoření zisku a také jej úspěšně
vytvářejí. Péče o vysloužilé elektrospotřebiče je ale úplně
jiná oblast.

Tady nejde o trh, tady nejde o podnikání a zisk. Proto
jsou všechny kolektivní systémy ze zákona neziskové.
Jde o službu veřejnosti, o službu životnímu prostředí, ke
kterému se člověk nechoval vždy tak zodpovědně jako
dnes.

Výrobci si to plně uvědomují a při plnění svých zákon−
ných povinností a naplňování požadavků na společnou od−
povědnost dovedou nechat jinak striktně fungující pravi−
dla trhu stranou. Navzdory konkurenčním vztahům prosazují
stejné cíle a aktivně pomáhají chránit to nejcennější, co
máme − naši přírodu.

A spotřebitelé? I ti patří k různým skupinám, mají rozlič−
né zájmy, rozmanitá povolání a mnohdy v osobním životě i
různé vztahy. Když ale jde o ochranu životního prostředí,
musíme opravdu bez ohledu na to všechno postupovat ruku
v ruce.

Drobné elektrozařízení určené k recyklaci

Elektrospotřebiče jsou dobrými pomocníky
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Sherlock Holmes
Režie: Guy Ritchie, hrají: Robert
Downey Jr., Jude Law, Mark Strong,
Rachel McAdams, Kelly Reilly, Robert
Maillet, William Hope, Eddie Marsan,

James Fox, Hans Matheson, Bronagh
Gallagher.

Nové dynamické zpracování nej−
známějšího díla Sira Arthura Conana
Doyla Sherlock Holmes přináší Holme−
sovi a jeho věrnému partnerovi Watso−
novi poslední výzvu. Ukáže se, že Hol−
mesovy bojové schopnosti jsou stejně
tak smrtící jako jeho pověstný intelekt.
Obojího bude zapotřebí při odhalová−
ní smrtelného spiknutí, které by mohlo
zničit celou zemi.

2 Bobule
Režie: Vlad Lanné, hrají: Kryštof Há−
dek, Tereza Voříšková, Lukáš Langma−
jer, Lubomír Lipský st., Jiří Krampol,
Jana Švandová, Miroslav Táborský,
Václav Postránecký, Jiří Korn, Marian
Roden, Jana Pidrmanová, Jan Skope−
ček, Jan Antonín Duchoslav, Alice
Šnirychová−Dvořáková.

2 Bobule jsou volným pokračová−
ním úspěšné filmové komedie Bobule,
kterou vidělo v kinech přes 360 000
diváků a která se stala jedním z nejú−
spěšnějších filmů roku 2008.

Případ číslo 39
Režie: Christian Alvart, hrají: Renée
Zellweger, Jodelle Ferland, Ian McSha−
ne, Callum Keith Rennie, Bradley Co−
oper, Adrian Lester, Ian A. Wallace,
Vanesa Tomasino, Philip Cabrita, Cyn−
thia Stevenson.

Film režírovaný Christianem Alvar−
tem byl natočen už roku 2006 ve Van−

Městská knihovna

Novinky na DVD

couveru. Vypráví o sociální pracovni−
ci Emily Jenkins, která se snaží zachrá−
nit 10ti letou dívku Lilith Sullivan (Jo−
delle Ferland) před jejími rodiči, kteří
se malou Lilith snaží zabít. Ten pravý
horor však začíná poté, co se jí podaří
Lilith odvést pryč...
Avatar
Režie: James Cameron, hrají: Sam Wor−
thington, Zoe Saldana, Sigourney Wea−

ver, Michelle Rodriguez, Giovanni Ri−
bisi, Joel Moore, Wes Studi, Laz Alon−
so, CCH Pounder, Stephen Lang, Dileep
Rao, James Pitt, Peter Mensah, Matt
Gerald.

Příběh se odehrává ve vzdálené bu−
doucnosti, kde lidstvo objevilo plane−
tu Alpha Centauri B−4. Pro vědce a ast−
ronauty, kteří překonali propast mezi
slunci a přistáli na mimozemské půdě
známé jako Pandora, se jejich sen stal
skutečností. Je to svět tak rozmanitý,
plný tvorů a rostlin, které si lidská mysl
dokázala stěží představit. Skýtá neuvě−
řitelná přírodní bohatství a poklady, po
kterých lidé vždy toužili…
Mateřské galeje
Režie: Katherine Dieckmann, hrají:
Uma Thurman, Minnie Driver, Antho−
ny Edwards, Stephanie Szostak, Alice
Drummond, Jodie Foster.

Eliza Welch (Uma Thurman) má za
úkol zajistit pro svou pětiletou dcerku
dokonalou narozeninovou oslavu.
Nemá ale ani tušení, co všechno bude
muset udělat pro to, aby její holčička
mohla sfouknout svíčky na dortu
a pohladit si poníka.

Protektor
Režie: Marek Najbrt, hrají: Jana Plod−
ková, Marek Daniel, Klára Melíšková,

Sandra Nováková, Jan Budař, Martin
Myšička, Josef Polášek, Jiří Ornest,
Matthias Brandt, Simon Schwarz, Leoš
Noha, Tomáš Žatečka, Cyril Drozda,
Jan Řéhák, Richard Stanke, Tomáš
Měcháček, Dana Marková, David Máj,
Pavel Kryl, Adam Kubišta

Co všechno jste ochotni zradit pro
lásku? Příběh osudového vztahu dvou
lidí, kteří na pozadí válečného drama−
tu prožívají vlastní drama soukromé.
Příběh o skutečných citech, o lásce,
která v extrémních dobách může vést
až na samou hranici sebedestrukce,
a přesto má v sobě sílu a naději. Ris−
kantní hra o kariéru, cit, lidskou dů−
stojnost a nakonec o život v temných
časech Protektorátu.

Alvin a Chipmunkové 2
Režie: Betty Thomas, hrají: Anna Fa−
ris, Justin Long, Zachary Levi, Jesse Mc−
Cartney, Matthew Gray Gubler, Wen−
die Malick, Bridgit Mendler, Kathryn
Joosten, Brando Eaton, Jason Lee,
Christina Applegate, Amy Poehler,
David Cross, Chris Warren Jr.

V pokračování filmu ALVIN
A CHIPMUNKOVÉ se Dave (Jason
Lee) rozhodne poslat Alvina (Justin
Long), Simona (Matthew Gray Gubler)
a Theodora (Jesse McCartney) do školy.
Mezitím Ian Hawke (David Cross), zdr−
cen ze ztráty Chipmunků a toužící po
pomstě, hledá po světě zpívající
a tancující zvířátka, až najde Chipet−
tes (Anna Faris, Christina Applegate
a Amy Poehler).
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Při příležitosti oslav 85 let města
Pečky se po několika měsících činoro−
dých příprav v sobotu 24. dubna 2010
se ve 14 hodin otevřely dveře jedné ze
dvou stěžejních výstav a to expozice
obrazů v Městské knihovně Svatoplu−
ka Čecha.

Městský úřad města Pečky zapůj−
čil zrestaurované vzácné portréty sta−
rostů obce i města Pečky a nádherné
obrazy pana Bohumila Kulveita. Ob−
razy a plastiky reprezentovaly osobnos−
ti, které žily a pracovaly v Pečkách, ať
už se jednalo o akademického sochaře
Františka Jansu, Dr. tech. věd ing. Fran−
tiška Uhra či akad. malíře Vu Quoć
Chińha, ale také díla současně žijících
a tvořících občanů města Pečky. Ná−
vštěvníci expozice mohli shlédnout
plátna výtvarnic Fröhlichové, Millero−
vé, Němcové, obrazy pana Jansy a pana
M. Zieglera, obrazy M. Novákové, fo−
tografie pana JUDr. Fořta, paličko−
vané obrázky paní Macháčkové a díla
naší mladé nadějné generace.

Zázemí výstavy v Městské
knihovně Svatopluka Čecha zajišťo−
vala paní Vladimíra Krulišová se svý−
mi kolegyněmi a to při plném provo−
zu knihovny.

Smutné je, že tolik obětavé práce
a umu ocenili občané Peček řídkou ná−
vštěvností a byli to hlavně „přespol−
ní“ návštěvníci, kteří si zorganizovali
čas, aby si výstavy mohli prohlédnout.
Přesto výstava měla úspěch a slyšeli
jsme a mohli jsme si přečíst jen pochval−
né komentáře. Návštěvníci pouze lito−
vali, že výstava trvala tak krátkou
dobu.

Nuže, je to za námi. Zopakovat si
tuto šanci dostaneme až za pět let při
oslavách 90. výročí. Tak na viděnou!

Marcela Nováková, Kurátorka
výstavy obrazů „85 let města Pečky“

Za pět let na shledanou

Z činnosti

Svazu tělesně postižených
Místní organizace Svazu tělesně postižených v Pečkách má vcelku slušnou

členskou základnu. V současné době máme 156 členů. I když naše finanční
prostředky jsou omezené, přesto se snaží výbor MO STP uspořádat každý rok pro
své členy několik akcí, kterých se mohou zúčastnit i nečleni této organizace.

V dubnu jsme uspořádali zájezd do Lysé nad Labem na výstavu „Senior –
Handicap aktivní život“. Současně jsme navštívili velikonoční výstavu v Atelie−
ru Kuba v Kersku.

Autobus byl plně obsazený a zájezd se všem líbil. Dále se v dubnu uskutečni−
la ve školní jídelně členská schůze naší organizace. Účast členů byla velice
dobrá.

Na září připravujeme zájezd do Polska a v listopadu uspořádáme posezení
s hudbou. O všech těchto akcích budou členové naší organizace informováni
pozvánkami.

Děkujeme touto cestou Městskému úřadu v Pečkách, který na tyto akce posky−
tuje prostory a přispívá na dopravu.

Výbor ZO STP Pečky

Prodej kol GALAXY dle katalogu
+ prodej repasovaných kol se zárukou

Po–pá 9–12 15–17
St zavřeno
So 9–12

Miloš Kratochvíl
K. H. Máchy 1001

289 11 Pečky
Tel.:  321 78 57 67, 739 049 712

Jden z mnoha způsobů batikování.
Další techniky se naučíte na kurzu
v městské knihovně.

SUB SPECIE AETERNI:

Lipany z nadhledu

Takový bude název hovoru prof. Erazima

Koháka, který přednese a prohovoří s pří-

tomnými v neděli 6. června 2010

v 10,30 h v budově sboru Českobratrské círk-

ve evangelické na Husově náměstí v Pečkách.

Srdečně jsou zváni všichni a kdokoliv.

který se koná v sobotu 5. 6. 2010 od 13 do 17 hodin

BATIKY A MALOVÁNÍ NA TEXTIL
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Mapa školy

Nechávali jsme si zpracovat společností SCIO Mapu
školy – zde uvádíme základní výsledky:

 Chování a výchova – rodiče žáků hodnotí v této ob−
lasti školu spíše pozitivně a to 5,66 bodů ze 7 možných.
Škola byla hodnocena lépe než 83 % ostatních zúčastně−
ných škol.

 Atmosféra a prostředí školy – žáci hodnotí atmosféru
školy pozitivně a udělili jí 2,85 bodů ze 3 možných. Škola
výsledkem předstihla 85 % sledovaných škol.

 Vnější vztahy – podle rodičů se škola v oblasti vněj−
ších vztahů chová pozitivně, rodiče školu ohodnotili 3,41
bodů ze 4 možných. Jde o nadprůměrný výsledek.

Podrobnější přehled je k nahlédnutí na školních strán−
kách (www.zsvrblhota.meetonline.cz) nebo ve škole.

EKO ABECEDA

Naše škola je již třetím rokem zapojena do školního eko−
logického projektu Recyklohraní. Jeho součástí je také vý−
ukový program „EKO ABECEDA aneb Každý ví, co dělat
s elektroodpadem.“

Jak ukazují výsledky výzkumů, díky takovýmto pro−
gramům, které ve školách probíhají, děti velmi citlivě vní−
mají problémy životního prostředí. To se ale ne vždy dá říci
i o dospělých.

Všichni se obklopujeme předměty, které nám usnadňují
život. Mnohými z nich jsou elektronická a elektrická zaří−

Zprávy ze ZŠ Vrbová Lhota
zení. Nedokážeme si představit život bez rádia, telefonu
nebo počítače. Díky hromadné výrobě a automatizaci vý−
robních procesů se staly dostupnými téměř pro každého
a jsou ve velké části domácností rychle nahrazována nový−
mi, výkonnějšími a praktičtějšími. Tak se stávají odpadem.
Často končí v odpadním kontejneru nebo, což je mnohem
horší, jsou odhazována podél silnic nebo do lesa.

V České republice byl vytvořen systém umožňující sběr
a zpracování vysloužilých elektrospotřebičů. Navzdory mno−
ha informacím, jež se doposud objevily v médiích, je povědo−
mí o tomto systému nízké a jsou nutné další aktivity. Víme, že
role dětí v rodinách je velmi důležitá a může mít na chování
dospělých mnohem větší vliv, než spousta článků v novinách,
či reklam v televizi. Proto jsme se rozhodli z výstupů výukové−
ho programu vytvořit reklamní kampaň, jejímž cílem je upo−
zornit veřejnost na problém s nakládáním s vysloužilými spo−
třebiči. Chceme ukázat, co se nemá dělat a naopak, jak bychom
se měli správně chovat při nakládání s odpady.

Zveme vás tedy na Den otevřených dveří, kde budou
připraveny nástěnky s pracemi našich žáků a jejich rodičů,
bude probíhat projekce vzdělávacího seriálu o třídění a re−
cyklaci elektrozařízení vyrobeného Českou televizí ve spo−
lupráci s kolektivními systémy Asekol, Elektrowin a Eko−
lamp a těšit se můžete také na odbornou přednášku
zaměstnance některé z uvedených společností kolektivní−
ho systému nebo společnosti Ecobat a Ekokom.

Vás všechny, kteří se chcete dovědět něco nového a po−
moci našemu životnímu prostředí, budeme očekávat 23. 6.
v 15hodin v ZŠ a MŠ Vrbová Lhota.

Kudy chodí písničky

Ve středu, 28. dubna 2010, jsme se zúčastnili oblastního
kola pěvecké soutěže v Úvalech Kudy chodí písničky.
V konkurenci 40 dětí ve třech kategoriích soutěžilo 9 děv−
čat z naší školy. A velmi úspěšně.

Mezi nejmladšími – žáky 1. tříd – obsadila Danielka
Vojtěchová 2. místo a Zuzka Roškotová 3. místo.

Další kategorii – 2. a 3. třída – přesvědčivě vyhrála Mar−
kéta Lebedová.

Poslední kategorie – 4. a 5. třída – byla opět v rukou
našich děvčat. Věra Křížková získala 1. místo a Lucka Hoff−
mannová obsadila místo třetí.

Další naše soutěžící Terezka Zelingerová, Ema Podskal−
ská, Eliška Vorlová a Tereza Dvořáková si odvezly ze sou−
těže „sluníčková místa“.

Všem děvčatům gratulujeme a děkujeme za vzornou
reprezentaci naší školy v soutěži.
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V Pátek 14. 5. 2010 proběhla v MŠ beseda s MUDr.
Kateřinou Cajthamlovou o zdravé výživě dětí, kterou si po−
zvala skupina rodičů.

Spolu s pani doktorkou přijela i herečka Zdeňka Žádní−
ková Volencová a vedoucí stravování školy v Dobříši. Be−
seda byla velice zajímavá a pani doktorka dovedla upoutat.
V úvodu řekla, že není pediatr ani dietolog ani obezitolog,
ale lékař internista. Hovořila o historii způsobu stravování
od lovců přes zemědělce, obdobích hladu, zimy a vlivu na
náš současný metabolismus. Zmínila se o tom, že za doby
socialismu jsme měli potraviny jak rostlinné, tak i živočiš−
né výroby a jejich produkty a výrobky z nich bio kvality,
které k nám jezdili kupovat lidé ze západu, ale nyní jsou na
našem trhu většinou produkty podřadné kvality. Mléko je
silně alergenní, uzeniny obsahují veliké množství kůží, peří
a jen minimum svaloviny. Jmenované přivezli s sebou chléb
z domácí pekárny, což byla pochoutka a několik cereálních
pomazánek, které my zde také dětem připravujeme, ale tro−
chu jemnější, nepoužíváme hořčici a dáváme méně česne−
ku. Jinak vaříme podle stejných receptur jako v Dobříši
a v ostatních mateřských školách, protože máme stejné nor−
my i kontrolní orgány. Pani doktorka také naše jídelníčky
uznala jako pěkné.

Velká škoda, že se této besedy zúčastnilo jen minimum
rodičů.

 Hana Malá ředitelka MŠ

Školka v přírodě

Od soboty 24. 4. do soboty 1. 5. 2010 pobývaly děti, ze
třídy DOMEČEK, v horském prostředí chaty Webrovka,
4 km od Trutnova, na školce v přírodě.

Děti prožily nezapomenutelný týden plný dobrodruž−
ství a zážitků, které jim my zde nemůžeme zprostředkovat.
Kolem objektu se volně pohybují africké Kamerunské kozy.
Jsou ochočené a dají se krmit. Doprovázely nás při hrách
v okolních lesích spolu se psy Atos – kříženec vlčáka
a labradora spolu s Čakym – malamutem, kteří jsou cvičení
k dětem, dokáží je ochránit i vystopovat, často všem zpest−
řují aportováním pobyt.

Navštívili jsme teletník i s porodnicí telat, projeli se na
koních, vyvolávali ducha v jeskyni  pod zříceninou hradu
Rechenburg, hledali zlatého Elfa, který dětem odnesl svači−
nu, projeli se vojenským autem a navštívili vojenský kryt −
dobývání vojenské pevnosti spojeného s exkurzí a ukáz−
kou vojenské pyrotechniky a záchranná akce opuštění pod−
zemí za tmy,  projeli se na evakuační lanovce – 40 metrů
dlouhá lanovka natažená v údolíčku mezi dvěma stromy.
Jízda je prováděna v evakuačním sedáku zavěšeným na klad−
ce. Děti v lese stavěly domečky a zahrádky pro skřítky, há−
zely šiškou na cíl, stavěly hranice z větví – čistily les, uží−
valy si na hřišti průlezek, houpaček, tobogánu, malovaly
křídami na tabule.

Dva fantastické výlety nás zavedly na velice atraktivní
a dětem blízká místa. V ZOO ve Dvoře Králové se děti proje−

V mateřské škole

s Kateřinou Cajthamlovou

Škola v přírodě

Ve dnech 17.–24. 4. 2010 se žáci 4. tříd zúčastnili školy
v přírodě na chatě Webrovka v Krkonoších. Odjelo 29 žáků
se třemi učitelkami( p. uč. Hujerová, Pechová a Vinohrad−
níková jako zdravotnice).

Ubytování bylo velmi dobré, pokoje odpovídaly potře−
bám dětí. K dispozici byly jídelna, klubovna a venkovní
dětské hřiště. Jídelníček byl dle norem, jídlo bylo chutné,
vynikající s možností přídavků. Autobus i ostatní dopravu
zajišťoval provozovatel zařízení.

V dopoledních hodinách probíhala výuka, většinou hra−
vou formou dle předem připraveného učebního plánu. Po po−
ledním klidu následoval odpolední dobrodružný program, kte−
rý zajišťoval správce chaty a pedagog v jedné osobě pan Oudes.
Akce byly velmi zajímavé a atypické (návštěva kravína, pro−
jížďka na koních, střelba, průzkum vojenského bunkru…).

Součástí byly i dva celodenní výlety – Teplicko−adr−
špašské skály a ZOO Dvůr Králové.

Večery  trávily děti  různorodě. Pořádali jsme vědomost−
ní kvízy, diskotéku, hru Bingo,  kino… Na závěr byly děti
odměněny diplomy a cenami za jednotlivé soutěže.

Jediným negativem bylo zranění žákyně, která si svou
neopatrností způsobila zlomeninu levé paže. Byla jí po−
skytnuta okamžitá pomoc a následně byla převezena do ne−
mocnice v Trutnově.

Děti byly s celým prožitím školy v přírodě velmi spoko−
jeny. Došlo ke stmelení žáků z paralelních tříd. Nikomu se
domů nechtělo, a pokud by to bylo možné, všichni by jeli
znovu.

Mgr.Iva Hujerová, Mgr.Alena Pechová

ly nejen vláčkem po zahradě a autobusem po Safari, ale
poznaly další zvířátka v pavilonech, některá si mohly i po−
hladit, nebo je krmit přímo v ohradě. Skalní velikány jsme
obdivovali v Adršpašských skalách, uviděli silný vodopád
a projeli se lodičkou.

Večery dětem zpestřovaly DISKO, Karneval, Pěvecká
soutěž, promítání pohádek, večer u ohně s rožněním šunko−
vých klobásek a jablek. Po večerním osprchování, vyčistě−
ní zoubků, spaly jako dudci.

Bude na co vzpomínat.
Hana Malá a Míla Poláková
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Den města ve škole

I naše základní škola se připojila ke společným osla−
vám výročí města. K této události byla zaměřena výuka v
řadě hodin na prvním i druhém stupni a také některé akti−
vity školní družiny.

V rámci oslav proběhla celá řada akcí.
22. 4. Pohár města Pečky – atletické dvojutkání (ZŠ) Peč−
ky–(ZŠ T.G.M) Velim ve spolupráci s TJ Sokol Kolín.
24. 4. v rámci Dne otevřených dveří:
Od rákosky k interaktivní tabuli – výstava zachycující his−
torii vývoje školy a vyučovacích pomůcek , spojená s vi−
deoprezentací školy.

Proběhlo i několik představení, která připravily se svý−
mi žáky paní učitelky Křížová a Zajícová a vedoucí školní−
ho klubu paní Růžičková.
– Se Shakespearem v zádech – ukázka dramatické výcho−
vy ve výuce anglického jazyka
– Vítáme vás v Pečkách – vystoupení sedmáků – literárně
dramatická výchova
– Děti dětem – taneční program aerobiku – školní klub
V průběhu dne otevřených dveří mohli návštěvníci na chod−
bách školy a v jednotlivých učebnách shlédnout i dílčí vý−
stavky, připravené žáky. Byly to například:
– Průřez charitativní činností školy
– Fotografický průvodce městem objektivem žáků
– Toulky historií – školní družina
– Historie hraček – školní družina
– Znalostní kvíz
– Grafické údaje o obyvatelstvu (informatika)
– UnsereStadt (Nj)
– Město našima očima (VV – kresby známých staveb)
– Práce žáků školní družiny
– Prezentace fotografií z aktivit školního klubu a školní
družiny atd.

Jednou z mnoha akcí ZŠ na den oslav 85. výročí povýše−
ní Peček na město byla i ˘„Přírodovědná soutěž“, které se
mohli zúčastnit žáci školy. Učitelky přírodopisu připravily
soutěžní úkol – poznat 30 přírodnin. Žáci s nadšením zkou−
mali záhady naší, ale i cizokrajné přírody. Dokonce i někte−
ří rodiče neodolali pokušení vrátit se do školních let a otes−
tovat své vědomosti. Na závěr každý účastník dostal
pochvalu a sladkou odměnu.

V rámci těchto oslav jsme měli dobrou příležitost připo−
menout našim žákům řadu věcí, na které mohou být v na−
šem městě hrdi. Měli možnost objevovat věci, které v kaž−
dodenním shonu míjí bez povšimnutí.

Na druhé straně i široká veřejnost měla možnost poznat
školu nejen zvenčí. Měli možnost navštívit své bývalé učeb−
ny a zjistit, že škola se od dob jejich povinné školní do−
cházky podstatně změnila. O tom, že byl o návštěvu školy
zájem, svědčí více než 200 návštěvníků, kteří se na nás při−
šli podívat.

Moje poděkování patří i všem žákům a pracovníkům
školy, kteří se na přípravách a realizaci této akce podíleli.

Mgr. Ing.Luboš Zajíc,
ředitel školy

Den otevřených dveří

a výuka anglického jazyka

na základní škole

Děkuji všem, kdo přišli do budovy školy v sobotu dopoled−
ne. Třídy 8. A a 8. B zopakovaly vystoupení hrané pro spolužá−
ky, úryvky ze Shakespeara. Všichni podali velmi dobrý výkon.

Chválím celou třídu anglické konverzace. Potěšili jste
docela určitě rodiče, a pokud nemohli přijít, hráli jste pro mě!

Paní Babková by vás pochválila za dokončenou prezen−
taci o jejím dědečkovi, panu Uhrovi, kterou na sobotním
setkání komentoval Vojta Škrle. Sama připravila perfektní
obrazový materiál k naší další práci a dala svolení k jeho
využití. Dále budeme pracovat na životním příběhu paní
Králové na téma – Jaký byl život učitelky v Pečkách ve 20.
století? Doplníme tak anglické portfolio o městě, které tvo−
ří žáci školy od roku 1991.

Potěšila mě účast bývalých žáků a dnes kolegů učitelů
na společném setkání (Ládi Krištoufka a Katky Čihákové).
Pečecké škole by prospělo omlazení pedagogického sboru.
Vaše VELKÉ ČINY v jazyce anglickém poctivě monitoruji,
pravidelně ukládám a hlavičky z nástěnek po letech s těž−
kým srdcem nahrazuji aktuálnějšími snímky. To vše proto,
aby vás kroniky školy potěšily i po letech (při příležitost−
ných třídních srazech např.).

Je milé, pokud do pracovny vstoupí neznámý člověk,
který mi sdělí, že nástěnky a výzdoba se mu líbí a potvrzují
nadstandardní služby školy v oblasti výuky angličtiny, od−
povídající spíše gymnáziu či jazykové škole. I za to děkuji,
povzbuzení v práci potřebuje každý jeden učitel této školy.
Pokud vaše děti vůbec neučím, přesto jste si přišli pro infor−
mace, snad jsem vás nezklamala.

Děkuji za slova chvály na výborné učitele této školy,
pana Koláčného, paní Královou a pana učitele Zittu. Vše
vyřídím konkrétním osobám.

Na setkání jsme probrali možnosti školy v žádosti o ev−
ropské peníze a jsem ráda, že navržený záměr v šabloně II.−
Cizí jazyky podporujete. Tentokrát by peníze pomohly všem
dětem učícím se angličtinu i jejich učitelům angličtiny. To
byl můj cíl v roce 1994, který jsem nedokázala realizovat.
Omlouvám se Vám všem, že do roku 2010 jsem sponzorsky
dokázala ošetřit jen jazykově nadané děti, které sama učím.
Výsledky v okresních soutěžích nejen anglických ve sku−
pině osmáků jsou radostí celé školy. To mi věřte.

Zájezd do Anglie začnu připravovat na duben–červen
příštího školního roku. Vaše děti si tento luxus (měřeno
penězi) opravdu zaslouží a nemohu pro ně udělat víc na
závěr jejich docházky do základní školy v Pečkách. Cestu
vnímám jako odměna za dřinu nad angličtinou, stresy s tes−
továním, zkouškami, veřejným vystupováním… Omlouvám
se, ale učení je vždycky i trocha toho mučení.

Děkuji za vaši podporu v mém úsilí produkovat kvalitu
ve výuce angličtiny na této škole.

Dětem děkuji za velmi dobrou spolupráci v tomto
školním roce. Jedině ve spolupráci všech se všemi kvalita

a radost z výkonu vzniká.
Mgr. Věra Křížová
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Na naší základní škole se mimo jiné věnujeme i rozvoji
finanční gramotnosti žáků. Děti se učí zacházet s finance−
mi tak, aby se v dospělosti vyhnuly problémům, se kterými
se dnes potýká řada lidí a aby dokázali se svými financemi
zacházet co nejlépe.

V letošním školním roce se uskutečnil první ročník
soutěže: Finanční gramotnost. Po vítězství v okresním i

Projektový den ve IV. B

Dne 13. 4. proběhl ve třídě 4. B projektový den na téma
Pečky. Děti měly za úkol se ve skupinách připravit na vy−
brané téma. Shromáždily materiály o ZŠ, ZUŠ, radnici, ha−
sičské zbrojnici.

Ráno jsme se sešli ve škole. Některé děti měly na dotvo−
ření té správné atmosféry i převleky. Začaly se plnit úkoly.
Zadání:
� práce s mapou – sestavit mapu Peček orientace na mapě
� práce s textem – pověsti z okolí původ jména Pe−
ček,informace o Pečkách
� práce s buzolou a mapou – procházka pode azimutu, ur−
čování azimutu, zajímavosti
� práce s textem a obrázky – tvorba koláže
Skupiny:

– Bouma, Sem, Mužík, Jindřich
– Kubíček, Husa, Buldra – tato skupina velice dobře

spolupracovala.
– Chaloupka, Fedak, Hubáček, Cvrček
– Jedličková, Maděrová, Fundová, Křivánková
– Nosková, Gorgerin, Horáčková, Syrůčková

krajském kole jsme byli pozváni v úterý 4. května do
České národní banky v Praze, abychom se zúčastnili ce−
lostátního kola. Naši školu, město, okres i kraj reprezen−
tovali žáci 7. ročníku: Martin Dědek, Patrik Chábera
a Josef Zuček.

Soutěž zahájila PhDr. Miroslava Kopicová, ministryně
školství, mládeže a tělovýchovy. Do soutěže jsme se zapo−
jili již v 1.semifinálovém kole. Bezchybný výkon zajistil
našemu týmu postup do finále. Zde chlapci také podali vý−
borný výkon, ale bohužel to stačilo jen na 4. místo. Dosáhli
sice stejného počtu bodů jako tým Plzeňského kraje, který
se umístil na 3. místě, ale měli jsme o 2 sekundy horší vý−
sledný čas. Odjížděli jsme trochu zklamaní, ale se spoustou
nových zážitků a s odhodláním, že se za rok pokusíme být
lepší. Přeci jenom jsme patřili k věkově nejmladším. Ale
i 4. místo v celostátním kole je vynikající umístění.

Mé poděkování patří Martinovi, Patrikovi a Pepovi za
výkon, který předvedli, ale i za čas, který museli věnovat
přípravě na tuto soutěž. Děkuji i Petře Vejdovské, která byla
členem soutěžního týmu v okresním kole. Děkuji také Ond−
rovi a Šimonovi Soukupovým, kteří sice nesoutěžili, ale
jako náhradníci se na tuto soutěž s námi připravovali.

Mgr. Věra Vernerová

Cílem celého projektu byl nejen netradiční styl přijímá−
ní informací, ale i vlastní praktické hledání, zjišťování
a orientace. Dále pak schopnost pracovat v kolektivu a do−
mluvit se, což některým činí značné obtíže.

Kdo má zájem, může se na vytvořené koláže přijít podívat.
 Zve Vás Alena Pechová + IV.B

McDonalds Cup

Dne 4. 5. 2010 se zúčastnila v Poříčanech v rámci
13. ročníku 2009–2010 McDonalds Cupu družstva základ−
ní školy okrskového kola v kopané

Na perfektně upraveném trávníku místního fotbalového
klubu byla připravena dvě menší hřiště, na kterých hrála
souběžně družstva v mladší a starší kategorii.

Zápasy byly hrány systémem každý s každým, a to na 15
minut. V obou věkových kategoriích byly k vidění snaživé
výkony mladých fotbalistů i fotbalistek!

Ve čtyřčlenné skupině mladších žáků narozených 2000–
2003 (1.–3. ročník) si naše družstvo poměrně snadno pora−
dilo s pořadatelským družstvem, které bylo viditelně han−
dicapováno věkově, neboť nemělo žáky z nejstaršího
ročníku, a nasázeli jim pěkných 9 branek, přičemž žádný
gól jsme nedostali.

Ve druhém utkání s družstvem Plaňan to již taková střel−
nice nebyla a vyhráli jsme 3:1, když soupeř dal čestný gól
až v závěru.

Na družstvo Kouřimi jsme nestačili a prohráli 1:3.
Střelcem družstva byl Vojta Buřič, který se trefil v každém

utkání, dal 6 branek a na další přihrál. Jemu zdatně sekundoval
David Levkiv, který kromě 2 branek na dalších 5 nahrál.

SPORT

Finanční gramotnost
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Velmi sympatický výkon podala Lucie Doskočilová, která se
mezi kluky rozhodně neztratila, jednu branku dala a na další
nahrála. Škoda, že jí kluci při nahrávkách trochu opomíjeli.

Družstvo tak skončilo se 6 body a skóre 13:4 na druhém
místě a postoupilo spolu s vítěznou Kouřimí do dalšího kola,
které se bude konat ve Velkém Oseku.

Ve starší kategorii ročníky 1998–2000, tedy 4. a 5. třída,
se zúčastnilo 5 družstev. Kouřim i Plaňany jsme porazili shod−
ně 2:0, Český Brod 3:0, a shodně i v utkání s pořadatelskými
Poříčanami. Z turnaje jsme si tak udělali střelnici a zvítězili
ve všech utkáních s nulou, takže jsme si mohli po skončení
klidně zakřičet deset, deset, tedy celkové skóre 10:0. Stali
jsme se tak s 12 body vítězi skupiny a rovněž postoupili
spolu se ZŠ Plaňany do druhého kola.

Přálo počasí, nebylo vedro, ani zima, nepršelo, a tak šlo
o velmi příjemný sportovní zážitek. Když se vyhrává, i ty
nějaké šrámy na těle i na duši bolí méně.

Někomu se nadmíru dařilo, sem tam někomu něco nevyšlo,
jak si představoval, ale není každý den posvícení, jak se říká.

A na závěr ještě sestavy
Mladší:
Vojta Buřič, Miroslav Cmár, Lucie Doskočilová, Tomáš
Holub, Evžen Kononov, David Levkiv, Robert Müller, Ma−
těj Sedlák, Matěj Soukup, Jan Vilím a Tomáš Vrba.
Starší:
Martin Hujer, Matěj Chochola, Jakub Kašpar, Vojta Křivá−
nek, Lukáš Mužík, Kryštof Pikner, Josef Sadil, Jakub Sem,
Martin Šiler, Lukáš Urbánek.

Všem zúčastněným patří poděkování za výbornou re−
prezentaci školy, učitelkám za dobrou přípravu v tělesné
výchově a tatínkům a trenérům p. Miroslavu Cmárovi, Pet−
ru Hovorkovi, Janu Piknerovi a p. Levkivovi za přípravu
hráčů a pomoc při vedení družstev v turnaji.

Ilona Špitálská
Dne 11. května 2010 proběhlo ve Velkém Oseku další

kolo Mc Donald s cupu ve fotbale. Účastnili se žáci nižší (2.
a 3. ročníky) i vyšší kategorie (4. a 5. ročníky). Celkem se
účastnilo v každé kategorii 6 mužstev.

Po velkých bojích získali mladší žáci krásné 2. místo,
starší pak 3. místo. Každý z účastníků si odnesl medaili.
Družstva získala poháry, které jsou vystaveny ve škole.
Z tohoto kola postupuje vždy jen vítězné družstvo, takže
naše účast v této soutěži bohužel končí. Žáci však ukázali
svoji velkou bojovnost a smysl pro hru.

Poděkování patří trenérům obou družstev: Janu Piknero−
vi a Petru Hovorkovi, kteří významně pomohli tuto akci zor−
ganizovat a následně mužstva náležitě motivovat. Děkujeme
i rodičům žáků, kteří si udělali čas, doprovodili děti a mohut−
ně je povzbuzovali.                                            Iva Hujerová

Turnaje Pečecký plyšák

O  víkendu 15–16. 5. proběhly v Pečkách dva turnaje
mládeže ve volejbale − PEČECKÝ PLYŠÁK. V sobotu se
hrála kategorie mini žákyně a v neděli starší žákyně.

Sobotního turnaje mini žákyň se zúčastnilo 6 družstev.
Z původně přihlášených 8 družstev se omluvila Lysá n. L.
z důvodu onemocnění hráček a Mnichovo Hradiště z důvo−
du technického zabezpečení (nebyl doprovod pro děti).
Mužská část  pečeckého  oddílu pracovala na zprovozně−
ní dalšího menšího kurtu tak, aby v sobotu byla k dispo−
zici 3 hřiště. Jejich úsilí bylo završeno v sobotu ráno,
kdy se doměřily lajny a jeden z velkých kurtů se změnil
na dva malé. Pak jsme již jen sledovali s obavami počasí.
Ale i to se umoudřilo. Bylo chladno, ale nepršelo. Děti
byly natěšené na hru a zima jim rozhodně nebyla, k tomu
pomohla i úprava pravidel. Hrálo se systémem každý
s každým, na dva hrané sety, podání spodní nebo prsty
a nesmělo se první odbití přes síť. Aby byla stále v pohy−
bu všechna družstva a děti nevychladly, bylo dohodnuto
časové omezení − set trval 5 minut. V případě rovnosti
bodů po časovém limitu se hrála ještě jedna rozhodující
rozehra.
Pečecké áčko (Aňa Doskočilová, Karča Sedláková, Eliška
Říhová, Helča Urbánková) předvedlo krásnou, technicky
čistou hru s dobrým pohybem v poli, kde jim vítězství unik−
lo o několik bodů, protože se nedokázaly rychle koncentro−
vat na hru po nečistých odbitích soupeře. Soupeř nastoupil
s hráčkami, které ještě nemají dobře zvládnuté čisté odbití
prsty a pohyb v poli. V této kategorii se ještě některá ne−
správná odbití tolerují.
Naše béčko (Verča Jetmarová, Zuzka Růžičková, Lenka Šát−
ková, Míša Stehlíková) hrálo také dobře. Ještě bude muset
více zapracovat na pohybu v poli a především na vztazích
uvnitř družstva.
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Turnaj přípravek

V neděli 9.5.2010 uspořádal volejbalový oddíl TJ Spar−
tak Pečky turnaj přípravek. Jednalo se o chlapce a dívky
ročník narození 1998–2002. Pravidla volejbalu byla upra−
vena k úrovni herních činností takto malých dětí. Hřiště
4,5×12 m, výška sítě 190 cm, tři hráči v poli. Spodní podání
za útočnou lajnou, každý první přelet míče přes síť se mohl
chytit, pak přihrát odhozením z prstů (košíčku) a další úde−
ry již volejbalové – prsty, bagr, odbití jednoruč. Nesmělo se
hrát první míč přes síť. Jednotlivé zápasy na dva hrané sety
do 15 bodů. Hrálo se na 3 skupiny po čtyřech, každý s kaž−
dým a pak na dvě skupiny po 6 dle umístění – první dvě
družstva ze skupiny postupovala do finále, třetí a čtvrtá
hrála útěchu. Opět systémem každý s každým, jen vzájemné
zápasy ze skupin se započítávaly.

Za vítězství byly 2 body, za remízu 1 bod. Při rovnosti
bodů rozhodovaly vzájemné zápasy a pak poměr míčů.

Turnaje se zúčastnilo 12 družstev z Peček, Mnichova
Hradiště a Mladé Boleslavi. Volejbalové kurty byly upra−
veny na 4 hřiště a od 9:30 hod. do 14 hodin probíhaly líté
boje. Každé družstvo odehrálo 7 zápasů a předvedlo své
umění. Za své výkony obdržela družstva diplomy a každý
hráč sladkou odměnu a drobné věcné ceny.

Za naše vítězné družstvo nastoupily Bára Sedláková,
Markéta Křivánková a Týna Fundová.

Konečné pořadí :
1. Pečky A
2. Sokol MH A
3. Autoškoda MB A
4. Autoškoda MB C
5. Pečky D
6. Autoškoda MB D
7. Autoškoda MB B
8. Sokol MH D
9. Pečky B

10. Sokol MH B
11. Sokol MH C
12. Pečky C

Finále

Pražského přeboru v minivolejbale

První májový den se na kurtech Olympu Praha ve Stro−
movce odehrály poslední zápasy volejbalu pro kategorii
mini žákyně. Celý rok probíhaly neúnavné boje, postupy
a sestupy mezi ligami. Pečky měly mezi 16 družstvy dva
zástupce. Áčko − věkově starší a technicky vyspělejší hráč−
ky, béčko − mladší a začínající hráčky. Z áčka odcházejí
do mladších žákyň − Aňa Doskočilová, Helča Urbánková,
Karolína Sedláková a Eliška Říhová. Tyto hráčky již dob−
ře zvládají techniku prstů a bagru. Dvě z těchto hráček
(Aňa a Karča) již umí dobře číst hru, využívají rychlých
nohou a přemýšlejí kam míč odehrát.

Z tohoto družstva zůstávají Lenka Šátková, Míša Stehlíko−
vá, Zuzka Růžičková a Verča Jetmarová. Pokud se jim podaří
příští rok sladit své přednosti – Lenka spolehlivé prsty a bagr,
Míša s Verčou podání a techniku a Zuzka rychlé nohy a nejlep−
ší výskok, můžeme očekávat dobré herní výsledky.

Béčko je a pravděpodobně i příští rok bude nejmladší
družstvo ze všech soutěžících. Hlavními oporami budou
Týna Fundová, Bára Sedláková, Markéta Křivánková a Eliška
Syrůčková.

Konečné umístění

1. Studio Sport A Praha
2. Kometa B Praha
3. Kometa A Praha
4. Olymp A Praha
5. Dansport A Praha
6. Olymp B Praha
7. Studio Sport B Praha
8. ZŠ Mikulova Praha

Za céčko nastoupila nejmladší děvčata, aby zkoušela hru a
postavení. Zde se musí snažit udržet pod kontrolou emoce a
přílišné nasazení.

Turnaje se zúčastnilo 6 družstev v konečném pořadí :
1. Nymburk A, 2. Pečky A, 3. Pečky B, 4. Nymburk C,
5. Nymburk B, 6. Pečky C.

V neděli byl turnaj starších žákyň. Ze čtyř přihlášených
družstev se nedostavily Poříčany a tak hrála pouze 3 druž−
stva vzájemně na 2 vítězné sety (třetí zkrácená hra do 15).
Bylo ještě chladněji a větrno oproti sobotě, ale nepršelo a
tak se hrálo venku. Zápasy byly  celkem vyrovnané a druž−
stva se umístila takto:
1. Pečky A, 2. Slovan Lysá n. L., 3. Pečky B

V obou turnajích získala vítězná družstva PLYŠÁKA
(maskot turnaje), na prvních třech místech další drobné věc−
né ceny a všechny hráčky sladké odměny. Oba turnaje byly
podpořeny dotacemi z Fondu kultury a sportu MAS Podli−
pansko, o. p. s.

9. Kometa C Praha
10. Pečky A
11. Střešovice Praha
12. Benešov A
13. Dansport B Praha
14. Benešov B
15. Olymp C Praha
16. Pečky B
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