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4. číslo  cena 6 KčX. ročníkduben 2009

Svátkem motorkářů je již tradiční zahájení motorkářské sezóny v Poděbradech.
Letos se koná již 4. dubna na poděbradském náměstí a v širokém okolí. Milovní−
ci krásných strojů jich zde mohou spatřit několik tisíc. Pokud navíc bude přát
počasí, nemá návštěva Poděbrad první dubnovou sobotu chybu.

Hráči fotbalové školičky mají za
sebou další reprezentační start v dresu
AFK Pečky. V neděli 15. 3. se zúčast−
nili halového turnaje FC TEMPO Pra−
ha v Praze−Modřany. O tom, že to byl
start úspěšný svědčí konečné druhé
místo v konkurenci dalších pěti týmů:
Dukly Praha, Vršovic, Mostu, Viktorie
Žižkov a domácího Tempa Praha.

Krásná hala s vynikajícím zázemím
a hlavně skvělou atmosférou, kterou
dokázali vytvořit rodiče, vybičovala
naše nadějné fotbalisty zatím k nejlep−
šímu umístění na turnaji. Postupně vy−
bojovali tyto výsledky:

AFK Pečky : Most 2:2
AFK Pečky : Dukla Praha 2:0
AFK Pečky : Viktoria Žižkov1:0
AFK Pečky : Tempo Praha 3:1
AFK Pečky : Vršovice 1:1
Průběžné výsledky turnaje svedly

v závěrečném zápasu AFK Pečky s cel−
kem Vršovic, který do té doby neztratil
ani bod, k přímému souboji o první mís−
to. Vývoj zápasu byl více než slibný,
když v polovině zápasu se ujímáme ve−
dení 1:0. Jedině vítězství nám zaručuje
zlato. Poslední vteřiny hrací doby utíka−
jí hrozně pomalu. 18 sekund nás dělilo
od obrovské radosti, bohužel v této době
dostáváme branku a rázem je na koni náš
soupeř. Čas se v tu chvíli obrátil proti
nám, nezbývá než pogratulovat soupeři
k vítězství v turnaji. Po chvilkovém zkla−
mání nastupuje radost z úspěchu, ze stří−
brných medailí a šťastných dětských očí.

Konečné pořadí: 1.Vršovice, 2. AFK
Pečky, 3. Tempo Praha, 4. Most,
5. Dukla Praha, 6. Viktorka Žižkov.

Děkujeme za skvělý zážitek.
Trenéři

Fotbalová školička

Za vynikající výkon si medaili zasloužili hráči: Evžen Kononov, David Levkiv
(8 branek), Vojta Buřič, Lucka Doskočilová, Matěj Soukup, Ondra Mázl, Míra
Cmár (1 branka) a Kryštof Helák.
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Rada města Peček
konaná dne 2. března 2009

Rada města Peček
konaná dne 16. února 2009

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

Na zasedání RM se dostavil ředitel Základní školy Peč−
ky p. Mgr. Luboš Zajíc ve věci objasnění ztráty na výsledku
hospodaření základní školy za rok 2008. Ztráta byla způso−
bena těmito faktory:

– navýšení cen za stravování – s cenou nebylo počítáno
v rozpočtu,

– vybavení školního (stavitelného) nábytku – rozhod−
nutí OHS,

– přechod na nového poskytovatele internetu,
– nákup počítačového programu do školní jídelny,
– zvýšení energií apd.
Ředitel školy navrhuje uhradit ztrátu z prostředků re−

zervního fondu.
Ředitel školy ve lhůtě do 14 dnů předloží starostovi

města návrh příjmové a výdajové stránky rozpočtu školy.
Rada bere na vědomí:

– Informaci předsedy sportovní komise p. Ing. Zedníka
o termínu komise dne 24. 2. 2009 od 17.00 hodin v Kultur−
ním středisku Pečky.

– Informaci starosty o jednání s firmou Kobla, spol. s r. o.
Pečky ve věci odstoupení od smlouvy – proluka vedle lé−
kárny na náměstí, RM doporučuje předložit na příští zase−
dání ZM výše uvedenou informaci s tím, že zastupitelstvo
města rozhodne o vypsání nového záměru na odprodej po−
zemku v majetku města – proluka u lékárny,

– Výsledek hospodaření Základní školy Pečky za rok
2008 a odůvodnění ředitele základní školy.

– Informace starosty o výběrových řízeních.
– Informace o Grantech MV (kamerový systém).
– Žádosti o finanční příspěvky na činnost:

Vlastivědného kroužku – Vladimír Kožnar.
Mysliveckého sdružení Pečky, – V. Čechrák.

Uvedené žádosti byly předány ekonomicko−správnímu od−
boru a v měsíci březnu RM rozhodne o poskytnutí příspěvku.
Rada schvaluje:

– Výsledky hospodaření příspěvkových organizací MŠ
Mašinka Pečky, Městská knihovna Pečky, Kulturní středis−
ko Pečky za rok 2008 a převody do rezervního fondu.

– Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Pečo−
vatelská služba Pečky za rok 2008 a převody do fondů.

– Použití rezervního fondu ZŠ Pečky na pokrytí vzniklé
ztráty hospodářského výsledku za rok 2008.

– Doporučuje ZM pokrýt vzniklou ztrátu ZŠ rozpočto−
vým opatřením zřizovatele, které bude předloženo na nej−
bližším zasedání ZM.

– Ceník za hodinový pronájem sportovní haly „Parkha−
ly“ v Pečkách.

– Termín zasedání Zastupitelstva města Pečky dne
11. 3. 2009 (středa) od 17 hodin v Kulturním středisku
Pečky.

– Umístění vývěsní skříňky na budově Domu služeb
v Pečkách na základě žádosti fy. DUET INVEST zastoupe−
ný jednatelkou Irenou Šlaisovou, Radim 342. Současně bude
předložen návrh vývěsní skříňky.

– A souhlasí s vybudování stání pro osobní automobily
před bytovým domem čp. 869–870 ul. Svobody, Pečky na
základě žádosti SBD Bohemia Poděbrady za stejných pod−
mínek jako u předešlých žadatelů.

– Uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace
č. S/0073/RRSC/2008 s Regionální radou regionu soudrž−
nosti Střední Čechy (projekt: Revitalizace centrální části
Peček – park Za Sadem).

– Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břeme−
ne pro výstavbu tlakové kanalizace a vodovodu mezi Měs−
tem Pečky a Obcí Milčice.
Rada ukládá:

– Ekonomicko−správnímu odboru M. Bahníkové ve spo−
lupráci s Finančním výborem předložit na nejbližší zasedá−
ní ZM rozpočtové opatření na pokrytí vzniklé ztráty hospo−
daření ZŠ Pečky roku 2008.

– Starostovi uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí
dotace č. S/0073/RRSC/2008 s Regionální radou regionu
soudržnosti Střední Čechy (projekt: Revitalizace centrální
části Peček – park Za Sadem).

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové
po předchozím jednání s jednatelkou fy DUET INVEST
zveřejnit záměr na prodej části pozemku č. parc. 1467 o
výměře cca 300m2 v k. ú. Pečky za cenu 350 Kč/m2. Kupu−
jící dále uhradí poplatek spojený s převodem u k. ú. Kolín
a zhotovení geometrického plánu. V případě, že nedojde k
dohodě, bude nadále v platnosti nájemní smlouva uzavře−
ná na dobu 10 let.

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

– V 17.20 hod. bylo přerušeno zasedání RM a v jednání
pokračovala valná hromada Pečeckých služeb, s. r. o. Pečky.
Valná hromada Pečeckých služeb, s. r. o. schvaluje nákup ma−
lotraktoru pro letní a zimní údržbu, jež bude sloužit k údržbě
komunikací a k údržbě veřejné zeleně. Valná hromada pověřu−
je jednatele Pečeckých služeb, s. r. o. organizací výběrového
řízení na nákup uvedeného malotraktoru. Jednání valné hro−
mady bylo skončeno v 17.35 hod.
Rada bere na vědomí:

– Zápis z jednání komise pro školství, tělovýchovu
a kulturu ze dne 24. 2. 2009.

– Žádosti o finanční příspěvek Českého svazu včelařů ZO
Pečky, Klubu filatelistů Pečky a Sdružení železničních mo−
delářů Pečky. Uvedené žádosti byly předány ekonomicko–
správnímu odboru a v měsíci březnu RM rozhodne o poskyt−
nutí příspěvku.

– Závěrečnou zprávu terénního programu „Prostor“ za
rok 2008. Zároveň je RM znepokojena postupem nad přidě−
lováním dotací na zabezpečení činnosti této společnosti, jež
by vedla k velmi omezené činnosti a možná v budoucnu
i k jejímu zániku.
Rada schvaluje:

– A doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření
č. 2/2009 .

– Program veřejného zasedání ZM dne 11. 3. 2009 v KS
Pečky.
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– A doporučuje ZM ke schválení poskytnutí půjček
z FRB dle návrhu komise FRB a změnu rozpočtu FRB na
rok 2009.

– A doporučuje ZM ke schválení rozdělení příspěvků
jednotlivým sportovním oddílům dle doporučení komise
pro školství, tělovýchovu a kulturu.

– A uděluje předběžný souhlas společnosti Region Con−
sulting, s. r. o. ve věci výstavby fotovoltaické elektrárny
v oblasti budoucí průmyslové zóny v k. ú. Pečky.

– A doporučuje ZM ke schválení prodej pozemku č. parc.
1467 o výměře cca 150 m2 firmě DUET INVEST, s. r. o.
Kupující uhradí poplatek spojený s převodem u KÚ Kolín
a zhotovení geometrického plánu.

– A doporučuje ZM ke schválení odkoupení pozemků
č. parc. 1451/12 o celkové výměře 107 m2, č. parc. 1451/14
o celkové výměře 110 m2 a č. parc. 1451/15 o celkové vý−
měře 80 m2 v obci a k.ú. Pečky od ÚZSVM za cenu stanove−
nou soudním znalcem.

– Doporučuje ZM ke schválení darování pozemků a bez−
úplatného převodu inženýrských sítí zastoupené společností
Paringstav, s. r. o. Pečky na Město Pečky od rodiny Kozáko−
vých. Jedná se o pozemky č. parc. 1468/18 o celkové výmě−
ře 4 346 m2 a č. parc. 1468/133 o celkové výměře 305m2.
Uvedené pozemky jsou v lokalitě Pečky−Kandie 1 a jsou ve
vlastnictví výše uvedených fyzických osob.

– A doporučuje ZM ke schválení uzavření „Smlouvy
o smlouvě budoucí kupní na prodej nemovitosti“, pozem−
ků č. parc. 869/1 o výměře cca 9m2 a pozemku č. parc. 848
o výměře cca 23 m2 – pozemek pod trafostanicí u staré DPS.
Budoucí kupující – ČEZ Distribuce, a. s. uhradí náklady na
zpracování geometrického plánu a poplatky spojené s pro−
dejem nemovitostí.

– A doporučuje ZM ke schválení uzavření „Smlouvy
o smlouvě budoucí kupní na prodej nemovitosti“, pozem−
ků č. parc. 1841/2 o výměře cca 42 m2 – pozemek pod tra−
fostanicí na „Bačově“. Budoucí kupující – ČEZ Distribuce, a. s.
uhradí náklady na zpracování geometrického plánu a po−
platky spojené s prodejem nemovitostí.

– Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věc−
ného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s. Jedná se
o uzavření smlouvy za účelem pokládky nového kabelu el.
vedení v ulicích Tř. 5. května, Sportovní a Chaloupeckého
za cenu 100 Kč/bm.

– Předkládá a doporučuje ZM ke schválení odůvodněné
návrhy na udělení čestného občanství Města Pečky.

– Uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 6. 1.
2000 mezi Městem Pečky a Pečeckými službami, s. r. o. Pečky.

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

– o údržbě veřejného osvětlení,
– o správě údržbě a provozu hřbitova,
– o údržbě a čištění komunikací,
– o údržbě a provozu městského rozhlasu,
– o nakládání s komunálním odpadem na správním
území města Peček
– o údržbě veřejné zeleně, trávníků a květin.

– A navrhuje ZM ke schválení názvy ulic:
v lokalitě Tahiti: „U Náhonu“

v lokalitě Kandie: Fibichova, Kmochova, Mahlerova, Ja−
náčkova, Martinů.

– Uzavření smlouvy o dílo s firmou Kobla, spol. s r. o.
Pečky na výměnu oken v čp. 46, Masarykovo nám.

– Zakoupení tyče na odchyt toulavých psů.
Rada neschvaluje:

– Umístění retardérů v lokalitě „V Kaštánkách“ čp. 1073
z důvodu umístění tabulí dopravního značení „obytná zóna“.
Rada ukládá:

– A pověřuje starostu města jednat o připoložení kabelů
veřejného osvětlení a rozhlasu s ČEZ Distribuce, a. s. v uli−
cích: Tř. 5. května, Sportovní a Chaloupeckého.

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové
zveřejnění záměru na prodej nemovitosti, pozemků č. parc.
869/1 o výměře cca 9m2 a pozemku č. parc. 848 o výměře
cca 23 m2.

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové
zveřejnění záměru na prodej nemovitosti pozemků č. parc.
1841/2 o výměře cca 42 m2.

– Tajemníkovi připravit nový tržní řád.

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Peč−
ky konaného dne 11. 3. 2009 v 17 hodin v Kulturním stře−
disku Pečky

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 pří−
tomnosti 17 členů Zastupitelstva města Pečkách.

Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vy−
hlášeno.
II. Zastupitelstvo města bere na vědomí:

– Otevřený dopis společnosti Kobla, s. r. o. Pečky.
– Informace o pokračování prací na změně „Územního

plánu č. 3“.
– Informaci starosty o průběhu schvalovacích procesů

na jednotlivé žádosti o dotace pro rok 2009.
– Informace starosty o zápisu dětí do mateřské školy.
– Informace starosty o platbě DPH pro Město Pečky.

III. Zastupitelstvo města schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 2/2009 (viz příloha).
b) Připojení obce Tatce na vodovodní řad na základě

žádosti zastupitelstva obce.
c) V souladu s § 71 Zákona č. 128/2000 Sb., o ob−

cích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
a s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za vý−
kon funkce členům ve znění pozdějších předpisů odmě−
ny neuvolněným členům ZM, včetně předsedů komisí od
1. 4. 2009 takto:

– neuvolněný člen zastupitelstva, který je členem rady
města 2.000 Kč,

– neuvolněný člen zastupitelstva 650 Kč,

Usnesení č. 1 / 2009

městského zastupitelstva
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– předseda komise nebo výboru 200 Kč,
d) Revokaci usnesení ZM ze dne 17. 12. 2008 pod

čj. 2757/2008 ve věci prodeje pozemku č. parc. 1655/1 (zast.
plocha 623m2), budova čp. 40 na pozemku č. parc. 1655/1,
č. parc. 1655/2 (zast. plocha 952m2), č. parc. 1656/1 (zast.
plocha 1 422m2) a č. parc. 1652 (zahrada 312m2) při výměře
3 309m2 nacházející se v obci a k. ú. Pečky (proluka u lékár−
ny) v souvislosti s nesplněním podmínek zveřejněného zá−
měru.

e) Rozdělení finančních prostředků na činnost sportov−
ním oddílům následovně:

  AFK Kč 200 000,−
 TJ Spartak Kč 160 000,−
 TJ Sokol Kč 145 000,−
 TJ Sokol V. Ch. Kč 15 000,−
 Vodácký oddíl Kč 50 000,−
 Cyklo oddíl Kč 13 000,−
 OS Dráčata Kč 12 000,−
 Taekwon–do Kč 9 000,−
 Rezerva Kč 26 000,−

f) Názvy ulic lokality:
– „Tahiti“– U Náhonu (v blízkosti Mlýnský náhon),
– „Kandie“– U Kandie, Kmochova, Janáčkova (viz pří−

loha),
g) Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok

2009 na základě výběrového řízení (viz příloha).
Kejda Milan, bytem Pečky, Tř. 5. května 457
Vojtíšek Josef, bytem Pečky, Americká 559
Sadílek Karel, bytem V Horkách 956 – pro čp. 717,
ul.  28. října
Šuková Věra, bytem Pečky, Tř. 5.května 177
Kuprová Jiřina, bytem Pečky, Lobňanská 901
Lukášová Zora, bytem Pečky, Košnarova 770
Změnu rozpočtu Fondu rozvoje bydlení na rok 2009 (viz
příloha).

h) V případě přidělení dotace z grantu „Prevence krimi−
nality MV“ zajištění finančních prostředků na spoluúčast
ze strany žadatele ve výši 20% celkových nákladů na rozší−
ření kamerového systému.

i) Poskytnutí příspěvku na zajištění kulturní akce „Jede,
jede mašinka“ dne 13. 6. 2009 společnosti Vl. Slezák – SAO
Média Praha 4 ve výši 250 000 Kč z toho:

– Umělecké vystoupení 225 000 Kč
– Jízda historickým vláčkem 25 000 Kč

j) Udělení čestného občanství města Peček na základě
výběrové komise a doporučení RM pro:

� Františka Havrdu – in memoriam
� Bohumila Kulveita – in memoriam
� P. Jiřího Pavla Kusého
� Václava Potměšila – in memoriam
� Prof. PhDr. et Dr.Techn. H. C. J. Stoklasu –  memoriam
� Dr. Techn. věd ing. Františka Uhra – in memoriam
Předání titulu čestného občanství P. Jiřímu Kusému pro−

běhne při oslavách Dne města (26. 4. 2009).
k) Odprodej pozemku č. parc. 1467 o výměře cca 150m2

firmě DUET INVEST, s. r. o. (Šlaisovi) za cenu 350 Kč/m2(tzn.
52 500 Kč). Kupující uhradí poplatek spojený s převodem
u KÚ Kolín a zhotovení geometrického plánu. Na odděle−

ném pozemku vznikne parkoviště pro návštěvníky Pizzerie
U Rejnoka.

l) Odkoupení pozemků č. parc. 1451/12 o celkové vý−
měře 107 m2, č. parc. 1451/14 o celkové výměře 110 m2 a č.
parc. 1451/15 o celkové výměře 80 m2 v obci a k. ú. Pečky
od ÚZSVM za cenu stanovenou soudním znalcem, která ke
dni 9. 3. 2009 činí celkem 5 350 Kč, včetně znalečného.
Veškeré náklady s převodem uhradí město Pečky. Ve schvá−
leném územním plánu města Pečky by v budoucnu po těch−
to pozemcích vedla cyklostezka.

m) Přijetí daru pozemků od rodiny Kozákových zastou−
pené společností Paringstav, s. r. o. Pečky na město Pečky.
Jedná se o pozemky č. parc. 1468/18 o celkové výměře
4 346 m2 a č. parc. 1468/133 o celkové výměře 305 m2.
Uvedené pozemky jsou v lokalitě Pečky – Kandie 1 a jsou
ve vlastnictví výše uvedených fyzických osob.
n) Bezúplatný převod inženýrských sítí od společností
Paringstav s.r.o. Pečky na Město Pečky. Uvedené inženýr−
ské sítě jsou v lokalitě Pečky – Kandie 1.

o) Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pro−
dej nemovitosti, pozemků č. parc. 869/1 o výměře cca 9 m2

a pozemku č. parc. 848 o výměře cca 23 m2 za celkovou
kupní cenu 8 000 Kč (tzn. 250 Kč/m2) – pozemek pod trafo−
stanicí u staré DPS. Budoucí kupující – ČEZ Distribuce, a. s.
uhradí náklady na zpracování geometrického plánu a po−
platky spojené s prodejem nemovitostí.
p) Uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej
nemovitosti“, pozemků č. parc. 1841/2 o výměře cca 42 m2

za celkovou kupní cenu 10 500 Kč (tzn. 250 Kč/m2) – poze−
mek pod trafostanicí na „Bačově“. Budoucí kupující – ČEZ
Distribuce, a. s. uhradí náklady na zpracování geometrické−
ho plánu a poplatky spojené s prodejem nemovitostí.
V obou bodech týkajících se prodeje pozemku v majetku
města se jedná o následnou výstavbu trafostanic.

q) Podání žádosti o poskytnutí dotace z Fondu ŽP Stře−
dočeského kraje na zajištění spolufinancování investiční
akce „Snížení znečištění odpadních vod města Pečky“.

r) Podání žádosti o poskytnutí dotace z Operačního pro−
gramu ŽP na investiční akci „Zkvalitnění nakládání s odpa−
dy – sběrné dvory z prioritní osy č. 4 OPŽP“.
IV. Zastupitelstvo města ukládá :

1. Vedení města zaslat dopis obci Tatce s kladným stano−
viskem ve věci napojení obce na prameniště v Tatcích.
S tímto dopisem bude současně zaslán podrobný rozbor vody.

2. Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové
připravit a poté zveřejnit záměr na výstavbu polyfunkčního
domu v proluce u lékárny.

3. Ekonomicko – správnímu odboru M. Bahníkové uza−
vřít smlouvu s jednotlivými žadateli o půjčku z Fondu roz−
voje bydlení.

4. Vedení města v případě nepřidělení dotace z grantu „Pre−
vence kriminality MV“ provést modernizaci serveru kamerové−
ho systému z kapitoly „bezpečnost“ rozpočtu města roku 2009.

5. Kronikáři RNDr. Zieglerovi založit Knihu čestných
občanů města Pečky a provést zápis o čestných občanech
do této knihy do konce roku 2010.

Ověřovatelé: Milan Urban         Jaroslav Tvrz
starosta města         místostarosta města
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POLABÍ – regionální produkt®

Dne 25. února proběhlo první
zasedání certifikační komise regi−
onálních výrobků z Polabí.

Nezávislá komise, složená z místních výrobců a dalších
zástupců regionu, posoudila předložené žádosti i vzorky,
ale především splnění požadovaných kritérií k udělení znač−
ky POLABÍ regionální produkt.®

Hodnotící kritéria k naplnění podmínek jedinečnosti:
� použití tradiční technologie,
� zpracování místních surovin při výrobě,
� výjimečná kvalita výrobků,
� šetrnost vůči životnímu prostředí,
� podíl ruční, řemeslné a duševní práce při výrobě,
� místní původ produktů.

Certifikační komise rozhodla

o udělení značky všem žadatelům:

Alois Točík, Loukonosy u Kolína
Intarzovaná dřevovýroba – květinové stolky, servírova−

cí jídelní podnosy, obrazy zátiší a krajiny, stropní podhle−
dy, pojízdné likérky aj.
Lada Borecká, Krchleby u Nymburka

Drátování – hrnce, talíře, šperky, květy, vajíčka, ozdoby aj.
Jana Provazníková, Včelařská farma Veletov

Včelí produkty a výrobky z nich – med,
vosk, svíčky ze včelího vosku.
Stanislav Kouba, Lysá nad Labem
Drobné umělecké kovářské výrobky, mří−
že, zábradlí, nože aj.
Ing. Jaroslav Jandl, skleníkový areál
Dobré pole u Kouřimi
Pěstování hrnkových květů – macešky, muškáty, primule,
chryzantémy, trvalky, okrasné dřeviny aj.

Značku uděluje Místní akční skupina (MAS) Podlipan−
sko, která certifikaci pečlivě připravovala a je garantem
kvality hodnocených produktů. Získání regionální značky
bylo jedním z výstupů projektu Vandrování Podlipanskem,
podpořeného ze SROP.

Všem certifikovaným výrobcům srdečně blahopřejeme.

Co jsou regionální produkty?

Každý region v České republice má svůj vlastní neopa−
kovatelný charakter, daný přírodním bohatstvím, kulturou
a staletými tradicemi jeho obyvatel. Také výrobky a pro−
dukty pocházející z Polabí nesou část tohoto charakteru –
je do nich vložena práce tamních řemeslníků a zemědělců
i část jejich duše.

Pro tyto výrobky se u nás zavádějí regionální značky,
které garantují jejich původ, originalitu a vazbu na konkrét−
ní území, a zároveň slouží ke zviditelnění místní produkce.

V současné době je značení místních výrobků zavedeno
v deseti oblastech – Krkonoše, Šumava, Beskydy, Moravský
kras, Orlické hory, Vysočina, Górolsko Swoboda (Jablunkov−
sko), Moravské Kravařsko (Poodří), Podkrkonoší a Polabí .

Nezisková organizace MAS Podlipansko, o. p. s. jako
koordinátor regionálního značení v Polabí udělila prvním

zájemcům o získání regionální značky z řad drobných ře−
meslníků, živnostníků, zemědělců, ale i malých a středních
firem první certifikáty.

Co jim regionální značka přinese? Ze zkušenosti z ji−
ných regionů můžeme garantovat:

– širší propagaci a reklamu pro jejich produkty,
– zvýšení odbytu prostřednictvím nových prodejních

míst a akcí,
– výměnu zkušeností a vzájemnou spolupráci v regionu

Regionální značka pomáhá čelit nepůvodním výrobkům,
které zákazník často ani nerozezná od těch vyrobených v
daném území.

Označovány jsou především tyto skupiny výrobků:
– potraviny a zemědělské produkty (mléko, sýry, maso,

ryby, pečivo, obiloviny, ovoce a zelenina, víno, nápoje,
med a další),

– řemeslné výrobky a umělecká díla – př. výrobky ze
dřeva, slaměné ozdoby, krajky, šperky, keramika, sklo, pa−
pírové obaly, upomínkové předměty, nábytek apod.,

– přírodní produkty – léčivé byliny, čaje, extrakty z rost−
lin pro kosmetické účely, rákos, kompost, minerální voda.

Hlavním koordinátorem v ČR je Asociace regionálních zna−
ček (http://www.domaci–vyrobky.cz/), v Polabí je koordi−
nátorem MAS Podlipansko http://www.podlipansko.cz/).

Ředitelka „neziskovky“ Podlipansko ing. Markéta Po−
šíková vysvětlovala důvody vzniku této iniciativy: „Nejen
Šumava, ale i Polabí má své typické výrobky a místní speci−
fické produkty. Na některé zajímavé potravinářské výrob−
ky, které jsou pro Polabí typické mě nedávno upozornil je−
den přítel, když se zamyslel nad rozdílnými vánočními zvyky
v rámci ČR. Do té doby jsem si neuvědomila, že jinde vinnou
klobásu na Štědrý den v poledne nejedí,“ řekla paní Poší−
ková a s úsměvem dodala: znáte řepánky?

Jedním z cílů naší neziskové organizace je všestranný
rozvoj regionu Podlipansko. Tento rozvoj si bez konkrétní
pomoci menším podnikatelům, kteří v regionu žijí a vyrá−
bějí nedokážeme představit. Věříme, že právě značení do−
mácích produktů by mohlo být jednou z cest.

nd
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Pro velký zájem Tomáš Pfeiffer opětovně rozezní Vod−
nářský zvon v Pečkách 22. 4. v prostorách základní umělec−
ké školy.

MS WORD pokročilý

Od  úterý  21. dubna 2009  od  18 do 21 h.
(4 lekce vždy v út a čt,

21. 4., 23. 4., 28. 4., 30. 4. 2009)
Celkem 12 hodin výuky / 870 Kč

MS EXCEL pokročilý

Od  úterý 5. května 2009  od 18 do 21 h.
(4 lekce vždy v út a čt

5. 5., 7. 5., 12. 5., 14. 5.2009 )
Celkem 15 hod. výuky / 870 Kč

Kurzy práce s počítačem

Zvolte si Knihu svého srdce!

Česká televize připravila ve spolupráci s Českým roz−
hlasem, Svazem českých knihkupců a nakladatelů a knihov−
nami ČR pořad „Kniha mého srdce“, jehož cílem je nalézt
nejoblíbenější knihu obyvatel České republiky.

Hlasovat budou moci zájemci od 4. 4. 2009 na webu
www.knihasrdce.cz nebo pomocí anketních lístků a pro−
střednictvím SMS. Od tohoto data budou také vysílány pra−
videlné pořady na téma Kniha mého srdce v České televizi
a v Českém rozhlase. Do této akce se zapojila také naše
knihovna – vyplněné kupony můžete odevzdat zde.

V praxi to znamená, že v prostorách knihovny mohou
návštěvníci najít propagační materiály k akci jako jsou pla−
káty, záložky do knih s logem „Kniha mého srdce“ a také
hlasovací lístky pro ty, kteří chtějí poslat svůj hlas prostřed−
nictvím České pošty. Pravidla hlasování k nahlédnutí
v knihovně nebo na webových stránkách.

Vzpomínka

Dne 7. března uplynuly tři roky
co nás navždy opustil
náš milovaný tatínek a dědeček
pan

Miloš Bláha
z Dobřichova.

Stále vzpomínají dcera Alena a syn Miloš s rodinami

Restaurace „HOSPŮDKA U HASIČŮ“.
Pro restauraci v Pečkách přijmu servírku / číšníka.

V případě zájmu volejte na tel.: 602 657 915.

třída Jana Švermy 141, Pečky.

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

www.vzcentrum.cz

Předprodej vstupenek v Městské knihovně
a v Trafice Zaňáková
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Náš jazyk – čeština

přechylování
Přechylování příjmení, tj. odvozování ženských po−

dob příjmení z příjmení mužských, a to příjmení domácí−
ho i cizího původu, není v běžné komunikaci povinné
v tom smyslu, že by bylo nařízeno zákonem, vyhláškou či
předpisem. Je pro češtinu zcela přirozené, vychází z jejích
strukturních vlastností – z toho, že různé gramatické vý−
znamy slov vyjadřujeme pomocí koncovek. V každé mluv−
nici a jazykové příručce se s ním počítá jako s přirozenou
a nezbytnou součástí gramatického systému. Účelem pře−
chylování je smysluplné dorozumění, snaha vyhnout se
nepřirozeným větám typu Seleš porazila Suk 3:1. Přechy−
lováním předcházíme nedorozumění a významovým ne−
jasnostem (např. Smith se dívá do dáli – muž?, žena?, Sto−
ne navštívila Roberts – kdo koho navštívil?). Věta Susan
Sontag navštívila Shirley Temple může v češtině zname−
nat „Sontagová navštívila Templovou“, ale i „Sontago−
vou navštívila Templová“. Nepoznáme, co je podmět a co
předmět, tedy kdo koho navštívil. Jistě není třeba zdů−
razňovat, že kulturní úroveň takového vyjádření výraz−
ně klesá. Český slovosled není natolik gramatikalizova−
ný, aby mohl bez pomoci koncovek signalizovat
větněčlenské vztahy. Jak je z příkladů evidentní, nepře−
chýlené příjmení nelze skloňovat a nepoznáme z něj rod
pojmenované osoby.

Existují ovšem v češtině příjmení, která dle tradice ob−
vykle nepřechylujeme (např. Edith Piaf, Marilyn Monroe,
Nastasja Kinski), ale u takových je obvykle nedorozumě−
ním zabráněno jedinečností a známostí nositelky. V přípa−
dě herečky Audrey Hepburnové jméno tradičně přechyluje−
me a není důvod to měnit. Stejně bychom doporučovali
postupovat i u jiných ženských jmen. Tam, kde je to možné,
dáváme rozhodně přednost přechýlené podobě.

Program – duben

1. 4 Velikonoční tvoření
Malování na vajíčka, pomůcky zajištěny, s sebou při−

nést pouze vyfouklá vajíčka /
8. 4. Velikonoční vajíčkohrátky
15. 4. Výlet  s překvapením
Cíl bude upřesněn na programu MC Pramínek. Bližší info−
viz. kontakty.
22. 4. Zpíváníčko
29. 4. Příprava na čarodějnický rej
Společná výroba čarodějnice k upálení na čarodějnickém
reji.
30. 4. Pozor – čtvrtek ! Již  3. čarodějnický rej  MC Pra−
mínek  na Pičhoře v Dobřichově. Bližší info na samostat−
ných letácích.

Kontakty: Tel.: 722 671480,
mcpraminek@seznam.cz, www.praminek.unas.cz

Karnevalový rej MC Pramínek

Předposlední únorovou středu  se v MC Pramínek děly
nevídané věci!  Konal se tu totiž již třetí Karnevalový rej,
tentokrát v režii čtyř veselých klaunů.

Klauni provázeli děti celým zábavným dopolednem
a společně s nimi soutěžili, zpívali, tančili a rozdávali od−
měny. Na karnevalovém reji se sešlo spousta krásných ma−
sek, a tak porota složená z rodičů neměla lehké rozhodová−
ní, kterou masku zvolit jako tu vítěznou. Na stupních vítězů
se nakonec umístil lesní skřítek a včelka Mája. Všichni si
pochutnali na dortovém pohoštění, které pro ně připravily
maminky Míša a Nela. Poděkování patří také p. Jiřímu Če−
chovi za poskytnutí sponzorského daru.

Děti si karneval náramně užily a s dobrou náladou od−
cházely domů.

Kdo jste s námi nebyl, máte možnost si to vynahradit
a v dubnu přijít na třetí Čarodějnický rej.

Tímto zveme všechny malé čaroděje a čarodějky na
Pičhoru do Dobřichova a to 30. 4 od 15.30 hod.

Těší se na Vás maminky z MC Pramínek!
Jana Jetenská a Lenka Čechová

☺  Mateřské centrum Pramínek  ☺
Na kole ze Sadské až do Poděbrad

Dobrovolný svazek obcí Pečecký region připravuje no−
vou cyklostezku, která má odvést cyklisty ze silnic na bez−
pečnější cyklostezku. Cyklostezka Sadská – Písková Lhota
povede podél silnice II. třídy, tzv. Poděbradské přes Kostel−
ní Lhotu až do Pískové Lhoty. „Na přípravě stezky se pra−
cuje již druhým rokem a provází ji řada problémů. Stezka
musí třikrát překonat malé vodní toky a jednou železnici,“
informoval o projektu Milan Urban, předseda DSO Pečecký
region. „Podařilo se nám získat část finančních prostředků
na projektovou dokumentaci z dotace Středočeského kraje,
na realizaci chceme žádat na podzim do Regionálního ope−
račního programu, předpokládaná cena projektu je cca
32 mil. Kč“ dodal Milan Urban. Cyklostezka je dalším spo−
lečným projektem DSO Pečecký region, tentokrát dochází
nově k úzké spolupráci i s městem Sadská. „Věřím, že se
jedná o první vlaštovku a společných projektů a užší spolu−
práce bude přibývat. V současné době se začínáme zamýš−
let nad názvem cyklostezky, zde by byl prostor pro případné
významné sponzory, které hledáme,“ informovala Markéta
Pošíková, ředitelka MAS Podlipansko, o. p. s.

Ing. Markéta Pošíková, MAS Podlipansko, o. p. s.,
tel.: 724 050 407, kancelář@podlipansko.cz
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Divadlo Na kovárně Poděbrady

Hledáte tip kam jet na výlet?
Nemusíte jet daleko, zůstaňte na
Podlipansku.

Na www.podlipansko.cz je odkaz na kalendář akcí.
V tomto kalendáři najdete termín, místo i podrobnosti o
akcích v širokém regionu a to i o těch nejmenších. Nalez−
nete zde například pozvánky na všechny akce v Kouřimi
(28. 3. 09 Vynášení smrti; 29. 3. 09 Na svatého Řehoře –
národopisný pořad obchůzky řehořského žákovského voj−
ska; 11. 4. 09 Hledáme velikonoční vajíčko, Chození
s Jidášem). Dále sportovní akce jako je 43. Lipanská stez−
ka (29. 3. 09), drobné akce v obcích regionu Dolní Chvat−
liny (4. 4. 09 Aprílová zábava MŠ); Svatbín (11. 4. 09
Velikonoční setkání); Jevany (18. 4. 09 Otevírání studá−
nek). V kalendáři akcí naleznete i regionální tématické
výstavy, které by byly zajímavé pro školy (např. Kouřim
16.–26. 4. 09 „Třídím, třídíš, třídíme“).

„Podlipansko má co nabídnout,“ informuje ředitelka
MAS Podlipansko, o. p. s., Markéta Pošíková, „v Libodři−
cích je nově opravená a zpřístupněná kubistická Bauerova
vila, kterou navrhoval architekt Gočár. A také zámek v Ra−
dimi, jehož část je již zrekonstruována. Zámek je možné si
prohlédnout.“ dodává Markéta Pošíková.

V Podlipansko funguje síť informačních místa, kde lze
získat další informace, tématicky členěné propagační mate−
riály i pověsti vztahující se k tajuplným místům v regionu.

Ing. Markéta Pošíková, Iveta Minaříková,
 MAS Podlipansko, o. p. s., tel.: 724 050 407,

 kancelář@podlipansko.cz

Kam a kdy na výlet?

Poděbradské dny poezie, jediný česko−slovenský festival
pro mladé profesionály, studenty hereckých škol a vybrané
amatéry, se uskuteční v areálu zámku Poděbrady od 16. do 19.
dubna – letos už po čtyřicáté sedmé. Pořádají jej sdružení SLO−
VO a HLAS, město Poděbrady a jeho kulturní a informační
centrum za spoluúčasti ministerstev kultury České i Slovenské
republiky, Středočeského kraje a dalších donátorů.

Kromě recitačních soutěží jsou připraveny vstupní po−
řad Jiřího Dědečka, závěrečný recitál Zdenky Lorencové,
vzpomínky na Jana Vladislava a Milana Rúfuse, portréty
Oldřicha Mikuláška a Miloše Doležala, vizitky pěti čes−
kých a slovenských hereckých škol, pohádka pro děti, defi−
lé laureátů. Tradičním vrcholem PDP je udílení Křišťálo−
vých růží, nejvyššího ocenění v oboru přednesu poezie
a prózy. Letos Křišťálovou růži obdrží Marta Vančurová,
Ladislav Mrkvička a Ján Mistrík.

Festival poezie a prózy po 47.

Z programu 47. PDP 2009
Čtvrtek 16. 4.
19 h Slavnostní zahájení 47. PDP 2009

Dvacet deka duše
Neformální recitál Jiřího Dědečka uvádí Vladimír Justl.

Pátek 17. 4.
8.30 a 10 h O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku
Loutková pohádka na motivy Boženy Němcové.

15.30 h ŽIVÍ I MRTVÍ
Oldřich Mikulášek

Ze záznamu autorův přednes jeho veršů, o básníkovi bude
hovořit jeho žena Věra Mikulášková a Vladimír Justl.

Miloš Doležal
Básníkovy verše zaznějí v podání autora, Jany Frankové
a Aleše Vrzáka, který pořad připravil.

19 h VIZITKY
VOŠH, VŠMU,  Pražská konzervatoř, Konzervatoř Košice

17 h Milan Rúfus
Pocta básníkovi a úklona jeho památce

Na Mistra slovenského verše a profesora bratislavské univer−
zity vzpomenou Marta Hrachovinová, Jana Štroblová, Marta
Vilhanová, Vladimír Justl, Ján Mistrík, Vladimír Rusko.

Sobota 18. 4.
20 h Slavnostní večer předání Křišťálových růží

JÁNU MISTRÍKOVI

MARTĚ VANČUROVÉ

LADISLAVU MRKVIČKOVI

Čestné občanství města Poděbrad
předá starosta
VLADIMÍRU JUSTLOVI.

Neděle 19. 4.
14 h Koncert laureátů

Ceny předá a s účastníky se rozloučí
předseda sdružení SLOVO a HLAS
Vladimír Justl.

A ještě nám zazpívá
Zdenka Lorencová

1. 4. Pomáhat je radost
Benefiční koncert humanitární organizace ADRA. Účinkují:
A. Klánský, J. Tomášek, pěvecký sbor Sedmikráska, pěvecký
sbor Mamáter, Jazzový Quartet ZUŠ Poděbrady / 19 h.

Vstup volný

4. 4. Zahájení motocyklové sezóny
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Pokud není uvedeno jinak, je začátek v 19 h.

Zámecký biograf  Poděbrady

1. 4. Výměna
USA / T / od 15 / 140 minut.
4.–5. 4. Nouzový východ
USA, VB / T / od 15 / 119 min / 70 Kč
6.–7. 4. Mamma mia!
USA / T / 118 minut
8. – 9. 4. Podivuhodný případ Benjamina Buttona
USA / 159 minut
10.–12. 4. Underworld 3: Vzpoura Lycanů
USA / T / od 15 / 92 minut.
11.–12. 4. Sobík Niko
Finsko, Dánsko, Německo / D / 75 minut.
Začátek představení v 17 h.

5. 4. Král 3333
Pohádka pro nejmenší
Uvádí DS Hálek Nymburk / 15 h.
7. 4. Sarabanda
Hrají Zdena Hadrbolcová, Miloslav Mejzlík, David Prachař
a Gabriela Pyšná / 19.30 h.
16.–19. 4. 47. Poděbradské dny poezie
22. 4. Z  operety do operety aneb Rendez−vous
Divadelní představení připravené pro seniory /  15 h.
24. 4. Ezop
Připravil DS Jiří Poděbrady / 19.30 h.
28. 4. Hymna aneb Urfidlovačka
Hrají Ladislav Smoljak a spol. / 19.30 h.

Městské divadlo Kolín

1. 4. Zázrak v černém domě
Uvádí: Divadlo Na zábradlí / 19 h.
2. 4. Ředitelské lóže
Uvádí: Divadlo v Řeznické Praha / 19 h.
3. 4. Zdravý nemocný
Uvádí: Studio DVA / 19 h.
7. 4. O. havelka a jeho Melody makers

„Zavřete oči, přicházíme“
Uvádí: Hot Jazz, s. r. o. / 19 h.
15. 4. O Balince, dobrém štěněti
Uvádí: Karlovarské hudební divadlo / pro školy / 8.30 a 10 h.
17. 4.  Cikáni jdou do nebe
Uvádí: Východočeské divadlo Pardubice / 19 h.
18. 4. Cikáni jdou do nebe19 h.
23. 4. Muži v ofsidu
Uvádí: Městské divadlo Mladá Boleslav / 19 h.
25. 4. Otevřeno – XIV. galavečer − VESELÉ SKOKY
Uvádí: ECPN, NIPOS−ARTAMA, MDK / 19 h.
26. 4. Perníková chaloupka
Uvádí: ECPN, NIPOS–ARTAMA, MDK / 10 h.
28. 4. Příběhy obyčejného šílenství
Uvádí: Dejvické divadlo Praha / 19 h.
30. 4. Perikles
Uvádí: Klicperovo divadlo Hradec Králové / pro školy / 10 h.
30. 4. 1 + 2 = 6
Uvádí: Slovácké divadlo Uherské Hradiště / 19 h.

13.–15. 4. Llíbáš jako Bůh
ČR / příst / 115 minut.
Po 15 h, 17 h, 19 h, Út 17 h, 19 h, 21 h, St 17 h, 19 h.
18.–20. 4. Valkýra
USA / T / od 12 / 120 minut.
21. 4. Upír Nosferatu
N / T / od 12 / 94 minuty.
22. 4. Babička
ČR, SR / od 15 / 74 minuty.
23.–24. 4. Kurýr 3
USA / T / od 12 / 100 minut.
25.–26. 4. Pohádky na dobrou noc
USA / D / 99 minut.
Začátek představení v 15 h.
25.–26. 4. Město Ember
USA / T / příst / 95 minut.
27.–28. 4. Strážci – Watchmen
USA, VB / T / od 15 / 163 minuty.
29.–30. 4. Růžový panter 2
USA / T / 92 minuty.

O Pečkách
Ze zápisů obecního výboru z druhé poloviny 19. století

O pořádek v obci se jako v každém řádném společenství
starali obecní strážníci a ponocný. Jejich služné bývalo ne−
valné a žádosti o přilepšení bývaly nezřídka odbývány:
„Odložuje se na příští časy“, „ Žádost tato byla jednohlas−
ně zamítnuta“. V roce 1895 se k žádosti o zvýšení platu
dvou strážníků vyjádřil obecní výbor takto: „Na žádost tuto
dalo se usnešení dáti dotčeným strážníkům na vědomí, aby
dříve snažili se povinnostem svým přesně dostáti a pak po osvěd−
čení se ve službě mohou pomýšleti na zvýšení služného“.

Pravdou je, že na milé strážce pořádku se často snášela
kritika a že byli někteří nepolepšitelní, až se dopracovali
k výpovědi. Potom býval vypisován konkurs, zájemci o mís−
to se hlásili i ze vzdálených míst. Roku 1899 byl suspendo−
ván ponocný pro neplnění povinností. Při kontrole nebyl
skoro dvě hodiny k nalezení, jedna lampa v Prokopově uli−
ci „hrozila explosí“! Skupina výrostků přepadla skladníka
rafinerie cukru Bartíka. Ten chtěl podat ponocnému ozná−
mení, ale nedočkal se ho. Ponocný byl sesazen na místě,
odebrány mu kontrolní hodiny, poboční zbraň a kožich.

Stížnosti na strážníky nebraly konce. „Nedbají služby
své, nevšímají si nevázanosti mládeže potulující se dobou
večerní na veřejných místech“. Trvá povykování v ulicích.
Bylo usneseno dát vytisknout 500 kusů služebního řádu
a roznést ho po domech.

Jistý strážmistr Růžička je na tapetě neustále. Mezi služ−
bou navštěvuje hostince a prý hraje karty, sedá při pivě. Stráž−
ník Müller „v době služby soukromou práci svou vykonával“
a byl náležitě potrestán, i když chudák oral „jen dvě hodiny“.

Na druhou stranu výbor strážníky pojistil pro případ úra−
zu a zřídil penzijní fond při pečecké obecní spořitelně pro
veškeré obecní zřízence, protože „jest to povinností obce
zajistit stáří řádným služebníkům“.             Z. F., Dobřichov

Z regionu
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Otevřený dopis zaměstnanců firmy KOBLA
Starostovi, radě, zastupitelům města

Vážení, v situaci, v jaké se nalézá Česká republika, se
nachází většina firem a živnostníků. Krize se nevyhýbá ani
naší firmě, firmě KOBLA. Firma dává práci mnoha nám
z Peček a blízkého okolí a její potíže, nedej Bože pád, by
znamenal pro mnohé z nás existenční potíže a způsobil by
i velké problémy v Pečkách a okolí.

Vedení společnosti spolu s majitelem nás informovalo
o velmi těžké, až naléhavé situaci firmy. Velmi se jí dotýká
vzrůstající nedostatek zakázek na stavebním trhu, trhu
s okny a fasádami. A také rychlý pád cen stavebních ele−
mentů a prací, což firemní hospodaření velmi rychle drtí
a my máme veliké obavy o svoji budoucnost.

Proto nás velmi nemile překvapil přístup našeho města
(rady města a starosty) při možnosti přidělení stavební za−
kázky v hodnotě téměř deseti miliónů korun. Tato zakázka,
ač respektujeme zákon o zadávání veřejných zakázek, ale
poslední slovo má rada města, byla přidělena jiné firmě,
firmě z Příbramska.

Snažíme se to pochopit, ale jestliže Vy nechápete, co je to
krize, jestliže Vy necháte největší pečeckou stavební firmu v této
době napospas, tak se pak ptáme, kde máme v této době shánět
zakázky na záchranu a udržení naší firmy, když jiná města při
přidělování zakázek neviditelně preferují místní firmy?

Víme, že Vás k tomu nic nenutí a ani nic donutit nemůže, ale
našeho majitele také nic nenutí a nenutilo, aby v Pečkách
a okolí podpořil a podporoval kulturní, sportovní, společenské

a charitativní akce v řádech desetitisíců korun ročně, a přesto
to každý rok udělal. Proč? Protože asi cítil, že je to potřeba.

Ale nyní to nevracíte jemu, ale nám a my jsme Vaši voliči
a občané a na to byste zapomínat neměli.

POZNÁMKA:
Tento otevřený dopis byl podepsán 42 zaměstnanci a pře−
dán na Městský úřad Pečky, zaslán starostovi, radě a zastu−
pitelům.

Zaměstnanci Kobly

Můj malý životní příběh
Do Vašeho města Pečky jsem začala jezdit už jako malá

holka. K babičce na prázdniny. Vždy bylo a pořád pro mě je
jedno z nejkrásnějších měst. Bude to asi tím, že jsem tu trávila
nejhezčí chvíle dětství a později tu poznala svoji životní lásku.

Moje maminka se tu narodila, vychodila základní školu
devítiletou − dívčí a nakonec se tu v r. 1946 v kostele vdala
za mého tatínka. Mám ještě dvě sestry. Babička nás posíla−
la s bančičkou do konzumu pro mléko a dědeček se džbán−
kem k Libánským pro pivo. Vždycky jsme upíjeli pěnu.

Když jsem dospěla, začla navštěvovat v kulturním domě
taneční zábavy tzv. „čaje“, každou neděli od 15 do 19 hodin.
Potom se šlo na nádraží na vlak a jelo se domů. Za 20 korun
zaplatili vstupenku, šatnu a ještě se dobře napili a pobavili.

Dnes v domku po babičce bydlí strýc, maminčin bratr
a tento rok oslaví 70 let svého života. Kdysi byl vyhlášeným
kapelníkem a se svým orchestrem hrál široko daleko.

Vaše čtenářka Dana Černá, Čachovice

�����������������������������������������
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Terénní program (dále jen TP) zahajuje již šestý rok své činnosti
ve Vašem městě. Průběžně Vás budeme informovat o činnosti TP.

V Pečkách a blízkém okolí proběhlo v měsíci lednu 45 kontaktů
s uživateli služby, vyměněno bylo 367 stříkaček, poskytli jsme 1× pora−
denství a 9× informace sociálního, zdravotního nebo právního směru.

Protože požadujeme za důležité, aby lidé byly seznámeni
s principem Terénní práce s uživateli drog a výměnného programu,
tímto Vám budeme průběžně a opakovaně osvětlovat priority této
činnosti.

Výměnný injekční program je základním nástrojem k mírnění
zdravotních rizik (Harm Reduction) mezi uživateli drog , tím také
samozřejmě i mezi širší populací, která může a přichází do styku
s uživateli drog. Neboť lidé, kteří drogy užívají ať už pravidelně nebo
nárazově, mají  své rodiny, kamarády a partnery a přes tyto lidi může
docházet k šíření infekčních chorob. Tímto splňujeme kritérium služby
„Public Health“ ochrana veřejného zdraví.

Seriál o třídění a recyklaci odpadů

III. díl – Jaké odpady vznikají v domácnosti?

Filosofie terénní práce je: „Když už bereš (drogy), tak se  snaž
brát bezpečně. Ať co nejméně škodíš sobě a také svému nejbližšímu
okolí.“   Podobné srovnání najdeme třeba u jízdy automobilem, což
je opravdu také riziková činnost! Pokud nepoužijete pásy a nedopo−
ručíte je využít ani vašim blízkým, kteří do auta nasedají, následky
mohou být katastrofální. Pokud je však použijete, vaše šance na co
nejmenší  zdravotní poškození jsou mnohem větší.

Nyní několik statistických dat za první dva měsíce tohoto roku:
proběhlo 97 kontaktů s 44 uživateli služby, přijali jsme 1139 ks
a vydali 1253 ks stříkaček, dále proběhlo 18 poradenství a poskytli
jsme 45krát informace z oblasti zdravotní, sociální nebo právní.

Pokud se vás osobně , jakýmkoliv způsobem, dotýká téma uží−
vání drog a nevíte, kam se obrátit. Můžete se ozvat každý pracovní
den od 10 do 18 hodin a to na telefon:
777 650 030, nebo pište na email: tp@os−prostor.cz.

Roman Kunc, terénní pracovník o. s. Prostor

Činnost Terénního Programu o. s. Prostor Kolín a filosofie Harm Reduction



04 / 2009 13

Elektrospotřebiče

do výkupny nepatří

Stále více odpadů nachází využití v novém kabá−
tě. Prvotního materiálu je stále méně a méně a každý
se snaží využít, co se dá. Musí to však mít svá pravi−
dla, aby nikdo nebyl ohrožen na zdraví a abychom si
neznečistili prostředí, ve kterém žijeme.

To, co jsme byli léta zvyklí vyhazovat, má na−
jednou význam pro výrobu, to, co jsme byli léta
zvyklí prodávat do sběrny surovin, najednou nejde.
Všechno má svůj určený postup, aby bylo možné
využít opravdu maximum.

Ve výkupnách surovin nastávají převratné změ−
ny − některé předměty nelze vykupovat vůbec, pro
jiné je třeba přesné evidence osob. Za všechno se
platí bezhotovostně.

Ani elektrozařízení do výkupny nepatří

Pro vysloužilá elektrozařízení jsou určena mís−
ta, kam je nutné je odevzdávat − jsou to buď místa
určená obcí, místa zpětného odběru, která se na−
cházejí ve sběrných dvorech obcí či u posledních
prodejců, nebo přímo zpracovatel, který je k tomu
oprávněn – tedy má souhlas krajského úřadu
k jejich zpracování. Porušení této povinnosti ob−
čanem může být podle zákona sankcionováno až
do výše 20 000 Kč.

Vysloužilé elektrozařízení obsahuje nebezpečné
látky, které mohou ohrozit zdraví a životní prostře−

Ochrana životního prostředí

dí, proto je nutné postupovat při jeho demontáži ve
zpracovatelském zařízení přísně podle zákona.

Tím, že je elektrozařízení předáváno do mís−
ta zpětného odběru, odpadají obci náklady na
jeho odvoz ke zpracovateli a také na jeho recyk−
laci. Tato úspora je patrná zejména u takových
spotřebičů, jako jsou chladničky, ale pro obecní
pokladnu jsou rovněž zají−
mavé motivační odměny za
ostatní spotřebiče. Motivace
od kolektivního systému
ELEKTROWIN, který za vý−
robce zajišťuje zpětný odběr
některých druhů elektrozaří−
zení, pokrývají např. nákla−
dy na manipulaci ve sběr−
ném dvoře. Tyto náklady ani náklady na dopravu
a recyklaci se tak již nemusejí promítat do po−
platků za odpady.

Při nákupu spotřebiče si všimněte symbolu pře−
škrtnuté popelnice. Co to vlastně znamená? Zna−
čí, že elektrozařízení nepatří do popelnice, do
směsného komunálního odpadu. Elektrozařízení
je třeba třídit stejně jako plasty, papír nebo sklo!
Pro odkládání spotřebičů jsou určena speciální
místa − buď ve sběrných dvorech, v prodejnách
elektrospotřebičů, nebo v rámci mobilních svozů
– případně speciální sběry např. v rámci akce ko−
lektivního systému ELEKTROWIN – Putující
kontejner.
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Sobota 28. 2. byla
v Pečkách dnem koná−
ní 5. ročníku turnaje
v halové kopané
„O pohár pečeckého
regionu“ v kategorii
mladších žáků. Poprvé
se turnaj konal za účas−
ti 10 mužstev, která
byla rozdělena do
2 skupin. Další novin−
kou byla i účast čistě
dívčích mužstev se zvuč−
nými jmény – AC Sparta a SK Slavia.

Skupina A: AFK Pečky, Meteor Praha B,
AFK Kolín, Uhlířské Janovice, SK Sla−
via Praha.
Skupina B: Sokol Velim, AC Sparta Pra−
ha, TJ Brandýsek, Kavalier Sázava, Me−
teor Praha A.

Z každé skupiny postupovala 2 první
mužstva do semifinále a zbývající se utka−
la se svými protějšky z druhé skupiny
o konečné umístění. Již první utkání uká−
zala, kde budeme hledat favority tohoto
turnaje. Po napínavých utkáních ve sku−
pině se nakonec vykrystalizovala semifi−
nálová čtveřice ve složení Slavia Praha,
Sparta Praha, Meteor Praha A a AFK Ko−
lín. Zbývající týmy se utkaly se svými
protějšky z druhé skupiny o konečné
umístění. Bohužel tato část turnaje se tý−
kala i našich žáčků, kteří skončili ve své
skupině na posledním místě…
O 9. místo
AFK Pečky : Sokol Velim 2:0
O 7. místo
Meteor Praha B : Kavalier Sázava 2:1
O 5. místo
U. Janovice : TJ Brandýsek 1:1 na pok.
kopy 3:2

Semifinálový duel mezi děvčaty Spar−
ty a Slávie byl pravděpodobně předčasným
finálem a nikoho z cca 200 přihlížejících
nenechal v klidu. Strhující souboj v báječ−
né atmosféře (i za pomoci turnajového mo−
derátora p. Meduny, který uváděl celý tur−
naj) nabídl všem divákům nevšední zážitek.
Vyhecovaný souboj nakonec rozhodly ve
svůj prospěch dívky z AC Sparta Praha po
vítězství 1:0. Druhé semifinále se stalo zá−
ležitostí mužstva Meteor Praha VIII., který
porazil AFK Kolín poměrem 2:1.

V souboji o 3. místo se přes zklamání
z prohry v semifinále „oklepala“ děvčata
SK Slavia a porazila tým AFK Kolín 2:0.

Halová kopaná

Pečecká desítka

patří i dětem a mládeži

Finálový zápas neměl jasného favo−
rita. Na jedné straně ligová děvčata Spar−
ty a na straně druhé Meteor A – účastník
žákovské divize. Již brzy však daly
„Sparťanky“ najevo, že si vítězství v tom−
to turnaji nenechají vzít. Zvítězili 4:1,
a tak pohár vítězů putoval do Prahy.

Dovolte mi závěrem poděkovat
všem, kteří mi s konáním turnaje po−
máhali. Panům F. Nepovimovi a J. Ho−
vorkovi za bezchybné „odřízení“
všech 20 zápasů, I. Polčicovi za to, že
časomíra šla vždy tím správným smě−
rem, své manželce za přípravu 160 říz−
ků pro hladové krky, AFK Pečky za
pronájem klubovny, kde se mužstva
stravovala, p. Paluskovi za poháry pro
vítěze a starostovi města Peček p. Ur−
banovi za účast při předání cen všem
zúčastněným mužstvům.

Věřím, že se všem účastníkům a ná−
vštěvníkům právě uplynulý turnaj líbil
a se všemi pozvanými se v pečecké
Parkhale potkáme opět za rok.

Tomáš Kučera

Pečecká desítka to není jen zá−
vod na 10 ki−
lometrů, ale
nedílnou jeho
součástí  jsou
běhy mládeže.
Těch letošních
se zúčastnilo
170 dětí což je
o 50 víc než
v loňském
roce. Potěšila
i vysoká účast
dětí z Peček.

Vítězové jednotlivých závodů
a výsledky nejlepších místních běžců
dorost 1609 m
1. V. Kešner 5:00,7 AC Čáslav
6.  M. Poslušný 7:07,5
starší žáci 1609 m
1.  Fr. Tichý 5:51,6 Chotěboř
4.  D. Gloser 7:31,9
mladší žáci 800 m
1. V. Kocourek 2:46,7 Újezd n/L.
12. T. Svoboda 3:12,4
minižáci 400 m
1. K. Těmín 1:21,2 Kolín
3. J. Sem 1:30,7
starší kluci 400 m
1. J. Zoulík 1:25,2 Újezd n/L.
6. J. Novotný 1:44,5
mladší kluci 200 m
1. K. Buřič 0:44,7
2. M. Kozák 0:46,0 AC Čáslav
chlapci 200 m
1. J. Kohoutek 0:52,8 H. Počernice
2. J. Středa 0:54,3
Nejmenší s rodiči
1. K. Zoufalá 0:29,6 Pečky
Dorostenky 1 609 m
1. J. Gladková 6.12,3 AC Čáslav
Starší žákyně  1 609 m
1. G. Emanovská    5:50,9 Újezd n/L.
4. K. Procházková  6:34,8
Mladší žákyně  800 m
1. R. Průšová 2:45,4 TJ Svitavy
14. L. Sladká 4:00 Pečky
Minižákyně 400 m
1. A. Duchoňová     1:17,4 ASK Slávia
4. M. Procházková  1:29,2
Starší dívky 400 m
1. T. Parásková 1:24,3 SK Kotlářka
8. N. Nosková 1:38,2
Mladší dívky 200 m
1. L. Krausová 0:43,2 Újezd n/L.
3. L. Radoňská 0:49,8
Děvčátka 200 m
1. K. Kusá 1:15,2 Sokol Pečky
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Skvělý Ezekiel Ngimba z Tanzánie

vítězem 30. Pečecké desítky

Jubilejní třicátý ročník Pečecké desítky „Memoriál Jar−
dy Kvačka“, který byl současně mistrovstvím České repub−
liky veteránů se může pochlubit několika rekordy. V dosa−
vadní historii memoriálu nebylo na startu více účastníků
než tomu bylo letos. Cílem mládežnických závodů totiž
proběhlo 177 dětí a na start hlavního závodu se postavilo
438 dospělých, tedy o 154 víc než v loňském roce. Téměř
ideálního běžeckého počasí využil favorit závodu tanzáni−
ec Jafari Ezekiel Ngimba k vytvoření nového traťového re−
kordu, který má nyní hodnotu rovných 29 minut. Z času
Pavla Faschingbauera z roku 2001 srazil tento drobný afri−
čan 26 vteřin. Třiadvacetiletý atlet ve službách AK Kromě−
říž nenechal od úvodních metrů nikoho na pochybách
o svém vítězství. Za Ngimbou, který hájí barvy AK Kromě−
říž, se ovšem odehrával napínavý souboj, protože do Peček
se sjela skvělá konkurence. Druhé místo pro sebe nakonec
vybojoval Kamil Krunka z SK Nové Město nad Metují ča−
sem 31:09. O šest sekund za ním finišoval Tomáš Blaha (AK
Kroměříž). Kamil Krunka, nejlepší z domácích závodníků,
ke svému výkonu řekl: „Od startu jsem běžel s Tomášem
Blahou. Nastoupil jsem mu 1500 metrů před cílem a tam se
rozhodlo o mém druhém místě.“ O vysoké kvalitě letošní
Pečecké desítky svědčí, že šest závodníků se dostalo pod
32 minut. Mezi ženami obhájila loňské prvenství Vendula
Frintová. Z celé řady pozoruhodných veteránských výkonů
vyčnívá čas pětapadesátiletého Miloše Smrčky z BK Říča−
ny, který zdolal desetikilometrovou trať za 33:13. Jeho cel−
kové 15 místo hovoří za vše. Obdiv patří i nejstaršímu účast−
níku, kterým byl šestaosmdesátiletý Alexandr Fretzer
z Prahy. Jménem organizačního výboru bych rád poděko−
val všem, kteří se na organizaci memoriálu podíleli, spon−
zorům, Středočeskému kraji pod jehož záštitou se závody
uskutečnily a starostovi Peček Milanu Urbanovi. Věřím, že
si Pečecká desítka udrží vysoký standart i v příštích letech.

 Výsledky
Hlavní kategorie
1. Jafari Ezekiel Ngimba 29.00 AK Kroměříž
2. Kamil Krunka 31:09 SK Nové Město nad Metují
3. Tomáš Blaha 31:15 AK Kroměříž
4. Dan Orálek 31:23 MS Brno
5. Jan Havlíček 31:30 Slávia Praha

 Umístění pečeckých závodníků
33. Petr Lhota 35:09
 132. Luděk Peška 39:55
 134. Robert Nosek 40:04
 164. František Turay 41:53
 274. Jiří Zvoník 46:47
 357. Zdeněk Ondra 51:28
 381. Libor Zoufalý 53:37

 386. Iveta Houžvičková 54:16
 389. Luděk Kadečka 54:56
 394. Jaromír Foltýn 55:48

Ženy
1. Vendula Frintová 36:19 AKP Hvězda Pardubice
 2. Veronika Brychcínová 36:28 VSK FTVS
 3 .Eva Slavíková 37:08 Olymp Praha

Mistry republiky v jednotlivých kategoriích se stali muži
do 39 let Jan Orálek 31:23 MS Brno
do 44 let Mir. Holub 32:54 SK Nové Město nad Metují
do 49 let Antonín Klika 32:40 Loko Beroun
do 54 let Miroslav Matěcha 37:13 Hvězda Trnovany
do 59 let Miloš Smrčka 33:13 BK Říčany
do 64 let Stan. Kovárník 39:22 AC Obora Hvězda
do 69 let Jaroslav Čech 42:23 Liga 100 Praha
do 74 let Zdeněk Novák 44:25 BV Jihlava
do 79 let Václav Mikoláš 53:27 Žatec
do 84 let Karel Matzner 58:02 M team
nad 84 let Alexandr Fretzer 1:24:45 Liga 100 Praha

Ženy
 do 39 let Táňa Metelková 37:13 SK Týniště nad Orlicí
do 44 let Anna Krátká 39:50 TJ Svitavy
do 49 let Karla Mališová 40:35 Zentiva Praha
do 54 let Alena Krcháková 43:44 MS Brno
do 59 let Blaž. Svačinová 48:23 Pam. Olomouc
do 64 let Věnc. Pokorná 45:37 AC Kovošrot Praha
do 69 let Milena Hovorková 53:08 TJ Petřiny Praha
do 74 let Dana Elingerová 1: 01:29 LRS Vyškov

Informační měsíčník Pečecké noviny s pověřením MěZ vydává Město Pečky: graficky zpracovává Městská knihovna
Pečky, tel.: 321 785 566. Náklad 650 ks, cena 6 Kč/ks. Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko
vydavatele. Předem nevyžádané rukopisy se nevracejí. Za obsah a původnost příspěvku odpovídá autor. Zadávání
inzerce písemně v Městské knihovně Svatopluka Čecha, 5. května 241, e–mail: redakce@pececko.cz, pod heslem
„Noviny“. Registrační značka – 7627/99. Redakční uzávěrka je 15. den v měsíci. Příspěvky došlé po uzávěrce
i příspěvky nevytištěné z kapacitních důvodů vyjdou v dalším čísle měsíčníku. Tisk: Tiskárna Průša, Klučov.
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