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7. číslo  cena 6 KčX. ročníkčervenec 2009

Klub mladých diváků
     I v letošním školním roce jsme s Klubem mladých
diváků navštívili čtyři divadelní představení. Dva
muzikály a dvě činohry.
     V říjnu minulého roku jsme shlédli muzikál Šaka−
lí léta v divadle ABC. Muzikál nás nadchl. Známí
herci výborně hráli, tančili i zpívali.
     V prosinci jsme se byli podívat na muzikálu Švejk
v divadle Hybernia, který nenaplnil zcela naše oče−
kávání.
     Na jaře letošního roku jsme viděli dvě činoherní
představení. Nejdříve to bylo Prokletí rodu Basker−
villů V Celetné a v květnu Drama v kostce ve studiu
Ypsilon. U obou vydařených představení jsme se
velice pobavili.
     Školní rok pomalu končí a s ním i naše výlety do
divadel. Ač nerada, musím přiznat, že se už malinko
těším na září, kdy na nástěnce ve druhém patře uvi−
dím rozpis divadelních představení pro školní rok
2009/2010.

Alžběta Dytrychová, 8. B

Kdo hraje,

pomáhá!

Sbírka pro fond Sidus

Základní škola v Pečkách se v mě−
sících květnu a červnu zúčastnila pro−
jektu pro školy s názvem Kdo hraje,
pomáhá! Zakoupením samolepky
s unikátním kódem v hodnotě 25 Kč
žáci přispěli k získání finančních pro−
středků na pomoc při léčbě vážně ne−
mocných dětí v ČR.

Celkem se prodalo 164 samolepky
v hodnotě 4 100 Kč (žáci 1. stupně při−
spěli částkou 3 600 Kč a žáci 2. stupně
částkou 500 Kč).

Vybrané peníze budou použity na
zakoupení dalších přístrojů pro Pedia−
trickou kliniku Fakultní nemocnice
v Praze Motole a Dětskou kliniku Fa−
kultní nemocnice v Olomouci.

Všem, kteří přispěli nebo se podí−
leli na organizaci sbírky, děkujeme.

O víkendu 6 a 7. června
2009 vyjel Podlipanský
motoráček na trati Boši−
ce  –  Bečváry. (Str. 4)
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Rada města Peček
konaná dne 25. května 2009

Rada města Peček
konaná dne 15. června 2008

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

– Informaci starosty o opravě asfaltového povrchu komunikace
v ulici Hálkova v souvislosti s rekonstrukcí parku Za Sadem (v 25.
týdnu proběhne místní šetření).

– Informaci starosty ohledně cenové nabídky na zpracování PD
na investiční akci sběrný dvůr Pečky z dotačních titulů OPŽP.
Z důvodu financování spoluúčastí na akci „Snížení znečištění od−
padních vod Pečky“, „Rekonstrukce ZUŠ Pečky“ a připravovaných
žádostí s větší prioritou podání této žádosti, včetně zpracování PD
se posouvá na 2010–2011.

– Informaci starosty ohledně  možného prodeje  pozemku
z majetku města č. parc. 832/59 v k. ú. Pečky na základě žádosti
pí Gayerové.

Jednání rady města zahájil a řídil starosta města pan Milan Ur−
ban.

V 15.30 hod. se na zasedání RM dostavila zástupkyně společnos−
ti Ekonomické a právní poradenství (EPP), Roudnice nad Labem pí
Málková a jednatelka společnosti pí Lašková ohledně prezentace spo−
lečnosti zaměřené na zpracování strategického plánu rozvoje měst
a obcí. P. Málková seznámila RM s nabídkou o možnosti uzavření
rámcové smlouvy (cena rámcové smlouvy je 5 Kč na osobu ročně)
a dále předložila nabídku na zpracování dotace na zateplení ZŠ Pečky.
Pí Lašková dále hovořila o zajišťování poradenské činnosti v oblasti
veřejné správy hlavně při zpracovávání žádostí o dotace. Na základě
rámcové smlouvy je firma schopna poskytovat aktuální informace
tak, aby byly připraveny projekty a žádosti, aby v případě vyhlášení
dotačních titulů mohly být včas podány. Rámcová smlouva zaručuje
zajištění aktuálních informací, bližší spolupráci tzv. servisní činnost
pro město, pravidelné předkládá zveřejněné výzvy.
Rada bere na vědomí:

– Informaci vedoucího stavebního úřadu ohledně výstavby
fotovoltaické elektrárny. Dle schválených ÚP je na vytipova−
ném místě plánované výstavby fotovoltaické elektrárny zakres−
lena pozemní komunikace, což by pro výstavbu elektrárny při−
neslo problémy. Pí Gayerová by musela požádat o změnu
územního plánu.

– Nabídku společnosti EPP, s. r. o. Roudnice n. Labem ohledně
uzavření rámcové smlouvy na poskytování informací ohledně zve−
řejněných dotačních titulů.

– Nabídku společnosti EPP s.r.o. Roudnice n. Labem na zpra−
cování plánu strategického rozvoje města

– Nabídku společnosti EPP, s. r. o. Roudnice n. Labem na zpra−
cování žádosti na poskytnutí dotace z operačního programu životní−
ho prostředí – prioritní osa č. 3 Realizace úspor energie na investiční
akci „Zateplení staré budovy Základní školy Pečky“.
Rada schvaluje:

– Uzavření smlouvy s architektkou Ing. Annou Stočesovou,
Čáslav na provedení části I. etapy inventarizace zeleně na sídlišti
lokalita I. – IV pro rok 2009.

– Podání žádosti o dotaci na KÚ Středočeského kraje Praha
z fondů životního prostředí na výsadbu stromů v areálu městského
parku (pokácená topolová alej) a na výsadbu před domem čp. 982
(pozemek před bývalým VÚKPS).

– Uzavření smlouvy mezi Městem Pečky a firmou Colutea spol.
s r. o. Zásmuky na výsadbu zeleně před domem čp. 982 (pouze
v případě získání dotace od KÚ Středočeského kraje).

– Uzavření SOD na zhotovení izolace kamenného zdiva a oprava
fasády čelní zdi na čp. 161 s firmou DOMSTAV, s.r.o. Hradec Králové.

– Podání žádosti o dotaci z ROP – výzva č. 31, Rozvoj venkova
– volnočasové aktivity – na vybudování dětského hřiště u ZŠ Pečky
pod názvem „Zahrada živá“.

– Uzavření dodatku č. 3 k SOD, NIKA, s. r. o Příbram na
stavební akci „Revitalizace centrální části Peček – park Za Sadem“.

– Uzavření SOD na zhotovení fasády na čp. 431 s firmou Sta−
vební sdružení PMJ Hořátev.

– Zafinancování nákupu hnojiva na údržbu fotbalového hřiště
AFK Pečky z prostředků hospodářské činnosti města.

– Poskytnutí dalšího příspěvku na činnost oddílu minigolf Drá−

čata Pečky. Finanční prostředky budou uvolněny z vytvořené rezer−
vy na činnost sportovních oddílů.

– Pravidla pro udělování a odejímání čestného občanství, s tím,
že tato bude předána pracovní skupině pro udělování ocenění města
Peček a poté bude předložena na zasedání ZM.

– A jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi –
výběrové řízení na zhotovitele akce „Snížení znečištění odpadních
vod Pečky“ v následujícím složení:
Komise pro otevírání obálek:
Stanislava. Hrstková – VODOS Kolín, Milan Staněk – člen RM,
Miroslav Hartman – Pečecké služby, s. r. o., Milan Urban – starosta
města, Petr Dürr – investiční technik.
Hodnotící komise:
Ing. Štěpán – VODOS – TDI, Ing. Nešpor – VODOS – projektant,
Milan Urban – starosta města Pečky, Miroslav Hartman – Pečecké
služby, s. r. o., Milan Paluska – člen RM, Petr Dürr – investiční
technik MěÚ Pečky.
Náhradníci:
Ing. Vrátný, P. Nepraš, RNDr. Hušpauer, Ladislav Kejda – tajem−
ník MěÚ, Pavel Sedláček – Pečecké služby, s. r. o., Petr Zedník –
člen RM, Ing. Václav Zavřel – MěÚ Pečky.

– Uzavření smlouvy o bezúplatném používání majetku (pozem−
ků) za domem čp. 974–978 v Pečkách na dobu určitou od 1. 6. 2009
do 31. 5. 2019 tzn. 10 let – dle žádosti p. Vokouna předsedy samo−
správy ze dne 27. 4. 2009.

– Odměny ředitelům příspěvkových organizací a platové výmě−
ry ředitelům příspěvkových organizací s platností od 1. 6. 2009.
Rada ukládá:

– Stavebnímu odboru Ing. Zavřelovi odpovědět p. Gayerové
ohledně výstavby fotovoltaické elektrárny.

– Vedení města připravit nabídky na zpracování žádosti o po−
skytnutí dotace z operačního programu ŽP prioritní osa č. 3 – Rea−
lizace úspor energie.

– Starostovi odpovědět firmě EPP Roudnice n. Labem v tom
smyslu, že částka na zpracování strategického plánu rozvoje města
bude zahrnuta do připravovaného rozpočtu města na rok 2010.

– Tajemníkovi ve spolupráci s ředitelkou MŠ Pečky a PČR OO
Pečky připravit opatření, které by zabránilo vjezdu aut rodičů před
budovu MŠ Pečky.

– Starostovi zajistit zpracování výzvy na zajištění cenových na−
bídek na přípravu projektu „Zahrada živá“.
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z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného dne 20.
5. 2009 v 17.00 hodin v Kulturním středisku Pečky.

Zastupitelstvo města přijímá toto usnesení:

I. Zastupitelstvo města konstatuje,
že je podle § 87 Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., k platnému
usnesení zastupitelstva města, rozhodnutí nebo volbě třeba souhlasu
nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města.
Zastupitelstvo je schopno se usnášet vzhledem k přítomnosti 16
členů Zastupitelstva města Pečkách.
     Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno.

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
– Informace o průběhu příprav kulturní akce „Jede, jede mašin−

ka 2009“.
– Informace o konání voleb do EP.
– Informace o probíhajících výběrových řízeních na investiční

akce „Snížení znečištění odpadních vod v Pečkách" a "Rekonstruk−
ce ZUŠ Pečky“.

– Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu za rok 2008 v souladu se
Zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění.

III. Zastupitelstvo města schvaluje:
– Rozpočtová opatření č. 3/2009 .
– Celoroční hospodaření − závěrečný účet za rok 2008 bez vý−

hrad.
– A souhlasí s přijetím dotace a uzavřením Smlouvy o poskyt−

nutí dotace z rozpočtu Regionální rady soudržnosti Střední Čechy
v maximální výši 23 740 660 Kč na projekt „Rekonstrukce Základní
umělecké školy Pečky“ z ROP Střední Čechy, rozvoj venkova,
v rámci výzvy č. 25, registrační číslo projektu CZ.1.15/3.3.00/
25.00534.

– Spolufinancování projektu „Rekonstrukce Základní umělecké
školy Pečky“, registrační číslo projektu CZ.1.15/3.3.00/25.00534
z rozpočtu města ve výši celkových nákladů 26 106 417 Kč.

– Vyčlenění částky 25 665 579 Kč odpovídající 100% celko−
vých způsobilých výdajů na projektu z rozpočtu města na předfinan−
cování projektu.

– Přijetí úvěru ve výši 24 000 000 Kč od KB, a. s. Praha 1 na
financování projektu „Rekonstrukce Základní umělecké školy Peč−
ky“, se splatností jednorázově nejpozději do 31. 8. 2010 a úrokovou
pohyblivou sazbou ve výši 1 M PRIBOR + 1%p.a.

– Příspěvek na investice – zřízení přípojného kanalizačního mís−
ta ve výši  12 000, Kč / jedná se o subalikvótní podíl na finančních
nákladech vynaložených Městem Pečky za účelem vybudování ka−
nalizačního řadu v účelné blízkosti připojovaných nemovitostí opráv−
něných vlastníků. Vlastníkům nemovitostí bude umožněn splátko−
vý režim na základě písemné dohody. Termín pro konečnou úhradu
je nejpozději do 30. 6. 2010.

Usnesení 2/09

– Informaci starosty o kulturní akci „Jede, jede Mašinka 2009“.
– Plnění rozpočtu k 31. 5. 2009.

Rada schvaluje
– Revokuje usnesení ze dne 30. 3. 2009 na uzavření SOD mezi

Městem Pečky a projekční kanceláří ASAS Chrudim na zpracování
projektové dokumentace – DUR – sběrný dvůr Pečky z důvodu
kapacitní přeplněnosti projekční kanceláře.

– Uvolnění finančního příspěvku pro Základní školu Pečky, Tř.
Jana Švermy čp. 540 ve na  účast hudebního festivalu Plumlovská
přehrada.

– Úhradu podílu  pro  AFK Pečky za náklady  el. energie spotře−
bované na víceúčelovém sportovišti od 10. 5. 2008 do 6. 5. 2009 na
základě předložené žádosti.

– Proplacení cca 20 ks sloupů veřejného osvětlení pro nově
tvořenou lokalitu výstavby rodinných domků – Kandie II. S touto
částkou bylo počítáno ve schváleném rozpočtu pro r. 2009.

– Uzavření SOD na dodání mobiliáře s firmou SIACITY Libe−
rec na investiční akci „Revitalizace centrální části – Park Za Sadem“
a pověřuje starostu k uzavření této smlouvy.

– Uzavření SOD na dodání a instalace pítka pro investiční akci
„Revitalizace centrální části – Park Za Sadem“ s akad. soch. L.
Pisklákem a pověřuje starostu k uzavření této smlouvy.

– Rozhodnutí bytové komise konané dne 3. 6. 2009.
– Uzavření nájemní smlouvy s p. L. Jindřichem, bytem Pečky

čp. 408 na část pozemku č. parc. 1587/3 v obci a k. ú. Pečky
o výměře cca 28m2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neu−
rčitou od 1. 9. 2009.

– Uzavření darovací smlouvy mezi Městem Pečky a KÚ Středo−
českého kraje na poskytnutí peněžitého daru ve výši 15 000 Kč.
Poskytnutý finanční příspěvek bude použit na krytí výdajů kulturní
akce „Jede, jede mašinka 2009“.

– Uvolnění finanční částky na činnost TJ Spartak Pečky III.
čtvrtletí 2009.

– Vydání stavebního povolení ve prospěch investora – SŽDC,
s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 na rekonstrukce R 110kV
a T110kV trakční měnírny Pečky za předpokladu dodržení všech
podmínek tak, jak byly uvedeny ve vydaném souhlasu MěÚ Pečky,
odboru výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy pod
č.j. 67/2009 ze dne 28. 1. 2009.

– Uzavření mandátní smlouvy mezi MAS Podlipansko, o. p. s.
a Městem Pečky na přípravu podání projektové žádosti „Zahrada
živá v Pečkách“  – výzva číslo 31 volnočasové aktivity ROP Střední
Čechy a pověřuje starostu k podepsání této smlouvy.

– Uzavření mandátní smlouvy na zajištění TDI na investiční
akci „Rekonstrukce ZUŠ Pečky“ s Ing. Zdeňkem Dobiášem Kolín.

– Prodloužení nájemní smlouvy s Růženou Peštovou v Peč−
kách, 5. května čp. 218 do 31. 12. 2009 a s Kristinou Fedakovou
v Pečkách, V Kaštánkách čp. 20 do 31. 12. 2009.

– Zveřejnění výzvy k podání nabídky na zpracování projektové
dokumentace „Bezbariérové chodníky Pečky“. Na základě podané
žádosti Město Pečky obdrželo na zpracování projektové dokumen−
tace z SFDI. Jmenuje členy hodnotící komisi pro otevírání obálek a
hodnocení nabídek ve složení:  Milan Urban, Petr Dürr, a Ing. Josef
Beránek. Hodnotícím kritériem je výše ceny.

– Zveřejnění výzvy k podání nabídky na zpracování žádosti
o dotaci OPŽP investiční akce „Zateplení stará budova Základní
školy Pečky“.
Hodnotící komise: A11 Hradec Králové Ing. Mrázek, Ing. Václav
Zavřel, Jaroslav Tvrz, Ing. Petr Zedník, Petr Dürr.
Hodnotícím kriteriem na zpracování žádosti bude výše ceny.

– Poskytnutí slevy na pronájem sportovní haly na sobotu 5. 9.
2009 za účelem pořádání celostátního přeboru České obce sokolské
v basketbalu v kategorii žen.

Rada ukládá
– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové připravit

na příští zasedání RM možné odkoupení části pozemků, jež jsou ve
vlastnictví p. Gayerové ve prospěch města za účelem vybudování
příjezdové komunikace do budoucí průmyslové zóny.

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové zveřejně−
ní výzvy na zpracování projektové dokumentace „Bezbariérové chod−
níky Pečky“.

– Odboru výstavby, životního prostředí a dopravy Ing. Zavřelo−
vi připravit cenovou nabídku na osazení křižovatky Hálkova a Leto−
hradská dopravní značkou – zrcadlo.

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové na zveřej−
nění výzvy zpracování žádosti o dotaci z OPŽP − udržitelné využívá−
ní zdrojů energie – zateplení stará budova ZŠ Pečky.
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Zpráva o činnosti Místní organizace

Svazu tělesně postižených Pečky

Z nově schválených stanov Svazu tělesně postižených
v ČR pro nás vyplynula povinnost do konce března provést
volbu nového výboru MO STP. Z tohoto důvodu se členská
schůze naší organizace uskutečnila již v březnu. Schůze se
zúčastnilo téměř 100 našich členů a několik pozvaných
hostů, za což jim patří dík a je zřejmé, že se o činnost orga−
nizace zajímají. Mrzelo nás, že se nedostavil žádný zástup−
ce Městského úřadu v Pečkách. Naši členové měli připrave−
no několik dotazů.

Nový výbor naší organizace byl členskou základnou jed−
nomyslně zvolen. Kulturní vložku si na naši schůzi připra−
vily děti ze Základní umělecké školy. Zprávu o činnosti
organizace přednesla předsedkyně pí Zedníková, podala in−
formace o zasedáních okresního výboru a seznámila členy
s plánem na letošní rok.

V dubnu jsme s přispěním Městského úřadu v Pečkách
uspořádali autobusový zájezd na Výstaviště do Lysé n. L. na
výstavu Senior –Handicap : aktivní život –Šikovné ruce na−
šich seniorů : pro radost a potěšení. Zájezd se velice vydařil,
počasí nám též přálo. Výstava ručních prací seniorů byla ve−
lice pěkná, své výrobky vystavovali též senioři z Peček.

Do dalšího období přejeme našim členům a všem čtená−
řům Pečeckých novin hezké prázdniny a dovolenou.

Výbor MO STP Pečky

Lokální tratě opět ožívají!

O víkendu 6. a 7. června 2009 vyjel Podlipanský moto−
ráček a trať 013 Bošice  −  Bečváry opět začala sloužit svému
účelu (letos alespoň do 28. 9. 09). Třetí sezona byla tradičně
s přáním úspěšné sezony 2009 odstartována na pečeckém
nádraží starostou Města  a předsedou mikroregionu.

Je tak trochu škoda, nebo nedopatření, že ten samý den
(6. 6. 09) pořádala MAS Podlipansko, o. p. s. v rámci projek−
tu „Vandrování“ jízdu cyklistů po již existujících a znače−
ných cyklotrasách, ale ani v jednom případě zde nebyla
návaznost na  jízdu  „Podlipanského motoráčku“. Není snad
počítáno s návazností nebo křížením?

Tímto dnem se podařilo udržet a provozovat trať 013
Bošice–Bečváry, což byl a stále je zájem regionu pro podpo−
ru a udržení infrastruktury v oblasti. Místní si opět uvědomí
provoz na trati a dokáží alespoň v sezoně tuto využívat. Do−
pravně je obsluhována oblast, kam ČD nezajíždějí. Je to způ−
sob jak se také daří chránit železniční majetek před vandaly,
ale i přírodou (zarůstání trati). Podlipanský motoráček je pro−
vozován Klubem železničních cestovatelů a podporován měs−
tem Pečky, obcemi, Středočeským krajem a ROPIDEM. Plní
roli základní dopravní obslužnosti regionu především v so−
botu a v neděli. Cestující mohou používat jednotlivé jízden−
ky PID, tak i předplatné kupony pro 5 vnější pásmo.

Podrobnosti možno získat v Kalendáři výletních nostal−
gických vlaků v turistické sezoně 2009 Klubu železničních
cestovatelů  (www.kzc.cz) popř.v písemné podobě na infor−
mačních místech MAS Podlipansko. V jízdních řádech ČD
je označen v záhlaví – Ostatní pozn. pod č. 3.
V Pečkách dne 9. 6. 2009

Jaroslav Tvrz,  místostarosta města Pečky

Podlipanský motoráček

– OZV č. 1/2009 o místním poplatku za užívání veřejného pro−
stranství.

– Poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 150 000 Kč TJ Spartaku
Pečky pro tenisový oddíl na investiční akci „Modernizace tenisových
kurtů“. Podmínkou pro poskytnutí půjčky je předložení smlouvy
o poskytnutí dotace od Středočeského kraje na výše uvedený projekt.
Splátkový kalendář:

31. 12. 2009 50 000 Kč
31. 12. 2010 50 000 Kč
31. 12. 2011 50 000 Kč

– Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Městem
Pečky a MAS Podlipansko, o. p. s. na prodej  pozemku č.parc. 1715
o výměře 553m2 v k. ú. Pečky za cenu 750, Kč/m2 v celkové výši
414 750 Kč za účelem výstavby domu pro neziskové organizace.

IV. Zastupitelstvo města ukládá:
– Starostovi uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu

Regionální rady soudržnosti Střední Čechy na projekt „Rekonstruk−
ce Základní umělecké školy Pečky“ z ROP Střední Čechy, rozvoj
venkova, v rámci výzvy č. 25, registrační číslo projektu CZ.1.15/
3.3.00/25.00534 a městem Pečky.

– Starostovi uzavření úvěrové smlouvy s KB a.s. na předfinan−
cování projektu „Rekonstrukce Základní umělecké školy Pečky“.

– Vedení města připravit Dohodu o úhradě příspěvku na zřízení
kanalizační přípojky.

– Starostovi města uzavření smlouvy mezi městem Pečky a TJ
Spartak Pečky na poskytnutí bezúročné půjčky s navrženým splát−
kovým kalendářem.

– Starostovi města uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní
mezi Městem Pečky a MAS Podlipansko, o. p. s. na prodej  pozem−
ku č. parc. 1715 o výměře 553m2 v k. ú. Pečky za cenu 750 Kč/m2

v celkové výši 414 750 Kč za účelem výstavby domu pro neziskové
organizace.

spol. s r. o., s. r. o. - a. s.

Pro akciovou společnost se obvykle užívá podoba zkratky
a. s., pro společnost s ručením omezeným zkratky spol. s r. o.
a s. r. o. Předložka s se ve zkratce vyjádřit nemusí; pokud před−
ložku píšeme, pak bez tečky, protože to není zkrácené slovo.

Není−li v obchodním rejstříku společnost zapsána jinak,
měly by po tečkách následovat mezery (pokud za zkratkou
nenapíšeme čárku, dvojtečku, středník, otazník ap.). Pozna−
menáváme, že tečka za zkratkou plní i funkci ukončení věty,
takže další tečku už nepíšeme: Podíl koupila Škoda, a. s.
Stejné interpunkční zásady platí i pro zkratky k. s. (koman−
ditní společnost), v. o. s. (veřejná obchodní společnost)
a o. p. s. (obecně prospěšná společnost).

shlédnout a zhlédnout

Tak jako rozlišujeme dvojice správa – zpráva, sbít – zbít,
sběh – zběh apod., měli bychom činit rozdíl i mezi slovesy
shlédnout a zhlédnout. Daleko častěji užíváme sloveso zhléd−
nout, a to ve spojeních jako zhlédnout představení, výstavu,
film, zápas – tedy prohlédnout si, spatřit, vidět (celé) přesta−
vení, výstavu, film, zápas. Předponu s – bychom měli volit
jen tehdy, jestliže chceme vyjádřit pohled shora dolů: shléd−
nout se skály do údolí; shlíží na ni z pozice nadřízeného.

Náš jazyk – čeština
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Nové knihy

K. Sadio – Baobab v lipové aleji
Vtipné psaní o osudech ne zcela sourodé dvojice (autor−

ka se provdala za Senegalce) přináší ucelené a unikátní in−
formace nejen o rozdílné kultuře, ale glosuje i každodenní
radosti a strasti ne nepodobné těm, které znají i ženy z méně
nápadných svazků.
I. Tajovská – Pavučiny touhy

Román je konfrontací reality s tužbami a potřebami žen,
jejichž příběhy se prolínají na jednom pracovišti.
K. Follett – Na věky věků

Historický román odehrávající se
v Anglii 12. století je volným pokračováním románu Pilíře
země. Na pozadí mocenských politicko–náboženských spo−
rů sledujeme mozaiku lidských vztahů nabitých napětím, svár
dobra a zla. Lásku a nenávist, násilí, intriky i zradu.
I. Fuchsová – Když je kolo v kufru

Kniha povídek kolínské autorky.
B. Erskinová – Údolí havranů

Městská knihovna Svatopluka Cecha
Román je vystavěn na schématu dvou časových rovin,

současné a starověké keltsko–římské. Pojítkem mezi oběma
hlavními postavami, londýnskou vysokoškolskou učitelkou
Jess a dcerou keltského krále Eigon, je děsivá zkušenost zná−
silnění a pronásledování.
P. Vandenberg – Trojský po−
klad

Archeolog Heinrich Schlie−
mann se vzepřel všeobecnému
mínění, že Trója nebo Mykény
jsou pouhými legendami. Vydej−
te se s námi po stopách dobro−
druha, jehož dovedly odhodlá−
ní a nezkrotná touha po uznání
až k největším objevům archeo−
logie
A. Gracie – Tudorovci

Romantický příběh o lásce, vášni, touze, ale i o politic−
kých a mezilidských intrikách se odehrává na anglickém
dvoře první poloviny 16. století, v počátcích vlády krále
Jindřicha VIII., otce Alžběty I., známého svými osmi man−
želstvími.
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Z regionu

Zámek Radim Vás zve dne 4. 7. 2009 od 9 hodin na otevření dětského
pohádkového okruhu. Okruh je vhodný zejména pro menší děti ( 4–10 let) v
doprovodu rodičů. Při procházce pohádkou si děti budou moci vyzkoušet kos−
týmy a osahat některé historické reálie. Po celý den bude na nádvoří zámku
probíhat divadelní představení pro děti. Představení začíná v 11, 13 a 15 hodin.

Přijede k nám Lidové divadlo Tereza z Křivoklátu se svými Malovanými
pohádkami: O smutné princezně a mluvícím papouškovi, O panence se džbá−
nem, O statečné Johance a mlhové víle, O rakovi a lišce

Maminky, tatínkové, dědečkové a babičky, vezměte dětičky a přijďte s námi
oslavit začátek prázdnin.

O Pečkách
Pečecké zastupitelstvo tvrdě stálo za svým češstvím, ale přiměřenou loajali−

tu vůči trůnu projevovalo.

V dubnu 1879 slavil jeho Veličenstvo císař Pán František Josef I. stříbrnou
svatbu. Na programu byla otázka, jak se má obec zachovat. Protože si císař nepřál
zbytečné výlohy za iluminaci, byli 50 zlatými poděleni chudí a oslavou se měly
zabývat stávající spolky. Příležitost pro chudé získat nějaký krejcar se naskytla
v r. 1887, kdy při sňatku korunního prince Rudolfa bylo mezi ně rozděleno 40 zl.
Po zavraždění Její Výsosti císařovny Alžběty výbor pouze vyslovil soustrast
c. a k. hejtmanovi v Poděbradech.

V roce 1883 navrhuje obecní rada zrušení posvícení, většinou byl návrh zamít−
nut, ale o třináct let později se jedná o přeložení posvícení na 13. září, svátek Jména
P. Marie, nebo na Martina. Zřejmě se dosud konalo v květnu na den bitvy u Lipan
a pouť tamtéž, které se kvůli němu široká veřejnost nemohla zúčastnit. Pro různé
návrhy bylo rozhodnuto dotázat se hlav rodin na jejich názor. Zatím bylo jasné, že
páni hostinští byli pro přeložení, ale dál se do konce století o této věci nemluvilo.

Lidé se rádi bavili na různých slavnostech, průvodech a poutích. Čtenářská
beseda uspořádala v r. 1898 spolu se zastupitelstvem a pečeckými spolky slav−
nost k 100. výročí „otce národa“ Františka Palackého, na slavnost v Praze byla
vypravena deputace. V témže roce se slavilo dvacetiletí hasičského sboru. Kona−
lo se veřejné cvičení (škodu na střeše hotelu U Libuše musela uhradit obec), své
domy majitelé vyzdobili prapory. Chybička se vloudila, v zápise obecní rady
čteme: „Z důvodu pak, že při jednom posledním vystoupení nechovali se členové
sboru tak, jak toho jednak účel, jednak důstojnost sboru …vyžaduje, usneseno
dát správě sboru pokyn s přáním, by členové sboru při každém vystoupení do
veřejnosti pamětlivi byli taktu společenského a důstojnosti svého sboru, který
zastupují, a zároveň obce, jež každému sboru mile vstříc vychází.“               Z. F.

Pozvánka na zámek Radim
Dne 19. července

uplyne 10 let
od úmrtí naší

milované
a starostlivé

maminky
paní

Dne 20. července
uplyne rok kdy
ve věku 77 let

zemřel náš tatínek,
dědeček

a pradědeček
pan

Vzpomínka

Ireny Boumové
z Dobřichova.

S láskou vzpomínají manžel Václav,
rodina Horová a ostatní příbuzní.

Dne 27. 6. uplynu−
lo již 20 let, co nás

opustila
paní

Jaroslava

Růžičková
z Peček.

Před 3 lety ve
stejný den, bez

slova rozloučení,
navždy odešel

i její syn
pan

Dne 3. 7. 2009 oslaví
72. narozeniny

laskavá a obětavá
 paní

Hana

Beranová.

Blahopřání

František Kolenčík
z Peček.

Vzpomíná rodina

Jaroslav Růžička
z Peček.

Vzpomíná neteř Maruška
a syn Mirek

Do dalších let hodně pohody a hlav−
ně pevné zdraví jí přeje

kamarádka Věra, Ortovi
a sousedky Miluška a Věra.
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Školní rok 2008/2009

T ak. A máme další školní rok za sebou. Uplynul
velice rychle a než jsme se stačili vzpamatovat,

vydávali jsme závěrečná vysvědčení a žáci i učitelé
vyrazili na prázdniny. Co nám tento školní rok při−
nesl?

Byl velice důležitý především pro naše nejmladší
a nejstarší žáky. Prvňáčci, kteří přišli v září do naší
školy se naučili základům čtení, psaní a počítání.
Ale kromě toho zvládli celou řadu dalších doved−
ností, které jsou nezbytné pro jejich další studium.
Naši nejstarší – „deváťáci“ – se s naší školou v le−
tošním roce rozloučili. Po devíti letech odcházejí stu−
dovat na střední školy. Za velký úspěch považuji
to, že se všem našim vycházejícím žákům, po počá−
tečních obavách z nového systému přijímacího ří−
zení, podařilo uspět.

Letošní školní rok byl provázen celou řadou
změn. Ať už to byla změna ve vedení školy, celá
řada legislativních změn nebo otázky týkající se fi−
nancování školství. V průběhu školního roku jsme
museli řešit celou řadu problémů. Od těch malých
a zdánlivě nedůležitých až po ty podstatné. Ke všem
těmto záležitostem jsme se snažili přistupovat tak,
aby byly ku prospěchu našich žáků.

Chtěl bych tímto poděkovat především pedago−
gickému sboru, ale i všem dalším pracovníkům
školy. Především díky jim se nám podařilo z velké
části naplnit úkoly, které jsme si v září dali. Poda−
řilo se nám udržet poměrně vysokou kvalitu výu−
ky, jak ukázaly například výsledky celostátních
testů, kterých jsme se zúčastnili, nebo výsledky
různých soutěží a olympiád, na kterých se naši žáci
umístnili.

Mé poděkování patří také zřizovateli – městu
Pečky za to, že nám pomáhá vytvářet dobré materi−
ální zázemí pro práci školy.

V neposlední řadě musím také poděkovat Vám
rodičům, prarodičům a všem ostatním příznivcům
školy za to, že společně s námi řešíte problémy kte−
ré se objevují a že věnujete našim žákům to nejcen−
nější co máte – svůj čas.

Naší snahou bylo vytvořit ve škole bezpečné
a příjemné prostředí. Zaváděli jsme nové metody
a formy výuky. Zapojili jsme se do celé řady re−
gionálních, celostátních i mezinárodních projek−
tů. Podařilo se nám zlepšit technické vybavení
školy a pořídili jsme nové učebnice a pomůcky
pro výuku.

Ale to všechno už bylo. Teď je třeba již myslet
na to, co bude v roce následujícím. Je třeba připra−
vit všechno tak, aby nejen noví prvňáčci, ale
i všichni ostatní žáci, učitelé a zaměstnanci mohli
1. září nastoupit do školy s pocitem, že se těší na
další školní rok.

Mgr. Ing. Luboš Zajíc – ředitel školy

Okénko do školního klubu

a družiny

Malování na chodníku
   První červen patří dětem. Letos jsem uspořádala ve škol−
ním klubu malování na chodníku. Sešlo se nás na 90. Barev−
né křídy, šikovné ruce a bohatá fantazie malých i velkých
malířů se postaraly o krásné obrázky. Bylo těžké vybrat ty
nejlepší. Na vítěze čekala drobná odměna. Obrazová gale−
rie ještě dlouho mohla potěšit náhodné návštěvníky.

Kolínská  olympiáda
   V úterý 9. června se rozjela děvčata ze školního klubu do
Kolína na soutěž ve sportovním aerobiku. Do haly se sjelo
přes 200 soutěžících z kolínských škol, aby si změřili své
síly. Z každé skupiny čítající okolo 60 cvičenek mohlo
vyhrát pouze 10. Je pravdou, že děvčata neobsadila prvních
10 míst, ale ve cvičení obstála.

Děkuji za reprezentaci kroužku aerobiku.

Mašinka
Přijela k nám Mašinka a přivezla s sebou krásný sluneč−

ný den plný hudby, zábavy a dětských atrakcí. Na tomto
pro naše město významném dni nechyběla ani děvčata ze
školního klubu. Letos si pro diváky připravila 6 skladeb.
Během volných 18 minut  před skupinou K2 vystřídala jed−
nu skladbu za druhou. Pokaždé zazněl aplaus. Vše doku−
mentoval Vašek, člen fotografického kroužku. Tímto všem
děkuji za pohodový den.

V. Růžičková
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Kudy chodí písnička

Ve čtvrtek 26. března se sešli malí zpěváci v učebně
hudební výchovy ZŠ v Pečkách.

Konala se pěvecká soutěž naší školy. Z 58 soutěžících
vzešli vítězové v jednotlivých kategoriích. Porota vybrala
tyto děti, které se koncem dubna zúčastní oblastního kola
na Základní škole v Úvalech.

1. kategorie
1. Turyna Standa – 1. B
2. Doskočilová Lucie, Jelínek Jiří, Jirsíková Eliška – 1. B
3. Plzáková Anna, Houžvičková Aneta – 1. A
2. kategorie
1. Horáčková Kateřina – 3. B
2. Jedličková Alena – 3. B
3. Jeřábková Tereza – 2. B
3. kategorie
1. Jan Studecký,  Daniel Hovorka – 5. A
2. Lukáš Urbánek – 4. B,  Helena Urbánková – 5. A
3. Edita Holubová – 5. A
Výborná Bára – 8. B

Na oblastní soutěži „Kudy chodí písničky“ v Úvalech 22.
dubna 2009 měly naše děti velký úspěch a jako škola se umís−
tily tito žáci:

Kat. Horáčková ze 3. B – I. kategorie (2. , 3. tř.) –3. místo
Helena Urbánková z 5. A – II. kategorie /4. ,5. tř./ – 1. místo
Lukáš Urbánek ze 4. B – II. kategorie – 2. místo
Edita Holubová z 5. A – II. kategorie – 3. místo
Jan Studecký a Daniel Hovorka – II. kategorie – 3. místo

Četba nejen povinná

Společnost Svazu českých knihkupců a nakladatelů vy−
hlásila v rámci kampaně Rosteme s knihou literární soutěž
„Za tuhle knihu Vám patří dík!“

Ze školního roku zbývá už jen nepatrná část. Všechno
učivo je už probráno a tak nám zbývá čas i na výlety.
V červnu jeli žáci prvních ročníků do Divadla Spejbla a Hur−
vínka v Praze. Protože Hurvínka děti znají z televize, knížek
a někteří i z divadla, tak se všichni moc těšili. Představení
trvalo déle než hodinu, ale i tak se dětem zdálo krátké. Bylo
to veselé představení plné smíchu a písniček.

Druhý den si děti ve škole sdělovaly zážitky z divadla.
Pracovaly s uvedenou pohádkou i v hodině českého jazyka,
ve skupinkách vypracovávaly odpovědi na otázky týkající
se Hurvínkovy cesty do Tramtárie, ve tvořivé dílně se po−
koušely o ilustrace. Dokonce i v matematice byly slovní
úlohy o Hurvínkovi.

Věříme, že stejně hezké zážitky, jako měly děti z před−
stavení si odnášejí i z celé první třídy. Jsou to šikovné děti,
které se naučily pěkně číst, psát i počítat. Ze všech se za ten
rok stali velcí školáci, kteří si zaslouží odpočinek v podobě
prázdnin.

Přejeme všem dětem krásné prázdniny, hodně sluneč−
ných dnů a spoustu nezapomenutelných zážitků.
                                                                Třídní učitelky1. tříd

Krásné prázdniny!

SCIO – Srovnávací testování žáků

5. tříd základních škol

Abychom si porovnali studijní výsledky mezi základní−
mi školami z celé ČR, zapojila se i naše škola do testování
5. tříd základních škol SCIO. Zúčastněné školy testovaly
své žáky od 14. 4. do 24. 4.2009, k dispozici měly testy
z českého jazyka (Čj), matematiky (Ma) a ostatních studij−
ních předpokladů (OSP).

Jak je vidět z přiloženého přehledu, získali žáci naší
školy v Ma a OSP ve srovnání s ostatními školami z celé
republiky celkem dobré výsledky. Svými výsledky v Ma
dosáhla naše škola celostátního průměru, výsledky jsou lepší
než u poloviny zúčastněných škol. Nejlépe si žáci vedli
v Čj, kde získali výsledky nadprůměrné. Svými výsledky
v Čj se naše škola řadí mezi lepší školy, neboť jsou lepší než
u 60 % zúčastněných škol.
V porovnání tříd byla V. B úspěšnější než V. A.

Nejlepší řešitelé z Čj
Jan Studecký, V. A 98
Denisa Štefančíková, V. A 95
Aleš Hrnčíř V. B 95
Tereza Horčičková, V.B 95
Lucie Sladká, V. B 93
Lenka Šoltová, V. B 93

Nejlepší řešitelé z OSP
Kateřina Buchalová V. B 93
Petra Piknerová, V. A 93
Jan Studecký, V. A 89
Jan Martinec,V. B 85
Miloš Pachl, V. A 84
Jan Šenfeld, V. B 83

Nejlepší řešitelé z Ma
Jan Martinec,V. B 93
Lucie Sladká,V. B 90
Pavla Baštová, V. B 86
Eliška Hotovcová, V. A 83

Jaroslava Dobrá

Ve třídě IV. A se do ní zapojilo jedenáct žáků, kteří
v souladu s pravidly soutěže napsali dopis svému oblíbenému
autorovi, ve kterém zdůvodnili, proč se jim jeho kniha líbila.

Tři velmi zdařilé práce od Veroniky Jetmarové, Michae−
ly Markové a Martina Hujera jsem do soutěže odeslala
a obdrželi jsme poděkování spolu s vyrozuměním, že cel−
kem došlo neuvěřitelných 3 529 příspěvků.

Uvědomovali jsme si, že naděje na umístění je velmi
malá, přesto se dopis Martina Hujera panu René Goscinny−
mu  dostal do první desítky. Pořadí vítězů bylo slavnostně
vyhlášeno na mezinárodním knižním veletrhu a literárním
festivalu Svět knihy Praha 2009 v pátek 15. 5. a Martin
obsadil vynikající 5. místo. Zaslouženou odměnou byla sa−
mozřejmě knížka.

Spolu se spolužáky se připojuji s gratulací a přeji všem
mladým čtenářům hodně krásných chvilek strávených
s knížkou.

Marcela Němcová,  třídní učitelka
(Celé znění Martinova soutěžního dopisu najdete na www.zspecky.cz)
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O loďce, která si vesele

plavala po moři

V hodině slohu si žáci 3. A vyzkoušeli práci dětských
spisovatelů a měli za úkol dokončit daný pohádkový pří−
běh…
Začátek pohádky:

Na poklidném moři se ve vlnkách pohupovala překrás−
ná loďka. Řídil ji mladý kapitán, který si liboval, jak jim
společná cesta náramně ubíhá. Byl pyšný na to, že může
řídit takovou loď, a loďka si libovala, jak je to příjemná
plavba, když ji vlnky hladí a šimrají po stěnách.

Jak tak plují po vodě a sledují hladinu průzračné vody,
slyší tiché volání.

Když se kapitán podíval do vody, nikoho neviděl. Vy−
klonil se tedy přes palubu a snažil se zjistit, kdo to volá…

Dokončení žáků:
Nakonec zjistil, že je to zlatý krab. A strachy skočil na

druhou půlku lodě.
Až když se odvážil jít zpátky k zábradlí, zeptal se: „Kdo

jsi?“ „Krab, jsem zlatý krab. Když si mě vezmeš domů, bude
se ti dařit.“
Tak si ho tedy vzal hodný kapitán domů a od té doby měl
on i loďka hodně štěstí…

Skupina Šebesťáci
(Bořík Kronowetter, Terka Hukalová, Petr Plzák)

Vynořil se potapěč, kterému došel kyslík a křičel: „Po−
móóóc, topím se, zachraňte mě!“ Kapitán mu pomohl z vody
a poradil mu, aby si příště vzal víc kyslíku. Potapěč dostal
párek v rohlíku a novou kyslíkovou bombu a mohl se zno−
vu potopit. Později si koupil ponorku a jel zkoumat jezero
Lochness…

Skupina Pažouti
(Marek Vlasák, Simona Březinová, Šimon Zelený)

Zlato Inků

Dne 19. května se třídy 7. A a 7. B vydaly vlakem do Prahy.
Z Masarykova nádraží jsme jeli tramvají až do stanice Ma−
lostranská. Cesta k Pražskému hradu byla pro někoho obtížná,
protože jsme museli zdolat dlouhé schody. Využili jsme krás−
ného výhledu na Prahu. Bylo odtud vidět Národní divadlo,
také Vyšehrad, Karlův most, Valdštejnská zahrada i Petřínská
rozhledna. Poté jsme vešli do prostor Hradu a zastavili se
u baziliky svatého Jiří. Pak jsme se vydali k chrámu svatého
Víta. Skoro všichni obdivovali výšku chrámu.

Nakonec nás čekal hlavní cíl exkurze. Byla to výstava
„Prokletí zlata – 1000 let zlata Inků.“ Každého upoutal ně−
který z vystavených exponátů.  Mohli jsme si prohlédnout
zlaté masky, poháry, šperky. Mne nejvíce zaujalo, jak doká−
zali Inkové zpracovat všechny předměty tak, že plátky zlata
byly opravdu tenké. Na informačních tabulích jsme si přečet−
li zajímavé údaje o životě Inků. Poté jsme zhlédli krátký film
o historii dobývání říše Inků.  Výlet do Prahy se všem líbil.

David Buchal, 7. B

Sport na základní škole

V závěru školního roku se naše škola zúčastňuje růz−
ných sportovních soutěží. Letošní rok byl pro nás úspěšný
a dosáhli jsme celé řady úspěchů, a to jak v individuálních,
tak i kolektivních disciplínách.
Minikopaná

Poslední dubnový týden proběhl na kolínském okrese
turnaj v minikopané. I naše škola se do finálového turnaje
probojovala a v celkovém pořadí obsadila 6. místo.
Sestava: Pošíval, Chrastný, Menšík, Konůpek, Antuš, Mád−
lík, Pešta, Růžička*, Růžička, Železný.
Střelci: Menšík 4, Chrastný 4, Růžička 3, Růžička* 2, Želez−
ný 1, Antuš 1.
Pohár rozhlasu

V květnu se na kolínském atletickém stadionu konaly
tradiční atletické závody Pohár rozhlasu. ZŠ Pečky vyslala
do bojů o medaile žáky 6.–9. tříd, kteří se utkali v šesti
atletických disciplínách. A to v běhu na 60 m, vytrvalost−
ním běhu, skoku dalekém, skoku vysokém, vrhu koulí, hodu
kriketovým míčkem a štafetě.

Mezi naše nejlepší závodníky patřila Helena Jiranová (3.
místo výška, 800 m), Kateřina Procházková (2. místo 600 m),

Lukáš Bureš (4. místo 1000 m), Miloš Kučera (1. místo výš−
ka) a Michal Železný (4. místo 1500 m).
Výsledky jednotlivých disciplín:
mladší žáci
60 m – Drábková 9,6 – Dvořáková 9,7 – Jedlička 8,9 – Malý 9,2
skok daleký – Procházková 341 – Svobodová 368 – Sou−
kup O. 365 – Zuček 372.
600 m – Procházková 2:03 – Svobodová 2:09.
1000 m – Bureš 3:30 – Soukup O. 3:48.
míček – Dvořáková 32,30 – Kalendová 22,73 – Kučera 45,20
– Malý 41,40.
výška – Kalendová 129 – Drábková 125 – Kučera 150 –
Jedlička 126.
starší žáci
60 m – Pazderková 9,3 – Bílková 9,6 – Nepovím 8,6 – Lite−
ra 8,7.
800 m – Jiranová 2:44 – Asoeva 3:14.
1 500 m – Železný 5:01 – Růžička 5:11 – Nepovím 5:57
výška – Jiranová 136 – Růžička 142 – Procházka 134.
vrh koulí – Malá 7,19 – Řezáčová 6,97 – Litera 9,44 –
Černý J. 8,82.
skok daleký – Bílková 407 – Malá 379 – Železný 480 –
Procházka 468.
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Coca–cola Školský pohár 2009

I letos se naše škola zúčastnila fotbalového turnaje Coca–
cola Školský pohár. V prvním kole turnaje naši chlapci
s přehledem vyhráli všechna utkání, když postupně porazili
základní školy z Kolína, Velkého Oseka a Žehušic.

V druhém kole je čekali soupeři z pražských škol. Naši
fotbalisté však dokázali, že v Pečkách se hraje dobrý fotbal
a obsadili krásné 2. místo.
Sestava ZŠ Pečky: Soukup O., Jedlička, Drahokoupil, Chrast−
ný, Menšík, Pošíval, Konůpek, Antuš, Veselý, Procházka,
Poslušný, Mádlík, Pešta, Růžička*, Růžička, Železný, Malý.
Střelci: Růžička* 7, Konůpek 5, Růžička 4, Chrastný 2,
Veselý 2, Menšík 2, Pešta 1, Antuš 1.

Kolínské sportovní dny 2009

Ve dnech 9.–17. června probíhaly v Kolíně Kolínské
sportovní dny 2009 určené pro žáky 4.–9. tříd základních
škol. ZŠ v Pečkách se přihlásila do několika sportovních
soutěží. Naši žáci 2. stupně se pokusili získat cenné kovy
v atletice, plavání a basketbalu.

Hned první den her nám cenné kovy zacinkaly. V atleti−
ce jsme získali 3 medaile. V dálce byl nejlepším skokanem
Štěpán Růžička, který doletěl do vzdálenosti 573 cm. Další
úspěch vzápětí přidala Helena Jiranová, která si v závodě
na 800 m doběhla pro stříbro. A třetí, tentokrát bronzovou
medaili získal opět Štěpán Růžička, který ve vyrovnaném
finále běhu na 60 m doběhl na 3. místě.

A kdyby se rozdávaly i ty bramborové medaile, získali
bychom další tři. Hned pod stupněm vítězů zůstal Lukáš
Bureš (1000 m), Miloš Kučera (výška), Michal Železný
(1000 m).
Výsledky
mladší žáci
60 m – Dvořáková 9,3 – Jedlička 8,91 – Šolta 9,10.
800 m – Procházková 2:51,50 – Svobodová 3:01,17.
1000 m – Bureš 3:21,88 – Jedlička 3:37,08.
výška – Kalendová 120 – Drábková 120 – Kučera 148.
dálka – Procházková 378 – Kalendová 306 – Malá 438 –
Šolta 382.
míček – Dvořáková 32,26 – Kučera 39,10 – Malý 36,17.
starší žáci
60 m – Pazderková 9,09 – Karbusová 9,27 – Litera 8,34 –
Růžička 7,66.
800 m – Jiranová 2:38,39 – Bílková 3:08,24 – Železný
3:03,51 – Růžička 3:06,35.
výška – Jiranová 135 – Pazderková 110 – Procházka 140.
dálka – Karbusová 421 – Růžička 573 – Železný 460.
vrh koulí – Řezáčová 6,46 – Nosek 9,60 – Litera 9,31.

Kolínské sportovní dny

KSD – Š. Růžička – 1. místo

H. Jiranová – 2. místo

Mobil: 739 049 712
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McDonald's Cup 2009

Celoroční  turnaj v minifotbalu pro žáky a žákyně prv−
ního stupně základních škol pořádají Asociace školních
sportovních klubů ČR a Českomoravský fotbalový svaz za
podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
a společnosti McDonald's ČR.

30. 4. se konalo okrskové kolo kategorie A, u nás v Peč−
kách. Fotbalový oddíl nám vyšel vstříc a umožnil nám se−
hrát zápasy na jeho hřišti a zapůjčil i dresy. Přijeli žáci ZŠ
Plaňany, Poříčany, Kouřim. Naši nejmladší, žáci 1.–3.tříd
okrskové kolo vyhráli a postoupili do okresního kola, které
se konalo dne 18. 5. ve Velkém Oseku.

Žáci kategorie B ( 4. A 5.tříd) postoupili rovněž a to
z okrskového kola, které sehráli 24. 4. v Poříčanech. Ve
Velkém Oseku bylo 6 družstev z kategorie A i B. Postoupit
do krajského kola však mohlo jen jedno družstvo z každé
kategorie. Zde jsme získali 3. místo, pohár i medaile v kate−
gorii A. Starší žáci obsadili 6. místo.

Turnaj byl náročný, ale všichni žáci bojovali až do kon−
ce svých sil. Několik rodičů i příznivců fotbalu nám po−
skytlo zdarma odvoz dětí na turnaje. Mnohokrát jim touto
cestou děkuji. Rovněž panu Piknerovi a Hovorkovi za pří−
pravu a vedení žáků.

Za vzornou reprezentaci školy si zasluhují velkou
pochvalu tito žáci: Kuba Kašpar, Lukáš Mužík, Kuba
Sem, Pepa Sadil, Tom Holub, Robert Muller, Maty Sed−
lák, Svoboda Dominik, Míra Cmár, Hony Pikner, David
Levkiv, Evžen Konovov, Vojta Buřič, Míra Kosina,
Honza Vilém a Lůca Doskočilová, Tomáš Svoboda, Pa−
trik Kašpar, Jan Martinec, Miloš Pachl, Michal Ontl,
Daniel Hovorka, Kryštof Pikner, Josef Horváth, Martin
Šiler, Matěj Chochola.

Těšíme se na další turnaje Mcdonald's Cupu  v roce 2010.
Mgr. J. Pospíšilová

Další evropské peníze do Peček

Základní umělecká škola (ZUŠ) v Pečkách se dočka−
la rekonstrukce. Město Pečky využilo možnosti a ve spo−
lupráci s MAS Podlipansko požádalo o dotaci z Regio−
nálního operačního programu (ROP) Střední Čechy.
Náročná intenzivní příprava žádosti, podání žádosti na
Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti NUTS2
Střední Čechy v Praze a 5 měsíců napětí, zda ta práce i
vynaložené peníze nebyly zbytečné – to vše je už minu−
lostí. Celková cena projektu je 25,7 mil. Kč, dotace z
ROPu činí 23,7 mil. Kč, z městského rozpočtu budou
dodány 2 mil. Kč.

Euromanažerka MAS Podlipansko Jana Havelková, kte−
rá koordinovala přípravu žádosti o dotaci, už jen vzpomí−
ná: „Žádost o dotaci do operačního programu, to není
několikastránkový vyplněný formulář, to je obsáhlá slož−
ka, dá se říci i umělecké dílo! Když se žádost připravuje,
není to jen o pracovních dnech, sepisuje se i o víkendech
a data se do příslušné webové databáze zadávají nejlépe
v noci – to je nejrychlejší. A hlavně – jeden člověk to ne−
zvládne, je to týmová práce už od začátku projektu,“ do−
dává Jana Havelková.

Velmi důležitou osobou při přípravě žádosti o dotaci
a všech příloh byla ředitelka ZUŠ paní Čerychová. Její
tvůrčí přístup, nápady, trpělivost, to vše přispělo k vytvo−
ření zajímavého projektu, který byl ve velké konkurenci
vybrán k podpoře. Paní Čerychová je spokojená a dodává:
„Já jsem věděla, co má v ZUŠce být, aby výuka byla pro
děti zajímavá a přínosná, aby se rozvíjel jejich talent.
A dámy z MAS, Jana Havelková a Markéta Pošíková, zase
věděly, co v projektu má být, abychom uspěli. A starosta
Milan Urban nám poskytl zázemí na úřadě. Nebylo to jed−
noduché, ale jsem moc ráda, že to vyšlo, děti si zaslouží
pěkné prostředí.“

Projekt na rekonstrukci ZUŠky vznikal již delší dobu.
Nejprve stavební projekt, potom stavební řízení a pak se
hledají peníze. Od počátku projektu byl stěžejní osobou
starosta Milan Urban: „To, že rekonstrukce ZUŠky je nut−
ná, to víme už dlouho, ale město zaplatilo zpracování
technického projektu a na vlastní stavbu se dlouho hle−
daly peníze, na to by městský rozpočet nestačil. A nebylo
to jen o penězích i zaměstnanci Městského úřadu přiloži−
li ruce k dílu, na tomto projektu aktivně spolupracovali
ing. Růžičková a Petr Dürr.“ Město projekt podpořilo,
2 mil.Kč na dofinancování se hledají snadněji než na
25,7 mil. Kč celou stavbu.
A kdy se začne?

Nyní se připravuje smlouva o poskytnutí dotace, jakmi−
le se tato podepíše, práce na projektu se zahájí naplno –
město vybere dodavatele stavby. V rámci projektu se rozšíří
kapacita školy, vzniknou nové učebny (354 m2), důstojný
archiv (51 m2) a koncertní sál, budou zrekonstruovány stá−
vající třídy a sociální zařízení, nakoupí se vybavení do školy
(keramická pec, hudební nástroje a zvuková aparatura, sto−
jany pro mladé výtvarníky, výpočetní technika), upraví se
prostor kolem školy a v neposlední řadě – budova bude
bezbariérová.

 Ing. Jana Havelková,  MAS Podlipansko, o. p. s.
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MS WORD

základní

Od  úterý  24. listopadu 2009  od  18 do 21 h.
(4 lekce vždy v út a čt,

24. 11., 26. 11., 1. 12., 3. 12. 2009)
Celkem 12 hodin výuky / 870 Kč

MS EXCEL

základní

Od  úterý 12. ledna 2010  od 18 do 21 h.
(4 lekce vždy v út a čt

12. 1., 14. 1., 19. 1., 21. 1. 2010 )
Celkem 12 hod. výuky / 870 Kč

Kurzy práce s počítačem

Základy obsluhy PC

práce s textem

a internetem

Od  úterý 3. listopadu 2009  od 18 do 21:00 h.
(4 lekce  vždy v út a čt,

3. 11., 5. 11., 10. 11., 12. 11. 2009)
Celkem 12 hod. výuky/ 870 Kč

Vzdělávací centrum Pečecka,

třída Jana Švermy 141, Pečky, Tel.: 321 62 16 62, 724 39 209, www.vzcentrum.cz

Akademie volného času

Psychologie pro každého

Přehled přednášek (říjen 2009–květen 2010)
Kvalita přednášek a metodické zpracování jsou zajištěny
ve spolupráci s ACADEMIA RERUM CIVILIUM–Vysokou
školou politických a společenských věd, s.r.o., Kolín. Před−
nášející: Mgr. Jana Mikšovská.

Vždy ve ČT v 16:00 hod.

1. Úvod do psychologie 8. 10. 2009
2. Syndrom neúspěšného dítěte 22. 10. 2009
3. Vývojová psychologie – etapy ve vývoji dítěte 5. 11.

a 19. 11. 2009
4. Stres a jeho působení na lidský organismus 3. 12. 2009
5. Postavení sourozenců v rodině 7. 1. 2010
6. Sociální zrcadlo 21. 1. 2010
7. Asertivita a její využití v praxi 4.2. a 18.2.2010
8. Jaký vliv mají média a jak se mu bránit 4. 3. a 18. 3.2010
9. Myšlení a řeč 1. 4. 2010
10. Paměť 15. 4. 2010
11. Patologické změny osobnosti 29. 4. 2010
12. Týmová práce 6. 5. 2010

Výtvarné středy s Magrátou

kreativní trávení volného času pro malé i velké podzim
a zima 2009

DĚTI 5–9 let od 16 hod. DOSPĚLÍ od 17 hod.

středa 9. září

16.00 – CHYTÁNÍ PODZIMNÍHO SLUNÍČKA
… pojďte si s námi vyrobit pestré sluníčko z CD. Bude vám
připomínat letní paprsky v době deštivého podzimu …
17.00 – 22.00 – KOŠÍKAŘENÍ S MAGRÁTOU I.
… rozcvička pro začátečníky i pokročilé. Seznámení se s
materiálem. Pletení jednoduchých ošatek japonskou vaz−
bou + volná tvorba dle pokročilosti a zájmu …

středa 30. září

16.00 – SÁDROVÁ SMRŠŤ
… sádrové odlitky motýlů, ještěrek, rybek a mušlí si můžete
omalovat akrylovými barvičkami, aby byly jako živé…
17.00 – 22.00 – KOŠÍKAŘENÍ S MAGRÁTOU II.
… pletení ošatek a ubrouskovníků pomocí dna z překližky
+ volná tvorba dle pokročilosti a zájmu …

středa 21. října

16.00 – BAREVNÉ PROSTÍRÁNÍ
… barevné prostírání bude ozdobou každé kuchyně. Pest−
rou koláž z barevných papírů, prosekanou raznicemi, ozdo−
benou flitry a kresbou zalaminujeme do folie a tak vám vy−
drží dlouhá léta …
17.00 – 22.00 – KOŠÍKAŘENÍ S MAGRÁTOU III.
… pletení táců s uchem na překližce. Využití pásků a šény +
volná tvorba dle pokročilosti a zájmu …

středa 11. listopad

16.00 – MARTINSKÁ DÍLNA
… naučíte se s námi houpacího koně i s Martinem. Malá
mobilní hračka z papíru vám udělá radost …
17.00 – 22.00 – KOŠÍKAŘENÍ S MAGRÁTOU IV.
… rybky pestré, pruhaté s korálky i bez … pletené japon−
skou vazbou + volná tvorba dle pokročilosti a zájmu …

13. Věci mezi nebem a zemí (hypnóza, minulé životy…)
27. 5. 2010

Témata jsou doprovázena testy, grafy, příklady ze života…
Přednášky se konají od října 2009 do května 2010, 1×

za 14 dní v odpoledních hodinách ve Vzdělávacím centru
Pečecka a trvají 90 minut čistého času.

Zájemci se mohou přihlásit ke studiu Akademie volné−
ho času ve Vzdělávacím centru Pečecka, Tř. J. Švermy 141,
289 11 Pečky, tel. 321 621 662, 724 039 209. Kapacita
volných míst je omezena – ke studiu bude přijato max. 20
osob. Zápisné činí 500 Kč.

Zápisné se hradí při odevzdání přihlášky, kterou najdete
na www.vzcentrum.cz nebo obdržíte přímo ve VCP.
Termín pro odevzdání přihlášek: 17. 8 –14. 9. 2009
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středa 2. prosince

16.00 – MIKULÁŠSKÁ DÍLNA
…vánoční maxi koule vyrobené z krepového papíru, flitrů,
alobalu a korálků budou krásným dárkem, nebo ozdobou
na vánočním stromě …
17.00 – 22.00 – KOŠÍKAŘENÍ S MAGRÁTOU V.
… vánoční dárky osobně vyrobené udělají největší radost!
Volná dílna, kde si vyrobíte dárky pro své nejbližší ...

Tyto kurzy se konají ve spolupráci s Magráta o.s.,
www.magrata.cz

Kapacita míst omezena – pouze 10 dětí/osob
Přihlášky do 4. září 2009 na všechny lekce nebo jeden tý−
den před každým termínem (v případě volných míst).

Kurzovné včetně použitého materiálu:
děti 150 Kč / jedna lekce
dospělí 450 Kč / jedna lekce

! Pokaždé si odnesete hotový výrobek !

Jazykové kurzy 2009/2010

Podzimní semestr: 21. 9. 2009–29. 1. 2010
Jarní semestr: 8. 2. 2010–11. 6. 2010
Přihlášky a platby: od 17. srpna do 14. září 2009
Přihlášky a platby: od 18. ledna do 29. ledna 2010

ANGLICKÝ JAZYK

1) Všeobecná angličtina pro začátečníky (1× týdně 2 h) cel−
kem 32 hod./semestr
Den a čas: PO 16:00–17:30
Učebnice: Face2face – Starter/ úplní začátečníci

Den a čas: PO 18:00–19:30
Učebnice: English for Life / Elementary – pokračovací
kurz

Den a čas: ČT 18:00–19:30
Učebnice: Face2face – Starter/ úplní začátečníci

2) Všeobecná angličtina pro mírně pokročilé (1× týdně 2 h)
celkem 32 h /semestr

Den a čas: ÚT 17:30–19:00
Učebnice: Enterprise / Face2face

3) Všeobecná angličtina pro středně pokročilé (1× týdně 2 h)
celkem 32 h /semestr

Den a čas: PO 18:00–19:30
Učebnice: English for Life – Intermediate

Den a čas: ST  18:00–19:30
Učebnice: Oxford Word Skills (se zaměřením na rozvoj
slovní zásoby)

4) Všeobecná angličtina pro ženy na rodičovské dovolené
Den a čas: PO + PÁ 9:30–11:00 (2× týdně 2 hod.) celkem
64 h / semestr
Učebnice: Straightforward / Beginner (úplní začátečníci)

Den a čas: ÚT + ČT 9:30–11:00 (2× týdně 2 hod.)
celkem 64h / semestr
Učebnice: Straightforward / Intermediate (středně pokro−
čilí)

5) Angličtina pro školáky (8–10 let)
NOVÉ !
Den a čas: ÚT 14:00–15:00
Cena: 800 Kč/semestr (učebnice není zahrnuta v ceně)

FRANCOUZSKÝ JAZYK
(1× týdně 2 h) celkem 32 h / semestr
1) Francouzština pro začátečníky
Den a čas: ČT 17:00–18:30
Učebnice: CONNEXIONS I

2) Francouzština pro středně pokročilé
Den a čas: ÚT 17:15–18:45
Učebnice: CONNEXIONS II

Všeobecné podmínky – kurzy pro dospělé:
– cena: 1 800 Kč / semestr / kurz 1× týdně

2 000 Kč/ semestr / kurz 2× týdně
(ženy na rodičovské dovolené)

– platbu je možno provést hotově nebo bankovním převodem
– kurzovné se nevrací s výjimkou dlouhodobého onemocnění
– učebnice nejsou zahrnuty v ceně (hromadná objednávka
se slevou přes VCP)
– max. 12 posluchačů ve skupině, do kurzů je možno při−
stoupit kdykoliv (cena se snižuje dle data nástupu).

Leader - Propojování akcí

hospodářského rozvoje venkova

nebo

FROM – Fond Rozvoje obcí a měst

FROM je nový dotační titul Středočeského kraje, do kte−
rého byla možnost podat žádost v období od 16. 3. do 16. 4.
2009 − jarní kolo.

Této příležitosti využila každá obec po svém. Spektrum
podaných žádostí bylo velké – od opravy obecních úřadů,
zbudování dětských hřišť, kluboven pro spolky, kapličky,
až po opravu místních komunikací. Každé obci v kraji by se
určitě hodilo podat více žádostí, protože je stále co opravo−
vat, udržovat, rekonstruovat či stavět. Zadání však bylo jas−
né, mohla být podána pouze 1 žádost za obec.

Bylo  přijato 720 žádostí v celkové výši požadované
dotace 2 miliardy 513,9 miliónů Kč. Bylo schváleno 175
žádostí a celkem bude mezi úspěšné žadatele rozděleno 496,
93 miliónů Kč. Všem, kteří uspěli, gratulujeme a těší nás, že
do regionu půjdou další finanční prostředky.

V Podlipansku bylo podpořeno 12 obcí z 39, celková
hodnota  schválených dotací je více jak 19,65 miliónů.
Každý starosta ví, že je to v tuto chvíli pouhý začátek velké
práce dostát bez nedostatků všem požadavkům při čerpání
dotace. Přejeme všem co nejlepší realizaci projektů.

Těm, kteří nepatří v tuto chvíli mezi příjemce dotace z
tohoto titulu se jistě nabídne k některým projektům mož−
nost čerpání z jiných zdrojů, mimo jiné i MAS Podlipansko
v rámci realizace Strategického plánu LEADER vyhlásí
výzvu, která se očekává v srpnu 2009.

Kateřina Hejduková, Projektový manažer,
MAS Podlipansko, o. p. s.
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Festival

středočeského venkova 2009

Krajská organizace Spolku pro obnovu venkova Středo−
českého kraje (SPOV SK) uspořádala 26. května 2009, první
ročník Festivalu středočeského venkova, který proběhl
v Kostelci nad Černými lesy, v pořadatelském partnerství
s MAS Podlipansko, o.p.s., za podpory České zemědělské
univerzity v Praze, fakulty lesnické a dřevařské a města
Kostelec nad Černými lesy.

Festival se stal setkáním středočeských členů Spolku
pro obnovu venkova ČR, jeho partnerů, partnerských orga−
nizací i jednotlivců, kteří se věnují rozvoji venkova ve stře−
dočeském kraji.

Pozvání přijali také zástupci Ministerstva zemědělství
ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Středočeského kra−
je, České zemědělské univerzity v Praze, středočeských
MAS, obcí i dalších institucí, které mají vztah ke středočes−
kému venkovu.

Cílem festivalu bylo prohloubení vzájemného poznání,
partnerství a spolupráce, jak mezi jednotlivými středočes−
kými členy Spolku pro obnovu venkova ČR, tak mezi dal−
šími aktéry venkovského prostoru i mezi venkovem a správ−
ními orgány.

Dopolední část proběhla v sále Smiřických, na zámku,
kde sídlí FLD ČZU v Praze, odpolední pak v místním pivo−
varu.

Program festivalu zahájil a moderoval předseda Spolku
pro obnovu venkova Středočeského kraje, pan Radomír
Hanačík.

Po přivítání hostů a účastníků festivalu vystoupil dětský
flétnový soubor „Pištiband“ ZŠ v Kostelci nad Černými lesy.
Poté přivítal přítomné účastníky místostarosta města Koste−

Výkup železného šrotu

a kovů

CERHÝNKY

      PO –PÁ od 9 do 15.45 hodin

první sobota v měsíci

mimo státní svátky

(11. 7. 09, 8. 8. 09, 5. 9. 09 atd.)

             od 9 do 11.30 hodin

Tel. /fax: 321 79 22 14

mobil: 604 205 328

Zajištujeme odvoz šrotu

nákl.voz.Tatra 815 s HR.

Možná individuální dohoda

pro mimo pracovní dobu.

e-mail vopavopa2@seznam.cz

PUZY s.r.o.

Žabonosy 112, 280 02 Kolín

IČ     27106811, DIČ CZ27106811

Zdeněk Vondráček jednatel 604205328
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lec nad Černými lesy, MVDr. Jan Černý a Ing. Jiří Kubeček za
Lesnickou a dřevařskou fakulty ČZU v Praze, který je součas−
ně předsedou správní rady MAS Podlipansko.

V prvním bloku dopoledního zasedání vystoupila nej−
prve Ing. Zuzana Dvořáková, ředitelka odboru venkovských
podpor PRV MZe. Hlavním tématem její přednášky byla
Celostátní síť pro venkov ČR, která byla ustavena k 1. 1.
2009.

Po této aktuální informaci vystoupil náměstek hejtma−
na Středočeského kraje, PhDr. Marcel Chládek, MBA,
Ing. Jaroslav Zelenka, předseda VRR zastupitelstva Stře−
dočeského kraje a Ing. Václav Chytil, zástupce ředitele
ÚRR ROP NUTS 2, Střední Čechy. Zmínili nutnost slou−
čení některých krajských dotačních titulů tak, aby ze stá−
vajících 24 bylo vytvořeno pouze 6–8 dotačních titulů v
rámci celého kraje. Poukázali na konkrétní možnosti fi−
nančních prostředků z jednotlivých zdrojů i jejich dosa−
vadní čerpání. V diskusi se pak, mimo jiné, hovořilo o
odvodu DPH z 5. a 6. kola příjmů žádostí PRV, když ces−
tou MZe byla dosud podpořena úhrada DPH pro žádosti
obcí z 5 kola jejich přijímání. Další kola, tedy 6. počína−

je, musí být řešena legislativní cestou, neboť současná
nařízení Komise EU takovou úhradu DPH, jako uznatel−
ného nákladu, neumožňují.

Dalším bodem programu Festivalu byla prezentace
PaedDr. Věry Libichové z AZV Kladno MZe o průběhu
a výsledcích Soutěže vesnice roku 2008 (SVR) ve Stře−
dočeském kraji a JUDr. Antonína Krejčího z MMR o sta−
vu příprav na tuto soutěž pro letošní rok 2009. Bylo kon−
statováno, že v posledních 3 letech dochází ve
Středočeském kraji ke snižování počtu přihlášených obcí
do SVR. Zatímco v roce 2007 se přihlásilo 52 obcí,
v minulém roce 49 a v roce 2009 jich je přihlášeno pouze
39. Středočeský kraj si udržoval první místo v počtu při−
hlášených obcí v rámci celé ČR a letos toto první místo
převzal Královehradecký kraj s 50 přihlášenými obcemi.
Zde stojí za připomenutí fakt, že má pouze 448 obcí, opro−
ti Středočeskému kraji s 1.146 obcemi a podíl obcí – čle−
nů SPOV ČR je na tomto počtu ve Středočeském kraji 6
z 39 přihlášených obcí.

S tématem Elektronické datové schránky v obcích obe−
známil účastníky Festivalu Ing. Petr Holub, místopředse−
da SPOV SK. Poukázal na výhody i některé problémy, sou−

visející se zavedením těchto schránek, zejména na jejich
archivaci, přípravu vyhlášek zastupitelstev k této proble−
matice a uvedl dosavadní zkušenosti při jejich implemen−
taci v Měchenicích.

Po prohlídce zámku a obědě v místním pivovaře, který
renovuje Dej Bůh štěstí, s.r.o., se stal prvním bodem odpo−
ledního programu Benchmarking venkova. Mgr. Ondřej Ma−
rek z CpKP Střední Čechy hovořil o tom, jakým způsobem
by měla být vyhodnocována efektivnost činnosti managa−
mentu DSO, MAS i obcí. V současné době probíhá projekt,
financovaný MMR, kde je zapojeno několik mikroregionů
a MAS ze tří krajů ČR. S tímto projektem bylo započato
v roce 2007 a bude ukončen v červnu 2010.

Ing. Markéta Pošíková, ředitelka MAS Podlipansko,
o. p. s., představila tuto obecně prospěšnou společnost, kte−
rá působí na území 53 obcí ve třech bývalých okresech Stře−
dočeského kraje. Jedním z partnerů MAS je i pivovar, kde
byl realizován celý odpolední program Festivalu.

S příklady dobré praxe, zařazenými do bloku s názvem
„Nechejte se inspirovat sousedy“, seznámila účastníky fes−
tivalu euromanažerka MAS Podlipansko, o.p.s., Ing. Jana
Havelková spolu s paní Michaelou Roškotovou. Předsta−
vily konkrétní příklady realizovaných projektů nejen v
rámci MAS Podlipansko, o. p. s., ale i v sousedních středo−
českých MAS.

V diskusi odpoledního bloku bylo kvitováno, že tento
festival, ačkoliv byl první, splnil svůj účel, přinesl účastní−
kům mnoho dobrých poznatků a účastníci měli příležitost
blíže se poznat, vyměnit si zkušenosti a poznat zajímavé
místo východní části středočeského regionu.

SPOV SK bude pokračovat v pravidelném pořádání fes−
tivalu i v dalších letech a to nejméně jedenkrát ročně,
s tím, že se uskuteční vždy v jiné části Středočeského kraje.

Z odezvy účastníků festivalu vyplynulo, že se organizá−
toři zhostili přípravy a organizace festivalu dobře, i když to
bylo poprvé.

Přispěla k tomu na závěr i prohlídka pivovaru, který je
v rekonstrukci a bude znova jak pivovarem, tak pivovar−
ským muzeem.

Pro další ročník festivalu si SPOV SK klade za cíl, aby se
ho zúčastnilo více členů SPOV ČR ze Středočeského kraje,
neboť především pro ně jej SPOV SK organizuje. V jeho
rámci pak budou mít možnost, z titulu svého členství, se−
známit se s velmi zajímavými a aktuálními informacemi,
které mají vztah nejen k venkovu středočeského regionu či
činnosti obecních zastupitelstev.

SPOV SK by si přál, aby se festivalů v budoucnu účast−
nila Krajská síť MAS i další partneři z venkova jako jsou,
Agentury pro zemědělství a venkov MZe na okresních úrov−
ních, zástupci zemědělských, zpracovatelských a potravi−
nářských subjektů, podnikatelské subjekty, nestátní nezis−
kové organizace a pod.

Příští festival se uskuteční opět za rok, v západní části
Středočeského kraje. Budou–li okolnosti problematice ven−
kova dobře nakloněny, uskuteční se jeho tématicky zamě−
řená obdoba ještě na podzim letošního roku.

Radomír Hanačík, předseda SPOV SK
Ing. Milan Bena, CSc., místopředseda SPOV SK
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Jak se my, Češi,

nejčastěji zbavujeme

vysloužilých

elektrospotřebičů

Každá domácnost produkuje velké
množství odpadu. Ideálně se ho zbavu−
jeme tehdy, když před domem máme
popelnici, za kterou jednoduše zaplatí−
me a o její vyvážení se pak nemusíme
starat.

Jenže dnes už většina z nás ví, že do
popelnice nelze odložit vše. Copak o ta−
kový mastný papír od salámu se popel−
nice spolehlivě postará. Jistou námahu
nás stojí roztřídění papíru, plastů či skla.
Ale i zde jsme si navykli na modré, žluté
či zelené sběrné kontejnery.

Co když se nám však rozbije mixér,
fén či žehlička? Jsme ochotni je odnést
do sběrného dvora, který může být i ně−
kolik kilometrů vzdálený?

Co napověděl průzkum?

Elektroodpad je momentálně nej−
rychleji rostoucím druhem odpadu. Ce−
losvětově nyní tvoří až pět procent hmot−
nosti pevného domácího odpadu, tedy
téměř tolik jako plastové obaly.

V zemích Evropské unie, kde se
v domácnostech ročně vyprodukuje asi
osm milionů tun elektroodpadu, roste
jeho objem tempem tři až pět procent
ročně, skoro třikrát rychleji než celko−
vý objem odpadu.

Před třemi lety, kdy v České repub−
lice začínal systém zpětného odběru vy−
sloužilých spotřebičů teprve vznikat,
v mnoha zemích Evropy již perfektně
fungoval. U nás tehdy – s nadsázkou ře−
čeno – platilo, že většina lidí elektrood−
pad rozlišovala pouze na dvě skupiny:
na ten, co se do popelnice nevejde, a ten
druhý, co se tam vtěsnat dá.

Od té doby došlo k výraznému po−
sunu. Ukázal to průzkum, který se opa−
koval v dvouletém intervalu. Lze kon−
statovat, že došlo k výrazným změnám
v uvažování lidí. S tvrzením „Díky
zpětnému odběru se nepovalují stará za−
řízení v příkopech a na skládkách“ dnes
souhlasí 72 % dotazovaných.

Domácí spotřebiče jsou výbornými
pomocníky, ale co s nimi…?

Řada občanů využívá možnosti ode−
vzdat elektrospotřebiče v rámci spe−
ciálních akcí.

Ochrana životního prostředí

Akce zaměřená na sběr
vysloužilých elektrozařízení

Na sběrných dvorech lze odevzdat
i malé domácí spotřebiče

Když se řekne „zpětný odběr elek−
trozařízení“, vybaví se podle průzku−
mu více než polovině dotázaných,
přesněji 53 % respondentů „odevzdá−
ní elektrozařízení prodejci při koupi
nového“.

Co vlastníme,

proč to vyhazujeme

Průzkum poskytuje zajímavé údaje i
ve vztahu k jednotlivým skupinám
elektrozařízení. Tazatelé zjišťovali,
kolik a kterých spotřebičů domácnosti
vlastní, jaké je jejich průměrné stáří,
nebo co bývá nejčastější příčinou je−
jich obměny.

Například lednice – alespoň jednu
vlastní 99 % českých domácností, 50
% lednic je starší pěti let. Novou si 55
% českých domácností pořizuje nejčas−
těji jednou za šest až deset let. Důvody
vyřazení staré lednice jsou v rovnová−
ze. Kvůli poruše ji přestává používat
47 % domácností, 47 % odůvodňuje
tento krok nákupem nového, lepšího
modelu. Když už dojde na likvidaci
ledničky, odevzdá ji 34 % domácností
do sběrného dvora. Za novou ji při
nákupu vymění u prodejce 20 % lidí,
13 % starou, ale ještě funkční lednici
někomu zdarma věnuje, osm procent
prodá do bazaru nebo prostřednictvím
inzerátu a stejných osm procent tako−
vý spotřebič nějakým způsobem dál
používá. Stále ještě však šest procent
dotázaných přiznává, že starou lednici
prostě postaví k popelnici.

Pro srovnání se podívejme třeba na
fény a kulmy: vlastní je 83 % českých
domácností a 56 % jich je tři až pět let
starých. Pokud dojde k výměně, je to
v 65 % případů kvůli poruše a jen v 25
% z důvodu nákupu nového, lepšího
modelu. A způsob jejich likvidace?
Největší množství těchto malých do−
mácích pomocníků, bohužel, končí v
popelnici mezi ostatním odpadem. Pod−
le průzkumu je to 44 %. V domácnos−
tech, kde mají větší ekologické zábra−
ny, ale žádné místo zpětného odběru
bezprostředně po ruce, jich dál překá−
ží 16 %, pouze 13 % fénů a kulem lidé
odevzdají do sběrných dvorů.

Příště: Každá koruna dobrá
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Turnaj mladších přípravek

„O POHÁR ČSOB“

8. 5. 2009 jsme se zúčastnili velkého a výborně obsazeného
(14 týmů!!!) turnaje na Meteoru Praha.

Skupina A– FK Baník Most, FK Meteor Praha, FK Klánovi−
ce, SKP Rakovník, AFK PEČKY, Loko Vltavín, FC Zličín.
Skupina B– AC Sparta Praha, FC Tempo Praha, SK Motor−
let Praha, FK Ravel Ústí n/L., 1SK Prostějov, SK Slaný, Ju−
nior Praha.
Sestava – Evžen Kononov, Míra Cmár, Honza Vilím, Matěj
Soukup, Lůca Doskočilová, Vojta Buřič, David Levkiv, On−
dra Mázl, Kryštof Helák, Tomáš Švára.

Zápasy ve skupině
AFK Pečky : SKP Rakovník 0:0
AFK Pečky : Loko Vltavín 2:0
(2× Levkiv)
AFK Pečky : FC Zličín 4:0

(Mázl, Cmár, Švára, Helák)
AFK Pečky : Baník Most 1:2

(Levkiv)
AFK Pečky : Meteor Praha 1:0

(Levkiv)
AFK Pečky : FK Klánovice 4:1

(2× Levkiv, Mázl, Cmár)
Celkově druhé místo ve skupině A, 13 bodů, skóre 12:3
Zápas o třetí místo

AFK Pečky : FK Ravel Ústí nad L. 1:2

Celkové pořadí turnaje
1. AC Sparta Praha
2. Baník Most
3. Ravel Ústí n/L.
4. AFK PEČKY
5. Motorlet Praha

Mládežnické turnaje AFK Pečky

V měsíci květnu jsme se dočkali dvou prodloužených
víkendů – 1. 5. a 8. 5. A protože mládežnická kopaná
v Pečkách má dobré jméno, podařilo se v oba volné pátky
zorganizovat turnaje pro mladší a starší přípravku.

1. 5. 2009
Prvomájový den patřil turnaji mladší přípravky (2001

a ml.), kterého se zúčastnilo celkem 10 mužstev rozděle−
ných do dvou základních skupin:
Skupina A – AFK Pečky, Sokol Kounice, Bohemia Poděbra−
dy, FC Lobkovice, FK Pelhřimov,
Skupina B – Sparta Praha, Viktoria Radim, Uhlířské Janovi−
ce, Polaban Nymburk, AFK Kolín.

Před skvělou diváckou kulisou se našim dětem podařilo
po dobrých výkonech postoupit ze skupiny do dalších bojů
o medaile. V semifinálovém duelu branka nepadla a tak
o postupujícím rozhodovaly penalty. V nich jsme byly úspěš−
nějším mužstvem a postoupili jsme do finále. Finálové utkání
bylo bojovné, ale pro naše děti více smolné. Nastřelili jsme
dvě tyče, ošetřovali tři hráče a dostali tři góly. Ale i přes
porážku ve finále nemuseli naši hráči věšet hlavy, protože
v tomto turnaji dokázali všem, že konečné stříbrné medaile
za druhé místo v turnaji dostali právem. V individuálním
ocenění pak byl nejlepším brankařem vyhlášen hráč AFK
Pečky Jakub Kašpar. Jménem trenérů a fanoušků pečeckého
fotbalu děkujeme dětem za vzornou reprezentaci.

Utkání ve skupině
AFK Pečky : Sokol Kounice 2 : 0
AFK Pečky : Pelhřimov 0 : 0
AFK Pečky : Bohemia Poděbrady 1 : 0
AFK Pečky : FC Lobkovice 0 : 1

Semifinále
AFK Pečky : Sparta Praha 0 : 0   4:3 na p. k.

Finále
AFK Pečky : FC Lobkovice 0 : 3

8. 5. 2009
Turnaje starších přípravek (1998 a ml.) se zúčastnilo také

10 mužstev:
Skupina A – AFK Pečky, Benešov, Bohemia Poděbrady,
Sadská, AFK Kolín,
Skupina B – Uhlířské Janovice, Polaban Nymburk, Lysá
nad Labem, Jestřabí Lhota, Říčany.

Našim starším přípravkovým dětem se tento turnaj vý−
sledkově příliš nezdařil. Přestože svedly vyrovnané zápasy,
obsadily ve své skupině poslední místo. V systému turnaje
to znamenalo, že sehrají utkání o konečné 9–10 místo
s pátým týmem druhé skupiny. Zápas o čestné umístění naši
zvládli a po vítězství tak v turnaji obsadili 9. místo.

Utkání ve skupině
AFK Pečky : Bohemia Poděbrady 0 : 1
AFK Pečky : Benešov 1 : 2
AFK Pečky : AFK Kolín 0 : 1
AFK Pečky : AFK Sadská 2 : 2

Zápas o 9–10. místo
AFK Pečky : Lysá nad Labem 2 : 1

Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kdo
se jakkoliv podílel na organizaci a průběhu turnaje, pře−
devším pak Lence Růžičkové, Jardovi Hovorkovi, Jindrovi
Medunovi. Zvlášť poděkování patří Tomášovi Kučerovi,
Jaroslavu Vorlíčkovi a Jiřímu Hlinkovi za zajištění občer−
stvení pro děti.

Zdeněk Buřič, AFK Pečky
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6. Meteor Praha
7. SKP Rakovník
8. Tempo Praha
9. Junior Praha

10. Loko Vltavín
11. 1SK Prostějov
12. FK Klánovice
13. FC Zličín
14. SK Slaný

Nejlepší střelec turnaje je DAVID LEVIV– AFK PEČKY za
7 branek.

Velké poděkování všem hráčům za vynikající výkony
a rodičům za obrovskou podporu a fandění.

Honza Pikner– trenér.

PEČECKÝ PLYŠÁK

V neděli 24. 5. 2009 se usku−
tečnil na kurtech v Pečkách tur−
naj ve volejbale starších žákyň.
Byl to první ročník PEČECKÝ
PLYŠÁK − název podle 1. ceny –
plyšového medvěda. Turnaje se
zúčastnilo pět družstev děvčat –
Lysá nad Labem, Poříčany, ZŠ
Laudova Praha a 2 družstva Pe−
ček. Turnaj se odehrál za krásné−
ho počasí a byly předvedeny bo−
jovné výkony všech družstev.
Celý turnaj byl velmi vyrovnaný, nebyl jasný favorit ani nej−
slabší celek. Za Pečky A startovala děvčata ve složení Laďka
Šátková, Jana Vernerová, Veronika Postránecká, Kačka Pro−
cházková, Anička Žáková a Terka Pavlásková. Družstvo se
snažilo o správné přebíhání na hráčské posty
a důsledné rozehrání na tři údery. Výborně hrála na síti Anič−
ka Žáková a obě nahrávačky (Kačka a Veronika) nahrávaly
na jedničku. Celé družstvo si zaslouží velkou pochvalu, pro−
tože tam, kde chyběla zkušenost a technika, byla bojovnost.

Druhé družstvo Pečky B ve složení Silva Svobodová,
Kamila Krejčová, Míša Kladivová, Vanda Zindrová, Anič−
ka Doskočilová, Eliška Říhová, Eva Cmárová a Helča Ur−

bánková hrálo v tomto složení prvně a některé hráčky i úpl−
ně poprvé zkusily šestkový volejbal. Toto družstvo před−
vedlo velmi dobrou techniku, která vyvážila nedostatek
zkušeností. Také tyto dívky si zaslouží pochvalu za vyrov−
nanou hru. Výborně nahrávaly Vanda s Aničkou a velice
dobře hrála i nejmladší hráčka turnaje Eliška Říhová.

Výsledky 1. místo ZŠ Laudova Praha
2. místo Pečky A
3. místo Poříčany
4. místo Lysá nad Labem
5. místo Pečky B

  otvírací doba: Po–Pa 7–17 h
S o 7–12 h

� LITÉ ANHYDRITOVÉ PODLAHY
� GARÁŽOVÁ VRATA
� DVEŘE − VCHODOVÉ, INTERIÉROVÉ –

30 TYPŮ A 56 POVRCHOVÝCH ÚPRAV
� NOVÁ KOLEKCE PLOVOUCÍCH PODLAH
� sTAVEBNÍ MATERIÁL A NÁŘADÍ
� ZAHRADA − ZASTŘEŠENÍ, OPLOCENÍ,

ZÁMKOVÁ DLAŽBA
� KUCHYNĚ, VESTAVNÉ SKŘÍNĚ

A NÁBYTEK NA MÍRU −
ZAMĚŘENÍ A KONZULTACE ZDARMA!

ROZVOZ DO 5 KM ZDARMA!

Sledujte naše stránky a využijte

našich akčních slev a nových nabídek.

Chapa Stavebniny

Pečky Tř. 5. května
(za Edenem, býv. vrátnice ZPA)

Tel: 774 736 030
prodejna@chapa.cz, www.chapa.cz
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S ukončením soutěžního období tu
máme i poslední turnaj našich minivo−
lejbalistek. Turnaj se odehrál v neděli
7. června na hřištích Olympu Praha.
Počasí bylo trochu větrné, ale vše se
stihlo odehrát podle časového rozvrhu
a bez deště, který stále hrozil. Pořádný
liják přišel až na vyhlášení výsledků.
A jak děvčata hrála?

Karamelky (Pečky A) hrály 4 zá−
pasy. První se Slávií prohrály 0:2, po
rozpačitém a bojácném výkonu. Dru−
hý zápas s Kometou vyhrály 2:0, kde
soupeře vysoce převýšily ve hře v
poli a nedovolily mu uhrát v setu více
jak 10 bodů. Třetí zápas se Smolko−
vou získaly remízu 1:1 ve svůj pro−
spěch o dva body. Tento zápas byl
asi největším dramatem nedělního
turnaje. Diváci se měli na co koukat
a tleskali za předvedené výkony.
První set naše hráčky prohrály 30:32,
když v nekonečném závěru zkazily
tři naše hráčky po sobě podání. Přes−
tože v prvním setu, kde pracovaly
nervy, prohrály, dokázaly ze sebe Ka−
ramelky setřást smutek a do druhého
setu nastoupily bez respektu ze sil−
ného soupeře a získaly ho pro sebe
25:21. Obrovskou radost z výhry ne−
pokazil ani poslední zápas s Danspor−
tem, který jsme prohrály 0:2. U sou−
peře hrála děvčata výškově, věkově a
tím i herně podstatně vyspělejší a bez
velkých problémů zvítězila.

Bublinky (Pečky "B") hrály 3 zápa−
sy. První se Střešovicemi prohrály 0:2.
Projevila se absence tréninku z důvodu
školy v přírodě a špatného počasí. Dru−
hý zápas s Olympem vyhrály 2:0, pře−
devším výborným podáním a nasaze−
ním. Poslední zápas s Benešovem
prohrály 0:2, kde stejně jako u Karame−
lek byl soupeř celkově vyspělejší.

Chtěla bych poděkovat rodičům,
kteří s námi jezdili na turnaje a fandili
a pak i hráčkám za jejich výkony. Dvě
hráčky už v příští sezóně budou muset
postoupit o kategorii výš, ale opět bu−
deme mít dvě družstva mini, protože
budou doplněna děvčaty z přípravky.
Přeji všem hezké prázdniny a v příš−
tích turnajích ještě lepší výsledky.

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.

Minivolejbal

Konečné pořadí mini
1. Studio Sport Praha A
2. Mikulova Praha
3. Studio Sport Praha B
4. Olymp Praha A
5. Slávia Praha A
6. Dansport Praha A
7. Kometa Praha A
8. Olymp Praha B
9. Olymp Praha C

10. Olymp Praha D
11. Benešov
12. Dansport Praha B
13. Kometa Praha B
14. Pečky A

15. Střešovice Praha
16. Slavia Praha B
17. ZŠ Smolkova Praha
18. Pečky B
19. Olymp Praha E

Nejstarší děvčata, která měla jet repre−
zentovat školu v krajském kole volejbalu
základních škol v Rakovníku, se bohu−
žel nemohla zúčatnit. Důvodem byla vý−
luka vlaků na trati Praha−Rakovník. Přes
velkou snahu se nepodařilo zajistit ná−
hradní dopravu tak, aby hráčky dojely
včas na zahájení a pak domů do 21 hodin.

R. Růžičková

Jede, jede mašinka…

Je 13. června 2009 a téměř celý rok ospalé Pečky se probudí budíčkem Radia
Blaník. Příjemný hlas moderátora a pěkné písničky snad zvednou náladu každé−
mu. Začala v pořadí již sedmá Dětská poutˇ v Pečkách. Bohatý program nabízel
možnost volby. Pro soutěživé děti byly připraveny závody v různých disciplí−
nach sborem dobrovolných hasičů. Velkým překvapením byla pirátská loď bráz−
dící vody místního rybníka a ještě větším její nádherná posádka. Páni kluci
vodáci a i holky vodačky, vřelý dík , byli jste úžasní! ! Hlavní program u nádraží
se také povedl, ať už to bylo vystoupení domácích umělců (MŠ, ZŠ) nebo profe−
sionálů. Pro škarohlídy poznámka: v neděli v 9,30 h jsem prošla městem a všude
bylo uklizeno. Pečky nemají významné historické objekty, které by lákaly ná−
vštěvníky, proto je moc dobře, že o sobě dají vědět tímto způsobem. A za to patří
poděkování zakladatelům této již tradice p. Jaroslavu Tvrzovi a Františku Dvo−
řáčkovi za vydatné pomoci sboru dobrovolných hasičů, ale i současnému vedení
města v čele se starostou p. Milanem Urbanem za pokračování.

Na závěr mám jedno velké přání: Kéž by v příštích ročnicích stála na nádraží
aspoň jedna čoudící a občas houkající mašinka.

Alena Váchalová, Horšovský Týn

Došlo po uzávěrce
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