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12. číslo  cena 6 KčXII. ročníkprosinec 2011

„Betlémy v Pečkách“

Vážení milovníci vánočních tradic
a betlémů, srdečně vás zveme na vý−
stavu Betlémy v Pečkách, která se koná
v pondělí 26. 12. 2011 od 10 do 17.30
h a od úterý do čtvrtka 27.–30. 12.
2011 od 13 do 17.30 h. v Kulturním
středisku města Pečky.

Letos na vás opět čeká mnoho novi−
nek z naší sbírky. V Pečkách bude mít
mj. premiéru Východočeský betlém He−
leny Horálkové doplněný papírovými
modely staveb od Richarda Vyškovské−
ho a kopie části historického betlému
od Karla Jankele ze 2. poloviny 19. sto−
letí, které zatím měli možnost vidět pou−
ze návštěvníci naší loňské výstavy ve
Všeradově u Hlinska v Čechách. Dále
se můžete těšit např. na kopii italského
betlému vydaného kolem roku 1920,
hezký reklamní betlém firmy Orion
a další. Letošní výstavu také obohatí
nová figurína naší vlastní výroby – na
skříňkový betlém, který nese Franta, se
přijde podívat Anička.

Pokud máte doma papírový betlém,
i neúplný nebo poškozený, který již ne−
stavíte, přineste ho s sebou na výstavu
nebo ho pošlete mezi naše betlémy na
adresu Papíroví betlemáři, Tř. 5. května
294, 289 11 Pečky. Věnovaný do naší
sbírky udělá radost mnoha lidem a vy se

Od 12. do13. 11.
se v Kaiserštejn−

ským paláci
v Praze konala

umělecká soutěž
ALLEGRO,

které se zúčastnili
i naši žáci ze ZUŠ

Pečky.
Jiřina Plzáková

získala v kategorii
1a – sólový zpěv – 3.   místo a Lukáš Nimburský získal v kategorii 2a – sólový
zpěv – 1. místo.

Oběma zpěvákům srdečně blahopřejeme.
Petra Vorlíčková, ZUŠ Pečky

s ním určitě setkáte na některé
z našich dalších výstav. Chcete−li se do−
vědět něco o historii betlémů, vidět naše
další betlémy i fotografie z jejich výro−
by, můžete navštívit naše internetové
stránky http://papirove−betlemy.sweb.cz

Věříme,  že i letošní výstava při−
spěje k příjemné sváteční náladě. Na
návštěvníky z blízka i z dáli se těší
manželé Lochmanovi, papíroví betlé−

Mìsto PeèkyMìsto PeèkyMìsto PeèkyMìsto PeèkyMìsto Peèky
pøeje svým spoluobèanùmpøeje svým spoluobèanùmpøeje svým spoluobèanùmpøeje svým spoluobèanùmpøeje svým spoluobèanùm
krásné vánoèní svátkykrásné vánoèní svátkykrásné vánoèní svátkykrásné vánoèní svátkykrásné vánoèní svátky,,,,,
hodnì zdraví, štìstíhodnì zdraví, štìstíhodnì zdraví, štìstíhodnì zdraví, štìstíhodnì zdraví, štìstí
a úspìchùa úspìchùa úspìchùa úspìchùa úspìchù
v novém roce 2012v novém roce 2012v novém roce 2012v novém roce 2012v novém roce 2012

máři z Peček. Pro skupiny lze předem
domluvit návštěvu výstavy v dopoled−
ních hodinách na e−mailové adrese pa−
pirove−betlemy@seznam.cz

Výstava se uskuteční díky pochope−
ní paní Věry Šukové, ředitelky Kulturní−
ho střediska města Pečky, které tímto dě−
kujeme. Za pomoc s přípravou děkujeme
také Milanu a Daně Staňkovým, mana−
gementu firmy Kenast Pečky.
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Rada města Pečky
konaná dne 24. října 2011

Rada města Pečky
konaná dne 7. listopadu 2011

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

– Plnění rozpočtu ke dni 30. 9. 2011.
– Hospodaření příspěvkových organizací ke dni 30. 9.

2011.
– Předložený seznam dlužníku odborem správy majetku

města a BH ke dni 30. 9. 2011.
– Výroční zprávu o činnosti Základní umělecké školy

Pečky za školní rok 2010/2011.
– Výroční zprávu o činnosti Základní školy Pečky za

školní rok 2010/2011.
– Informaci starosty o „Výzvě“ Středočeského kraje pro

podání žádostí o dotace z Fondů Středočeského kraje pro
rok 2012 do 15. 12. 2011.
Rada schvaluje:

– Zhotovení minerálních podhledů ve dvou přízemních
třídách budova „C“ MŠ Mašinka Pečky firmou Švára Tomáš,
Pečky s tím, že je nutno připravit cenovou nabídku na pro−
vedení nového vestavěného osvětlení, (otlučení omítek
bude účtováno dle skutečnosti).

– Pronájem nebytových prostor v čp. 431 Tř. 5. května,
Pečky zájemci: Miloš Volák, Ratenice, za podmínek zve−
řejněných v záměru.

– Podání žádosti o dotaci SFŽP prioritní osa 3, oblast
podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního
tepla, primárně zaměřené na realizaci úspor energie na sta−
vební akci: „Zateplení MŠ Mašinka budova A a C – etapa
2“. firmou Evropská projekční kancelář, s. r. o., Kutnohor−
ská 17, 28002 Kolín.

– Uzavření smlouvy EPK na zpracování energetického
auditu.

– Uzavření smlouvy na zpracování prováděcí PD s Ing.
Helenou Tvrzovou.

– Uzavření smlouvy s EPK na zpracování žádosti o po−
skytnutí dotace.

– Doporučuje ZM ke schválení prodej pozemku č. parc.
2265/154 (o celkové výměře 562 m2) v obci a k.ú. Pečky.
Kupující dále uhradí poplatek spojený s převodem u K.Ú.
v Kolíně.

– Podání žádosti o dotaci z grantu Středočeského kraje
pro rok 2012 v rámci Středočeského Fondu rozvoje obcí
a měst (FROM) – rekonstrukce komunikace V Horkách, pa−
nelová část.

– Podání žádosti o dotaci z grantu Středočeského kraje
pro rok 2012 v rámci Středočeského Fondu sportu, volného
času a primární prevence − instalace pevného koše v Parkha−
le Pečky.

– Podání žádosti o dotaci z grantu Středočeského kraje
pro rok 2012 v rámci Středočeského Fondu podpory dobro−
volných hasičů a složek IZS – dovybavení zásahové hasič−
ské techniky.
Rada neschvaluje:

– Nabídku firmy NTv Pictures s.r.o., – vytvoření interne−
tové reportáže na serveru www.nasetelevize.cz, včetně umís−
tění odkazu na stránkách města Pečky.

– Nabídku firmy PLANstudio Cartography na umístění
interaktivní mapy na www stránky města Pečky.
Rada ukládá:

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové
zveřejnit záměr na pronájem pozemku č. parc. 1680 v obci
a k.ú. Pečky na základě žádosti p. Němce, Chotěboř za těch−
to podmínek:

– výše nájemného je stanovena na 3 500 Kč + 20%
DPH/1 trh,

– pronajímatel zajistí sepsání nájemní smlouvy,
– nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou

od 3/2012–12/2012.
– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku č. parc. 1680
v obci a k.ú. Pečky za těchto podmínek:

– pozemek je nabízen k pronájmu za účelem nabíd−
ky zboží z obchodu květin,

– pronajímatel zajistí sepsání nájemní smlouvy
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpo−
vědní lhůtou 3 měsíce,

– výše nájemného je stanovena na 200 Kč/měsíc.
– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové

vyzvat prodejce květin a ostatního zboží vystavující na
chodníku před svými provozovnami, aby na základě zve−
řejněného záměru uzavřeli nájemní smlouvu (zábor chod−
níku) s městem Pečky.

– Vedoucí ek. správního odboru M. Bahníkové podat
podnět ministerstvu financí na zrušení povolení provozu
zařízení (videoloterijní terminály) v provozovnách: Tř. 5.
května 191 a Masarykovo nám. 24 s termínem podání do
konce roku 2011.

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové
připravit žádost o dotaci z Fondu Středočeského kraje pro
rok 2012 na FROM – rekonstrukce komunikace v ulici
V Horkách, Pečky.

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové
připravit žádost o dotaci z Fondu Středočeského kraje pro
rok 2012 na Fond sportu, volného času a primární prevence
– provoz Parkhaly Pečky.

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové
připravit žádost o dotaci z Fondu Středočeského kraje pro
rok 2012 na Fond podpory dobrovolných hasičů a složek
IZS – dovybavení zásahové hasičské techniky.

– Starostovi města projednat s ředitelkou MŠ Mašinka
Pečky p. Hanou Malou profinancování instalace minerál−
ních podhledů v MŠ, budova C, přízemí.

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové
uzavření nájemní smlouvy mezi městem Pečky a zájemcem
Milošem Volákem, bytem Ratenice, za podmínek zveřejně−
ného záměru.

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

– Oznámení o úrazu pí Ladislavy Říhové na chodníku
před budovou Sokolovny v Pečkách.
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– Dopis ředitele Krajského ředitelství PČR Stř. kraje ve
věci petice občanů města Pečky s názvem „Pomozte zasta−
vit drogy v Pečkách“.

– Žádost Svazu tělesně postižených MO Pečky o finanč−
ní příspěvek na rok 2012 a postoupení žádosti vedoucí eko−
nomicko−správního odboru pí Bahníkové.

– Navýšení příspěvku na činnost pro rok 2012 TJ Sokol
Pečky z důvodu konání Všesokolského sletu a postupuje
tuto žádost Ing. Zedníkovi – předsedovi komise pro škol−
ství, kulturu a tělovýchovu.
Rada schvaluje:

– A doporučuje ZM ke schválení změnu pravidel FRB
s platností od 1. 1. 2012.

– Použití prostředků rezervního a investičního fondu
MŠ Mašinka Pečky na opravu stropu v přízemí pavilonu C
MŠ Pečky dle cenové nabídky.

– Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku č.
parc. 1680 v obci a k.ú. Pečky s panem Jiřím Němcem (firma
Trhy a jarmarky v ČR, Chotěboř) a to na dobu určitou v termí−
nu od 1. 3. 2012 do 31. 12. 2012 za účelem provozování trhů.

– Uzavření nájemní smlouvy na pronájem garáže v ulici
Barákova Základní umělecké škole Pečky – zastoupená ře−
ditelkou Petrou Vorlíčkovou. Nájemní smlouva bude uza−
vřena od 1. 12. 2011 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
3 měsíce. Základní umělecká škola bude garáž využívat jako
skladovací prostor pro výtvarný obor dle podmínek ve zve−
řejněném záměru.

– Zkrácení výpovědní lhůty a ukončení pronájmu neby−
tového prostoru v čp. 292 v Pečkách, ul.V. B. Třebízského
k 31. 10. 2011. Výpověď podala Romana Baráthová ze zdra−
votních důvodů dne 20. 10. 2011.

– Uzavření darovací smlouvy mezi Základní školou Peč−
ky a firmou EVENT marketing s. r. o. Praha 2, ve věci po−
skytnutí materiálního daru.

– Uzavření dodatku č. 1 k SOD ze dne 30. 8. 2011 mezi
městem Pečky a firmou Komet, s. r. o. Pečky, Petra Bezruče
1035 ve věci změny termínu dokončení realizace doplnění
výbavy vozidla LIAZ 101 CAS K 25.

– Vyřazení nepoužitelného hmotného majetku likvida−
cí (scanner).

– Vyřazení z evidence majetku města části vánočního
osvětlení v počtu 7 ks .

– Přijetí finančního daru ve výši 15 000 Kč na základě
sponzorské smlouvy uzavřené mezi AUMA – Servopohony
spol. s. r. o. se sídlem Brandýs nad Labem, Boleslavská 1467
a Kulturním střediskem Pečky. Finanční dar je určen na čin−
nost dětského tanečního kroužku „DC GLOW“ působícího
pod Kulturním střediskem města Pečky.
Rada neschvaluje:

– Žádost o snížení pronájmu haly za účelem trénování
tenisu (pan Krupka – děti).

– Výměnu pozemku ve vlastnictví Dagmar Gayerové,
Praha, č.parc. 832/77 (1 246m2) za pozemek  ve vlastnictví
města č. parc. 832/59 (1 246m2).
Rada ukládá:
Místostarostovi ve spolupráci s ekonomicko−správním od−
borem připravit úpravu pravidel o poskytování půjček
z FRB do programu nejbližšího zasedání ZM.

– Starostovi města uzavření nájemní smlouvy na proná−
jem části pozemku č. parc. 1680 v obci a k.ú. Pečky s panem
Jiřím Němcem (firma Trhy a jarmarky v ČR, Chotěboř).

– Starostovi města uzavření nájemní smlouvy na proná−
jem garáže v ulici Barákova Základní umělecké škole Peč−
ky – zastoupená ředitelkou Petrou Vorlíčkovou.

– Odboru správy majetku města a BH zveřejnit záměr na
pronájem nebytového prostoru čp. 292 v ulici V. B. Třebíz−
ského v Pečkách.

– Starostovi města uzavření dodatku č. 1 k SOD mezi
městem Pečky a firmou Komet, s. r. o. Pečky ohledně změny
termínu dokončení realizace doplnění výbavy vozidla LIAZ
CAS K 25.

– Odboru správy majetku města a BH předložit RM stá−
vající ceník pronájmu Parkhaly a rovněž návrh nového ce−
níku.

Vážení občané,

vzhledem k přetrvávající problematice par-

kování automobilů na zákazových značkách:  zá-

kaz zastavení a zákaz stání jsme kontaktovali

Policii ČR, obvodní  oddělení  Pečky se žádostí

o pravidelné kontroly dodržování pravidel silnič-

ní dopravy. Jedná se zejména o místa uprostřed

města, tzn. ul. Chvalovická,  J. A Komenského ,

Tř. Jana Švermy a Tř. 5. května. V těchto lokali-

tách dochází k nepřehledným dopravním situa-

cím a ke ztíženému průjezdu nákladních vozidel

vzhledem k parkujícím vozidlům.

Děkujeme za pochopení.

MěÚ Pečky

Nové  typy

občanských průkazů

Od prosince 2011 již není možno  podávat žádosti
o vydání občanského průkazu na Městském úřadě Pečky.

Dne 1. 1. 2012 nabývá účinnosti novela zákona
č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění
pozdějších předpisů.

Od výše uvedeného data budou občanské průkazy
vydávány pouze na obcích s rozšířenou působnosti
(dále jen ORP) tj. Kolín, Český Brod,  atd.

Občané budou moci od výše uvedeného data žádat
o vydání e−OP na jakémkoliv ORP. Podání žádosti tedy
není vázáno na místo trvalého pobytu jako  u cestov−
ních dokladů.

V případě podání žádosti o e−OP se bude postupo−
vat procesně stejně jako u cestovních dokladů. Občan
bude vyfotografován úředníkem v kabince a bude po−
řízen jeho vlastnoruční podpis určený k jeho dalšímu
digitálnímu zpracování.

Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti
po dobu v nich uvedenou.

Bližší informace : ek.−správní odbor,
tel.: 321 785 984.
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Vanoce s kabelovou televizí

v Pečkách
Společnost Kabelová televize CZ pro vás připravila od

prosince několik novinek:
– do digitální  nabídky budou zařazeny  nové  tématické

balíčky
D – dětský – Disney jr., Nickelodeon, Nickelodeon jr.,
Baby TV           59 Kč/měs.

Město Pečky nabízí

k pronájmu
byt ve Velkých Chvalovicích o celkové výměře 36 m2.
Byt je určen pro osoby se sníženou soběstačností.
Informace na městském úřadě, odbor správy majetku měs−
ta, tel.: 321 785 051.

DSO Pečecký region

Masarykovo nám. 78   289 11   Pečky

Tel.: 321 621 662, 724 039 209,

Fax: 321 620 792

e-mail: info@vzcentrum.cz

http://www.vzcentrum.cz

PRONÁJEM  GARÁŽE
Nabízíme garáž na osobní automobil v centru

města k dlouhodobému pronájmu od 1. 12. 2011.

Místo: Vzdělávací centrum Pečecka

Tř. J. Švermy 141, Pečky

Cena: 800 Kč/měsíc

(v případě většího počtu zájemců rozhoduje nej-

vyšší nabídka)

Kontaktní osoba:

Lenka Hotovcová, tel. 724 039 209

Na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., dle § 39,
odst. 1 rozhodla Rada města v Pečkách  zveřejnit tento
záměr:

Pronájem nebytových prostor
v ulici   Třebízského č.p. 292

Pronájem se týká přízemních prostor

o celkové výměře 18,65 m2

Podmínky pronájmu:

– Nájemné + zálohy na služby – 5000 Kč/ měsíc

Zájemci mohou své žádosti zasílat na adresu MěÚ
v Pečkách, Masarykovo nám. 78.

Bližší informace lze získat na MěÚ v Pečkách – od−
bor správy majetku města a bytového hospodářství − tel.
č.: 321 785 051 a 321 786 643.

H – hudební – MTV Hits, MTV  Dance, MTV Rock, VH1
Classic, Mezzo                                    69 Kč/měs.
– rozšíření balíčku S – sport o program Golf Channel  za
stávající cenu
– zařazení TV Noe do Omezené volné digitální  nabídky

Výhody digitální kabelová televize:

– programová nabídka s více jak 60 TV programy
– digitální kvalita obrazu i zvuku
– programy v HD kvalitě
– možnost výběru tématických nabídek – ceník platný
od 1. 12. 2011
– pro příjem volné digitální nabídky je nutný televizor
s DVB–C tunerem, popř. set–top–box s tunerem DVB–C
– pro příjem kódovaných nabídek je nutný set–top–box
DVB–C s dekódovací Smart kartou, popř. CA modul se
Smart kartou
– více informací o set–top–boxech najdete na
www.dvb–c−shop.cz

Speciální vánoční nabídka

CA moduly  vč. dekódovací Smart karty za 990 Kč (vč.
DPH)

– při úvazku na 24 měs. se smlouvou na Základní analo−
govou nabídku

– nabídka je limitovaná
Více informací získáte u vašeho obchodního manaže−

ra při úředních hodinách.

Městská knihovna Svatopluka Čecha

Rodák, pečecký občan Martin Jansa vy-

dává ve spolupráci s Městskou knihov-

nou v Pečkách sbírku básní. Tato je ne-

tradiční formou křesťanské poezie,

která osobitým způsobem zobrazuje spo-

lečnost.

K zakoupení

v Městské knihovně od 10. 12. 2011.
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Prodejní výstava

Psychiatrická léčebna Kosmonosy
oddělení Sadská pořádá v prostorách
Městské knihovny S. Čecha v Pečkách
od 14. 11. do 31. 12. 2011 prodejní vý−
stavku výrobků pracovní terapie paci−
entů. Nabídka  bude rozmanitá − svíč−
ky, obrázky, výrobky z pedigu,
vyšívané ubrusy, ozdoby z korálků,
keramika a mnoho jiných věci.

Výtěžek z této akce bude použit na
zakoupení materiálu pro další činnost
pracovní terapie na oddělení Sadská.

Těšíme se na vaši návštěvu

Městská knihovna Svatopluka Čecha v Pečkách  zve na

prodejní výstavu obrazů

Vladimíra CísařeVladimíra CísařeVladimíra CísařeVladimíra CísařeVladimíra Císaře

v prostorách knihovny

do 23.12. 2011

Prodej svíček a slavnostních svícnů z dílny Ivy Von-

dráčkové v prostorách Městské knihovny.

Městská knihovna S. Čecha v Pečkách pořádá opět

ve spolupráci s lektorkou Květuší Ellen Dvořákovou

kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou. Datum

bude upřesněn dle zájmu. Bližší informace v městské

knihovně nebo na www.obrazekuspechu.cz

Při kreslení svého portrétu si uvolníte bloky, které vám
brání jít v životě dál  za svým cílem, na obrázku máte hmatatel−
ný důkaz toho, co umíte. Začnete si více věřit ve škole, v zaměst−
nání a hlavně v životě, naučíte se trpělivosti − nic nejde ošidit,
vše je nutné vypracovat a dotáhnout do konce. Probudíte emo−
ce jako je radost, pocit štěstí, dokážete se radovat ze života.
Vyměníte starosti a stres za pohodu a odpočinek. Propojíte
pravou a levou hemisféru (intuici a logiku)  změníte pohled na
sebe, ale i na druhé. Výborné cvičení pro dyslektiky a dysgra−
fiky. Kurz vám pomůže při přípravě na talentové zkoušky.

Milí ètenáøi,Milí ètenáøi,Milí ètenáøi,Milí ètenáøi,Milí ètenáøi,
pøejeme Vpøejeme Vpøejeme Vpøejeme Vpøejeme Vám, aby rok 2012 byl k Vám, aby rok 2012 byl k Vám, aby rok 2012 byl k Vám, aby rok 2012 byl k Vám, aby rok 2012 byl k Vám laskavý a daroval Vám laskavý a daroval Vám laskavý a daroval Vám laskavý a daroval Vám laskavý a daroval Vám radostné i úspìšné dnyám radostné i úspìšné dnyám radostné i úspìšné dnyám radostné i úspìšné dnyám radostné i úspìšné dny.....
Aby se VAby se VAby se VAby se VAby se Vám vyhýbaly nemoce a stráznì. Aby spokojenost byla u Vám vyhýbaly nemoce a stráznì. Aby spokojenost byla u Vám vyhýbaly nemoce a stráznì. Aby spokojenost byla u Vám vyhýbaly nemoce a stráznì. Aby spokojenost byla u Vám vyhýbaly nemoce a stráznì. Aby spokojenost byla u Vás domovem.ás domovem.ás domovem.ás domovem.ás domovem.

VVVVVydavatel a redakce Peèeckých novinydavatel a redakce Peèeckých novinydavatel a redakce Peèeckých novinydavatel a redakce Peèeckých novinydavatel a redakce Peèeckých novin
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Kulturní středisko Pečky

V neděli se konal v Kulturním středisku Pečky rej stra−
šidel a jiných masek.

Další prodloužená v tanečních byla ve znamení klobou−
ků. A bylo se na co dívat. Nápadů bylo hodně. Další
prodloužená bude v duchu maškarního reje. Uvítáme
v maskách i diváky.

Již po třetí zahrála k tanci i poslechu Malá dechovka
BLAŤANKA. Našla si své příznivce nejen z Peček, ale
i z okolí. Hraje jednou za měsíc a to v neděli od 14 do
17 h. Další odpoledne, kdy si ji můžete poslechnout je
11. 12 2011.

Minigolfové naděje Peček. Ani v podzimních měsících ne−
zahálejí naši hráči minigolfu a vydali se na trénink do haly
v Butovicích.

Chcete si zkusit vytvořit originální tričko,

kterým oslníte své známé?
Zveme Vás na otevřenou dílnu, tentokrát na kurz kresba na textil barvami za studena,

který se koná v sobotu 3. prosince 2011 od 13 do 17.00 hodin v Městské knihovně Pečky

V dílně můžete sobě i svým blízkým vytvořit krásná trička dle své fantazie

nebo pomocí připravených šablon. S sebou si přineste chuť tvořit a dobrou náladu.

Cena každé techniky kurzu je 250 Kč za osobu.Cena každé techniky kurzu je 250 Kč za osobu.Cena každé techniky kurzu je 250 Kč za osobu.Cena každé techniky kurzu je 250 Kč za osobu.Cena každé techniky kurzu je 250 Kč za osobu.

Bílá i barevná trika velikosti S - XXL je možné zakoupit na místě za 100 Kč

Hlásit se můžHlásit se můžHlásit se můžHlásit se můžHlásit se můžeeeeettttte na emailoe na emailoe na emailoe na emailoe na emailovvvvvé adré adré adré adré adrese jana_eichlerese jana_eichlerese jana_eichlerese jana_eichlerese jana_eichlerooooovvvvva@qa@qa@qa@qa@quickuickuickuickuick.cz.cz.cz.cz.cz, t, t, t, t, tel. 72el. 72el. 72el. 72el. 721 356 701 356 701 356 701 356 701 356 707,7,7,7,7,

nebo přímo v městské knihovně.

Těšíme se na Vás, Jana
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Unikátní Ratenický

včelařský betlém
Ježíšovo narození bylo ztvárněno

v betlémech mnoha druhů, ale včelařský
betlém, až doposavad, namalován nebyl.
Ratenickým včelařským betlémem chce−
me udělat radost všem lidem dobré vůle,
místním patriotům a včelařům obzvlášť.
Sdružení Ratenická včela chce tímto vý−
tvarným dílem oslavit 100 let spolkově
organizovaného včelaření v Ratenicích,
Pečkách a Dobřichově.  Zároveň vzdá−
me hold profesoru Adolfu Liebscherovi,
významnému českému malíři generace
Národního divadla, který před sto
lety v ratenickém kostele sv. Ja−
kuba Většího namaloval nástrop−
ní fresku Nanebevstoupení Panny
Marie. Spojení těchto dvou jubi−
leí je více než symbolicky dáno
tím, že Ratenický včelařský bet−
lém namaloval pravnuk pana pro−
fesora Liebschera, grafik Petr Lieb−
scher. Betlém je zajímavý
z několika hledisek. Betlémský
příběh je zasazen na ratenickou
náves, rozpoznáte však i dobři−
chovský kostel a další místopisně
příslušné motivy. Svatou rodinu
obklopují postavy z ratenické his−
torie i současnosti. Navíc, každý
příznivec včel lehce nalezne vý−
jevy ze života včelaře.

Papírový betlém se sestává
z jednotlivých listů velikosti A3,

které se jednoduše obstřihnou a zkom−
pletují do přiloženého stojánku. Po
svátcích může být betlém zase rozlo−
žen, takže nezabere mnoho místa.

Dobrovolný příspěvek za Ratenic−
ký včelařský betlém jsme stanovili ve
výši 140 Kč. Tento příspěvek předsta−
vuje náklady na nákup jednoho stro−
mu. Získané peníze použijeme
k výsadbě včelařsky významných stro−
mů, protože stromy vůbec kolem Rate−
nic chybí. Až vysadíme ze stromů alej,
poskytne pastvu včelám, stín pocest−
ným a malebnost krajině. S Vaší pod−
porou to dokážeme.

Ratenický včelařský betlém si mů−
žete prohlédnout na
www.ratenickavcela.cz.

Chcete−li mít  betlém doma, pak si
jej můžete za příspěvek 140 Kč převzít
v Městské knihovně Svatopluka Čecha
v Pečkách (ul. 5. května 241). Dále si jej
můžete objednat na adrese klasické
i elektronické, uvedené níže. Předáme
vám ho pak po domluvě v Pečkách nebo
v Ratenicích. Přijdete−li si zazpívat ko−
ledy na Ratenické koledování (Rateni−
ce, kostel sv. Jakuba, 24. 12. 2011,
16 hodin), bude betlém k dispozici i zde.

Ratenická včela, o.s.

4. 12.  pro děti od 14 h
Rej čertíků a jiných masek
10. 12.  od 18 h
Věneček
11. 12. od 14 h
Odpoledne
s dechovkou Blaťankou
31. 12.  pro děti  od 18 h
silvestrovské soutěže
od 19 hod.
Ohňostroj
1. 1. 2012  od 13,30 h
Novoroční špacír
okolo města
27. 1. 2012
Travesti show
29. 1. 2012 pro děti od 14 h
Dětský karneval

Kulturní středisko

Pečky připravuje
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Vánoční hodování

Vánoce za dveřmi a my si povídáme, co bývalo na svá−
tečním stole. O smaženém kapru a bramborovém salátu řeč
nebude, ostatně smažená ryba se dostala na vánoční stůl až
někdy v 19. století. My se podíváme dál do historie.

O Vánocích kdysi platily všelijaké zákazy, např. pů−
vodně neměli Čechové jíst ani maso. To na ně bylo už
příliš, vždyť na Vánoce se chystaly zabíjačky! Štědrove−
černí večeři se říkalo příznačně obžerná nebo tlustá. Ve
středověku se jedly oplatky s medem a česnekem, houbo−
vá polévka, kuba z krupek a hřibů modráků, vařené ovo−
ce, vepřové, ryby…

V 16. století se večeře skládala až z osmi chodů. Panstvo
jedlo sekanou, telecí maso, pečeného nadívaného beránka,
ryby, raky, hlemýždě, ústřice, vodní ptactvo, ovoce v cuk−
ru, sladké omáčky. Bylo to dokonalé obžerství, o kterém
mravokárce Jan Milíč z Kroměříže napsal: „Žijeme v hrůzné
době, kdy ti, kteří jedí k slavnostnímu obědu čtyři jídla, jsou
nazýváni jídelními abstinenty.“

A máme tu století devatenácté. Chudým musela stačit
muzika – kaše z ovoce, černý kuba či hrách se zelím, buch−
ta, zámožná měšťanská rodina o Štědrém dnu jedla rybí po−
lévku, kapra na černo s knedlíkem, štiku na modro, pečené−
ho úhoře, smaženou rybu, hlemýždě, jablkový závin,
cukroví, popíjela pivo, víno a punč. Příprava kapra na černo
trvala dva až tři dny, podával se s omáčkou z perníku, man−
dlí, rozinek a sladkého piva. Pro svou pracnost postupně ze
stolu mizel, protože podle spisovatele Ignáta Herrmanna:
„… dnes říkají paničky, když sní muž dva talíře rybí polév−
ky, potom patnáct nadívaných hlemejžďů a po těch dva kusy
smaženého kapra – no a potom kousek jablkového závinu,
kam by dal černou rybu?“

Následky takových hodokvasů musel často léčit věhlas−
ný profesor Thomayer, který proto neměl Vánoce rád. Mu−
sel jednou vyoperovat ze žaludku celý umělý chrup, který
hltavá babka spolkla spolu s lívancem se skořicí.

Tak daleko to snad s námi nedojde. Přeji čtenářům Pe−
čeckých novin: žádné rybí kosti v krku, žádné žaludeční
potíže a žlučníkové záchvaty!

Z. F.

Myslivci a děti

Kulturní a vzdělávací komise myslivecké rady
Nymburk se nevěnuje jenom vzdělávání členů
mysliveckých sdružení, ale i mladé generaci. Pro
děti pořádá nejrůznější akce, např. přednášky
o přírodě, zvěři a myslivosti, jaké proběhly na
ZŠ Komenského, Nymburk a ZŠ Pečky.

Ve dnech 14. května a 15. října proběhla po−
dobná akce také na chatě Mysliveckého sdruže−
ní Pečky, určená především dětem ZŠ Pečky, kte−
ré přivedla paní Kovaříková. Přijely však také ze
ZŠ Komenského z Nymburka s paní učitelkou
Plačkovou a děti navštěvující Dům dětí a mláde−
že Nymburk s paní ředitelkou Sylvou Polnickou
a paní Danou Kuchařovou. Všechny akce orga−
nizuje pan Vladimír Kněžínek, člen MS Pečky

a předseda kulturní a vzdělávací komise Okresní myslivec−
ké rady, který na nich provádí přednášky a řídí celý pro−
gram.

Po přivítání účastníků, nám paní Pavlíčková, členka klu−
bu sokolníků, něco řekla o sokolnictví a provedla ukázku
s loveckým dravcem. Poté následovala přednáška o přírodě,
zvěři a myslivosti. Děti si mohli prohlédnout modely mysli−
veckého zařízení (přikrmovací zařízení, krmelce, zásypy,
různá korýtka) a zařízení sloužící k lovu (posedy, kazatel−
ny), dále preparáty zvěře pernaté a srstnaté, trofeje lovné
zvěře, lovecké zbraně, dalekohledy, lovecké nože, tesáky
a vábničky. Součástí byla také ukázka práce loveckých psů
a procházka honitbou.

Paní ředitelka DDM měla připraveny testy, po jejichž
vyplnění měly děti možnost vyzkoušet si střelbu ze vzdu−
chovky. V závěru celé akce došlo na vyhodnocení vyplně−
ných testů, rozdání upomínkových předmětů a sladkostí
a samozřejmě i na opékání špekáčků. Na rozloučenou všem
trubač s borlicí zatroubil fanfáry a signály.

Obě akce se vydařily i díky krásnému počasí a samozřej−
mě dobré náladě všech zúčastněných.

Vladimír Kněžínek

PN 1211.pmd 22.11.2011, 22:278



12 / 2011 9

Základní umělecká škola

ZUŠ v Pečkách srdečně všechny zve na:
� Vánoční žákovský koncert,
    který se bude konat 14. 12. od 17.30 h v sále ZUŠ
� Vánoční vystoupení  ZUŠ bandu a flétnového souboru,
    které se bude konat 22. 12. od 16.30 h v sále ZUŠ
� Vánoční prodejní výstavu výtvarného oboru,
    která probíhá od 28. 11. do 2. 12. v ZUŠ

Základní škola

Pozvánky

Afrika

V úterý 18. října jsme se všichni na celý den alespoň
obrazně přenesli do horké Afriky.

V rámci naší celoroční třídní etapové hry s názvem
S Machem a Šebestovou na cestách jsme si užili první etapu
hry: projektový den Mach a Šebestová v Africe.

Předem jsme se na tento den pečlivě připravili: každý
z nás vypracoval opravdu moc povedený a zajímavý re−
ferát o Africe, mnozí přinesli nejrůznější  encyklopedie
a  jiný  obrazový materiál, někteří se pochlubili i modely
afrických zvířat. Anička Vodičková se dokonce oblékla
do originálního domorodého oblečení pro děvčata.

V hodinách čtení jsme si dopředu přečetli kapitolu „Jak
Mach a Šebestová soupeřili  s domorodým kouzelníkem
v Africe“ z knihy Miloše Macourka „Mach a Šebestová na

cestách“, v hodině hudební výchovy jsme se naučili novou
veselou písničku o malém krokodýlovi  Chňapíkovi.

Náš první projektový den v tomto školním roce zahájila
básnička s hádankou s názvem „Světadíly“. Bez problémů
jsme lehce uhodli všechny světadíly.

Pak už jsme se zabý−
vali jen jediným světadí−
lem, tedy černou Afri−
kou. Na úvod si pro
jednotlivé skupinky naše
paní učitelka připravila
malý jednoduchý testík,
který prověřil naši pozor−
nost a porozumění při
čtení už zmíněné kapito−
ly o Machovi a Šebesto−
vé v Africe. Další úkol
byl také motivovaný čet−
bou tohoto příběhu  –  ve
skupinkách jsme předvá−
děli dramatizaci vybrané
části a ostatní skupinky
hádaly, o jakou část příběhu jde.

Při hodině tělesné výchovy jsme si vyzkoušeli „lov zvě−
ře ve volné přírodě“ a zatančili tance afrických domorodců.
V hodině matematiky jsme hravě vyřešili další matematic−
kou šifru − tentokráte to byla zajímavost o Africe.

Moc se nám líbila i projekce o roztomilých lvích a slo−
ních mláďatech a poslech dalších nových „afrických“ pís−
niček s názvem Sloni, Velbloudi, Opičí kapela, Pět minut
v Africe a Afrika.

Na závěr našeho školního „putování“ Afrikou  jsme si
vytvořili krásné domorodé šamany.

Všichni se celý den moc snažili, výkony byly vyrovna−
né a tak nakonec  se stejným počtem bodů zvítězily  skupin−
ky Jonatáni a Pažouti  a  o jediný bodík za nimi pak skončila
skupinka  Šebesťáků  a Sluchátek.
                                                                                        Žáci 3. B

�

Pečky v předmětu

Člověk a jeho svět

Po celý měsíc říjen jsme se v předmětu Člověk a jeho
svět učili o našem městě.

Pomocí referátů, dobových fotografií a  různých kniž−
ních publikací jsme se seznámili s historií Peček.

Současnost našeho města je zajímavá a rozhodně neu−
nikla našemu zájmu.

V hodinách jsme používali obrázky, knihy, plány měs−
ta, počítačovou prezentaci a další názorné pomůcky.

Aby byly naše informace kompletní, navštívili jsme
Městský úřad v Pečkách. Ujal se nás starosta města pan Mi−
lan Urban. Přátelsky nás přivítal v obřadní síni městského
úřadu. Doplnil naše poznatky o nové informace z historie
a současnosti Peček. Prozradil nám některé plány do bu−
doucnosti. Z těch nás nejvíce zaujala myšlenka postavit
novou velkou tělocvičnu. Pan starosta neúnavně odpoví−
dal i na naše otázky.
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Ajaxův zápisník

Ajax je služební pes a pracuje se svým psovodem u Poli−
cie České republiky. Naučí děti spoustu užitečných věcí,
které využijí ke zvýšení vlastní bezpečnosti.

Ve škole nás ovšem nenavštívil živý pes Ajax, ale milá
paní policistka s hodností poručíka. Poslední říjnový den

za námi přišla již po−
druhé a pomohla dě−
tem splnit úkoly
v Ajaxově zápisníku
pro tento měsíc.

V zápisníku se
děti setkají s různý−
mi úkoly a situacemi,
které napomáhají
zvýšit jejich bezpeč−
nost. Např. s doprav−
ní výchovou z hle−
diska chodce
i cyklisty, s proble−
matikou mezilid−
ských vztahů (šika−

nou) nebo nebezpečím užívání návykových látek.
Těšíme se na každou návštěvu paní policistky. Za správ−

né plnění úkolů mají děti slíbenou odměnu, ale to bude
překvapení až na konci školního roku. S jistotou víme jen
to, že živý pejsek Ajax to nebude. Nevadí!

Za žáky a žákyně II. A a II. B jejich paní učitelky
Mgr. Marcela Němcová a Mgr. Jaroslava Pospíšilová

Kromě nových poznatků jsme si odnesli také pohledni−
ci Peček a malou sladkost.

Děkujeme panu starostovi za vlídné přijetí.
Rádi bychom ještě navštívili místní sběrný dvůr. Informa−
ce, které tam zjistíme, využijeme v celoškolním projektu
Recyklohraní. Doufejme, že zjištěné poznatky proměníme
v soutěžní  body pro naši školu.

Všechny informace jsme shrnuli v projektu „Jsem sta−
rosta města“. Vyhledali jsme a zpracovali další zajímavosti
o Pečkách. Zamysleli jsme se nad tím, co a jak by se dalo
změnit v našem městě.

Žáci 3. A a 3. B

Prvňáci sázeli svoje stromy

Na začátku léta získalo MAS Podlipansko podporu od TPCA
na výsadbu stromů ve volné krajině. Dne 2. listopadu se
naši šikovní prvňáci vydali pomoci zahradníkům s vysazo−
váním ovocných stromů podél chodníku v blízkosti benzí−
nové stanice v Pečkách. Pan Kapr přivezl celkem 10 stromů.

Příběhy Ferdy Mravence

1. 11. 2011 se žáci z druhých tříd vypravili do Prahy.
V divadle Gong zhlédli příběh Ferdy Mravence a jeho ka−
marádů brouka Pytlíka a Berušky. Herci, kostýmy, scéna,
písničky, to vše bylo skvělé a skvěle se bavily i děti. Tles−
kaly a radily hercům, když „něco popletli“.

S příběhem Ferdy Mravence se setkáme nejen v divadle,
ale i v hodinách čtenářské gramotnosti, a v hodinách vý−
tvarné výchovy, kde si namalujeme také krásné obrázky.
Pošleme je do divadla. Určitě se budou líbit!

Těšíme se na další představení!
 Mgr. J. Pospíšilová

�

Děti se rozdělily do skupin po 5 členech.  Do předem
připravených děr zasazovaly stromky, pěchovaly
hlínu a zalévaly.

Někteří si z domova přinesli lopatku, ostatní
vydatně pomáhali rukama. Za odměnu získali lízát−
ko (pěkně nám obarvilo pusy) a oplatku. V závěru
každý svému stromu popřál přání do života. Akce
se dětem moc líbila.

Pro naše prvňáčky jsou to „jejich stromy“, které
budou pravidelně sledovat, jak rostou. Věříme, že
se jim bude dobře dařit (jak stromům, tak i dětem).

Třídní učitelky
Mgr. Alena Pechová a Mgr. Iva Hujerová

�
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Podzim v první třídě

Poprvé v roli školáků jsme  měli možnost si užít projek−
tový den, a to na téma „Podzim“.

Celému dni předcházela důležitá příprava.
V hodinách prvouky jsme si hodně povídali o plodech, které

rostou na stromech. Některé jsme poznávali pomocí čichu a chuti.
Bylo legrační, že se našli tací, kteří si podle čichu spletli hrušku
s jablkem. Asi to nebylo zase tak jednoduché.  Pomocí jazykové
říkanky „Na dubu žaludy na buku bukvice…“ víme, kde co roste.
Hmatem jsme rozlišovali jehličnaté a listnaté stromy… atd.

Prožitkový kurz

žákovského parlamentu

Ve dnech 11. až 14. října se členové našeho žákovského
parlamentu, společně se zástupci školy T. G. M z Poděbrad,
zúčastnili prožitkového kurzu v Horním Bradle.

Po dvouhodinové cestě jsme konečně dorazili na místo.
Ani jsme si nestihli vybalit a už si nás lektoři odvedli na
louku, kde na nás čekal Iáson. Celý kurz byl formou her na
téma Iáson a jeho cesta do Kolchidy.

Hned jsme se naučili rozdělávat oheň, stavět stan, pou−
žívat buzolu a také uvázat uzel přátelství.

Večer jsme hledali vzkaz od Iásona, který zněl „Sám
nejsi nic, posádka je víc!“ A při dalších aktivitách se nám
tato věta opravdu potvrdila!

Každé ráno jsme začínali nemilou rozcvičkou. Dopo−
ledne pak přišli hry, u kterých jsme museli použít hlavně
spolupráci a trochu zapojit své mozky. Díky těmto aktivi−
tám se nám podařilo nalodit se jako Iásonovi vojáci (Argo−
nauté) na jeho loď Argo.

Odpoledne nás ale bohužel čekalo nemilé překvapení.
Naše loď je přetížená! Abychom ji odlehčili, museli jsme

běhat s věcmi nebo lidmi, každá trasa znamenala několika−
kilogramové odlehčení.

Další dopoledne jsme museli bojovat se zlými Bebriky,
kteří nás nechtěli pustit přes své území, abychom došli až
do Kolchidy – úspěšně jsme vyhráli!

Odpoledne na to jsme se pak rozdělili do 4 skupin, ve
kterých jsme si připravili divadlo o tom, co jsme na prožit−
kovém kurzu zažili a co nás zaujalo.

Poslední večer jsme potmě v lese hledali a NAŠLI Zlaté
rouno. Byli jsme u cíle!!! …a také jsme si jako vzpomínku
vyrobili trička.

Během kurzu jsme si vymysleli vlastní název našeho
parlamentu a to sice Motor školy a pokřik:  „I can ´t go on,
I will go on!“ (volně přeloženo – I když se mi zdá, že nemů−
žu dál, jdu dál!).

V pátek jsme se museli rozloučit s našimi lektory i ka−
marády z Poděbrad.

I když to vypadalo, že jsme si většinou hráli, vrátili jsme
se domů nejen s novými zážitky, ale i s cennými zkušenost−
mi, které budeme moci uplatnit v práci našeho žákovského
parlamentu ve škole.

Kurz se nám velmi líbil a těšíme se na další činnosti.
Za „parlamenťáky“ sepsala V. Jetmarová a L. Březinová

Další přípravou bylo přinesení přírodnin, plodů a někte−
ré maminky nám pomohly vyrobit dokonalé dýňové strašá−
ky, děkujeme.

Ještě jsme srazili lavice, abychom mohli pracovat ve
skupinách a vše vypuklo.

Začala Živá abeceda – do dvojice jsme dostali  obálku
s rozstříhaným překvapením. Nadšeně jsme se vrhli do sklá−
dání a za chvíli se nám objevily podoby nového písmenka.
Máme ve třídě takové šikulky, kteří poznali, že tajemné
písmeno je P. Přiřazovali jsme ho ke slovům, jako např.
projekt, podzim, prázdniny, pětka… hledali jsme ho po tří−
dě a vymýšleli další slova.  Tu pětku se máme naučit psát
doma za DÚ, aby nás ve škole moc nestrašila.

Druhou hodinu na nás čekal veliký ježek. Naším úko−
lem ho bylo postupně ve dvojicích dotvořit. Využili jsme
různé techniky: lepení,  malování,  kreslení a dodekorování
pomocí přinesených přírodnin.

Na závěr jsme uspořádali výstavu s focením.
Celý den měl úžasnou atmosféru, kterou podpořilo nád−

herné prostředí a společná práce.
Původně jsme měli jít ještě sázet stromy, ale bohužel

nedorazily, takže jsme na ně vyrazili až o týden později.

Vaši prvňáci s paní učitelkou  Mgr. Alenou Pechovou
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Příběhy bezpráví

V měsíci listopadu proběhl v rámci vyučovacích hodin
občanské výuky, dějepisu a angl. jazyka na naší škole pro−
jekt  z nabídky o.s. Člověk v tísni.

Projekt měl dvě části, tématem byla emigrace občanů
naší republiky v letech minulého století.

V první části bylo žákům promítnuto DVD Za železnou
oponou, ve druhé části proběhla na zvolené téma beseda,
které se velice ochotně, tak jako v loňském roce, ujal občan
Peček pan Schulz. Poutavou formou doplnil obsah filmu i
vyučovacích hodin, ve kterých byl projekt uskutečněn. Přes−
tože délka besedy mírně přesáhla čas odpoledního vyučo−
vání, žáci po celou dobu soustředěně poslouchali.

Pan Schulz našim žákům věnoval svůj volný čas zcela
zdarma, proto mu patří naše poděkování.

ZŠ Pečky ( bývalá zvláštní škola), K. Vyskočilová,
P. Staňková, Mgr. J. Heroldová

Třeťáci na sběrném dvoře

v Pečkách

Naše škola se zapojila do projektu Recyklohraní. Cílem
je nejen získat nové informace o třídění a recyklování od−
padků, ale také zabodovat v soutěži.

Rozhodli jsme se, že se pokusíme nějaké body pro školu
získat. Vybrali jsme si návštěvu sběrného dvora, kde jsme
měli zjistit odpovědi na několik otázek.

8. listopadu jsme se, vyzbrojeni psacími potřebami a nad−
šením, vydali na návštěvu.

Na sběrném dvoře nás čekal pan Černý. Podrobně nám
vysvětlil, co všechno a kam se ukládá. Zjistili jsme, že po−
kud odpadky správně třídíme, dá se téměř vše znovu re−
cyklovat. A to je dobrá zpráva pro naše životní prostředí.

Obdivovali jsme, jaký pořádek v celém areálu panuje.
Měli bychom si vzít příklad.

Nejvíce nás zaujalo, že součástí sběrného dvora je kotec
pro zatoulané domácí mazlíčky. V době naší návštěvy byl
naštěstí prázdný.

Došlo samozřejmě i na soutěžní otázky. Pan Černý trpě−
livě odpovídal na všechny naše dotazy.

Seznámili jsme se také s tím, jak se čistí odpadní voda
z našeho města.

Zpátky jsme si kromě mnoha nových poznatků od−
nesli i spoustu letáčků a jiných propagačních materiálů,
abychom mohli poučit doma rodiče, jak správně třídit
odpad.

Exkurze se nám velmi líbila. Děkujeme pracovníkům
sběrného dvora, že nám návštěvu umožnili a krásně se o nás
starali.

 Třeťáci ze ZŠ Pečky

ZÁMEK RADIM
2. 12. Vánoční zpívání na nádvoří zámku – koledy v podání
MŠ a ZŠ Radim. Začátek od 17 h. 3. –5. 12. Nadílka v pekle
/ R. Mikulášská prohlídka zámku s nadílkou. Začátky pro−
hlídek: 16 h., 17 h., 18 h., 19 h. Nadílku pro své děti si přines−
te s sebou. 8.–20. 12. Vánoce na zámku – vánočně laděné
prohlídky zámku, dobová výzdoba, dávné tradice…
Ve všední dny s programem pro MŠ a ZŠ  / R
10. 12. ADVENTNÍ KONCERT – Vox Nymburgensis  / R – V
hlavním sále zámku od 18 h. 17. 12. Večerní vánoční prohlíd−
ky zámku při svíčkách  /  R. Od 17. 12. Vvýstava Betlémů.
Zámek je otevřen celoročněZámek je otevřen celoročněZámek je otevřen celoročněZámek je otevřen celoročněZámek je otevřen celoročně

R − U takto označených akcí a prohlídek je nutná rezervace.
Zámek Radim u Kolína, tel.: 603 21  24 62, 603 83 39
81, 326 78 72 30, info@zamek−radim.eu
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Anděl z Polabí přiletěl k arcibiskupovi pražskému
Pražské arcibiskupství přivítalo u příležitosti Dne vzniku samostatného Čes−

koslovenského státu konferenci místních akčních skupin s názvem „Svoboda je
volba?! 20 let svobody na venkově“.

Konference se zúčastnila i ředitel−
ka MAS Podlipansko ing. Markéta Po−
šíková.

Již po tři roky spolupracují míst−
ní akční skupiny z celé ČR pod ve−
dením MAS Říčansko s Ekumenic−
kou radou církví ČR.

Nejviditelnějším výstupem spolu−
práce je akce Modlitba za domov, kte−
rá se každoročně koná dne 28. 10. na
Řípu. Obsahem akce je společná pouť
na Říp pro celou rodinu, tzn. s dopro−

vodným programem pro malé i velké.
Účastníci akce se na závěr – odpoled−
ne sejdou na společné modlitbě v kos−
tele v Krabčicích. Jedná se o přímý
přenos České televize, který moderu−
je Martina Kociánová. Modlitba je
prokládána zamyšlením zajímavých
osobností, příběhy z našeho venkova
a zpěvem.

V roce 2011 se součástí této spo−
lečné akce stala i konference „Svobo−

Mons. Dominik Duka a paní Ludmila Třeštíková
z MAS Říčansko .

Dne 13.
prosince
uplynou
čtyři roky od
smrti
paní

Vzpomínka

Gratulace
�

Vlasty Růžičkové.

Všichni kdo jste ji měli rádi vzpo−
meňte s námi.

Rodina

Na Štědrý den
oslaví  75.
narozeniny
naše drahá
maminka,
babička
a prababička
paní

Věra Trnková
z Peček.

Do dalších dlouhých let jí přejí
hlavně hodně zdraví, štěstí a spokoje−
nosti

dcera Jana a syn Milan s rodinami

Řádková inzerce

a společenská

kronika v Pečeckých novinách

da je volba?! 20 let svobody na venko−
vě“. Jedná se o zvláštní akci, která se
výrazně odlišuje od běžné představy
o konferenci. Tato je zvláštní svým du−
chovním rozměrem, který byl podtržen
důstojným místem konání. Nad důle−
žitostí a smyslem svobody v dnešní
společnosti a definicí pojmu svoboda
se zamýšleli osobnosti jako je filozof
Daniel Kroupa, šéfredaktor Českého
rozhlasu 6 (dříve Svobodná Evropa)
Daniel Raus, filozof a politolog Jiří

Pehe, starosta Říčan
Vladimír Kořen, soci−
olog Jan Hartl a řada
dalších osobností
z řad členů Ekume−
niské rady církví
a místních akčních
skupin.

Celá akce byla
ukončena promlu−
vou Arcibiskupa
pražského Mons.
Dominika Duky, kte−
rý jako poděkování
za záštitu pořádání
této akce obdržel od
zástupců místních
akčních skupin kera−
mického anděla.
Tento krásný dar
„přiletěl“ z dílny
Bronislava Kuby
z Hrabalova Kerska,
jedná se o výrobek
s certifikátem „Pola−
bí – regionální pro−
dukt“ a byl „vyto−
čen“ speciálně pro
tuto slavnostní příle−
žitost.

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

MAS Podlipansko je nezisková or−
ganizace (obecně prospěšná společ−
nost – o.p.s.), která byla založena v roce
2006. Společné řešení problémů a zlep−
šování prostředí pro život – prostě pro−
jekty, jejich realizace a dotace české
i evropské, to je hlavní důvod, proč
„MASka“ vznikla. Nyní má MAS Pod−
lipansko 49 členů (obce, neziskové
organizace, podnikatelé, občané) úze−
mí Podlipanska čítá 56 obcí ležící
v pomyslném trojúhelníku Kolín, Čes−
ký Brod a Říčany.

ZDARMA!

Plošná inzerce
A4 – 2 000 Kč, A5 – 1 000 Kč, A6 – 500 Kč, A7 – 250 Kč
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MAS Podlipansko, o.p.s. vyhlašuje dne 21. 11. 2011
v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ
Územní vymezení podpory:
Barchovice, Bečváry, Břežany I, Černé Voděrady, Červené
Pečky, Dobřichov, Dolní Chvatliny, Drahobudice, Horní
Kruty, Hořany, Hořátev, Hradištko, Chotutice, Jevany, Kbel,
Klášterní Skalice, Konojedy, Kořenice, Kostelec nad Čer−
nými lesy, Kostelní Lhota, Kouřim, Krupá, Krychnov,
Křečhoř, Libodřice, Lošany, Malotice, Milčice, Nebovidy,
Nová Ves I, Nučice, Oleška, Pašinka, Pečky, Písková Lhota,
Plaňany, Polepy, Polní Voděrady, Radim, Radovesnice I,
Ratboř, Ratenice, Sadská, Svojšice, Tatce, Toušice, Třebov−
le, Velim, Vitice, Vrbčany, Vrbová Lhota, Vyžlovka, Za−
lešany, Zásmuky, Žabonosy, Ždánice.
Termín příjmu žádostí: 21. prosince 2011 v době 9–16 h.
Místo podání: Kancelář MAS Podlipansko, o. p. s., Chvalo−
vická 1076, 289 11 Pečky.
Způsob podání: Žádost o dotaci v předepsaném formátu pdf.

Závazná osnova žádosti o dotaci a další dokumenty včetně
fichí aktuálních pro tuto výzvu jsou k dispozici na webo−
vých stránkách MAS www.podlipansko.cz spolu s dalšími
informacemi.

Předkládané projekty musí být realizovány v územní
působnosti MAS Podlipansko, o.p.s. Délka realizace pro−
jektu je maximálně 24 měsíců od podpisu Dohody o po−
skytnutí dotace. Během vyhlášené výzvy budou probíhat
osobní konzultace, termín je nutné předem dojednat telefo−
nicky nebo mailem.

Kontakt:
Ing. Jana Havelková, realizační manažer SPL,
TF: 721−170−388, projekty@podlipansko.cz
Ing. Markéta Pošíková, ředitelka MAS Podlipansko,o.p.s.,
TF: 602−578−297, info@podlipansko.cz

V rámci této výzvy budou přijímány žádosti o dotaci
pro následující Fiche:
Fiche 5: Podpora místních mikropodniků (alokace 1 mil. Kč)

Oprávnění žadatelé: Fyzické a právnické osoby podni−
katelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení
do kategorie mikropodniků; žadatel nesmí být zemědělský
podnikatel
Fiche 6:  Venkovský cestovní ruch – služby (alokace 2,1
mil. Kč)

Oprávnění žadatelé: zemědělský podnikatel, tzn. fyzická
nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě,
obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová
sdružení právnických osob, nezemědělské podnikatelské sub−
jekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu.
Fiche 7:  Venkovský cestovní ruch – krajina (alokace 1,1
mil. Kč)

Oprávnění žadatelé: Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická
nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě,
obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová
sdružení právnických osob, nezemědělské podnikatelské sub−
jekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu.
Fiche 8:  Podpora tvorby územních plánů (alokace 0,2 mil. Kč)
Oprávnění žadatelé: obce.

Celková alokace finančních prostředků na tuto výzvu je
4,4 mil. Kč.

Ing. Markéta Pošíková, ředitelka MAS Podlipansko, o. p. s.
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Volejbal –

úspěšná vlna

Koncem října a začátkem listopa−
du nastala ve všech našich kategoriích
vlna úspěchů. První výsledky
byly v mladších žákyních, kte−
ré na druhém turnaji hrály
v druhé lize, kam po prvním
turnaji postoupily a vedly si
velmi dobře. Druhou ligu udr−
žely jednou výhrou a dvěma
porážkami, kde bojovaly se
soupeřkami o každý míč a pod−
lehly až za stavu 23:25 a 27:29.
Od druhého místa nás dělily
2 míče.

Další úspěch byl v okres−
ním kole základních a střed−
ních škol, které naše hráčky
s přehledem vyhrály bez ztráty
jediného setu a mohly se ve
škole pochlubit zlatými medai−
lemi.

Veselo nám bylo i na dru−
hém turnaji starších žákyň,
kde jsme nastoupily proti sil−
nému domácímu družstvu,
které sestoupilo z druhé ligy.
První set jsme prohrály ovliv−
něné nevolností jedné z hrá−
ček, ale do druhého jsme se
vrhly bez respektu ze sebevě−
domého soupeře a přehrály
jsme ho o 5 bodů, v rozhodu−
jícím setu jsme soupeři dovo−
lily jen 8 bodů. Dalšími dvě−
ma výhrami jsme si zajistily
postup do druhé ligy.

Vrchol úspěšné vlny byl
v neděli 13.11. na Krajském
přeboru minivolejbalu v Kolí−
ně, kde nám startovalo 7 druž−
stev – 3 v modrém a čtyři v čer−
veném minivolejbalu –
z celkového počtu 50 družstev.
Pro velkou účast byl program

Sport
turnaje velice náročný a o to víc nás
těšilo umístění. V modrém mini jsme
získaly stříbro a bronz, třetí družstvo
obsadilo 7.příčku. V červeném nám
2 družstva vyhrála své skupiny. Áčko
obsadilo celkově 5.místo poté, co na−
razilo ve vyřazovacích bojích na vítě−

ze (stříbrné a bronzové družstvo před−
tím porazilo ve skupinách). Béčko ob−
sadilo 10.místo po výborném výkonu.
Céčko a déčko bylo složeno
z hráček, které byly na turnaji červe−
ného mini poprvé a obsadily 27.
a 34.místo.                                         RR

PN 1211.pmd 22.11.2011, 22:2816
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