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3. číslo  cena 6 KčXII. ročníkbřezen 2011

Dozvěděli jsme se

odjinud

Ve středu 27. října 2010 se v Pra−
ze u příležitosti státního svátku vzni−
ku samostatného Československého
státu předávaly medaile a plakety Ha−
sičského záchranného sboru České
republiky za záchranu životů, za
dlouholetou práci i za zásluhy
o bezpečnost. Předáno bylo celkem
59 medailí.  Dostal se nám do ruky
časopis Alarm Revue a my tam ob−
jevili mezi vyznamenanými dvě „Pe−
čandy“  – Šárku Jedličkovou a Pav−
lu Dürrovou.

Medaile za statečnost jsou udělo−
vány odvážným a statečným lidem,
kteří neváhali a dokázali zachránit
život někomu úplně cizímu a my by−
chom měli být hrdí, že takoví lidé se
našli i mezi našimi spoluobčany.

re

Sčítání lidu, domů

a bytů 2011

Sčítání lidu, domů a bytů se v Čes−
ké republice uskuteční na jaře 2011.

Rozhodným okamžikem, ke kte−
rému sčítání proběhne, bude půlnoc
z 25. na 26. března 2011. Poprvé v his−
torii se budou sčítat všechny země  EU
z nařízení Evropské komise v jeden
společný rok. Náklady na sčítání lidu
jsou v České republice přibližně 250
Kč na osobu (tedy cca 10 EUR na jed−
noho obyvatele, což je při tomto způ−
sobu sčítání částka v  Evropské Unii
obvyklá ).         

(Více na straně 2, 3 a 4.) V lednu probíhaly další soutěže mládežnického volejbalu. (Více na straně 15.)
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Novinky sčítání lidu 2011

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou
řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí infor−
mační technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích
sčítání.

Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti
a s tím související legislativní opatření, nově tak přibude
např. dotaz na registrované partnerství.

Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způ−
sobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy
a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky
na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani
dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statis−
tiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využí−
vat osobní počítač a připojení k internetu.

Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací for−
muláře na internetu a odesílat je on−line nebo prostřednic−
tvím datových schránek. Tento způsob předávání informa−
cí patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.

Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci
České pošty.

Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat
domovní a bytové listy prostřednictvím datových schránek.

V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozi−
ci bezplatné telefonní centrum s operátory, kteří budou při−
praveni pomoci se všemi dotazy o sčítání.

Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskuteč−
nilo tzv. Minisčítání, ve kterém si mohli žáci a studenti
zábavnou formou vyzkoušet práci se statistickými daty
a také zjistit, jak jsou tyto údaje užitečné a zajímavé.

Generálka na Sčítání lidu
V České republice se loni od 6. dubna do 7. května usku−

tečnilo zkušební sčítání lidu. Celkem 6,4 % obyvatel vyu−
žilo možnost odeslat formuláře elektronicky přes internet,
ostatní zvolili klasickou cestu a vraceli formuláře komisa−
řům nebo je posílali poštou.

Pro zkušební sčítání vybrali statistici 0,5 % obyvatel
České republiky, aby prověřili všechny potřebné proce−
sy před ostrým sčítáním v příštím roce, otestovali srozu−
mitelnost a přehlednost formulářů a vyzkoušeli nové tech−
niky skenování dat. „Sčítání lidu se na našem území
provádí pravidelně od roku 1869. Letos se poprvé v his−
torii testovalo i elektronické vyplňování sčítacích on−
line formulářů na internetu, které bude při sčítání příští
rok úplnou novinkou,“ upozorňuje místopředseda Čes−
kého statistického úřadu Stanislav Drápal. „Samotné in−
formace z dotazníků nebyly při zkušebním sčítání tím
nejdůležitějším, zaměřili jsme se hlavně na srozumitel−
nost otázek a formulářů. Výstupem byla zpráva, jaké pro−
cesy je potřeba pro ostré sčítání zlepšit a kde jsou slabá
místa nových systémů.“

Historie sčítání lidu
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec.

Na našem území se soupisy obyvatel tvořily už ve středově−
ku, kdy sloužily panovníkům k vojenským a daňovým úče−
lům. Zpočátku zahrnovaly pouze část populace. Za vůbec
nejstarší dochovaný soupis na českém území je považován
soupis majetku litoměřického kostela z roku 1058, který je
součástí zakládací listiny knížete Spytihněva II.

Za významný mezník pak lze označit rok 1753, kdy byl
vydán patent císařovny Marie Terezie o každoročním sčítá−
ní lidu. Novou kapitolu v historii sčítání obyvatelstva
v habsburské monarchii zahájilo sčítání provedené v roce
1754. Poprvé se konalo současně a jednotně na celém úze−
mí soustátí.

Rozsah informací i kvalita dat se začala významně zvy−
šovat od roku 1869, kdy se uskutečnilo první moderní sčítá−
ní lidu na našem území. Jediné sčítání, které se v novodobé
historii Československa nekonalo, bylo v roce 1940 kvůli
2. světové válce.

Základní termíny sčítání lidu

26. února 2011
Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplat−

nou linku 800 87 97 02 se mohou lidé obracet s dotazy
a nejasnostmi ohledně sčítání každý den od 8:00 do 22:00.

Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem
do schránek informační letáky o blížícím sčítání. Zároveň
s letákem vhodí komisař do schránky lísteček s návrhem
termínu, kdy do dané domácnosti přinese sčítací formuláře.
Každá domácnost najde ve schránce letáček nejpozději
6. března.
7. března 2011

Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roz−
nášet formuláře. Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ
LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc
žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě oran−
žový DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 25. břez−
na 2011.
25. / 26. března 2011

Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamži−
kem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují
podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.

Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půl−
noci, tak ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do
sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půl−
nocí, tak bylo v rozhodný okamžik mezi námi a je třeba tuto
radostnou novinu do sčítání uvést.
26. března 2011

V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací
formuláře. Existují tři základní cesty:
  Internet,
  Předání sčítacímu komisaři,
  Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kteréko−
liv poště.
14. dubna 2011

Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat for−
muláře − ať už je budou odesílat přes internet, poštou v obál−
ce nebo osobně předávat sčítacímu komisaři.
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20. dubna 2011
Končí činnost call centra s bezplatnou linkou 800 87 97

02. Dále bude k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo
Českého statistického úřadu 274 057 777, které je v provo−
zu v úředních dnech. Stále bude také fungovat informační
email info@scitani.cz.

 Stav obyvatel k 31. 12. 2010

Pečky Velké Chvalovice Celkem

muži 1962 179 2141

ženy 2018 196 2214

celkem 3980 375 4355

 ZMĚNY ZA 1-12/2010

narozených 37

zemřelých 57

přestěhovaných v obci 104

přistěhovaných 106

odstěhovaných 87

Sčítání lidu krok za krokem

1) Blíží se první návštěva komisaře.
Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou roznášet sčí−

tací formuláře, najde každá domácnost ve své schránce letá−
ček se základními informacemi o sčítání lidu. Spolu s tímto
letáčkem bude v každé schránce lísteček Informace o kon−
taktních osobách a místech, kde bude uvedeno jméno sčíta−
cího komisaře, který formuláře přinese, číslo jeho průkazu
a termín, kdy do domácnosti přijde. Jméno komisaře a číslo
obvodu, ve kterém provádí sčítání, bude možné ověřit
v každé obci na úřední desce. Čas návštěvy budou volit
komisaři nejčastěji v pracovní den v podvečer nebo o ví−
kendu, aby zastihli rodinu doma. Materiály budou komisaři
roznášet do schránek od 26. února do 6. března 2011.

2) Jak poznám sčítacího komisaře?
Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazo−

vat speciálním průkazem sčítacího komisaře, který bude
předkládat při návštěvě v každé domácnosti společně s ob−
čanským průkazem. Zároveň bude mít přes rameno modrou
tašku s velkým žlutým logem České pošty.

3) Komisaři roznáší formuláře.
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března

každou domácnost v ČR a předají jí dotazníky pro všechny
osoby, které tam žijí (včetně návštěv či podnájemníků, kte−
ří budou v době rozhodného okamžiku v domácnosti třeba
jen přechodně).

Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře
s vysvětlivkami:

Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti
dostane svůj vlastní)

Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden)
Oranžový domovní list (ten dostanou pouze majitelé

nebo správci domů)
Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro všechny

členy domácnosti. Formuláře vám komisaři předají osobně
proti podpisu.

Pokud vás zastihne komisař v místě vašeho trvalého bydliš−
tě, bude už  na formuláři dopředu předtištěno vaše jméno a pří−
jmení. Pokud vám bude formuláře předávat na jiné adrese, vypl−
ní komisař údaje v hlavičce ručně do prázdného formuláře.

Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způ−
sobem budete chtít vyplněné formuláře odevzdat, a nabíd−
ne vám tři základní možnosti:
1) On−line vyplnění a odeslání na internetu,
2) Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto ces−
tu, komisař si s vámi hned domluví termín schůzky, kdy
přijde formuláře vyzvednout),
3) Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ (pokud
vyberete tuto možnost, předá vám komisař předtištěnou
obálku formátu A4, žádné poštovné v tomto případě do−
mácnost neplatí).

Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc s vyplně−
ním, vždy mu vyjde vstříc a pomůže.

Pro cizince a národnostní menšiny budou připraveny vy−
světlivky v osmi jazycích (angličtina, němčina, ruština, rom−
ština, vietnamština, francouzština, ukrajinština a polština).
2a) Co když se mi navržený termín návštěvy nehodí a nebu−
du v tu dobu doma?

Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném ter−
mínu, vhodí vám do schránky Oznámení o termínu doručení
sčítacích formulářů, kde bude opět uvedeno jméno komisaře,
číslo průkazu a termín, kdy se dostaví podruhé. Pokud by
vám ani druhý termín nevyhovoval, můžete zavolat na bez−
platnou linku 800 87 97 02 a domluvit si jiný čas návštěvy.

Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete
ve schránce Oznámení o náhradním termínu doručení sčíta−
cích formulářů s informací, že si můžete formuláře vyzved−
nout na tzv. sběrném místě do 14. dubna. V praxi bude sběr−
ným místem jedna z větších pošt ve vašem regionu.

3) Rozhodný okamžik
Tím je půlnoc z 25. na 26. března 2011. Půlnoc z 25. na

26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace
do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné
v tento rozhodný okamžik.

Příklad:
Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, ješ−

tě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepo−
čítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, v rozhod−
ný okamžik mezi námi bylo a je třeba jej do sčítání uvést.

Po rozhodném okamžiku začíná sběr formulářů.

4) Sběr vyplněných formulářů
Už při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli vyplníte

formuláře on−line, předáte je komisaři osobně a nebo zda je
odešlete v obálce. Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je nutné
odeslat či odevzdat formuláře do 14. dubna 2011.

a) Vyplnění formulářů on−line
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak formuláře ode−

slat, je internet. Od rozhodného okamžiku bude možné na
www.scitani.cz vyplňovat a odesílat formuláře on−line.
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Sčítání lidu:

bezpečnost na všech frontách

Ochrana osobních údajů a zajištění bezpečnosti všech
sbíraných dat, je nejvyšší prioritou, kterou ČSÚ při sčítání
lidu má. Celé sčítání lidu připravujeme ve spolupráci s Úřa−
dem pro ochranu osobních údajů, jehož specialisté se účast−
nili přípravy textu zákona o sčítání lidu včetně dalších práv−
ních norem, které se sčítáním souvisejí.  Úřad provede také
kontrolu zpracování osobních údajů získaných při sčítání.

„Ochrana informací, které lidé do formulářů vyplní, je
pro nás velmi důležitá. Bezpečnostní opatření jsme začali
připravovat už dva roky před samotným sčítáním a na pro−

jektu pracuje několik bezpečnostních specialistů,“ uvádí
předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.

Ochrana sběru dat
Každá z cest, jak je možné vyplněné formuláře odevzdat,

je zabezpečena jiným způsobem.
– Osobní předání sčítacímu komisaři

Sčítací komisaři budou pracovníci České pošty, tedy lidé,
kteří mají zkušenost a praxi s doručováním peněz i cenných
zásilek i s manipulací s osobními údaji.

– Sběrná místa všech formulářů jsou pošty, které jsou
pod speciálním čtyřiadvacetihodinovým dohledem.

K dopravě vyplněných formulářů bude Česká pošta po−
užívat pouze zabezpečená vozidla a bude s formuláři naklá−
dat jako s cennými zásilkami s mimořádnou ochranou.

– On−line vyplnění na internetu
Pro on−line vyplnění sčítacích formulářů je potřeba Ado−

be Acrobat minimální verze 9.0, který umožňuje vysoký
stupeň zabezpečení. Při on−line odesílání je zajištěna maxi−
mální ochrana osobních údajů a předávané informace jsou
chráněny proti zcizení i neoprávněnému zásahu jakékoliv
třetí strany.
Ochrana skenování a zpracování do elektronické podoby

Vyplněné papírové formuláře svezou speciální vozy
České pošty do zabezpečeného meziskladu a odtud pak
pojedou dál do zabezpečeného skenovacího centra.
Ochrana archivace a vyhodnocení výsledků

Jakmile budou papírové formuláře naskenovány, dojde
před samotným zpracováním k jejich anonymizaci. To
v praxi znamená, že budou z databází odstraněna všechna
jména a rodná čísla. Z výsledků sčítání tak pouze zjistíte, že
např. v Bruntále v Jiráskově ulici žije žena, které je 35 let, má
dvě děti, každý den dojíždí do práce vlakem do Opavy, vy−
studovala vysokou školu a narodila se v Ostravě, ale nikdo
už nikdy nezjistí, jak se jmenuje, ani jaké má rodné číslo.

Po oskenování budou všechny papírové formuláře
uschovány ve speciálně zabezpečených objektech a budou
skartovány specializovanou firmou, která má potřebné bez−
pečnostní certifikáty od Národního bezpečnostního úřadu.

Zákon o sčítání lidu říká, že ČSÚ je povinen skartovat
papírové formuláře do tří let od rozhodného okamžiku sčí−
tání. V praxi počítá ČSÚ s tím, že papírové formuláře skartu−
je nejpozději do jednoho roku.

„Na závěr budou naskenované a anonymizované for−
muláře v elektronické podobě předány k trvalému uložení
do Národního archivu,“ doplňuje Iva Ritschelová. „Bližší
informace o zabezpečení jednotlivých fází sčítání lidu nám
bezpečnostní specialisté nedovolí z pochopitelných důvo−
dů zveřejnit.“

Jak sčítání pomáhá

Pevně věříme, že do řady situací, ve kterých se výsledky
sčítání používají, se vůbec nedostanete (povodně, evakua−
ce při živelných pohromách, zásahy hasičů…), ale přesto,
člověk nikdy neví… K čemu se tedy výsledky používají
a jak se promítne vyplnění či nevyplnění sčítacího listu do
vašeho běžného života?

Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na internetu, po−
třebujete papírové formuláře, které Vám přinesl sčítací ko−
misař. Na papírových formulářích najdete vpravo dole u čá−
rového kódu dva unikátní kódy (jeden čistě číselný a jeden,
který kombinuje čísla a písmena). Těmi se na www.scitani.cz
přihlásíte, otevře se vám váš formulář a můžete začít vypl−
ňovat. V závěru kliknete na tlačítko odeslat. Po odeslání
obdržíte automatické potvrzení o tom, že formuláře byly
statistikům v pořádku doručeny.

Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro on−line vypl−
nění potřeba Adobe Acrobat verze 9.0 a vyšší. Pokud máte
na svém počítači nižší verzi, bude přímo na stránkách, kde
se formuláře vyplňují, odkaz na bezplatné stažení potřebné
vyšší verze Acrobatu.

b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc sčítacího ko−
misaře s vyplněním

Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na osob−
ním odevzdání formulářů, přijde komisař v domluvený čas
formuláře vyzvednout. To je také okamžik, kdy vám pomů−
že s vyplněním, pokud o tuto pomoc požádáte.

Může se stát, že se cokoliv ve vašem programu změnilo
a nebudete mít možnost být v domluvený čas doma. Pokud
vás komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení
o termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů s návrhem,
kdy se komisař pro formuláře zastaví v termínu novém. Opět
bude na tomto Oznámení uvedeno číslo na bezplatnou lin−
ku 800 97 87 02, kde je možné navržený termín druhé ná−
vštěvy změnit podle vašich potřeb.

Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé, najdete ve
schránce obálku formátu A4 s předtištěnou adresou
P.O.Boxu a s Oznámením o náhradním termínu sběru vypl−
něných sčítacích formulářů, kde bude popsáno, jak můžete
formuláře odeslat v obálce.
5) Když budete potřebovat pomoc
Telefon: 800 87 97 02 – bezplatná informační linka pro−
jektu Sčítání lidu domů a bytů 2011 (v provozu denně 8–
22 hod od 26. února do 20. dubna 2011)
e−mail: info@scitani.cz, web: www.scitani.cz
Komisař

Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést a sebrat
formuláře, ale také pomoci každému, kdo nebude některé
z kolonek rozumět či nebude mít sílu sám formuláře vypl−
nit. V takovém případě jsou komisaři připraveni nechat si
údaje např. od nemocného, staršího či nevidomého člověka
nadiktovat a formuláře za ně kompletně vyplní.
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Hasiči Informace ze sčítání lidu budou velmi důležité
pro hasiče a další složky integrovaných záchranných systé−
mů. Poskytují informace, kolik je v kterém domě bytů,
z čeho jsou nosné zdi, z jakého materiálu jsou domy posta−
veny, na jaké přípojky jsou připojeny (např. plyn), jak je
dům vysoký, kolik má pater. To vše potřebují záchranáři
znát, aby mohli lidem v daném domě co nejrychleji pomoci.
Zároveň jsou data ze sčítání velmi důležitá při zpracování
krizových a evakuačních plánů.

Povodně Data ze sčítání jsou důležitým nástrojem k tvor−
bě protipovodňových opatření a jsou také důležitá při ope−
rativních zásazích a evakuacích při všech přírodních živlech.
Jenom sčítání lidu ukazuje, kolik v kterých oblastech žije
lidí, jaká je jejich věková struktura a zároveň jaké jsou je−
jich domy a  z čeho jsou postaveny − tedy jak dlouho napří−
klad dokážou řádění přírodního živlu odolat.
Dopravní obslužnost Podle informací, jak často a kam lidé
cestují za prací či do školy, se sestavují tzv. mapy dojížďky,
podle kterých se plánuje dopravní obslužnost v ČR − tedy
kolik je kde potřeba autobusů, vlaků či tramvají a jak často
mají jezdit.

Školy a školky Podle dat ze sčítání (a navazujících pro−
jekcí obyvatel) lze snadno vypočítat, ve kterých lokalitách
budou v příštích letech školní či předškolní děti a kolik jich
bude. Získáme tak informace, jaká bude nutná kapacita tříd
ve školkách a školách případně, kde bude potřeba školky
otevírat, a kde rozhodně není dobrý nápad školku či školu
zavřít.

Péče o seniory Data ze sčítání umožní naplánovat kapa−
city v domovech důchodců, hospicích a dalších sociálních
zařízeních pro seniory. Stejně tak podle nich může být opti−
malizována nabídka sociálních služeb pro seniory (např.
donášky obědů).

Vakcíny pro očkování dětí Ministerstvo zdravotnictví
podle dat ze sčítání plánuje, kolik má objednat očkovacích
vakcín pro děti v České republice. Data ze sčítání jsou klí−
čová především pro správné počty vakcín. Pokud se jich
objedná příliš moc, utrácí stát zbytečně peníze, pokud se
jich naopak objedná málo, hrozí, že po nějakou dobu nebu−
dou k dispozici.

Nabídka a poptávka na pracovním trhu Údaje o sčítání
lidu přinesou podrobné informace, jak je v kterých místech
ČR kvalifikovaná pracovní síla. Jsou to velmi důležitá data,
která firmy kombinují s aktuálními informacemi z úřadů
práce, když se rozhodují, kde otevřou svoji pobočku či zá−
vod, aby v daném regionu našli zaměstnance s potřebnou
kvalifikací.

Peníze z EU Evropská unie bude členským zemím nově
přerozdělovat unijní peníze a dotace pouze podle výsledků
sčítání lidu v roce 2011. Země, která dodá nekvalitní, neú−
plné či chybné údaje, se může připravit o desítky milionů
eur z evropské pokladny.

Část výnosů z daní, která připadne obcím ministerstvo
financí využívá data ze sčítání (průběžně upravovaná o ak−
tuální demografickou statistiku) k přerozdělení podílu vý−
nosu z daní, který připadne obcím. Čím více osob je v obci
sečteno, tím větší má obec nárok na peníze. V ČR se zatím
tyto finance přerozdělují podle trvalého bydliště, ale velká

část zemí EU už výnosy z daní přiděluje obcím podle tzv.
faktického bydliště, tedy podle toho, kolik lidí žije v dané
oblasti skutečně, bez ohledu na to, zda jsou v této lokalitě
trvale hlášeni.

Naši poslanci v EU Evropská unie aktuálně zvažuje, že
by podle výsledků sčítání lidu 2011 ve všech zemích EU
přepočítala mandáty v Evropském parlamentu.
Hluk Data ze sčítání jsou důležitá při posuzování hlukové
zátěže a při tvorbě hlukových map, které ukazují, jaká část
obyvatel  je (a nebo v případě nových projektů může být)
zasažena nadměrným hlukem. Podle těchto map se pak při−
pravují protihluková opatření a zároveň slouží jako pod−
klad pro žádosti o dotace na protihluková opatření.

Faktické bydliště Poprvé v historii sčítání zjistí tzv. fak−
tické bydliště, tedy místo, kde lidé skutečně žijí. Trvalé byd−
liště je v rámci EU české specifikum s velkým problémem –
na adrese trvalého bydliště se zdržuje stále méně lidí a vůbec
už tyto adresy neodpovídají tomu, kde lidé skutečně žijí.

Faktické bydliště je velmi důležitou informací pro sta−
rosty, kteří tak poprvé oficiálně zjistí, kolik lidí skutečně
v jejich obci bydlí bez ohledu na to, zda jsou tam hlášeni.
Podle těchto dat budou moci plánovat kapacity škol, ško−
lek, zdravotnických zařízení, veřejnou dopravu, občanskou
vybavenost…

V rámci EU se bude posuzovat faktické bydliště a podle
počtu fakticky bydlících lidí (nikoliv trvale hlášených) se
také budou rozdělovat evropské dotace obcím na stavbu
kanalizací, opravu silnic apod.

Živnostníci, podnikatelé a firmy získají díky sčítání velmi
dobrý přehled, ve kterých lokalitách budou lidé potřebovat je−
jich služby. Data o technickém stavu domů a bytů a jejich stáří
jsou velmi přínosná například pro řemeslníky a prodejce zboží
potřebného pro rekonstrukce, když se rozhodují, kde budou
podnikat a jaký sortiment zboží lidé v dané oblasti potřebují.

Národnostní menšiny  Sčítání lidu je naprosto klíčové pro
národnostní menšiny a jejich práva. Otázka na národnost je ve
formulářích sčítání lidu sice dobrovolná, ale pokud se v někte−
ré z obcí přihlásí k určité národnostní menšině alespoň 10 %
obyvatel, získávají podle zákona č. 128/2000 Sb., O obcích
a podle zákona 273/2001 Sb., O právech příslušníků národ−
nostních menšin právo na vícejazyčné názvy a označení a obec
musí zřídit výbor pro národnostní menšiny. Menšiny mají
v ČR také právo na užívání jazyka národnostní menšiny
v úředním styku a před soudy, právo na výchovu a vzdělávání
v jazyce národnostní menšiny a další. Sčítání lidu a počty při−
hlášených k dané národnostní menšině jsou zásadním ukaza−
telem při prosazování práv národnostních menšin v ČR.

Pár zajímavostí Na závěr nabízíme několik maličkostí,
které ovlivňují náš každodenní život a možná si ani neuvě−
domujeme, že jde o servis, který vznikl díky sčítání.

Telefonní automaty Telecom využil tato data v obcích
ke splnění ustanovení zákona o instalování veřejných tele−
fonních automatů v závislosti na hustotě obyvatel.

Odpad Jedna z firem, zabývající se odpadovým hospodář−
stvím, využila výsledky ze sčítání lidu (konkrétně informace
o vytápění tuhými palivy) k odhadu množství komunálního
odpadu v jednotlivých obcích a v řadě měst sloužily informa−
ce o způsobu vytápění ke zpracování energetických koncepcí.
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Parkoviště Data o dojížďce ze Středočeského kraje do
Prahy byla použita k určení míst a kapacit záchytných par−
kovišť na okrajích hlavního města.

Hlídání dětí Pouze ze sčítání lze zjistit počty žen na
mateřské dovolené za obce či městské části, data se často
využívají v Praze (ale i v jiných regionech) jako podklad
pro plánování služeb pro maminky s malými dětmi (např.
hospodyně docházející do domácností, hlídání dětí…).

Ondřej Kubala
tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Rada města Pečky
konaná dne 31. ledna 2011

Rada města Pečky
konaná dne 14. února 2011

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

– Zápis z jednání Dozorčí rady Pečeckých služeb, s. r. o.
Pečky ze dne 25. 1. 2011,

– informaci místostarosty z jednání dne 27. 1. 2011 mezi
městem Pečky a Ing. Wacníkem, zástupcem KT Česká Tře−
bová,

– zápis z jednání sportovní komise dne 27. 1. 2011.
Rada schvaluje:
A doporučuje ZM ke schválení podání žádosti o dotaci
v rámci vyhlášené Výzvy č. 59 z ROP Střední Čechy, oblast
podpory 3.3, rozvoj venkova na rekonstrukci Mateřské školy
Mašinka Pečky – 3. etapa (rekonstrukce hospodářské budo−
vy mateřské školy, pavilon B).

– Termíny zastupitelstva města v roce.
– Vyřazení nepotřebného, nefunkčního, DHM a DDHM

likvidací.
– Ukončení nájemní smlouvy s firmou Sazex, s. r. o. Peč−

ky 35, zastoupené p. Jaroslavem Šamšou. Nájemní smlouva
bude ukončena dohodou ke dni 25. 2. 2011 a k tomuto datu
bude uhrazen i nájem za leden a únor 2011.

– Uzavření Dodatku č. 10 k nájemní smlouvě s firmou
T−Mobile Czech Republic, a. s. se sídlem v Praze 4. Dodatek
k nájemní smlouvě bude uzavřen na dobu určitou od 1. 5.
2011 do 30. 4. 2016, tzn. 5 let za stejných podmínek jako
doposud. RM uděluje souhlas k úpravě základnové stanice,
přičemž nedojde k rozšíření předmětu nájmu (nebudou pro−
váděny žádné stavební úpravy).

– Uzavření Dodatku č. 12 k nájemní smlouvě s firmou
Vodafone Czech Republic, a. s. se sídlem v Praze 10. Doda−
tek k nájemní smlouvě bude uzavřen na dobu určitou od
5. 9. 2011 do 4. 9. 2016, tzn. 5 let za stejných podmínek
jako doposud, a každoročně tuto částku navýšit o míru in−
flace za předcházející rok dle ČSÚ + 20% DPH.

– Instalaci podružného vodoměru manželům Lazarovým,
bytem Pečky (Kandie) z důvodu zákazu používání studní.

– Na základě ustanovení § 81, zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách a ve znění pozdějších předpisů
v rámci veřejné zakázky: Dodání vybavení učeben, herny
nábytkem, PC a dalším mobiliářem, akce „Modernizace Ma−
teřské školy Mašinka v Pečkách – 1. etapa“, zadávané jako
zakázka malého rozsahu podle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách a ve znění pozdějších předpisů.

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

V 15.15 hod. bylo přerušeno jednání RM a bylo zaháje−
no jednání valné hromady Pečeckých služeb, s. r. o. Pečky.
Město Pečky jako jediný společník společnosti Pečecké
služby, s. r. o. Pečky vykonávající působnost valné hroma−
dy společnosti, jejíž funkci podle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích § 102 odst. 2 písm. c/  plní rada obce, učinil podle
ustanovení § 132 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.,
rozhodnutí náležející do působnosti valné hromady spo−
lečnosti Pečeckých služeb, s. r. o. Pečky takto:

Odvolává  z  funkce člena dozorčí rady společnosti:
Karla Talacka, bytem Pečky,
Ing. Karla Krištoufka, bytem Pečky,
Jaroslavu Šimáčkovou, bytem Pečky.

Jmenuje členy dozorčí rady společnosti:
Karla Talacka, bytem Pečky,
Bc. Libora Strnada, bytem Pečky,
Hanu Peškovou, bytem Pečky.

– Ukládá jednateli společnosti podat návrh na povolení
změn zápisu společnosti v obchodním rejstříku ve lhůtě bez
zbytečného odkladu.

– Vybavení učeben a herny nábytkem a dalším mobiliá−
řem.

– Rozhoduje akceptovat podanou nabídku uchazeče:
Benjamín, s. r. o., Hradišťská 766, Buchlovice, počítačové
vybavení.

– Rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče
Ing. Karel Krištoufek – KKcomp, Svobdy 978. Nabídka ví−
tězného uchazeče obdržela nejvyšší počet bodů a byla eko−
nomicky nejvhodnější.
Rada neschvaluje:

–  Odkoupení nemovitosti čp. 30, Masarykovo nám.,
Pečky od majitele Valentiny Lakatošové, bytem tamtéž ve
výši navržené ceny.

– Uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku
č. parc. 1658/3 paní V. K., bytem Praha 4–Modřany z důvo−
du probíhajících změn územního plánu města Pečky.
Rada ukládá:

– Starostovi města jednat s majitelkou čp. 30 ve věci
snížení ceny uvedené nemovitosti.

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové zve−
řejnit záměr na pronájem garáže u čp. 1042 Dům s pečovatel−
skou službou, Chvalovická. Nájemní smlouva od 1. 3. 2011.

– Starostovi města uzavření smlouvy s vítězi výběrové−
ho řízení, veřejná zakázka: Dodání vybavení učeben, herny
nábytkem a PC a dalším mobiliářem, akce Modernizace Ma−
teřské školy Mašinka v Pečkách – 1. etapa – Benjamín, s. r. o,
Hradišťská 766, Buchlovice, KKcomp, Ing. Karel Krištoufek,
Pečky.

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové
prověřit technické možnosti výměny pojízdného koše za
pevnou konstrukci ve sportovní hale.
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V 15.45 hod. bylo obnoveno jednání RM.
Rada bere na vědomí:

– Závěrečnou zprávu Terénního programu  o. s. Prostor,
– žádost p. Jiřího Laciny ohledně ukončení nájmu bytu

č. 18 a č. 5 v domě čp. 218 Tř. 5.května,
– informaci místostarosty Ing. Krištoufka ve věci navrho−

vané změny územního plánu p.  Jiřím Zelenkou, bytem Peč−
ky na části pozemku č. parc. 2226/18,

– informaci o účasti v celostátní soutěži o nejlepší we−
bové stránky měst a obcí „Zlatý erb 2011“,

– vyúčtování plesu města Pečky dne 29. 1. 2011,
Rada schvaluje:

A doporučuje ZM ke schválení uzavření veřejnoprávní
smlouvy mezi městem Pečky a obcí Vrbová Lhota ve věci
zrušení působnosti stavebního úřadu Pečky vykonávané
prostřednictvím MěÚ Pečky pro obec Vrbová Lhota.

– Uzavření smlouvy o právní službě mezi městem Pečky
a advokátem JUDr. Jaroslavem Zvolským ve věci vymáhání
pohledávek a zmocňuje starostu města k podpisu uvedené
smlouvy.

– Poskytnutí finančního příspěvku na činnost roku 2011
Českomoravskému svazu poštovních holubů ZO Pečky.

– Ukončení smlouvy o výpůjčce mezi městem Pečky
a AFK Pečky ve věci výpůjčky pozemku fotbalového hřiště
vedené pod č.j. 2489/2008 z 11. 11. 2008 ke dni 14. 2. 2011
po vzájemné dohodě a zároveň schvaluje uzavření nové
smlouvy  mezi městem Pečky a AFK Pečky z důvodu přípra−
vy žádosti na grant „Zelený trávník“ od 15. 2. 2011 do 14. 2.
2031., tj. na dobu 20 let s tím, že ostatní obsah smlouvy je
shodný se smlouvou předchozí.

– Uzavření mandátní smlouvy mezi městem Pečky a MAS
Podlipansko, o. p. s. na zpracování podání žádosti o dotaci
k projektu MŠ Mašinka Pečky II. etapa do ROP Střední  Čechy
v rámci výzvy č. 59 – rozvoj venkova.

– Prodloužení nájemních smluv v čp. 218,  Tř. 5. Květ−
na, Pečky do 31. 12. 2011.

– Poskytnutí finančního příspěvku na rok 2011 občan−
skému sdružení „Maminky sobě“ s tím, že sdružení bude
požádáno o předložení hospodaření za rok 2010.
Rada neschvaluje:

– Realizaci odkanalizování lokality „U Měnírny“ v Peč−
kách pomocí lokální čistírny odpadních vod.

– A nedoporučuje ZM ke schválení odkoupení domu čp.
30 Masarykovo nám., Pečky ve vlastnictví p. V. Lakatošové.
Rada ukládá:

– Jednateli Pečeckých služeb, s. r. o. Pečky p. Hartmano−
vi zajistit uzavření smlouvy na svoz na likvidaci fekálního
odpadu pro lokalitu „U Měnírny“ na náklady Pečeckých
služeb, s. r. o. Pečky s tím, že vlastníci nemovitostí se budou
podílet na úhradě  odvozu ve výši  50%  nákladů na základě
faktury vystavené Pečeckými službami, s. r. o. Pečky.

– Místostarostovi Ing. K. Krištoufkovi rozeslat dopis oby−
vatelům lokality Pečky „U Měnírny“ ohledně řešení likvi−
dace fekálního odpadu v uvedené lokalitě.

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové po−
zvat k bližšímu vysvětlení p. J. L. ve věci zkrácení výpověd−
ní lhůty a ukončení nájmu bytu v domě čp. 218 Tř. 5. května,
bytu č. 18 a bytu č. 5 ke dni 28. 2. 2011. Se jmenovaným je
rovněž nutno jednat ve věci splacení dlužné částky.

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové
odpovědět na žádost p. Malečkové, bytem Pečky, s tím, že
definitivní rozhodnutí bude učiněno po předložení přísluš−
ného projektu a předpokládaných nákladů na stavební úpra−
vy, včetně oprávnění provozování denního stacionáře.

– Odboru výstavby, zemědělství, životního prostředí
a dopravy Ing. Zavřelovi zjistit u všech změn v ÚP,  zda
jsou  s nimi seznámeni účastníci řízení –  sousedé.

– Informatikovi p. Valíčkovi zajistit koncepci webových
stránek na bázi redakčního systému.

Ordinační hodiny

Mudr. Vladimír Žahour

praktický zubní lékař

tel. č.: 321 737 421
Po 7,30–13,30
Út 7,30–14,30
St 7,30–15,30
Čt 7,30–14,30
Pá 7,30–12,00

Mudr. Oreská

dětský a dorostový lékař

Po 7 − 12,00 13 − 14
Út 7 − 11,30 13 − 15 15,30 − 18
St 7 − 11,30
Čt 7 − 11,30 13 − 14
Pá 7 − 11,30

Doplňte si do informací

v minulém  vydání Pečeckých novin

Město Pečky

nabízí

pronájem garáže
o celkové výměře cca 20,7 m2,

ul. Chvalovická  (u nového DPS)

Podmínky pronájmu:
garáž se pronajímá na dobu neurčitou

a to od  1. 3. 2011,
za cenu 500Kč/ měsíc

Bližší informace lze získat na MěÚ
v Pečkách – odbor správy majetku měs−
ta a bytového hospodářství.
Tel. č.  321 785 051 a 321 786 643 −
Ing. V. Růžičková.
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Zastupitelstvo města přijímá toto usnesení:
– Zastupitelstvo města konstatuje, že je podle § 87 Zá−

kona o obcích č. 128/2000 Sb., k platnému usnesení zastu−
pitelstva města, rozhodnutí nebo volbě třeba souhlasu nad−
poloviční většiny všech členů zastupitelstva města.

– Zastupitelstvo je schopno se usnášet vzhledem k pří−
tomnosti 17 členů Zastupitelstva města Pečky.

– Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno
a vyhlášeno.
Zastupitelstvo města bere na vědomí:

– Informace o probíhajícím zpracování územního plánu
města Pečky.

– Informace starosty o probíhajících investičních akcích
– MŠ, výstavba kanalizace a rekonstrukce ČOV, dekonta−
minace spodních vod.

– Informace starosty o podaných žádostech o dotaci
z grantu Středočeského kraje.

– Informace starosty o zveřejněné výzvě č. 59 – oblast
podpory, rozvoj venkova MŠ z regionálních operačních pro−
gramů o možnosti podání žádosti o dotace.
Zastupitelstvo města schvaluje:

– Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
č. S/0103/RRSC/2010, jejichž předmětem je realizace pro−
jektu vedené pod reg. č. CZ1.15/3.3.00/39.00845, název
projektu „Modernizace MŠ Mašinka v Pečkách – 1. etapa“
v následujícím znění:

– Čl. II., odst. 1, písm.e, – Datum ukončení realizace
projektu 30. 4. 2011.

– Čl. II., odst. 1, písm. f, − Datum ukončení projektu
29. 6. 2011.

Tento právní úkon města Pečky splňuje všechny pod−
mínky stanovené v zákoně č. 128/2000 Sb., (zákona o ob−
cích), ve znění pozdějších předpisů.

– Zmocňuje starostu k podpisu výše uvedeného.
– Rozdělení finančních prostředků na činnost sportov−

ním oddílům z rozpočtu města roku 2011 následovně:

AFK 220 000 Kč
TJ Spartak   90 000 Kč
TJ Sokol 160 000 Kč
Basketbal Pečky   95 000 Kč
BK Pečky   20 000 Kč
TJ Sokol V. Chvalovice   16.000 Kč
Vodácký oddíl   50 000 Kč
Cyklistický oddíl   13 000 Kč
OS Dráčata   13 000 Kč
Taekwon−do   13 000 Kč
Nohejbal V. Chvalovice     5 000 Kč
Rezerva   35 000 Kč

Příspěvek na činnost bude poskytnut až po předložení
vyúčtování roku 2010.
Zastupitelstvo města ukládá :

– Starostovi města zajistit podání žádosti o dotaci v rámci
vyhlášené Výzvy č. 59, ROP Střední Čechy, oblast podpory
3.3, rozvoj venkova na rekonstrukci Mateřské školy Mašin−
ka – 3. etapa (rekonstrukce hospodářské budovy mateřské
školy, pavilon B).

Dne 18. 2. 2011 proběhla kolaudace stavby „Moderni−
zace mateřské školy Mašinka v Pečkách“. Nedodělkem je
dokončení výměny dlažeb chodníků a komunikací a do−
končení fasády. Stavební opráce uvnitř stavby jsou dokon−
čeny tak, aby mohl být v měsíci březnu instalován nábytek,
herní prvky a počítače. Vše probíhá dle uzavřených smluv
s dodavateli, kterými jsou firma Kobla, Benjamín a KK comp.

Další práce na pokračující rekonstrukci mateřské školy
začnou opět o prázdninách výměnou oken a vchodových
dveří a výměnou podlah ve čtyřech třídách. Dále připravu−
jeme ve spolupráci s MAS Podlipansko podání žádost na
další etapu a to na opravu kuchyně mateřské školy.

Modernizace „Mašinky“Usnesení
Zastupitelstva města Pečky

ze dne 31. ledna 2011
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Kulturní středisko Pečky

V neděli se konal v Kulturním středisku Pečky karneval
pro děti. Soutěže a hry pro děti opět připravili klauni Ferda
a Ferda (zelený a žlutý), tak je rozlišoval moderátor Jarda.

Soutěžilo se v běhu na lyžích, přetahování lanem a hry
s míčem. Začínající zpěváci si mohli vychutnat první slávu
přednesem písničky a také rodiče se zapojili a zatančili si
s dětmi. Všechny děti přišly v rozličných maskách.

V. Šuková

Městská knihovna Svatopluka Čecha

Pozvánka na kulturní

a sportovní akce
Vstupenky on-line v prodeji

v Městské knihovně v Pečkách

Klasika pod hvězdami − NABUCCO 2011  opera G. Verdiho
v prostředí zahrad devíti českých a moravských zámků.
ROXETTE 2011
SMOKIE
VIVALDIANNO
HANA HEGEROVÁ
HELLO DOLLY

MANAO − DRUMS OF CHINA
CARMEN  POKRAČUJE

ARAKAIN TOUR 2011
AŤ ŽIJE ROKENROL!
KAT MYDLÁŘ
ROBIN HOOD
TŘI MUŠKETÝŘI
DRACULA
EVA A VAŠEK
HANA ZAGOROVÁ
MIKE TERRANA
SCOOTER
SUZI QUATRO
SWEET + KATAPULT
URIAH HEEP
VZÁCNÉ SETKÁNÍ BRATŘÍ NEDVĚDŮ
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA
POLSKÁ KREV
GRAND PRIX BRNO
MISTROVSTVÍ EVROPY 2011 V ATLETICE

Na začátku měsíce břebna opět započnou stavební práce
na dokončení povrchů v ulici V Kaštánkách, které mají být
hotovy dle klimatických podmínek nejpozději v dubnu.
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Řádková inzerce a společenská kronika

v Pečeckých novinách

ZDARMA

Vzdělávací centrum Pečecka, Tř. Jana Švermy 141,
Pečky, tel.: 321 621 662, 724 039 209, www. vzcentrum.cz
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Navštivte výstavu fotografií v Pečkách na Kolínsku
Barevné slunce pouště - Krásy Tuniska

Kolik moudrosti se vejde do velbloudích očí? Proč rybáři
na ostrovech Kerkennah nemají udice? Kterak vypadají
místa, kde se natáčely Hvězdné války či Francouzská spoj−
ka? Jak magické je polední ticho v městečku Mahdia?
To není kvíz. Jen letmo naznačená témata výstavy fotogra−
fií Jiřího Houdka s názvem Barevné slunce pouště − Krásy
Tuniska, kterou můžete od 8. dubna 2011 navštívit každý
všední den v Městské knihovně Svatopluka Čecha v Peč−
kách (třída 5. Května 241).
Na výstavě uvidíte přes 40 fotografií. Z každého vystavené−
ho snímku je patrná autorova láska k této severoafrické zemi,
kterou procestoval v průběhu posledních šesti let křížem

Krásy Tuniska

Je pár týdnů po Vánocích a některé ježíškovské hračky
jsou už možná okoukané, zato jiné se staly miláčky, na které
se vzpomíná i po dlouhých letech.

I my měli hračky, kaučukového plaváka s opá−
leným zadečkem, to jak jsme ho posadili na rozpá−
lená kamna, zděděného panáka s gypsovou natlu−
čenou hlavou, panenku, medvěda… Ale chci−li psát
o hračkách, musím znovu připomenout našeho nezapome−
nutelného dědu. Protože čím byly pro jiné děti babičky
s pohádkami, tím byl pro nás děda − dobrodruh. Která ba−
bička by vedla vnuky podívat se na mrchoviště či skládku se
zajímavým haraburdím? Tam jsme mohli třeba prozkoumat
láhev s podezřelým obsahem, jehož odér jsme si nesli domů
na rukou a na šatech. Takové maličkosti dědu netrudili.

Protože byl železničář, jezdil po našem dvoře jím vyro−
bený dřevěný vláček s výraznými písmeny ČSD. Tahal se
sice za provázek, ale co toho odvozil! Písek, kamení, seno
a trávu pro králíky, na výlet jim jezdila panenka s medvě−
dem. Dokonce se stal vlakem pohřebním, když naše fenka

krážem. Poznal magické ticho mezi dunami na poušti i jása−
vou hudbu bohatě pojaté svatby. Možná zažijete spolu
s ním závan dobrodružství mezi bojovníky na koních, mož−
ná vás osloví exotika orientálního trhu a vůně vzácného
koření. Brzy vytušíte autorovu zvědavost i ostych, posed−
lost romantikou i barvami.

Výstavu fotografií Jiřího Houdka lze charakterizovat jed−
ním slovem − pestrost. Tunisko je a (nehledě na politické
změny) vždy bude zemí, kde se malebné stopy antické his−
torie setkávají s nádhernou přírodou, exotické lidové tradi−
ce s moderní civilizací. Je potěšující se s nimi seznámit.
Třeba na těchto působivých fotografiích...

Během vernisáže vystoupí i účastnice kurzu břišních
tanců pořádaných v knihovně pod vedením lektorky Pavlí−
ny Švarcové.

Zpestřením bude i podávání kávy připravené tradičním
tuniským způsobem.

Všechny zúčastněné přivítá v atriu knihovny živá vel−
bloudice Landyša.

Dorina přehnala hru s kuřaty. To byla příležitost k velkole−
pému pohřbu s křížkem, květinami a možná i zpěvy. Tak byl

založen hřbitov, kam se dodnes pochovávají zví−
řecí nebožtíci.

Za našeho dětství kluci stříleli ze špuntovek, nám
děda zhotovil pušku na kapslíky, jež se prodávaly

v papírových kotoučcích. Pěkně to řachalo, takže se tato
puška spolu s tankem na klíček a lukem se šípy stala, řekli
bychom, součástí obranného systému našeho dvorku.

Za pošmourných dnů přišly na řadu karty, ale přede−
vším jsme hráli Člověče, nezlob se. Zlobili jsme se moc, kaž−
dý chtěl vyhrát. Fixlovalo se, tajně se posouvaly figurky,
šikovně převracela kostka. Jediný, komu jsme dokonce po−
máhali vyhrát, byl děda.

Dalo by se vyprávět o kouzlech se stavebnicí, o dětském
nářadíčku, kočárcích pro panenku z krabic od bot… Jedno
je jisté, mají−li hračky rozvíjet dětskou představivost
a tvořivost, naše takové byly.                                           Z. F.

Hračky

Prodejní výstava fotografií

BAREVNÉ SLBAREVNÉ SLBAREVNÉ SLBAREVNÉ SLBAREVNÉ SLUNCE POUŠTĚ -UNCE POUŠTĚ -UNCE POUŠTĚ -UNCE POUŠTĚ -UNCE POUŠTĚ -

KRÁSY TUNISKAKRÁSY TUNISKAKRÁSY TUNISKAKRÁSY TUNISKAKRÁSY TUNISKA

Městská knihovna Svatopluka Čecha,

Třída 5. května 241, Pečky (okres Kolín)

Vernisáž 8. dubna 2011 v 17:00 v Městské

knihovně v Pečkách
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Dne 7. března uplyne 5 let
co nás navždy opustil
náš milovaný tatínek a dědeček,
pan

Miloš Bláha
z Dobřichova.

Stále vzpomíná dcera Alena
s rodinou a syn Miloš s rodinou

Dne 24. února uplynulo 11 let,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná dcera, sestra,
manželka a maminka, paní

Štěpánka Čelárová
z Peček.

Stále vzpomínají matka,
manžel a dcery

Společenská kronika

Vzpomínka

�

Druháci v divadle

I když venku padaly teploty hluboko pod bod mrazu,
žáci druhých tříd se začátkem února celí natěšení a sváteč−
ně naladění vydali do pražského Divadla V Dlouhé na hu−
dební představení s vtipným názvem „Kdyby prase mělo
křídla“.

Divadelní setkání s Petrem Skoumalem a jeho dětskými
písničkami na známé texty Emanuela Frynty, Pavla Šruta
a Jana Vodňanského děti opravdu pěkně „rozehřálo“, takže
si  při zpáteční mrazivé cestě domů vesele notovaly tyto
oblíbené písničky.

Třídní učitelky druháků

Lyžařský výcvik ZŠ Pečky

Poslední týden v lednu se žáci 7. ročníků ZŠ Pečky vy−
pravili na lyžařský výcvik do Rokytnice nad Jizerou.

V sobotu 22. ledna ráno se všech 39 dětí, dvě paní uči−
telky, pan instruktor a paní zdravotnice sešli před budovou
školy. Naložili zavazadla, zamávali rodičům a na týden se
rozloučili se školou a s Pečkami.

Plavecký výcvik žáků 3. tříd

Všichni jsme se netrpělivě těšili na začátek listopadu. To
nám totiž začal plavecký výcvik v Kolíně. Na plavání jsme
jezdili už v první i ve druhé třídě, takže jsme nebyli žádní
nováčci. Přesto v některých z nás maličká dušička byla.

Na první lekci nás paní učitelky rozdělily do pěti sku−
pin podle našich plaveckých dovedností. A pak už jen tré−
novat a trénovat. Samozřejmě vždycky zbyla i malá chvilka
na dovádění ve vodě s kamarády.

Celkem jsme do Kolína jeli desetkrát. Vždy nás bezpečně
dovezl autobus pana Šmejkala, za což mu patří naše poděko−
vání. Na začátku února náš výcvik skončil. Proběhlo posled−
ní přezkoušení plaveckých stylů a plavecké vytrvalosti.

Všichni jsme se zlepšili a zasloužili jsme si pochvalu od
našich paní učitelek. Naše Mokrá vysvědčení si určitě scho−
váme na památku. Už teď se těšíme na plavání v příštím
školním roce.

Žáci 3. A, 3. B a 3. C

Během pobytu na horách nám přálo počasí. Nejprve při−
padlo pár desítek prachového sněhu a pak už jen svítilo

sluníčko. Za těchto ideálních
podmínek se lyžovalo oprav−
du skvěle. Žáci se zdokonalo−
vali v různých lyžařských tech−
nikách. Všichni poctivě
trénovali nově naučené, takže
na konci týdne již nebyly znát
rozdíly mezi zkušenými lyža−
ři a lyžaři začátečníky.

Týden plný sněhu, slu−
níčka, lyžování a zábavy ute−
kl jako voda. A tak v sobotu
29. ledna jsme spočítali děti,
boule a modřiny a plní zážit−
ků dorazili domů.

Vedoucí výcviku
Barbora Glaserová
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Petr Klokočník
Instalatérské práce

od A do Z

Telefon: 607 786 896
Dobřichov 223

www.klokan−instal.webnode.cz

Květiny
Šarlota Krágová

Hálkova ul.142, Pečky

Otevřeno:
pondělí–pátekod 8 do 11 h od 14 do 17 h
sobota od 8 do 11 h

(mimo pracovní dobu lze zazvonit u domu)

Prodej květin a drobných dárkových předmětů
(dárková vína, dárkové kazety s domácí kosmetikou,
ručně vyráběná mýdla, soli do koupele, orgonity,
minerály, svíčky a různá drobná aranžmá)

Okresní kolo matematické

olympiády – 9. ročník

Po absolvování školního kola se naši žáci zúčastnili okresní−
ho kola matematické olympiády. Konalo se 26. ledna 2011
v DDM v Kolíně. Naši, již ostřílení borci, opět nezklamali. Stali
se úspěšnými řešiteli, směle se zařadili mezi gymnazisty a všech−
ny soupeře ze základních škol nechali za sebou.

Umístění našich žáků

Petr Bulan 2. místo

Vojtěch Škrle 4. místo

David Buchal 6. místo

Všem třem děkujeme za vynikající výkony a vzornou repre-

zentaci školy a města Pečky.

                 Věra Břízová

Ukázky práce žáků naší školy na téma:

Jak jsem překonal(a)…

Někdy to není jednoduché

Jak jsem překonala

nechuť ke čtení

Vždycky jsem nesnášela čtení. Pokaždé,
když jsem něco četla, jsem to brala spíše
jako povinnost než zálibu.

Jednoho dne jsem však dostala k naro−
zeninám knížku „Můj tajný deník“ od mé
v současnosti nejoblíbenější spisovatelky Jac−
queline Wilson. Rozhodla jsem se, že kníž−
ku zkusím přečíst. Velmi mě nadchla asi
hlavně proto, že vyprávěla o samotné au−
torce.

Od té doby jsem začala číst a myslím si,
že je ze mne docela dobrá čtenářka.

Veronika Jetmarová, 6. A

Jak jsem nepřekonal

strach z pavouků

Jako malý kluk jsem se nikdy nebál pa−
vouků, dokonce se mi i líbili. To vše se změ−
nilo, když mi bylo pět let.

Byli jsme jednou na obědě u babičky
v Pečkách. Před jejím domem vidíme vyso−
kou růžovou zeď a obrovské černé dveře.
Když jsme od ní odcházeli po výborném obě−
dě a procházeli jsme těmito dveřmi, shora
na mne spadl pavouk. „Ááááá!“ Vylekal
jsem se a ten příšerný šok si pamatuji do−
dnes.

Vždycky, když v domě uvidím nějakého
pavouka, neváhám a jdu pro vysavač. „Pff−
fuk!“ A pavouk je pryč. Strachu z pavouků
se asi nikdy nezbavím.

Kryštof Polák, 6. A

Jak jsem překonala nudu

Jednou jsem se doma opravdu nudila.
Nic mě nebavilo. Ani kreslení, ani hry na
počítači. Nakonec mě napadlo jít si ven za−
jezdit na kolečkových bruslích. Chvíli jez−
dím a najednou: „Plác“. Upadla jsem. Do−
cházelo mi, že zbavit se nudy bude asi těžké.
Sundala jsem brusle. Pak jsem se rozhodla
jít si hrát s naší fenkou Amy. Dováděly jsme
spolu na zahradě. Pomalu se začínalo šeřit.
Uvědomila jsem si, že je skoro večer. Nakr−
mila jsem Amy a šla domů.

Zjistila jsem, jak je to s nudou. Není zase
tak nepřekonatelná.

Jana Kozáková, 6. A

�

�
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V sobotu 12. března pořádají pečečtí atleti ve spolu−
práci s Městským úřadem Pečky již 32. ročník „Pečecké
desítky“ memoriál Jardy Kvačka.

Po úspěšném jednatřicátém ročníku, kterého se zúčastnil
381 dospělý a 110 dětí, očekávají pořadatelé také letos velmi
vysokou účast běžců a to i ze zahraničí. Pečecká desítka je
jedním ze sedmi závodů běžeckého poháru „Mizuno run−

ning cup“. V rámci memoriálu se uskuteční 14 mládežnic−
kých závodů. Jako první bude odstartován v 8.30 populární
běh rodičů s dětmi. Novinkou je zařazení lidového běhu.

Žádosti  přijímáme do 31. března 2011 do 16 hod.
Podrobnosti týkající se příjmu žádosti, formulář žádosti
i zásady fondu jsou zveřejněny na www.podlipansko.cz.

Dotace se poskytuje na jednorázové či déle trvající
kulturní a sportovní aktivity lokálního charakteru,  které
se realizují na území MAS Podlipansko, o. p. s. a které
výrazně přispějí k obohacení kulturního a sportovního
života místních občanů.

Poskytnutou dotaci lze použít pouze v rámci kalendář−
ního roku a výhradně na účel, na který byla poskytnuta.

Dotace je poskytována výhradně na neinvestiční vý−
daje související s realizací projektu.

Dotace se poskytuje bezhotovostním převodem na ban−
kovní účet příjemci dotace po doložení zaplacení opráv−
něných uznatelných nákladů projektu a při dodržení zá−
sad fondu.

Zásady pro poskytování dotací z Fondu kultury a sportu MAS Podlipansko, o.p.s. a formulář žádosti o poskytnutí
dotace z Fondu kultury a sportu získáte na kontaktní adrese:

Výzva k předkládání žádostí do Fondu kultury a sportu

MAS Podlipansko, o. p. s.
Místní akční skupina Podlipansko, o. p. s. vyhlašuje dne 1. února 2011

příjem žádostí pro čerpání prostředků alokovaných ve Fondu kultury a sportu.

Celková výše alokace pro rok 2011 je 50 000 Kč. Maximální výše dotace na 1 projekt je 5 000 Kč.

Ing. Markéta Pošíková, ředitelka MAS Podlipansko, o. p. s., TF: 602-578-297, info@podlipansko.cz

Nejedná se o závod, ale o kondiční běh, který se na podob−
ných akcích těší velkému zájmu. Na trať o délce 1600 m vyra−
zí jeho účastníci v 11.00 hodin.
 Start hlavního závodu na 10 000 m je připraven na 11.45
hodin u hasičské zbrojnice. Trať s minimálním převýšením
vede výhradně po silnici z místního parku přes Ratenice do
Cerhenic  a zpět. Hlavním sponzorem celé akce je firma
Term s.r.o., která distribuuje značku Mizuno v České a Slo−
venské republice. Tato firma věnuje každému startujícímu
originální tričko a startovní číslo. Přislíbeno je vystoupení
známé osobnosti v doprovodném programu a účast některé−
ho z našich význačných sportovců. Vítězství v hlavních
kategoriích v roce 2010 obhajijí Petr Pechek z Maratonsta−
vu Úpice a Olga Firstová z SKP Pardubice. Závody nejsou
určeny pouze registro–vaným atletům, ale svoji výkonnost
si mohou otestovat i kondiční běžci bez rozdílu věku. Přes−
to pořadatelé doporučují start pouze těm, kteří pravidelně
sportují, případně si vyzkoušeli uběhnout tuto vzdálenost
v tréninku. Samozřejmostí je i bezvadný zdravotní stav. Po
skončení závodu a vyhlášení výsledků bude slosována pro
účastníky desítky běžecká tombola. Účastí na tomto závo−
dě máte možnost podpořit charitativní nadaci „Krtek“,které
pořadatelé rozhodli stejně jako v minulém roce věnovat
částku 10 Kč za každého startucícího závodníka. Dospělí se
mohou přihlásit ke startu na internetových stránkách Pečec−
ké desítky http://pecky10km.wz.cz., nebo

Pečecká desítka – memoriál Jardy Kvačka
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prostřednictvím e–mailu:
JiriKatrnoska@seznam.cz., mládež
v den závodu. Samozřejmě je možné při−
hlásit se až v den závodu 12. března a to
od 8.00 do 11.00 v pečecké sportovní
hale. Časový rozpis všech běhů je uve−
den internetových stránkách Pečecké de−
sítky. Mediálním partnerem Pečecké de−
sítky jsou Kolínský a Nymburský deník.

Věkové kategorie pro závod na 10
km – hromadný start všech kategorií
v 11.45 hodin.
Muži do 40 let, 40–49, 50–59, 60–69,
70–79, 80 let a více.
Ženy do 34 let, 35–44, 45–54, 55
a více.

Těšíme se na vaši účast v Pečkách.
Za pořadatele

 Jiří Katrnoška, ředitel závodu

Volejbal

V lednu probíhaly další soutěže
mládežnického volejbalu. V neděli
16.1. hrály mladší žákyně pátý turnaj
Pražského přeboru. Podaly standard−
ní výkon a udržely druhou ligu pro
příští turnaj.

Turnaj starších žákyň 23. 1. pozna−
menaly absence z důvodu nemoci.

Abychom mohly hrát, musely nastou−
pit i malá děvčata ze čtvrté a páté třídy
proti velkým patnáctiletým soupeř−
kám. Přesto družstvo podalo velmi pěk−
ný výkon a v setech uhrálo vždy přes
dvacet bodů.

V neděli 30. 1. nám proběhly sou−
časně dva turnaje. Supermini v Mni−
chově Hradišti a Krajský přebor trojic
v Nymburce. Opět byl problém s ab−
sencemi pro nemoc a jen velmi těžce
jsme sestavili družstva pro oba turna−
je. To se nejvíce projevilo v supermi−
ni, kde  se nám nedařilo a družstvo béč−
ka sestoupilo z první do druhé ligy.
Smutek z Mnichova Hradiště nám vy−

nahradila radost z turnaje v Nymburce.
Zde nastoupila tři naše družstva a bo−
jovala výborně. Áčko ve složení Aňa
Doskočilová, Karča Sedláková a Van−
da Zindrová vyhrálo svojí skupinu
a ve finálové skupině opět porazilo
všechny soupeře a již podruhé získalo
zlaté medaile. Aňa Doskočilová byla
navíc vyhlášena nejlepší hráčkou tur−
naje. Béčko ve složení Zuzka Růžič−
ková, Lenka Šátková a Eliška Říhová,
hrálo dobře, ale v rozhodujícím zápase
ve skupině pokazilo sedm podání a přes
rady trenérky, aby hrálo míče hned za
síť, posílalo míče soupeři přímo do ru−
kou. V zápase prohrálo o tři míče a bylo
druhé ve skupině. Toto umístění je
odsunulo do bojů o 5.–8. místo. Ve sku−
pině o umístění pak všechny zápasy
s převahou vyhrálo a obsadilo páté mís−
to. Céčko se složení Verča Jetmarová,
Martin Vrzal a Eliška Syrůčková bylo
ve skupině třetí a v boji o umístění
obsadilo deváté místo z celkového
počtu šestnácti družstev.

V neděli 13.  2. se konal další turnaj
supermini v Mladé Boleslavi. Zde bylo
naším cílem postoupit v béčkem zpět
do první ligy. To se nám však nepodaři−
lo přílišnou snahu hráček, ale i rodičů,
kteří ve snaze dokázat, že mají hráčky
na vyšší úroveň, nevytvořili klidnou
diváckou kulisu a béčko po nervózním
výkonu obsadilo druhé nepostupové
místo. Výborně zahrálo céčko, které
nebylo tlačeno očekávaným umístěním
a získalo třetí místo ve druhé lize. Áčko
hrálo s průměrnými úspěchy a skončilo
v první lize šesté.

RR
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