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6. číslo  cena 6 KčXII. ročníkčerven 2011

Vážení čtenáři

Ve čtvrtek 19. 5. 2011 proběhlo slavnostní otevření no−
vého pavilonu v mateřské škole Mašinka Pečky za účasti
zastupitelů obce, pečeckých podnikatelských firem a práv−
ních subjektů i zástupců dodavatelských a rekonstrukčních
firem a členů Regionálního operačního programu (ROP).
Děti z mateřské školy přivítaly hosty písničkami v tričku
a čepičce své třídy.

Při této příležitosti děkuji městu Pečky, zejména panu
starostovi Milanu Urbanovi a pani Ing. Věře Růžičkové,
za iniciativu a čas věnovaný projektu „Modernizace MŠ
Mašinka Pečky – I. etapa“ a také Ing. Heleně Tvrzové, kte−
rá odvedla se svým projekčním týmem, kus zdařilé práce,
ale hlavně ona to byla, kdo dal podobu venkovnímu vzhle−
du budov a podílela se nemalým dílem i na interiéru. Dále
děkuji ROP Střední Čechy za přidělení dotace bez niž by
k realizaci projektu nedošlo a paní Kateřině Hejdukové
koordinátorce projektu s ROP, panu Milanu Bartákovi, kte−
rý prováděl technický dozor nad stavbou, Firmě Kobla,
která celou stavbu prováděla jejichž styčným důstojníkem
byl pan Sobotka, na jehož hlavu se valily všechny naše
připomínky, prosby a žádosti a se ctí se snažil je ustát
a řešit. Na vnitřním vybavení se podílela firma Benjamín,
kterým také děkuji za uskutečnění představy v tělovýchov−
né herně, zakrytí topidel a dodávku nábytkového vybave−
ní a děkuji také firmě KKComp za dodávku a instalaci
Interaktivní tabule do jazykové třídy a počítačů do počí−
tačové třídy.

Stavba se protáhla, pro všechny zúčastněné, jak realizač−
ní tým, tak pro zaměstnance MŠ to byly měsíce plné nervové−
ho vypětí. Prach, rámus, organizační změny v dopravě jídla,
dřevěné lávky na zahradě pro rozvoz jídla a příchod do pavi−
lonů. Spojení mezi pavilony pouze přes zahradu, nefunkční
telefony a to se přeneslo i na rodiče a děti. To nepříjemné
máme za sebou a nyní se těšíme ze zdařilého úmyslu a rozzá−
řených očí našich dětí. Všem zúčastněným se realizace celé−
ho projektu líbila a pracovnice ROP Střední Čechy byly une−
sené pracemi dětí a tvořivostí učitelek.

V současné době zde již firmy ukončily svou práci, ale
nás čeká ještě spousta dodělávek. V prostoru zahrady jsou
nutné terénní úpravy – doplnění hlínou, zatravnění, zbudo−
vání pocitového chodníčku a bylinné zahrádky.

Jiří Tuček – Kobla Pečky, Milan Urban – starosta města,
Ing. Helena Tvrzová – projektantka

Původní záměr rozšířit MŠ o 1 třídu se ve finále povedlo
předčit a došlo k rozšíření o další – nyní sportovní hernu,
kterou po rekonstrukci kuchyně, tak aby kapacitně zvládla
uvařit pro dalších 25 dětí, budeme moci doplněním nábyt−
kem, zprovoznit jako kmenovou třídu.

Takto skončila 1. etapa rekonstrukce a přístavby MŠ.
Mateřskou školu čeká o prázdninách výměna oken a balkó−
nových dveří v šesti třídách a ve třech třídách oprava pod−
lah, výměna linolea a vymalování šesti tříd s pomocí dotace
MAS Podlipansko – SZIF  Podpora občanské vybavenosti
a spolkové činnosti.
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Doufáme v další pomoc ROP při realizaci rekonstrukce
kuchyně, aby vynaložené úsilí bylo korunováno i možností
přijmout dalších dvacet pět dětí a tím umožnit dalším ma−
minkám zapojit se do pracovního procesu.

V naší školičce se dětem líbí a věřím, že po zprovoznění
nových prostor sem budou docházet ještě s větším zájmem.
Máme zde tvořivé zapálené paní učitelky, které svou práci
vykonávají s láskou a vysokým nasazením. Pani kuchařky
se snaží uspokojovat mlsné jazýčky dětí a vaří jídla nová,
zdraví prospěšná a hlavně chutná. Provozní zaměstnanci,
byť během stavby měli ztížené podmínky, tak se snažili
o čistotu a pořádek všech prostor. Všem zaměstnancům ma−
teřské školy také děkuji za jejich vynaložené úsilí při pře−
konávání organizačních změn a provozních problémů.

Ještě jednou děkuji panu starostovi za obětavost, ocho−
tu, pomoc a vstřícnost, za dohled nad celou realizací a všem
již zmiňovaným i těm, kteří pracovali v týmech.

Hana Malá, ředitelka MŠ

Modernizace Mateřské školy

Mašinka v Pečkách – 1. Etapa

Název operačního programu: ROP  Střední Čechy
Název prioritní osy: Integrovaný rozvoj území
Číslo prioritní osy: 39
Název oblasti podpory: Rozvoj venkova
Datum zahájení projektu: 2. 6. 2008
Datum ukončení projektu: 29. 6. 2011 podání žádosti o platbu

Celkové způsobilé výdaje projektu:

Celkové výdaje: 17,605 tisíc Kč
Dotace ROP celkem: 13,821 tisíc Kč
Podíl Města Pečky: 3,784 tisíc Kč

Hlavní projektant: Ing. Helena Tvrzová
Technický dozor investora: Ing. Zdeněk Dobiáš a Milan
Barták
Zhotovitel: Kobla Pečky

PN 0611.pmd 23.5.2011, 16:332



06 / 2011 3

Benjamín Buchlovice – nábytek a vybavení herny
KK comp Ing. Karel Krištoufek – PC vybavení a interaktiv−
ní tabule
Manažeři projektu kteří, tvořili projektový tým:
Ing. Markéta Pošíková a Ing. Jiří Kubíček – MAS Podlipansko
Hana Malá – ředitelka MŠ
Marcela Bahníková – finanční manažer město Pečky
Ing.  Věra Růžičková – technický manažer město Pečky
Kateřina Hejduková – realizační manažer MAS Podlipansko
Stručný obsah projektu:

Výstupem projektu jsou nové prostory– přístavba pavi−
lonu D – dvě učebny – jazyků a počítačů a jedna herna
v přízemí s herním prvkem – loď a lezeckou stěnou  pro
celkem 25 dětí. Dále pak rozšíření výuky a zkvalitnění tech−
nického zázemí – zrekonstruovaná kotelna – měření
a regulace, nově vybudované chodníky v celém areálu školy
a jeden inovativní prvek – interaktivní tabule. Dále pak zde
vzniklo 2,5 nových pracovních míst.
Partneři projektu:
Pečovatelská služba města Pečky, Dobrovolný svazek obcí
Pečecký region, Základní škola Pečky, Kamenictví Oldřich
Svoboda nástupci, Ing. Ivan Hruška, CSc.

Rada města Pečky
konaná dne 26. dubna 2011

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

– plnění rozpočtu ke dni 31.3.2011, včetně hospodaření
příspěvkových organizací za uvedené období,

– informaci o zřízení věcného břemene na pozemky pro
vodovodní přivaděč,

– žádost Ing. Richarda Starého, bytem Jeronýmova 92,
Pečky ve věci finanční náhrady pro opravu štítové zdi s tím,
že v uvedené věci bude dne 5. 5. 2011 provedeno místní
šetření a poté stavební odbor předloží na příští zasedání
RM písemné vyjádření,
Rada schvaluje:

– Instalaci sekundárního vodoměru na závlahovou vě−
tev vodovodu pro manželé Lewington, bytem Janáčkova
1133, Pečky (lokalita Kandie) s tím, že veškeré technické
podmínky budou projednány s jednatelem Pečeckých slu−
žeb, s. r. o. Pečky p. Hartmanem.

– Hodnotící kritéria a členy hodnotící komise veřejné
zakázky malého rozsahu na akci: „Bezbariérové chodníky
– Pečky, I. etapa“. Jedná se o žádost o dotaci ze SFDI.
Výběrová kritéria:

– A. Výše nabídkové ceny (váha pro hodnocení 85%)
– B. Délka záruční doby ( 15%) max. 120 měsíců

(ostatní podmínky lhůty, termíny, sankce budou pevně sta−
noveny v SOD a výzvě),
Komise: Složení hodnotící komise a komise pro otevírání
obálek – členové: Milan Urban, Pečky, Milan Paluska, Peč−
ky, Ing. Věra Růžičková, Pečky, Ing. Václav Zavřel, Pečky,
Ing. Jaroslava Hofová, Pečky.
Náhradníci: Ing. Karel Krištoufek, Pečky, Ladislav Kejda,
Pečky, Ing. Josef Beránek, Český Brod, Petr Dürr, Pečky,
Ing. Martin Píša, Poděbrady.

– Uzavření smlouvy o bezúplatném používání majetku,
částí pozemků č. parc. 2024/1, 2024/4, 2024/5 před domem
čp. 853–855 V Horkách, Pečky za účelem zhotovení parko−
vání osobních automobilů na základě žádosti p. Josefa Jež−
ka – předsedy samosprávy. Smlouva bude uzavřena na dobu
určitou od 1. 5. 2011 do 30. 4. 2021, tzn. 10 let.

– Uzavření Dodatku č. 13 k nájemní smlouvě č. 10305,
čj. 10305B/2001 ze dne 4. 9. 2001 s firmou Vodafone ČR,
a. s., se sídlem v Praze 10 po vydání územního souhlasu.
Dodatek k nájemní smlouvě řeší změnu čísla účtu nájemce
a dále umístění anténních stožárů s anténními systémy na
ploše 15m2, která je již předmětem nájmu od roku 2011.
Jedná se o úpravu základnové stanice na vodojemu v ulici
Komenského, Pečky.

– Uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věc−
ného břemene" – na akci „Bezbariérové chodníky – Pečky“
s vlastníkem pozemků, kterou je Krajská správa a údržba
silnic Středočeského kraje se sídlem v Praze 5. Jedná se o
pozemky č. parc. 1992/3 a 1935/1 (majetek KSÚS Praha).
RM současně pověřuje starostu města k podpisu uvedené
smlouvy.

– Uzavření SOD mezi městem Pečky a společností
ELECTROSUN, s. r. o., U Zvoničky 3, Bobnice na zpraco−
vání projektové dokumentace na veřejné osvětlení v lokali−
tě Kandie (část ulice Palackého, ul. Tylova, ul. Smetanova,
ul. Klicperova, ul. Dobřichovská). RM současně pověřuje
starostu města k podpisu uvedené smlouvy.

– Finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč občanskému sdru−
žení „Maminky sobě“ na vybavení herny na základě jejich
žádosti. Občanské sdružení předloží vyúčtování nákupu no−
vých pomůcek.

– Oprava části místní komunikace v ulici Lobňanská,
Pečky v rozsahu 128m2 na základě cenové nabídky s firmou
Silnice Čáslav – Holding, a. s., Zbraslavice 331.

– Finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč pro Oddíl vodní
turistiky Pečky za účelem uspořádání dětského dne na ryb−
níku „Benešák“ v Pečkách dne 11. 6. 2011.

– Podání žádosti organizace OS Basketbal Pečky o při−
dělení dotace na stavební akci „Rekonstrukce basketbalo−
vého hřiště“ MAS Podlipansku z Programu rozvoje venko−
va, prioritní osa IV. LEADER, výzva č. 1/2011, fische
3. Podpora občanské vybavenosti a spolkové činnosti.

– Podání žádosti o dotaci na osvětlení cyklostezky
z Peček do Velkých Chvalovic z nadace ČEZ. Předpokláda−
né náklady akce klasickým veřejným osvětlením jsou

– Uzavření mandátní smlouvy mezi městem Pečky a firmou
AAA Zakázky, s. r. o., U Kamýku 284/11, Praha 4, jednatelka
společnosti Mgr. Šárka Hájková na zajištění průběhu veřejné
zakázky – revitalizace rybníka Velké Chvalovice. RM součas−
ně pověřuje starostu města k podpisu uvedené smlouvy.
Rada ukládá:

– Starostovi města jednat se společností Yuncheng Plate–
making CZ, s. r. o. ve věci uzavření smlouvy o smlouvě bu−
doucí na zřízení VBř. – pozemky pro vodovodní přivaděč.

– Jednateli Pečeckých služeb, s. r. o. Pečky řešit neutěše−
ný stav kanalizační přípojky (šachty) u domu čp. 475 Tř. 5.
května (vlastník p. Čáslava František) formou kamerové
zkoušky.

PN 0611.pmd 23.5.2011, 16:333



Pečecké noviny4

Rada města Pečky
konaná dne 9. května 2011

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

– Informaci starosty ve věci žádosti Farního sboru Čes−
kobratrské církve evangelické, Husovo nám. 480, Pečky
o finanční pomoc na krytí spoluúčasti případně získané do−
tace ze ZIF pro rozvoj venkova prostřednictvím MAS Pod−
lipansko. RM se tímto bude zabývat až po vyhodnocení
všech žádostí.

– Nabídku zástupce společnosti Ing. Míky Artechnic –
Schréder, a. s., Praha 3 ve věci zpracování návrhu osvětlení
pro Tř. Jana Švermy v Pečkách. Nabídka bude ještě konzul−
tována s provozovatelem veřejného osvětlení (Pečecké služ−
by, s. r. o. Pečky).

– Podané nabídky akce: „Oprava prameniště Tatce“.
– Informaci informatika MěÚ Pečky ve věci údržby po−

čítačů po skončení smlouvy o pronájmu s tím, že byla vy−
brána varianta č. 3 (komplexní upgrade počítačů formou
opravy).

– Nabídku Ing. Vladimíra Karmana na zpracování map
města s aktualizací čísel popisných.

– Informaci místostarosty ve věci spuštění nových www
stránek města.

– Informaci starosty o výsledku hodnotící komise akce:
„Okna pro Mašinku“.
Rada schvaluje:

A doporučuje ZM ke schválení prodej části pozemku
č. parc. 831/2 v obci a k. ú. Pečky (ul. Žerotínova) – cca 34
m2 – na umístění rozvodné skříně. Pozemek bude odprodán
firmě ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně za cenu 250
Kč/m2. Poplatek spojený s vypracováním geometrického plá−
nu a poplatek spojený s převodem nemovitosti u K. Ú.
v Kolíně uhradí strana kupující.

– Hodnotící kriteria a členy hodnotící komise a komise
pro otevírání obálek veřejné zakázky malého rozsahu – na
akci: Revitalizace rybníka Velké Chvalovice.
Výběrová kritéria:

– A. Výše nabídkové ceny (váha pro hodnocení 85%).
– B. Délka záruční doby (váha pro hodnocení 15%).

Členové hodnotící komise a komise pro otevírání obálek:
1. Milan Urban, Pečky, 2. Milan Paluska, Pečky, 3. Ing. Věra
Růžičková, Pečky, 4. Ing. Josef Beránek, Český Brod,
5. Ing. Aleš Jambor, Kolín III, 6. Jana Zindrová, Pečky.
Náhradníci: 1. Ing. Karel Krištoufek, Pečky, 2. Ladislav
Kejda, Pečky, 3. Hana Pokorná, Pečky, 4. Ing. Václav Za−
vřel, Pečky, 5. Petr Dürr, Pečky, 6. Antonín Uxa, Cerhenice.

– Jedná se o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje,
z fondu životního prostředí pro rok 2011.

– Revokuje usnesení RM dne 26. 4. 2011, čj. 1396/2011 ve
věci uzavření SOD na opravu komunikace v ulici Lobňanská
s firmou Silnice Čáslav, Holding, a. s., Zbraslavice 331 z důvodu
písemného odstoupení od smlouvy (pracovní vytíženost).

– Uzavření SOD mezi městem Pečky, Masarykovo nám.
78, 28911 Pečky a firmou Vladimír Štolc, Zemní práce, Po−
děbrady na opravu místní komunikace v ulici Lobňanská,
Pečky.

– V souvislosti se žádostí ředitelky MŠ Mašinka Pečky udě−
lení výjimky z počtu dětí ve třídě o 1 dítě do počtu 25 dětí na
základě § 23, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

– Doporučuje ZM ke schválení odkoupení nově zamě−
řeného pozemku č. parc. 210/4 v obci a k. ú. Dobřichov
(892 m2) – budoucí stavba cyklostezky Pečky – Ratenice od
spoluvlastníků Ing. arch. V. Brychty, bytem Praha 4 (podíl
7/12 vůči celku) a paní B. Pelcové, bytem Cambridge, Ang−
lie (podíl 5/12 vůči celku). Pozemek bude odkoupen za cenu
stanovenou soudním znalcem. Veškeré úhrady spojené s pře−
vodem uhradí kupující.

– Uzavření SOD mezi městem Pečky a vítězem výběro−
vého řízení firmou TQS, spol. s r. o., Křižíkova 18/196, Pra−
ha 8−Karlín na dodávku a montáž stavebních výplní akce:
„Okna pro Mašinku“.
Rada ukládá:

– Starostovi města uzavření SOD mezi městem Pečky,
Masarykovo nám. 78, 28911 Pečky a firmou Vladimír Štolc,
Zemní práce, Poděbrady na opravu místní komunikace
v ulici Lobňanská, Pečky.

– Petrovi Dürrovi – odbor správy majetku města a BH
připravit veškeré podklady poptávkového řízení akce „Opra−
va prameniště Tatce“.

– Starostovi města uzavření SOD mezi městem Pečky
a vítězem výběrového řízení firmou TQS, spol. s r. o., Křiží−
kova 18/196, Praha 8−Karlín na dodávku a montáž staveb−
ních výplní akce: „Okna pro Mašinku“ (ve smyslu zákona
o zadávání veřejných zakázek).

Kadeřnictví
Petra Müllerová, tel.: 775 293 450

Kosmetika
Ivana Prejsková, tel.: 607 227 514

PŘEMÍSTĚNA

na Masarykovo náměstí (bývalý Sazex)

Těšíme se na návštěvu

 1 tisková strana Kč 2000

1/2 tiskové strany Kč 1000

1/4 tiskové strany Kč        500

1/8 tiskové strany Kč   250

Inzerce v Pečeckých novinách

Společenská kronika a řádková inzerce

zdarma

Pronajmu byt v Pečkách – ložnice, obývací pokoj pro−
pojený s kuchyní + příslušenství. Plně vybavený, krbo−
vá kamna + plynové topení. Tel.: 606 766 964.
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Den města

Pečky si v sobotu a neděli (17. a 18. dubna) připomenu−
ly výročí povýšení městyse Pečky na město.

V sobotu odpoledne vyhrávala v Kremlově parku Malá
dechovka Blaťanka a na minigolfovém hřišti se konal turnaj
pro veřejnost. Hráči byli rozděleni do tří kategorií: děti, do−
spělci a hráči domácího klubu Dráčata. Pro ně byl tento tur−
naj přípravou na 1. kolo letošní ligy, které se hrálo hned v
neděli na minigolfovém hřišti Oázy Praha. O dva údery zvítě−
zil Vojta Vais před Martinem Vrzalem a třetí místo vybojoval
o tři údery Kuba Kolek před Dominikem Svobodou.

Děti se podělily o medaile takto: 1. Pavel Bulan, 2. Anič−
ka Braňková, 3. Ondra Prokeš.

V neděli pokračoval Den města dalším programem. Jako
první vystoupily malé děti z Taneční školy Let´s Dance
Pečky se skladbou čivava. Oddíl TAEKWON DA předvedl
ukázky ze svého tréninku. Další taneční skupina byla opět
z Let´s Dance Pečky a po nich vystoupil Krejčík Honza
s pohádkou. V závěru odpoledne vystoupily ještě dívky ze
skupiny Dance club Glou Pečky, Taneční skupina Sokol
Pečky a s diváky se rozloučilo mateřské centrum Pramínek.

Kulturní středisko Pečky

Minigolfclub Dráčata Pečky
se zúčastnil 2. ročníku minigolfového turnaje v Hradci Krá−
lové „Pod Bílou věží“.

V sobotu se trénovalo a večer bylo kolektivní posezení
u grilu. Trénovalo se za krásného počasí a tak nám to všem
pěkně „padalo“. V neděli byl v 9 hodin zahájen turnaj a počasí
nevypadalo na krásný slunný den. Bylo chladno a míče se
musely dost nahřívat. V kategorii mladší žáci první kolo nejlé−
pe vyšlo všem našim hráčům. Vojta Vais zahrál 36 úderů.
V druhém kole zahrál 30 úderů a posílil si první pozici před
Martinem Vrzalem a Kubou Kolkem. Ve třetím kole zahrál
nejlépe Kuba 35 úderů, Martin 40 a Vojta 44. Po třetím kole
vedl Vojta o 14 úderů před Martinem a Kuba 8 úderů na Marti−
na ztrácel. Ve čtvrtém kole se již rozhodovalo o vítězi. Došlo k
překvapení! Martin zmobilizoval síly a um a zahrál v posled−
ním kole 30 úderů a o 3 údery zvítězil nad Vojtou, kterému se
poslední kolo vůbec nezdařilo. Výborným výsledkem 36 za−
končil turnaj i Kuba a udržel si třetí místo. Všichni naši hráči
tak stáli na bedně vítězů. Třetí místo v seniorech vybojoval
další člen našeho oddílu a trenér Zdeněk Šebesta. Všem gratu−
lujeme. Je to velký úspěch pro náš malý oddíl.

Velikonoční mazec

Na velikonoční pondělí připravilo Kulturní středisko Peč−
ky pro děti velikonoční mazec.
 Program byl připraven na pěkné počasí, ale zrovna okolo
druhé hodiny začaly padat kapky deště, a tak byla zvolena
mokrá varianta. To, co bylo připraveno na asi kilometrovou
trasu parkem, se muselo upravit na sály kulturáku. Přesto
děti přenášely přes překážky hrnky s vodou, jezdily na ko−
loběžkách, házely na draka či běhaly s vejci. Z bazénku si
místo rybek děti na háčku vytahovaly čokoládové zajíce.
Nechyběly ani soutěže a tanečky. A každý, kdo vyšlehal
Barču a řekl jí koledu, si odnášel čokoládové vejce.

Tento turnaj byl přípravou na Krajský přebor, který se
bude hrát za týden v Radotíně a kde máme za cíl postoupit na
přebor Čech a odtud dál postoupit na mistrovství republiky.

Věra Šuková, Minigolclub Dráčata Pečky
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Městská knihovna Svatopluka Čecha

Nové knihy

P. Allison – Ať se děje cokoli, hlavně neutíkat
Když Peter Allison snil o tom, že se stane průvodcem na

safari, netušil, že skutečnost překoná jeho nejdivočejší oče−
kávání. První zážitky z Afriky a seznámení s místními lidmi
i zvířaty probíhalo poněkud hektičtěji, než předpokládal,
a nezřídka se musel spíš spoléhat na rychlé nohy než na
čerstvě nabyté znalosti…
F. František – Czech Made Man

Knižní verze nového českého filmu s Janem Budařem
v hlavní roli. Sledujte cestu českého mladíka od úplného
dna až po korunovaci králem domén.
R. J. Hutchinson – Dynastie zrady

Tato kniha líčí lidská dramata a konflikty, jimiž je nabi−
té jedno bouřlivé století v osudech Howardů i celé Anglie.
O. Pötzsch – Katova dcera

Krátce po třicetileté válce je v bavorském městě Schongau
vytažen z řeky umírající chlapec. Na rameni má vytetované
znamení, což vzbuzuje podezření, že jde o dílo čarodějnice.
Radní města obviní místní porodní bábu. Kat Jakob Kuisl je
přesvědčený, že stará žena je nevinná. Společně s medikem
Simonem a dcerou Magdalenou se rozhodnou vypátrat vraha.
B. Stoker – Klenot sedmi hvězd

Strhující dobrodružný příběh plný rituálů a magie vy−
práví o nadpřirozeném boji, ve kterém se archeologové, vy−
kradači hrobek a mnozí další, kteří se snaží ovládnout Kle−
not, setkají s tajemným a děsivým osudem. První české
vydání románu od slavného autora Drákuly.
P. Christopher – Luciferovo evangelium

Mladá archeoložka  a charismatický pilot a fotograf pá−
trají na Sahaře po zmizelé hrobce apoštola. Naleznou však
něco, co rozhodně nehledali: důkazy o dávné vraždě a sta−
rověký medailónek nesoucí jméno padlého archanděla. Záhy
si uvědomí, že objevili dílek mnohem větší mozaiky –
a blíží se odhalení, které by je mohlo připravit o život.
K. Farrington – Nevysvětlitelné záhady a zázraky

Autorka shrnuje výsledky nejnovějšího výzkumu tajem−
ných a bizarních jevů, které přitahují lidstvo po staletí. Nej−
záhadnější a nejúchvatnější legendy v dějinách – groteskní
i ty, které nahánějí strach, nadpřirozené i ty, které prostě jen
nelze vysvětlit – jsou převyprávěny sugestivním způsobem
a do dosud neznámých podrobností.
L. Kelsey – Padesátka není sprosté slovo

Život začíná padesátkou… Rozhodně to platí pro Hope,
ačkoli její život začal v padesáti vypadat najednou jinak,
než čekala. Své půlstoletí oslavila na Nový rok, ač se jí do
toho vůbec nechtělo, a během několika týdnů jen bezmoc−
ně sledovala, jak se jí sype úspěšná kariéra, relativně spoko−
jené manželství i pracně budovaná sebedůvěra...
C. Schönhaus – Padělatel

Příběh židovského grafika ve válečném Berlíně.
S. Hayes – Prozrazení

Mistrně zkomponovaný, mrazivý psychothriller o tom,
jakým následkům může člověk čelit, pokud se rozhodne
promluvit o zlu, násilí a bezpráví páchaném na bezbran−
ných, nevinných obětech.

L. Drozdková – Skládání čajových sáčků
Skládání čajových sáčků je technika velmi podobná ori−

gami. Stačí několik odložených papírových sáčků od čajů
či jiné rozmanité čtverečky papírů a vytvoříte nádherné oz−
doby na blahopřání, dárky či k výrobě dalších drobností.
H. M. Körnerová – Stanice odložených lásek

Příběh dvou kamarádek z malé vesničky na břehu Labe,
kam se také v průběhu života neustále vracejí. Jejich osudy
se odehrávají v kulise 70.–90. let 20. stol.
T. Okamura – Umění vládnout

Známý česko−japonský podnikatel představuje svůj po−
hled na společnost a směr, kterým by se měla ubírat.
J. Sandford – Zbytečná oběť

Jednoho chladného rána vpadne do nemocniční lékárny
skupina tří mužů. Svážou dva zaměstnance a ukradnou spous−
tu léků. Situace se zvrtne a jeden z přepadených lékárníků
zemře. Při útěku je zahlédne Weather Karkinnenová, lékař−
ka a manželka detektiva Lucase Davenporta. Viděla dost na
to, aby mohla někoho ze zločinců identifikovat?
S. Sperling – Bludy z nudy

Vypravěčem debutového románu je čtrnáctiletý Saša, který
pochází z bohaté rodiny, vyrostl v dobré pařížské čtvrti
a chodí do 3. ročníku lycea: prožívá věk, kdy se hraje o všech−
no, kdy člověk neví, k čemu tu je a co by chtěl dělat. Setkání
s bláznivým Augustinem je signálem k činu – společně expe−
rimentují až na hranici smrti, jen aby se přesvědčili, že žijí.
J. Hnízdil – Mým marodům

Knižní výběr z článků a úvah MUDr. Jana Hnízdila lze
vřele doporučit všem, kteří si považují zdraví vlastního i zdra−
ví společnosti a jsou ochotni pro ně něco udělat. Mohou si
být jisti, že je četba nejen poučí, nýbrž i povzbudí a pobaví.
J. Rollins – Oltář Ztraceného ráje

Po pádu Bagdádu narazí dva iráčtí chlapci na ozbrojené
muže rabující v městské zoologické zahradě. Stavidla se
otevřela a stovky exotických ptáků, savců a hadů se pašují
do západních zemí. Jenomže tento zločin skrývá ještě hlub−
ší tajemství. Při střelbě v ulicích je vypleněna i skrytá pod−
zemní zbrojařská laboratoř a na svobodu se dostává něco
mnohem nebezpečnějšího…

Velbloud v Pečkách?
Byl tam. A kdo ho viděl, mohl a většinou také navštívil

vernisáž výstavy fotografií Jiřího Houdka s poetickým ná−
zvem Barevné slunce pouště – krásy Tuniska, která se ko−
nala v pátek 8.dubna od 17 hodin v Městské knihovně Sva−
topluka Čecha.

Pro mnohé návštěvníky, hlavně z řad nejmladších, byl
největším lákadlem velbloud – tedy velbloudice Landyša,
vedle které jistě mnozí pochopili, proč se těmto zvířatům
říká koráb pouště. Když se návštěvníci, kteří se před kni−
hovnou kolem velbloudice shromáždili, pokochali pohle−
dem na toto krásné zvíře a shlédli její odchyt – v jednu
chvíli se rozhodla odejít směr nádraží, pozvala přítomné
organizátorka této akce paní Vlaďka Krulišová na slavnost−
ní zahájení do výstavního sálu.

Ředitelka knihovny Vlaďka Krulišová zahájila vernisáž
představením přítomných hostů. Hlavním hostem byl autor
fotografií Jiří Houdek, dalšími hosty pak starosta Milan Ur−
ban, ředitelka ONTT (Tuniský národní úřad pro turistiku)
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Společenská kronika

My a očkování
Šíří se tuberkulóza, černý kašel se vrací, hrozí chřipková
epidemie, klíšťat stále víc… Dejte se očkovat, vy i vaše děti!

Očkování – všichni jsme touto nepříjemností procházeli.
Když jsme doma o něm cosi zaslechli, zaujali jsme s bráškou
pozici NÁS k doktorovi s jehlou nikdo nedostane! Marné bylo
vysvětlování i zkušenost, že před časem zemřela naše malá
sestřička na záškrt. My jsme zdraví a kromě toho injekce bolí!

Samozřejmě jsme neuspěli, nastal ten známý den D a my
vyšli s novou taktikou. Fňukání, loudání, zdržování s nadějí,
že v ordinaci, než tam dojdeme, bude už zavřeno. Nebylo,
pan doktor Pospíšil nás vlídně přivítal, ale tím jsme se zmást
nedali. Bráška ječel a bylo potřeba ho pěkně přidržet, jak to
bylo se mnou, už věru nevím. Je pravda, že po injekci do
hýždě jsem pár dnů silně kulhala, až mi rodiče pořídili hůl.

Přežili jsme to, jako vždycky potom, ale dodnes, objeví−
li se v televizi injekční stříkačka, zbaběle odvracím zrak.

Z. F.

Dne 10. 6.uplyne 20 let,
kdy nás navždy opustil milovaný manžel,
tatínek a dědeček  pan

Jiří Dvořák

z Tatců.

3.června by se dožil 41 let náš drahý syn,
bratr a strýc

Antonín Šibík,

který zemřel pod koly policejního auta
29. 5. 2010.

Vzpomínají manželka, dcery a vnučky.

Stále vzpomínají rodiče, bratr a sestra s rodinami.

Dne 5.6.2011 oslaví paní

Alena Švarcová
své 85. narozeniny

a my máme přání jediný – hodně
štěstí a hlavně zdraví do dalších let.

Přejí děti s rodinami

paní Wahida Jaiet. Čestnými hosty vernisáže byli spisova−
telka Irena Fuchsová, básník Jiří Teper a herec a režisér On−
dřej Kepka. Slavnostní část zakončila svým vystoupením
místní skupina břišních tanečnic a o dokreslení atmosféry
se postarala čtveřice afrických bubeníků.

Po ukončení slavnostní části byli přítomní vyzváni k ochut−
návce tuniských cukrovinek a vín. Velký zájem byl i o prezen−
tační materiály Tuniského národního úřadu pro turistiku.

A to nejlepší, tedy fotografie Jiřího Houdka, nakonec. Kdo
viděl, nelitoval a mohl i zakoupit. Obrázky ze života lidí, ob−
rázky pouště i moře. Vše na nás dýchalo exotickou krásou
a vůní dálek. Jiří Houdek pro nás při svých cestách Saharou,
kam se již 6 let pravidelně vrací, zachytil okem fotoaparátu
berberské bojovníky, tuniskou svatbu i písečné duny při zápa−
du slunce. Výstava skončila 8. května, ale mnohé z nás jistě
bude inspirovat při rozhodování, kam na dovolenou. Díky.

M. Roškotová
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V. ročník
Festivalu základních uměleckých škol

Středočeského kraje 2011

Poděbrady 12.–13. května 2011

V. ročník Festivalu základních uměleckých škol Středo−
českého kraje 2011 se v letošním roce vrací do Poděbrad,
kde se v roce 2007 konal I. ročník.

Festival proběhne již tradičně ve dvou dnech a bude uspo−
řádán do čtyř dílčích koncertů a gala večera. Všechny kon−
certy se uskuteční v poděbradském divadle Na Kovárně
a budou přístupné zdarma široké veřejnosti, školám a dalším
institucím. Ve čtvrtek 12.  5. a v pátek 13.  5. začínají koncer−
ty vždy v 10 hod. a 13 hod. gala koncert zahájí v 19 hodin.

Během dvou festivalových dnů se představí nadějní
mladí umělci, vítězové krajských a národních kol soutěží
ZUŠ, které každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mlá−
deže a tělovýchovy ČR, pro tento rok v oborech: hra na
klavír, hra na smyčcové nástroje, hra na kytaru (sólová, ko−
morní), skladatelská soutěž a hra na akordeon. Zároveň pro−
bíhá přehlídka výtvarného oboru.

Vyvrcholením festivalu je vždy gala koncert a hosty veče−
ra budou v Poděbradech hudební virtuosové – houslista Pavel

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  v PEČKÁCH
přijímá žáky do oboru:

 výtvarného  tanečního  literárně dramatického  hudebního oboru (zobcová flétna, zpěv, klavír,
akordeon, kytara, bicí)  Pro starší žáky – cca 9 let: trubka, klarinet, saxofon, flétna, baskytara

Základní umělecká škola v Pečkách

Eret, klavírista Milan Langer a duo Ladislav Horák akordeon a
Petr Nouzovský violoncello. Celým večerem bude opět prová−
zet vynikající moderátor ČRo 3−Vltava Pavel Ryjáček.

V. ročník festivalu navazuje na čtyři předešlé ročníky,
které v minulých letech proběhly v Poděbradech, v Kladně,
v Mladé Boleslavi a v Rakovníku.

Projekt podpory základního uměleckého školství vznikl
v roce 2007 a prvního ročníku v Poděbradech se během dvou
festivalových dnů zúčastnilo na 1100 účinkujících žáků ve
všech uměleckých oborech a to na šesti pódiích po celém lá−
zeňském městě. Kulturním akcím v Poděbradech předcházelo
více než třicet kulturních vystoupení, které probíhaly od úno−
ra do května v jedenadvaceti městech Středočeského kraje.

Po prvním ročníku byl festival pojat komorněji a vyhlá−
šené obory kopírovaly soutěže vyhlášení MŠMT ČR pro
příslušný rok. Počet účinkujících se pohyboval mezi 100–
150 a v Poděbradech očekáváme také přibližně 100 sólistů.

Srdečně zveme na všechny koncerty Festivalu ZUŠ do
divadla Na Kovárně v Poděbradech.

Za organizační tým festivalu
Marie Čerychová a Petra Vorlíčková, ZUŠ Pečky

Jak jsme si přivezli

bramborovou…
Ačkoli by náš tým letošní soutěže

dějepisných týmů dle tradice určitě ani
bramborovou polévkou, či kaší nepo−
hrdl, nadpis hovoří o medaili. Histo−
rické klání týmů z celé republiky se
letos konalo v královské Kutné Hoře,
městě spojujícím dějiny a současnost
stejně dobře jako většina soutěžících.

Dějepis na Historiádě není o da−
tech či frázích, ale o schopnostech
propojit znalosti všech 4 členů týmu,
umět řádně naslouchat například di−
vadelním výstupům a pak je zařadit
do historických souvislostí, dívat se
a vidět.

Děkuji vám, zástupcům jednot−
livých ročníků, kteří jste makali
před soutěží i naši školu reprezen−
tovali. Adame (Dubravčíku), Ond−
rové (Soukupe a Čábelko), Kačen−
ko (Procházková) – byli jste skvělí.

Mgr. Eva Zajícová

Základní škola v Pečkách
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Kostelcem zněla country

Druhý Podlipanský den v Kostelci nad Černými lesy,
který připravila MAS Podlipansko probíhal tentokrát ve
stylu country. Hned ráno se návštěvníkům, hlavně jejich
dětem, představil zpěvák Jiří Helekal s kouzelníkem Ja−
nem Susou, celý den hrála kapela Country Rodeo z Ústí
nad Labem, zájemci se učili country tance v taneční škole
Jitky Bonušové.

Celý den slovem provázel Honza Musil, kterého jak sám
říká, trampské mládí nijak nepoznamenalo a dokonale mí−
jelo. Countrystylem však byla postižená jeho babička, kte−
rá se zúčastnila kdejakého potlachu nebo trampské sleziny,
byla aktivní členkou osady a Honza po ní ještě dnes má
spoustu starých šelakových desek „Country vlastně zna−
mená venkov a já na venkově žiji. Pod Řípem, kousek od
Mělníka. Rád chodím Kokořínským dolem, je tam spousta
míst, kde se můžete celý den toulat a nepotkáte živou duši.
Na Podlipansko také jezdím docela často, najdou se tady
stejné pustiny jako u nás a to jste ještě mnohem blíže
k hlavnímu městu. Bydlí zde i řada kamarádů, někteří se sem
přestěhovali třeba z druhého konce republiky. Potkám tady
známé původně třeba z Brna a za chvilku klidně někoho od
Chebu, prostě se tu soustředí lidé z celé republiky. Hlavně
je tady pěkná krajina od rovin po kopcovité terény.“

Na nejmenší návštěvníky zde čekalo rodeo, skákací hrad,
srážedla, soutěže v malování na téma venkov, měli možnost
přiučit se malování na obličej, mnozí se aktivně zapojili do
soutěže o nejstylovější country oblečení.

V Kostelci bylo možné prohlédnout si i nefalšované truc−
ky, se kterými přijela rodina Polová z Hradešína, nabízela
se i možnost svezení v legendárních terénních automobi−
lech Hummer.

Významnou částí programu bylo udílení certifikátů Po−
labí – regionální produkt.
„Jde vlastně o formu ocenění místních výrobců, kteří se
velkou měrou zabývají ruční či duševní prací. Důležitá je
samozřejmě kvalita výrobků a použití místních surovin při
výrobě“ vysvětluje Iveta Minaříková z MAS Podlipansko.
„Certifikát se vystavuje na dva roky, letos jsme prozatím
vydaly čtyři nové a pět staronových obnovili. Podmínkou je
dodržování certifikačních kritérií, která tito výrobci splňu−
jí. Nejde ale jen o symbolické hodnocení, vlastnictví certifi−
kátu je i zárukou propagace všech oceněných výrobců.“

Jednou ze staronových držitelek certifikátu je drátenice
Lada Borecká. K drátování se dostala vlastně díky tomu, že
když měla malé děti, jezdili s rodinou po hradech, zámcích
a muzeích. V několika historických expozicích jí zaujaly
ukázky práce starých dráteníků a začala uvažovat, že se
o něco podobného pokusí také. Později objevila v Zadní

Třebáni drátenickou školu, kde pronikla do všech tajů drá−
tenického řemesla.

„Někdy lidé nevěří, že je skutečně možné opravit třeba
na dvě poloviny puklý pekáč z hlíny. Jde to, jen vědět jak
a po zadrátování se nedivit, že nějakou dobu mírně prosa−
kuje. Při sebepečlivějším mytí se do puklinky dostanou mik−
roskopické zbytky obsahu nádoby a spoj dokonale utěsní.
Povedlo se mi třeba zadrátovat na dva kousky puklý hrnek
na kafe a spolehlivě slouží do dnes.“

Většinu návštěvníků zaujaly intarzie dalšího oceněné−
ho Aloise Točíka. Ke tvorbě intarzií se dostal spletitými
cestami. Vyučený kovář a podkovář prožil čtyřicet roků za
volanty nákladních aut i autobusů. Kamarád, který se intar−
ziím věnoval, byl jeho prvním učitelem a pan Točík se pro−
jevil jako velmi snaživý a talentovaný žák. Když vozil
v autobuse lyžaře na jednodenní výpravy do hor nikdy ne−
jel bez svého nářadí, volné hodiny čekání trávil v autobuse
nad dřevěnými dýhami.

Intarzie je dávný výtvarný obor pohybující se na hrani−
ci mezi řemeslem a uměním obor, který vyžaduje hlavně
trpělivost, přesnost a pečlivost. Autor pracuje s dýhami nej−
různějších dřevin, podle šablony ostrými nožíky vyřezáva−
jí přesné obrysy jednotlivých dílků, které je nutné sesadit
do jakési negativní matrice a pod tlakem přilepit a naliso−
vat na podložku. Pan Točík vytváří vše od dekorativních
obrazů přes nábytek, šachové stolky až po barevně vyklá−
danou podlahu.
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Podlipanské country je spolufinancováno Regionálním
operačním programem Střední Čechy. Dalšími sponzory dne
byly Observatroy production, Ledvické uhlí, Černokoste−
lecký pivovár a společnost KKcomp.

„Spolupořadatelem Podlipanského country je pan Mi−
chal Zeman, kterému patří velký dík za pomoc s přípravou
a organizováním akce“ dodává Iveta Minaříková.

Pavel Pávek

POLABÍ regionální produkt®

Dne 20. dubna
2011, se opět sešla
certifikační komi−
se, k posouzení
žádostí o udělení
značky POLABÍ
regionální pro−
dukt®. Komise
obdržela celkem
šest žádostí o hod−
nocení, z toho cer−
tifikát získali pou−
ze čtyři žadatelé, kteří splnili stanovená certifikační kritéria.
David Frydrych, Říčany
ROHLÍK TURISTICKÝ 60g a POSVÍCENKSÝ KOLÁČ
S NÁPNLÍ MAKOVOU A TVAROHOVOU 80g
Pivovar Nymburk, spol. s r.o.
POSTŘIŽINSKÉ PIVO a OSTATNÍ PIVA
Lubomír Dunaj, Říčany
DRÁTENICKÉ VÝROBKY
Blažek Glass s. r. o., Poděbrady
SKLENĚNÉ PILNÍKY NA NEHTY A KŮŽI

Hodnocení žádostí družstva ovocnářů Vitamína na vý−
robky jablka a med z Polabí bylo odložena na další, pod−
zimní kolo, z důvodu nedostatků v žádosti a včasného ne−
dodání vzorků komisi k posouzení.

Dále komise posuzovala žádosti o prodloužení certifi−
kátu skupině výrobků, jež získaly ocenění  v březnu roku
2009 a již jim vypršelo dvouleté období platnosti. Jedná se
o tyto výrobce a jejich produkty:
Lada Borecká – DRÁTOVANÉ VÝROBKY
Stanislav Kouba – KOVÁŘSKÉ VÝROBKY
Jana Provazníková – VČELAŘSKÁ FARMA VELETOV
Zahradnictví Jandl s.r.o. – HRNKOVÉ KVĚTINY
Alois Točík – INTARZOVANÁ DŘEVOVÝROBA

Předloženým žádostem bylo vyhověno a prodlužuje se
jim platnost certifikátu na tříleté období.

Plakety byly žadatelům slavnostně předány při příleži−
tosti dne PODLIPANSKÉ COUNTRY v Černokosteleckém
pivováru.

Regionální značka garantuje kvalitu, původ výrobku
v Polabí, originalitu a vazbu na toto území a současně slou−
ží ke zviditelnění místní produkce.

V Polabí značku uděluje Místní akční skupina Podli−
pansko, na kterou se mohou další výrobci a řemeslníci obra−
cet s žádostmi o udělení značky. Žádosti i se vzorky výrob−
ků posoudí nezávislá Certifikační komise, která je složená
ze zástupců místních výrobců, zemědělců, NNO, KÚ Stře−
dočeského kraje a partnerských Místních akčních skupin.

Více informací na www.domaci–vyrobky.cz ,
www.podlipansko.cz a www.arz.cz .

MAS Podlipansko, Iveta Minaříková
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Úspěšné tažení basketbalistek

ze ZŠ Pečky

Dívky ze 6. a 7. ročníků ZŠ Pečky se postaraly o velké
překvapení. Úspěšně procházely postupovými koly basket−
balových turnajů. Zastavila je až kvalifikace na republi−
kové finále.

Vše začalo okresním kolem, které pořádala ZŠ Pečky
v městské sportovní hale. Na turnaj se přihlásilo 10 základ−
ních škol. Naše dívky v tomto turnaji neztratily ani bod a se
skóre 102:0 obsadily 1. místo. Tím si zajistily postup do
krajského kola.

Krajské kolo se konalo v Mladé Boleslavi. Se vzdále−
ností se zvyšovala i herní úroveň soupeřek. Naše dívky svou
dravostí, bojovností, vidinou kvalifikace a velkého úspě−
chu zabojovaly a obsadily 2. místo, místo postupové. Vel−
kou radost z úspěchu nezkazilo ani zdlouhavé cestování
zpět, nespolehlivost ČD a ani obrovská únava.

Pouze čtyři dny měly dívky na odpočinek a regeneraci.
V úterý 10. května se vydaly na další dlouho cestu, tentokrát
do Jindřichova Hradce. Úkol zněl jasně, dokázat, že v Peč−
kách máme kvalitní hráčky, které se umí poprat o výsledek.

Naše hráčky ostudu neudělaly. V náročných zápasech
s kvalitními soupeřkami podaly své maximum. Konečné
3. místo nebylo sice postupové, ale zato poctivě a hrdinsky
vybojované.

Všem hráčkám gratuluji ke skvělému úspěchu.

Sport

Dále chci poděkovat rodičům za jejich podporu dívkám a
ochotu, bez které by se cesta do Jindřichova Hradce nekonala.
Sestava: Edita Holubová, Tereza Jelínková, Kamila Hruš−
ková, Marie Kronowetterová, Karolína Loudová, Nikola Dra−
hokoupilová a Markéta Procházková.

Mgr. Barbora Glaserová

BASKETBAL PEČKY
pořádá v sobotu 11. 6. 2011 v 8.30 hodin
na letním hřišti nebo v Městské hale Pečky

Turnaj basketbalových nadějí
kategorie U14, hráči narození 1. 1. 1997 a mladší.

Účastníci turnaje
Basketbal Pečky, Sparta Praha, Sokol Žižkov

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