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3. číslo  cena 6 KčXI. ročníkbřezen 2010

Vlastivědný kroužek

se představuje

Při Městském kulturním středisku v Pečkách
pracuje několik zájmových kroužků. Jedním
z nich je vlastivědný kroužek, který byl založen
už v 60. letech 20. století při tehdejším nově ote−
vřeném Závodním klubu pracujících Pečky. Za
více než 40 let činnosti uspořádal velmi mnoho
akcí, které snad nelze ani spočítat. Vlastivědný
kroužek se zaměřuje jednak na vycházky nebo
turistické výlety, při kterých účastníci poznávají
mnohé přírodní krásy nebo umělecké památky či
jiné zajímavosti (např. technické památky).

Při těchto akcích jsme v minulosti např. prošli
etapově celou Sázavu od ústí do Vltavy proti prou−
du až k prameni, dále jsme absolvovali celou Zla−
tou stezku Českého ráje, údolí Vltavy z Troje až
do Nových Ouholic a letos dokončíme seriál Kra−
jem Chrudimky. Tyto akce jsou odstupňovány
od nenáročných (do 5–7 km) až po náročnější
(10–15 km). Pořádáme čas od času také exkurze
do jinak veřejnosti nepřístupných míst. V progra−
mu jsou také vlakové či autokarové zájezdy,
z nichž jsou oblíbeny „tajné zájezdy“. Nedílnou
součástí činnosti jsou i přednášky zajímavých
osobností v kulturním středisku na různá témata
(cestopisné, historické, kulturní výročí apod.) při

nichž spolupracujeme s místní pobočkou České křesťanské akademie. Řadu
vycházek pořádáme v Praze i okolí. Již několik let navštěvujeme mimořád−
né zpřístupněné památky v rámci celostátní akce Dny evropského dědictví
(vždy v září).V rámci těchto akcí jsme si v minulosti kromě řady míst v Praze
prohlédli např. Kolín, Poděbrady, Plzeň, Ústí nad Labem, Přelouč, Heřma−
nův Městec, Komorní Hrádek a v loňském roce Chrudim. Jenom pro zajíma−
vost: v roce 2008 jsme uspořádali celkem 43 akce a v roce 2009 49 akcí.

Chtěl bych tímto poděkovat vedoucí MKS paní Věře Šukové i pod−
poře MěÚ Pečky.

Sezónu vždy zhodnotíme na předvánočním posezení. V současné době
máme registrováno 95 členů, ale chtěl bych tímto mezi nás pozvat event.
další zájemce, kteří se mohou přihlásit k registraci v kanceláři MKS. Infor−
mace o nejbližších akcích vlastivědného kroužku naleznete ve skřínce na
rohu prodejny obuvi v Pečkách. Sezónu pěších vycházek tradičně zahajuje−
me pochodem zv. „Pečecké šlápoty“, který se letos uskuteční v sobotu
27. února, na který jste srdečně zváni. Všemi těmito shora uvedenými akce−
mi chceme přispět k rozšíření duchovních obzorů našich občanů a přiblížit
jim krásy naší vlasti, která je na ně opravdu bohatá.

Závěrem vám chci popřát v letošním roce pevné zdraví a hodně pří−
jemných zážitků při našich akcích.

Vladimír Kožnar
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Rada města Pečky
konaná dne  25. ledna 2010

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

Na zasedání RM se dostavili zástupci firmy BV Consul−
ting ve věci dosažení možné úspory za odběr elektrické
energie se společností BICORN, s. r. o. Zástupci firmy
p. Tomáš Drška a p. Jan Pavlíček objasnili, že hlavní náplní
jejich firmy je poradenská činnost, v rámci které dle množ−
ství spotřeby elektrické energie dojde k vybrání nejvýhod−
nějšího, tzn. nejlevnějšího prodejce elektrické energie.
Smlouva s firmou se uzavírá na dobu neurčitou, výpovědní
lhůta je 3 měsíční. V případě zdražení elektrické energie je
pak výpovědní lhůta pouze 1 měsíc.
Rada bere na vědomí:

– závěrečnou zprávu terénního programu „Prostor“ za
rok 2009,

– nabídku zástupců firmy BV Consulting ohledně úspor
cen za odběr elektrické energie,

– žádost o příspěvek Minigolfclubu Dráčata Pečky s tím,
že tato žádost bude předána Komisi pro školství, tělový−
chovu a kulturu k projednání,

– informaci starosty ohledně přípravy na výběrové říze−
ní pro investiční akci „Stavební úpravy hlavní budovy, vý−
měna oken, zateplení a oprava fasády ZŠ Pečky“,

– informaci starosty ohledně zveřejněné výzvy OPŽP na
možnost podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci prio−
ritní osy č. 3 Realizace úspor energie (MŠ Mašinka Pečky –
II etapa),

– informaci starosty o průběhu výběrového řízení (Za−
kázka malého rozsahu – hudební nástroje pro ZUŠ Pečky),

– žádost Svazu chovatelů poštovních holubů o poskyt−
nutí finančního příspěvku s tím, že tato žádost bude předá−
na k vyřízení Ekonomicko–správnímu odboru,

– informaci místostarosty o nabídce vyvěšení vlajky pro
Tibet,

– seznam dlužníků k 20. 1. 2010.
Rada schvaluje:

– Uzavření smlouvy s firmou Jiří Kapr, Vrbová Lhota
120 na údržbu veřejné zeleně kolem DPS, Pečky, Chvalo−
vická čp. 1042 dle cenové nabídky a smlouvu na sečení
travnatých ploch v místním parku.

– Uzavření mandátní smlouvy na zpracování výběrové−
ho řízení na zhotovitele pro investiční akci „Stavební úpra−
vy hlavní budovy, výměna oken, zateplení a oprava fasády
ZŠ Pečky“ mezi JUDr. Zvolským, Praha 4, Na Pankráci 30
a městem Pečky a pověřuje starostu města k podpisu této
smlouvy.

– Termín zasedání veřejného ZM dne 15. 2. 2010 od
17.30 hod. v Obřadní síni MěÚ Pečky /Program: schválení
čerpání rezervy MŠ Mašinka Pečky, rozpočtová opatření na
údržbu komunikací, zpráva sportovní komise, ohledně roz−
dělení finančních částek pro jednotlivé oddíly, bezúplatný
převod pozemků č. 1977/1 a volba radního.

– A doporučuje ZM ke schválení použití finanční částky
(rezerva MŠ Mašinka) na pořízení projektové dokumentace a
výběrového řízení na rekonstrukci MŠ Mašinka Pečky.

– A doporučuje ZM ke schválení bezúplatný převod par−
cely č. 1977/1 o výměře 51 m2 v k. ú. Pečky za podmínek,
které budou uvedeny ve smlouvě o bezúplatném převodu
mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
a městem Pečky.

– Uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor ve
zdravotním středisku s platností od 1. 2. 2010 (přízemí –
18,65m2) s pí Romanou Baráthovou, Plaňany (manikúra,
nehtová modeláž).

– Na základě předložených žádostí o prodloužení ná−
jemní smlouvy v čp. 218 Tř. 5. května:

Marcel Novák do 31. 12. 2010,
Konstantin Nepovím do 31. 12. 2010,
Miluše Králíčková do 31. 12. 2010.
– Poskytnutí části příspěvku ve výši 20 000 Kč pro TJ

Spartak Pečky na činnost v roce 2010.
– A uděluje souhlas firmě Požární technika Komet, s. r. o.

Pečky, Tř. Petra Bezruče 1031 s umístěním fotovoltaické elek−
trárny na pozemcích p. č. 2285/5 a 2285/7, které jsou majet−
kem firmy Komet, s. r. o. Pečky.

– Organizační řád Pečovatelské služby města Peček. Tento
organizační řád nabývá účinnost 1. 1. 2010 a tímto se ruší
organizační řád ze dne 1. 7. 2008

– Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce ZUŠ
Pečky“.

– Závěr výběrového řízení hodnotící komise zakázky ma−
lého rozsahu – dodávka hudebních nástrojů pro ZUŠ Pečky:

– vyloučení uchazeče č. 4 – Martin Reček, Jiřetín
pod Bukovou – nekompletní nabídka,

– vyloučení uchazeče č. 5 – Keith Stanislav, Nym−
burk – nekompletní nabídka,

– Vyhodnocení nejvhodnější nabídky:
– skupina nástrojů č. 1 (dechové) – uchazeč č. 1

Music Fišera, Praha 6,
– skupina nástrojů č. 2 (klávesové) – uchazeč č. 3

Hudební centrum, s. r. o. Hradec Králové,
– skupina hudebních nástrojů č. 3 (bicí) – uchazeč

č. 2 František Hönig, Praha 4.
A na základě provedených fyzických inventur schvalu−

je vyřazení nepotřebných a neopravitelných předmětů li−
kvidací.
Rada ukládá:

– Stavebnímu odboru Ing. Zavřelovi sledovat průběh
osazení dopravního značení v ulici Tř. Jana Švermy v Peč−
kách.

– Tajemníkovi MěÚ jednat se společností ČEZ ohledně
prodeje změny tarifu při odebírání elektrické energie.

– Starostovi města uzavření smlouvy na údržbu zeleně
v části Peček dle výše uvedeného firmou Jiří Kapr Vrbová
Lhota.

– Starostovi města uzavření dodatku č. 1 SOD „Rekon−
strukce ZUŠ Pečky“ uzavřené dne 23. 7. 2009.

– Starostovi města uzavření smlouvy na dodání hudeb−
ních nástrojů pro ZUŠ Pečky (po uplynutí odvolací lhůty)
Skupina nástrojů č. 1 s firmou Music Fišera, Praha 6,
Skupina nástrojů č. 2 s firmou Hudební centrum, s. r. o. Hra−
dec Králové,
Skupina nástrojů č. 3 s firmou František Hönig, Praha 4.
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Jednání rady města zahájil a řídil starosta města pan
Milan Urban.
Rada bere na vědomí:

– zápis z jednání bytové komise ze dne 3. 2. 2010,
zápis z jednání Komise pro školství, tělovýchovu a kulturu
ze dne 2. 2. 2010.
Rada schvaluje:

– A doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření
č. 1/2010.

– Zápis o inventarizaci majetku a závazků města Pečky
k 31. 12. 2009. Na základě provedených fyzických inven−
tur schvaluje vyřazení nepotřebných a neopravitelných před−
mětů likvidací.

– Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za
rok 2009 a následné převody do fondů:
Kulturní středisko Pečky +16.435,67 Kč – tato
částka bude převedena do rezervního fondu organizace
Pečovatelská služba Pečky +51.870,01 Kč – tato
částka bude převedena do rezervního fondu organizace .

– A doporučuje ZM ke schválení revokaci usnesení ZM
č. 2/2008 ze dne 29. 5. 2008, pod čj. 1270/2008, bod f.,
odkoupení pozemku č. parc. 1460/23 v obci a k. ú. Pečky.

– A doporučuje ZM ke schválení bezúplatný převod po−
zemku č. parc. 1460/23 o celkové výměře 409m2 v obci
a k. ú. Pečky od ÚZSVM Kolín za podmínek uvedených ve
smlouvě.

– Zadávací podmínky výběrového řízení na realizaci
investiční akce „Stavební úpravy hlavní budovy Základní
školy Pečky“.

Hodnotící kritéria:
– výše cenové nabídky 80%
– délka záruční doby 20%

Jmenování hodnotící komise a komise pro otevírání obá−
lek.

– Ing. Věra Růžičková – MěÚ Pečky,
– Ing. Josef Beránek – MěÚ Pečky,
– Milan Urban – starosta města,
– Ing. Karel Krištoufek – člen ZM,
– Mgr. Ing. Luboš Zajíc – ředitel ZŠ.

Náhradníci:
– Antonín Uxa – MěÚ Pečky,
– Ing. Václav Zavřel – MěÚ Pečky,
– Jaroslav Tvrz – místostarosta,
– Milan Paluska – člen ZM,
– Petr Dürr – MěÚ Pečky.

– Zveřejnění záměru na prodej pozemků – stavební par−
cely v lokalitě V Kaštánkách, prodloužená ulice Nymbur−
ská a to č.parc. 2265/154 (562m2), č.parc. 2265/155 (789m2).
A doporučuje ZM ke schválení revokaci č. 1/2009 ze dne
11. 3. 2009, pod čj. 522/2009 o smlouvy o smlouvě budou−
cí kupní na prodej nemovitosti č. parc. 1841/2 o výměře cca
42m2 – pozemek pod trafostanicí v lokalitě Bačov.

– A doporučuje ZM ke schválení prodej pozemku č. parc.
1841/2 o výměře cca 60m2 – pozemek pod budoucí rozšíře−
nou trafostanicí v lokalitě Bačov.

Rada města Pečky
konaná dne 8. února 2010

– Ukončení nájemní smlouvy s p. Josefem Lakatošem k
bytu č. 1, Masarykovo nám. 31 k 28. 2. 2010.

– Uzavření nájemní smlouvy s p. Romanou Horváthovou
na byt č. 1, Masarykovo nám. 31 na dobu určitou od 1. 3.
2010 do 31. 12. 2010.

– Prodloužení nájemní smlouvy s p. Jiřím Lacinou, by−
tem Tř. 5. května 218, byt č. 18 do 30. 6. 2010.

– A doporučuje ZM ke schválení rozdělení finančních
příspěvků z rozpočtu města pro rok 2010 následovně:

AFK 210 000 Kč

TJ Spartak 80 000 Kč

TJ Sokol 150 000 Kč

TJ Sokol V. Chval. 15 000 Kč

Vodáci 46 000 Kč

Cyklisti 12 000 Kč

OS Dráčata 10 000 Kč

Taekwon–do 10 000 Kč

Basketbal Pečky 85 000 Kč

Nohejbal V. Chval. 2 000 Kč

Rezerva 10 000 Kč

Celkem 630 000 Kč

– Poskytnutí příspěvku Základní škole, Tř. Jana Švermy
540, na spolufinancování školního výletu na hory, včetně
ubytování.

– Uzavření smlouvy na zhotovení zábradlí okolo fotba−
lového hřiště dle cenové nabídky s firmou Vaši zámečníci,
Jiří Lazar, Pavel Váňa, Pečky.
Rada ukládá:

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové
zveřejnit záměr na prodej pozemků – stavební parcely
v lokalitě V Kaštánkách, prodloužená ulice Nymburská a to
č. parc. 2265/154 (562m2), č. parc. 2265/155 (789m2) za
minimální cenu 850 Kč/m2.

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové
uzavření smlouvy na zhotovení zábradlí okolo fotbalové−
ho hřiště dle cenové nabídky s firmou Vaši zámečníci, Jiří
Lazar, Pavel Váňa, Pečky.

Město Pečky získalo další peníze z tzv. evropských fon−
dů, ROP Střední Čechy na projekt s názvem „Zahrada živá“.

Cílem projektu je zajištění bezpečného trávení volného
času školním dětem a také dětem sdružených v dalších or−
ganizacích města jako např. Maminky sobě, který je partne−
rem projektu. Dalšími partnery jsou Základní škola Pečky,
TJ Spartak Pečky, oddíl stolního tenisu a Ing. Karel Krištou−
fek, firma KKcomp, kteří se podíleli buď na přípravě projek−
tu a nebo se budou podílet na jeho realizaci a provozu.

Naší snahou je vybavit bývalou školní zahradu tak, aby
děti mohli trávit čas v odpoledních hodinách bezpečně
a zároveň mohli rozvíjet svojí zdatnost a duševní rozvoj.
Zahrada bude sloužit pro školní děti jako tzv. venkovní
třída a dále pak pro činnost družiny pro příležitostná kultur−
ní vystoupení např. pěvecká, recitační a taneční.

Další peníze
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Zahrada bude také vybavena tak, aby mohla být co nejak−
tivněji využívána všemi dětmi po celý den. Bude možné si
zahrát stolní tenis, umístěny zde budou i hrací prvky: menší
pískoviště, dvě multifunkční herní sestavy, jak pro menší tak
větší děti, kryté venkovní sezení pro cca 30 dětí, kreslící tabu−
le, venkovní hry např. člověče nezlob se a podobně. Doplněno
bude osvětlení, vodovodní a kanalizační přípojka, místo pro
posezení okolo lípy umístěné uprostřed, která byla zasazena
na přelomu tisíciletí. Zhotoveny budou terénní a zahradní úpra−
vy. Před zahradou bude umístěna konstrukce s popínavými
rostlinami, zejména z důvodu odclonění oproti sousedící ko−
munikaci. Opravena bude podezdívka oplocení a doplněny
zámečnické konstrukce. Vysázen bude též do venkovního kru−
hového oplocení chybějící morušovník.

Na tento projekt se všichni moc těšíme i vzhledem
k tomu, že jsme již několikrát v minulých letech byli
v získání potřebných financí neúspěšní.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na
projektu podíleli, byť třeba jenom tím, že vyjádřili podporu
podepsáním petice na podporu vybudování zahrady.

Ing. Věra Růžičková,
vedoucí odboru a manažer projektu

Výkup železného šrotu

a kovů

CERHÝNKY

PO –PÁ od 9 do 16 hodin

a první sobotu v měsíci

od 9 do 11.30 hodin

(6. 2., 6. 3., 3. 4., 1. 5. 2010)

Tel. /fax: 321 79 22 14

mobil: 604 205 328

Zajištujeme

ODVOZ NEJEN ŠROTU

nákl.voz.Tatra 815 s HR.

Možná individuální dohoda

pro mimo pracovní dobu.

Zprostředkování

likvidace autovraku

Drobné likvidace řezáním

 plamenem po dohodě v místě.

e-mail vopavopa2@seznam.cz

Masáže
Kateřina Jamborová
kkkkk  sportovní a rekondiční masáže kkkkk
kkkkkmedové masáže kkkkk  baňkování kkkkk
kkkkkHavajská masáž lávovými kamenykkkkk

Tel: 723 046 452

Modeláž nehtů
Manikůra

Radka Kozáková
kkkkk  gelové nehty k k k k k manikůra k k k k k P−shine kkkkk
kkkkk  nail−art kkkkk Tel.: 604 123 577

Masarykovo nám. 80, Pečky

Nabízíme kvalitní služby,
příjemné prostředí a příznivé ceny.

Řádková inzerce

a společenská kronika

V Pečeckých novinách

ZDARMA

Vzdělávací centrum pečecka,
tř. J. Švermy 141, Pečky

Tel.: 321 621 662, 724 039 209, fax: 321 620 792
www.vzcentrum.cz

VŽDY VE STŘEDU

Od 24. 2. do 28. 4 2010 – od 16. do18.00 h

Cena: 950 Kč dospělý (10 týdnů)
celkem 20 hodin keramické dílny

(jednorázová platba)
200 Kč (dítě) 10 týdnů

otevřený kurz

možno přistoupit
 kdykoliv – jednotlivé lekce

2 h / 100 Kč dospělý, 50 Kč dítě
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O jarních  prázdninách Kulturní středisko Pečky umož−
nilo dětem, které zůstaly ve městě, si zahrát každý den něco
jiného. Byly uspořádány turnaje ve stolním tenise, minigol−
fu, stolním fotbálku, ruských kuželkách a poslední den se
hrály šachy.

Zima s bažantem
Pryč jsou chvíle, kdy jsme na poli u Kandie mohli potkat

bažantici s hejnem kuřátek. Lidé je vytěsnili, a tak bažant,
který chodí za potravou na naši zahrádku a slepičí dvorek,
je možná vzácný, jediný v okolí.

Začalo to stopami ve sněhu kolem hrnce se zrním. Protože
je bažant velice plachý, trvalo nějakou dobu, než jsem ho
zahlédla a potom denně pozorovala. Brzy si zvykl na společ−
nost sýkor, kosů a havranů a společně s nimi se živil. Takže
denně se naskytl obrázek hejna drobných ptáčků na krmítku,
pod ním horlivě sbírá slunečnicová semena bažant. Někdy se
pustí do jablíčka určeného kosovi. Ten sedí na hromadě sně−
hu a rozčileně přihlíží, snad má strach, že se na něj nedosta−
ne. Nad tím vším na nejvyšších větvích jabloně čekají havra−
ni, aby ve vhodné chvíli uchvátili nějaký ten ořech.

Bez pohybu se dívám na to hemžení, protože jakmile ba−
žant zpozoruje sebemenší hnutí, uhání pěšinkou mezi hrad−
bami sněhu do nejzazšího kouta zahrádky nebo se zvedne
a poplašeně uletí k sousedům.

Tak společně přežíváme zimu. Je sice nepříjemně tuhá
a dlouhá, ale v roce 1709, to byla ZIMA! Evropa mrzla, ptáci
padali zmrzlí ze stromů, na jaře nebylo vidět ptáčka. Nejvíce
byla postižena Francie, kde zemřelo milion lidí, na jaře se lidé
chodili pást na louky jako zvěř. Všechny ozimy vymrzly, nastal
hladomor. Trpěla zvěř, hladoví vlci napadali švýcarské vesni−
ce, ryby zmrzly v řekách a potocích, Baltské moře zamrzlo tak,
že se po ledě u skandinávských břehů chodilo ještě v dubnu. To
a ještě jiné podrobnosti uvedl časopis 100+1.

Doufejme, že tento rekord nebude v dohledné době pře−
konán. Náš bažant si na jaře přece jenom najde družku
a v létě se nám poštěstí znovu potkat bažantí rodinku.

Z.F.

Březen – měsíc čtenářů
v pečecké knihovně

Přihlašování nových
čtenářů zdarma

Amnestie dlužníků
Internet
za poloviční poplatek
Turnaj ve scrabblu,
kriss krosu ad.
(pro děti i dospělé

v sobotu 13. března od 13. h)

Kurz práce
se siderickým kyvadlem
(v sobotu 27. března od 13 h)

Tvoření s Marcelou

(výroba výtvarných drobností

podle knižních předloh pro děti

každé úterý od 13 do 18 hodin)

 Co najdu v knihovně
(informatické besedy pro školy)
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Program březen
Scházíme se každou středu od 9 do 13 h.

3. 3.        Březnové zpíváníčko
10. 3.      Minidivadélko zahrané ma−
minkami
17. 3.      Tvoření s Janou

„Veselé magnetky“ – výroba
jednoduchých tvarů, kytiček, zvířátek−
materiál: moosgummi.
24. 3. Beseda a povídání s dětskou
psycholožkou Růženkou Bucharovou.
Téma – vše co vás zajímá okolo dětí
(osobnost dítěte, výchovné potíže, sou−
rozenecká rivalita, apod.)
Začátek besedy v 10 h.

Vzdělávací centrum Pečecka

třída Jana Švermy 141, Pečky.

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

www.vzcentrum.cz

Mateřské centrum Pramínek

Dne 7. března
uplynou čtyři
roky,
co nás navždy
opustil náš
milovaný tatínek
a dědeček
pan

Miloš Bláha
z Dobřichova.

Stále vzpomínají dcera
Alena s rodinou

a syn Miloš s rodinou.

Dne 14. března
tomu bude 20 let,
kdy nás navždy
opustila naše
zlatá a starostlivá
paní

Vilma

Hynková.

S láskou a úctou vzpomínáme na Tebe
maminko, babičko a prababičko.

Manžel František s Věrou, synové Jiří
s rodinou, Milan s rodinou, František,
sestra Olga, vnoučata a pravnoučata
Terezka, Katka a Davídek

Dne 24. února
uplynulo 10 let,
kdy nás navždy
opustila milovaná
dcera, sestra,
manželka
a maminka,

paní

Štěpánka Čelárová

z Peček.

Matka, manžel a dcery

Vzpomínka

31. 3. Výlet s překvapením
Bližší informace budou upřesněny na
webu  MC Pramínek a na vývěsce VCP
týden před termínem.

Ostatní aktivity

MC Pramínek

Středa odpoledne

16 h Hravé muzicírování pro začáteč−
níky – hudebně dramatický kroužek
s lektorkou Míšou Brčákovou,
16.45 h Hravé muzicírování pro pokro−
čilé – cena 35 Kč.

Úterý

16 h Kurz anglické školičky – sezná−
mení s AJ hravou formou, s lektorkou
Petrou Lewington – vhodné pro děti
od 2,5 do 6 let – cena 35 Kč.

Vstupné – dopolední programy: 30 Kč,
členové OS Maminky sobě 15 Kč, děti
zdarma.
Poplatek za použitý materiál 10 Kč.

Soutěž
na návrh grafické podoby značky pro propagaci

regionu Podlipansko pro účely cestovního ruchu

MAS Podlipansko, o. p. s. vyhlašuje v rámci projektu s názvem „Podlipan−
sko všemi smysly – turisté vítáni“, který je spolufinancován Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj, veřejnou neanonymní soutěž na
návrh značky (loga)Podlipanska pro podporu cestovního ruchu.

Vyhlášení soutěže: 20. ledna 2010
Uzávěrka soutěže: 5. června 2010
Vyhlášení výsledků soutěže: 28. června 2010

Tři vítězné návrhy obdrží cenu – finanční odměnu ve výši 5 000 Kč, 3 000 Kč
a 2 000 Kč dle získaných hlasů hodnotící komise.

Více informací naleznete na www.podlipansko.cz, nebo volejte, pište: Mi−
chaela Roškotová, koordinátorka soutěže, 721 170 352,
vandrovani@podlipansko.cz

Žít ve vzpomínce znamená
žít dvakrát.

Martialis

Vzpomínky jsou jediný ráj,
z něhož nemůžeme být vypu-
zeni.

P. J. de Béranger
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Podlipanská kuchařka

aneb

Pomozte nám zachránit

kulinářské umění dávných časů

Oslovujeme tímto všechny obyvatele Podlipanska
a okolí. Ať jste mladí, staří, muž či žena, neváhejte a pomoz−

te nám pátrat po zapomenutých recep−
tech našeho regionu.

Máte doma starý sešit s recepty
po babičce? Znáte nějakou místní spe−

cialitu? Podělte se o váš rodinný poklad s ostatními.
Naším cílem je shromáždit recepty a vytvořit tak spolu

s vámi originální Podlipanskou kuchařku.
Recepty můžete posílat poštou, nebo e−mailem, a to nej−

později do 31.10. 2010.
Nezapomeňte uvést kontakt na vás. Za zaslaný recept,

nebo recepty vám do 14 dnů zašleme malou pozornost.
V budoucí knize receptů pak bude zveřejněna nejen

obec/město, odkud byl recept doručen, ale i jméno autora
(v případě, že si to bude přát).

Vybrané recepty vyjdou v knize, která bude k dispozici
nejen návštěvníkům kraje, ale i všem, kdo nám ji pomohou
vytvořit.

Bližší informace a kontakt: www.podlipansko.cz,
vandrovani@podlipansko.cz
MAS Podlipansko, o. p. s., Chvalovická 1076,
Pečky 289 11, tel.: 721 170 352

Kuchařka Podlipanska vznikne v rámci projektu „Podli−
pansko všemi smysly – turisté vítáni“ spolufinancovaného
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Podlipansko rozděluje

peníze na cestovní ruch

a vzdělávání
Místní akční skupina Podlipansko se chystá doporučit

k podpoře další čtyři projekty. Tři z oblasti cestovního ru−
chu a jeden vzdělávací v hodnotě celkem 3,3 mil. Kč.

V prosinci 2009 byla ukončena výzva k předkládání
projektů. Jednalo se jednak o "měkké" projekty, kde se ne−
staví ani neopravuje, ale vzdělává a získávají informace.
Tyto projekty náleží do oblasti s názvem Celoživotní vzdě−
lávání (tzn. Fiche č. 4).

Do této oblasti se přihlásil pouze Dobrovolný svazek
obcí (DSO) Pečecký region s projektem "Vzdělávání pro
podnikání", který by byl realizován ve Vzdělávacím centru
Pečecka. Obsahem jsou základy podnikání jako je účetnic−
tví, právní rámec, komunikace. Doplňkově je součástí pro−
jektu i kurz aranžování květin a keramiky. Kurzy by mělo
absolvovat minimálně 52 osob.

Podpora cestovní ruchu je název Fiche č. 6, druhé oblas−
ti aktivit, na které jsou připraveny peníze v této výzvě. Zde
jsou peníze na "tvrdé" projekty, takže budou podpořeny

investice do výstavby malokapacitních ubytovacích a stra−
vovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a ostat−
ních zařízení pro zlepšení služeb v cestovním ruchu.
Do tohoto opatření se přihlásily celkem 3 projekty.

Paní Grossová buduje Penzion Jevany. Jedná se o penzi−
on o 6 lůžkách. Projekt je zaměřen na popularizaci a školení
nordic walking.

Druhý projekt s názvem Zázemí penzionu buduje hřiště,
relaxační a sportovní centrum a půjčovnu sportovního zaří−
zení. Jedná se o projekt realizovaný vedle Penzionu pana
Zapletala v Nové Vsi I. Cílem projektu je udržet návštěvní−
ky v regionu co nejdéle a také překlenout horší počasí či
turisticky méně atraktivní období roku.

Třetím přihlášeným projektem v oblasti cestovního ru−
chu je rekonstrukce Mlýnu Davídkov. Jedná se o penzion
v klidném prostředí Hryzel, který přímo nabádá k odpočin−
ku a relaxaci.

Součástí projektu je i vznik 3 pracovních míst.
Všechny představené projekty byly hodnoceny výběro−

vou komisí, která posuzovala jednak hospodárnost vynalo−
žených dotačních prostředků, jednak smysluplnost celé akce
a také návaznost na další aktivity v regionu. Kompletní
bodovací kriteria, která naleznete na www.podlipansko.cz,
jsou součástí konkrétních projektových opatření, tzv. fichí.

Jaký bude další osud těchto projektů? Budou všechny
projekty podpořeny nebo na některé peníze nezbudou? Pro−
jekty schvaluje MAS Podlipansko ve čtvrtek 18. února na
Valné hromadě.

MAS Podlipansko je nezisková organizace, která získa−
la peníze z Programu rozvoje venkova. MAS Podlipansko
má svoji rozvojovou strategii a na její realizaci jsou tyto
finance určeny. V Podlipansku se bude zlepšovat vzhled
obcí, bude se investovat do obecního majetku (školy, škol−
ky, hřiště, klubovny, obecní úřady) i do aktivit nezisko−
vých organizací a podnikatelů.
Kontakt: Jana Havelková, TF: 721−170−388, projek−
ty@podlipansko.cz , www.podlipansko.cz

MAS Podlipansko je nezisková organizace (obecně pro−
spěšná společnost − o.p.s.), která byla založena v roce 2006.
Společné řešení problémů a zlepšování prostředí pro život −
prostě projekty, jejich realizace a dotace české i evropské,
to je hlavní důvod, proč "MASka" vznikla. Nyní má MAS
Podlipansko 44 členů (obce, neziskové organizace, podni−
katelé, občané) území Podlipanska čítá 54 obcí ležící v po−
myslném trojúhelníku Kolín, Český Brod a Říčany.

1 tisková strana Kč 2000

1/2 tiskové strany Kč 1000

1/4 tiskové strany Kč 500

1/8 tiskové strany Kč 250

Plošná inzerce v Pečeckých novinách

Řádková inzerce

a společenská kronika

ZDARMA
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Ve spolupráci s městy a obcemi se ELEKTROWIN podí−
lí na informačních projektech, například na organizaci Dnů
Země, které jsou spojeny i s přímým sběrem vysloužilých
elektrospotřebičů. Informace o připravovaných akcích lze
najít na: www.elektrowin.cz.

Putující kontejner – řešení pro obce

mikroregionů bez sběrných dvorů
Novinkou, kterou ELEKTROWIN vyšel vstříc menším

obcím a zejména jejich obyvatelům, je Putující kontejner.
Je určen obcím, které nemají vlastní sběrný dvůr nebo je

kvůli umístění pro obča−
ny hůře dostupný. Do
konce roku 2009 se do
projektu zapojilo 25 mi−
kroregionů s 349 obcemi.
Občanům poskytl mož−
nost odložit do něj vy−
sloužilé elektrospotřebi−
če. Díky putujícímu
kontejneru bylo tedy
zpětně odebráno téměř
310 tun elektroodpadu.
Obcím tak nevznikly ná−
klady na dopravu, mani−

pulaci a odstranění elektrozařízení, které se vyskytují při
mobilních svozech nebezpečných nebo velkoobjemových
odpadů. Úspora, kterou zapojeným obcím za jeden rok fun−
gování přinesly putující kontejnery, dosáhla výše téměř 1
900 000 Kč. Navíc si již obce a organizující svazky obcí
vyúčtovaly více než 500 000 Kč jako odměnu za adminis−
traci celé akce a za zajištění zpřístupnění kontejnerů pro
občany obcí.

ELEKTROWIN na své náklady zajistí odvoz a zpraco−
vání do něj vložených vysloužilých elektrospotřebičů, dodá
svazku obcí a mikroregionům potřebné informační materiá−

ly a navíc vyplatí za
uskutečněnou akci od−
měnu.
Na rozdíl od běžných
v e l k o o b j e m o v ý c h
kontejnerů používa−
ných například při pra−
videlném svozu ne−
bezpečného odpadu je
tento speciální kontej−
ner zastřešený a uza−
mykatelný, takže
může zůstat na jednom
místě i více dní a při−
tom z něj různí samo−
zvaní "recyklátoři" ne−
vyberou samostatně

zpeněžitelné součástky. Kompletnost zpětně odebraných
spotřebičů je totiž nezbytnou podmínkou dobře fungující−
ho systému zpětného odběru.

ELEKTROWIN
pomáhá chránit životní prostředí již pět let

ELEKTROWIN, a. s. je největším ze systémů, které
v České republice vytvořili výrobci a dovozci elektrozařízení,
aby jejich prostřednictvím plnili své zákonné povinnosti při
nakládání s vysloužilými spotřebiči. Byl založen 25. května
2005, v roce 2010 tedy slaví pětileté výročí své činnosti. Jen
do konce roku 2009 zajistil zpětný odběr a recyklaci více než
74 000 tun elektroodpadu. Jak rostlo množství zpětně odebra−
ných vysloužilých elektrospotřebičů, ukazuje tabulka.

Z celkové hmotnosti vy−
řazených spotřebičů, které
ELEKTROWIN zpracoval
u svých smluvních partnerů,
se podařilo více než 85 %
získaných materiálů vrátit do
výroby nových výrobků –
tedy zrecyklovat. Většinou se
jednalo o kovy, v menší míře
o plasty.

Pouze zhruba 1 % vytří−
děných materiálů bylo spá−
leno v zařízeních, která do−
kážou takto získané teplo
přeměnit v energii a dodat ji do rozvodné sítě. Podařilo se
bezpečně zlikvidovat přes 160 tun nebezpečných materiá−
lů. Na skládkách tak skončilo jen 10 % materiálů, které se
staly skutečnými odpady.

ELEKTROWIN se díky svým výsledkům stal nejvý−
znamnějším kolektivním systémem pro zpětný odběr elek−
trozařízení – jeho hmotnostní podíl na celkovém množství
zpětně odebraných elektrozařízení v České republice tvoří
více než 50 %.

Sběrné dvory i prodejci

Řada průzkumů ukazuje, že Češi jsou pilní, ale i poho−
dlní recyklátoři. Dokazuje to mimo jiné fakt, že v třídění
PET−lahví se dostali na evropskou špičku především proto,
že se jim do cesty postavily speciální kontejnery na plasty.
Stejný princip uplatňuje i ELEKTROWIN a snaží se lidem
co nejvíc zkrátit vzdálenosti k místům, kam mohou odložit
vysloužilá elektrozařízení.

ELEKTROWIN za dobu své existence vytvořil více než
7500 míst zpětného odběru a pokrývá 92 % české popula−
ce. V počátcích nabízely možnost zbavit se domácích vy−
sloužilců především sběrné dvory měst a obcí. Postupně
přibývaly prodejny elektro, jejichž majitelé navázali se spo−
lečností ELEKTROWIN spolupráci, autorizované servisy
a další místa. Nejbližší místo, kam můžete odevzdat vyslou−
žilý elektrospotřebič, lze jednoduše nalézt na:
 www.elektrowin.cz.

Díky kolektivnímu systému ELEKTROWIN města a obce
za pětileté období ušetřily náklady v částce převyšující 800
milionů korun. Prostřednictvím motivačních programů obce
od společnosti ELEKTROWIN navíc získávají finanční pří−
spěvky na provoz sběrných míst i na jejich zlepšování.

Chráníme životní prostředí
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Zdravá výživa 2. ročník

POL−SKONE®

dveře a okna sleva až 13%

slevová akce na ucelené zakázky

AKCE

Krbová kamna MELAND

8 731 bez DPH

7 858 bez DPH

10 477 Kč s DPH

9 430 Kč s DPH

POZOR NOVÁ ADRESA
Pečky, P. Bezruče 692
tel.: 774 736 030
www.chapa.cz
prodejna@ chapa.cz !!!

míchání na počkání

široký výběr odstínů

zpracování cenových nabídek

K UCELENÉ PALETĚ
SÁDROKARTONU
1 BALENÍ
TN ŠROUBKŮ

ZD
ARMA!

Z nových knih
Na vandru s Reflexem III

Třetí kniha o osudech Čechů, kte−
ří se vydali do světa a posléze se roz−
hodli podělit se svými krajany doma
s postřehy o odlišném, mnohdy pro nás
překvapivém stylu života v zemích,
v nichž žili a pracovali, o své dobré
i nedobré zkušenosti. Jedná se zase
jako v předchozích knihách o devět
zemí – tentokrát jsou to Argentina, In−
donésie, Kanada, Keňa, Norsko, Peru,
Řecko, Skotsko a Španělsko.
Půlnoční rituál

Sofie obdrží bolestnou zprávu, že
její matka zahynula na dovolené na
Novém Zélandu. Vypraví se do této
exotické země, aby vyřídila nezbytné
formality. Ke svému nesmírnému pře−
kvapení zjistí, že tady zdědila dům na
pláži a nemalou hotovost…
Smutek sluší bárbínám

Šestnáctiletou Jindru si zamiluje−
te, jakmile řekne první větu. Je chytrá,
vtipná, neutápí se v marných holčičích
snech a umí trefně komentovat život

Městská knihovna Svatopluka Čecha

kolem sebe. Myslíte si, že takové
holky se všichni kluci bojí? Máte
pravdu. Jindřini spolužáci ze střed−
ní školy radši flirtují s děvčaty, kte−
rá vypadají jak z titulní stránky
Cosmogirl, ale Jindra se tím příliš
netrápí. Ve velkou lásku nevěří a
příběhům z dívčích knížek, které
čte její atraktivní sestra Jitka, se
vysmívá. Jenže osud někdy s lid−
mi rozehraje zvláštní partii...
Srdce bouře

Ačkoli si Kate může vychutná−
vat bezstarostný život newyorské
smetánky, chce se stát zdravotní se−
strou a pomáhat potřebným. Přijí−
má nabídku svého strýce, aby pra−
covala v jeho nemocnici, a vypraví
se na cestu americkým vnitroze−
mím. Netuší, že je sledována a že se
brzy ocitne s nebezpečnými únosci
uprostřed texaské divočiny...
Třetí tajemství

Napínavý román, ve kterém se
autor prostřednictvím thrillerové zá−
pletky, která se opírá o kostru sku−

tečných dějinných faktů, dotýká značně kon−
troverzních témat dnešní doby a nabízí vzru−
šující výpravu do dějin církve i do budouc−
nosti náboženského světonázoru.
Ztracený symbol

Nový román Dana Browna se odehrává
v průběhu dvanácti hodin ve Washingto−
nu mezi členy bratrstva svobodných zed−
nářů. Čtenář se setká s řadou symbolů a ar−
tefaktů, a jak je u jeho knih zvykem, také
s dech beroucím dobrodružstvím.
Akt zrady

V Georgetownu se koná klasický před−
volební mumraj. Když se však kolona pre−
zidentského kandidáta Joshe Alexandera
stane terčem teroristického útoku, celou
zemi zachvátí panika. Dva týdny po útoku
se Alexander stává vítězem voleb, nicmé−
ně útočníci nejsou dopadeni. Na první po−
hled se jedná o čin al−Káidy. Zatímco FBI
rozjíždí pátrání po džihádistech, ředitelce
CIA Irene Kennedyové a agentu Skipu Mc−
Mahonovi se dostává do rukou materiál
s takovým destruktivním potenciálem, že
uvažují o jeho zničení, neboť vrhá stín po−
dezření do nejvyšších politických míst...
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Návrat

Ladovských zim?
Letošní zima mnohé zaskočila.

Pečky podle toho, jaká byla a dosud
je situace v Poděbradech, zvládli ná−
por sněhu (troufám si říct) dobře. To
je pohled z vnějšku. Místní mohou mít
názor jiný, ale ti co navštívili moje měs−
to to musejí uznat.

Média hovoří o kalamitě, ale pa−
mětníci se nad tímto označením muse−
jí jen pousmát. Snad to byla kalamita
pro nepřipravené, kteří si nevzali vy−
soké boty či rukavice, ale pro přírodu
byly kalamitami spíše zimy minulé,
kdy pár dnů mrzlo v listopadu a dub−
nu. Letošní zima je přece normální.
A bude prý hůř

Mnozí vědci předvídají, že příštích
třicet let nás čekají studené zimy. Jako−
by příroda chtěla všem zastáncům ideje
globálního oteplování říct – brzděte.

Vodu na mlýn popíračům oteplová−
ní ženou sami „oteplovači“. Na podzim
se skupina hackerů nabourala do e−mai−
lů význačných klimatologů z Východo−
anglické univerzity. Z nich vyplynulo,
že se snaží zakrýt pokles globálních tep−
lot v posledních letech. Navíc se ukáza−
lo, že šéf mezinárodního klimatického
panelu IPCC, prosazovatele katastrofic−
kých oteplovacích teorií je napojen na
firmy, které na politice prosazované prá−
vě jím vydělávají obrovské sumy.

Letošní zima kromě všeho negativ−
ního přinesla i jedno pozitivum. Do−
stávají se ke slovu o názory vědců, kteří
zpochybňují jednoznačnost globální−
ho oteplování.

Geolog Václav Cílek teorii oteplo−
vání nezpochybňuje. Podle něj bude
chladné období trvat cca 30 let a pak
se opět výrazně oteplí.

Řada vědců tvrdí, že studené zimy
má na svědomí klidná fáze sluneční
aktivity. I v minulosti se souvislost
mezi aktivitou slunce a teplotou na
zemi prokázala. Malá doba ledová vr−
cholila v 17. století a probíhala v ob−
dobí útlumu sluneční aktivity.

Jak to ve skutečnosti bude však
neví nikdo. Jestliže by však Zemi mělo
čekat třicet let takových zim, jaká byla
letos, připravme se my, co patříme do
minulého století, na to, že na nás bude
mladá generace jen stěží vydělávat, ale
bude nás se zlomeninami krčků tahat
i na sáňkách.

Podle RX č. 23                             mc
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Mateřská škola

Mašinka Pečky

Charta rodičovské

odpovědnosti v Evropě

ETA − Evropské sdružení rodičů Charta rodičovské od−
povědnosti v Evropě obsahuje návrhy práv a povinností
rodičů vzhledem k výchově dětí. Je vydávána především
proto, že rodiče nesou primární odpovědnost za výchovu
a vzdělávání dětí.

Vychovávání dětí je známkou naděje. Značí, že lidé se
dívají do budoucnosti s nadějí a vírou v hodnoty, které
předávají další generaci.

Z tohoto důvodu tedy je odpovědnost rodičů za jejich
děti nenahraditelným základem lidské společnosti. Rodiče
nemusí tuto odpovědnost nést sami ani v dnešní Evropě, ani
v Evropě budoucnosti. Lidé oddáni vzdělávání jim v tom
pomohou, sociální skupiny a instituce je podpoří, a veřejné
služby poskytnou materiální pomoc a svou odbornost.

Mnozí ve společnosti se zúčastňují výchovy dětí, pro−
tože děti nevyrůstají v izolaci, ale uprostřed reálného světa.
Dospívání je tak mnohem více než pouhé vzdělávání, ale je
prakticky nemyslitelné bez účasti škol. Vzájemná podpora
a vzájemná úcta k odpovědnosti rodičů a škol je nezbytnou
podmínkou výchovy dětí v naší době.

Naděje mnoha lidí v západní i východní Evropě jsou za−
loženy na nové spolupráci na našem kontinentě, vedoucí
k větší jednotě a společné identitě. Dnešní mladí lidé se sta−
nou evropskými občany zítřka, každý svým charakteristic−
kým duševním a kulturním zázemím, každý se svými charak−
teristickými talenty a očekáváními. Pro ně a pro sebe sama
požadujeme demokratickou Evropu, která bude i nadále po−
važovat svou mnohotvárnost za zdroj inspirace. Vzdělávání
a výuka v Evropě by se měly soustředit na tento cíl.

Pokud chceme tohoto cíle dosáhnout, musí rodiče spo−
lupracovat ve školách, se školami, ale také na evropské úrov−
ni a v národních sdruženích. Našimi cíli nechť jsou vzájem−
ná inspirace a vývoj k evropské solidaritě. ESR toto
považuje za alfu a omegu své činnosti.
Avšak je třeba mnohem více.

Rodiče by měli mít právo počítat s úctou ke své primární
odpovědnosti za vzdělávání mládeže. Tedy s úctou k jejich
rodičovským povinnostem s důrazem na jejich úkol vychovate−
lů svých dětí. Stejně tak mají právo počítat s podporou lidí
oddaných vzdělávání i celé společnosti pro jejich výchovné
snahy, ESR chce formulovat tuto filozofii v prohlášení zásad
Práva a povinnosti rodičů v Evropě. Žádáme Evropskou komisi
a Radu ministrů, Evropský parlament a Radu Evropy, aby tuto
Chartu podpořily a spolu s námi se zasadily o její realizaci.

Práva a povinnosti rodičů v Evropě

1. Rodiče mají právo vychovávat své děti bez diskrimi−
nace z důvodů barvy jejich kůže, jejich národnostního záze−
mí, národnosti, víry, pohlaví či ekonomického postavení.

Rodiče mají povinnost své děti vychovávat ke smyslu
pro odpovědnost jednoho k druhému a k humánnímu světu.

2. Rodiče mají právo, aby byli uznáni jako primární vy−
chovatelé svých dětí.

Rodiče mají povinnost vychovávat děti odpovědným
způsobem a nezanedbávat je.

3. Rodiče mají právo na volný přístup k formálnímu
vzdělávacímu systému pro své děti, a to podle jejich po−
třeb, talentu a zásluh.

Rodiče mají povinnost zavázat se škole svých dětí jako
společníci ve výchovném a vzdělávacím procesu.

4. Rodiče mají právo na přístup ke všem informacím ve
vzdělávacích institucích, které se týkají jejich dětí.

Rodiče mají povinnost předat školám svých dětí všech−
ny informace související s dosažením výchovných a vzdě−
lávacích cílů, na kterých společně pracují.

5. Rodiče mají právo se rozhodnout pro vzdělání, které
je nejbližší jejich přesvědčení a hodnotám, které si cení při
výchově svých dětí.

Rodiče mají povinnost volit pro své děti vzdělání svě−
domitě a na základě dostatečných informací.

6. Rodiče mají právo na úctu formálního vzdělávacího
systému k duševnímu a kulturnímu zázemí vzdělání, které
svým dětem poskytnou.

Rodiče mají povinnost vychovávat své děti k úctě
k jiným lidem a jejich přesvědčení a k jejich akceptování.

7. Rodiče mají právo ovlivňovat zásady, které ve škole
jejich dětí platí.

Rodiče mají povinnost osobně se angažovat ve škole svých
dětí jako v životně důležité součásti místního společenství.

8. Rodiče a jejich sdružení mají právo aktivně se zúčast−
ňovat politiky veřejných školských orgánů všech stupňů.

Rodiče mají povinnost mít demokratické reprezentativ−
ní organizace na všech stupních, které vy zastupovaly je
samé a jejich zájmy.

9. Rodiče mají právo na veřejnou materiální pomoc, aby
mohli překonat finanční překážky související s přístupem
svých dětí ke vzdělání.

Rodiče mají povinnost věnovat svůj čas a osobně se
angažovat při podporování svých dětí a jejich škol ve sna−
hách vedoucích k dosažení vzdělávacích cílů.

10. Rodiče mají právo na vysoce kvalitní zajištění vzdě−
lávání od odpovědných veřejných orgánů.

Rodiče, jako hlavní vychovatelé a partneři ve vztahu
mezi domovem a školou, mají povinnost si navzájem po−
máhat za účelem zlepšení svých rodičovských dovedností.

Stanovení podmínek
pro podávání žádostí

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

       Ředitelka Mateřské školy v Pečkách, po dohodě se zři−
zovatelem městem Pečky a v souladu s §34 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
a jiném vzdělávání, stanoví následující upřesnění pro po−
dání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro
školní rok 2010–2011:
místo pro podávání žádosti:  mateřská škola Mašinka  Pečky
termín evidence žadatelů a vyzvednutí přihlášky:
úterý 23. 3. 2010 od 10.00 do 16.00 hod. v ředitelně MŠ
středa 24. 3. 2010 od 10.00 do 14.00 hod. v ředitelně MŠ
odevzdání přihlášky  potvrzené lékařem:  do 30. 4. 2010
seznámení s rozhodnutím:
19. 5. 2010  od 10.00 do 15.00 hod.  v ředitelně  MŠ
vyzvednutí rozhodnutí o přijetí – nepřijetí:
od 23. 5. do 30. 5. 2009 v ředitelně MŠ

Místo, termín a doba pro podání žádosti budou také zve−
řejněny v měsíčníku Pečecko, vyhlášený městským rozhla−
sem, uveřejněno kabelovou televizí a letáky vystaveny ve
výkladních skříních obchodů a vývěskách.

Děti jsou přijímány dle kritérií vyvěšených v mateřské škole.
 Hana Malá,  ředitelka MŠ
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Zápis žáků do 1. tříd
Ve dnech 19. a 20. ledna proběhl na naší základní škole

zápis žáků budoucích prvních tříd, ke kterému se dostavilo
více než 60 dětí v doprovodu svých rodičů, často i prarodičů.

Pod dohledem paní učitelek plnili budoucí prvňáčci za−
dané úkoly, ve většině případů s velmi pěknými výsledky
a zdálo se, že se do školy opravdu těší.

Od zápisu odcházely děti s dárky, které pro ně vyrobili
jejich starší spolužáci, s medailemi za vynaložené úsilí
a také s dárkovými batůžky od firmy EVENT, které touto
cestou velmi děkujeme za jejich poskytnutí. Další poděko−
vání pak náleží Městskému úřadu v Pečkách, který na každé−
ho budoucího žáka přispěje částkou 200 Kč na nákup pomů−
cek, které žákům usnadní start do jejich školního života.

Samozřejmě se s díky obracíme na všechny naše kole−
gyně z 1. stupně, které se zápisu zúčastnily, i na pana ředi−
tele, který pořídil velké množství fotografií, z nichž ně−
které budou k nahlédnutí na webových stránkách školy.

Věříme, že elán, se kterým se budoucí prvňáčci dostavili
k zápisu, vydrží všem i do začátku nového školního roku.
Přijďte zvesela, těšíme se na vás!

Mgr. Marcela Němcová a Mgr. Jaroslava Pospíšilová,
organizátorky zápisu

Rozvoj sociálních dovedností

Ve škole si děti rozšiřují oblast vědění, která se týká
faktů, technik a strategií, vzorců a postupů ke zvládnutí
znalostí. Oblast bytí, která se týká toho, jak lidé prožívají
své životy, bývá opomíjena. Důležité jsou však obě oblasti,
protože oblast sebepojetí, citů a mezilidských vztahů vede
především k duševnímu zdraví.

Některé aktivity rozvíjející sociální dovednosti si žáci
8. ročníku vyzkoušeli v předmětu Svět práce – volba povo−
lání. V závěru roku jsme tomuto tématu věnovali celý pro−
jektový den. Interakční hry byly zaměřeny hlavně na ko−
munikační dovednosti, sebepoznávání a sebereflexi.

Žáci zjistili, že pro ně není jednoduché „chválit se“ či vy−
jádřit kompliment spolužákovi, že ne každý umí na kompli−
ment reagovat. Zkusili si napsat seznam svých přání a pak je
rozdělit na ta, která si mohou splnit sami, a ta, k jejichž splnění
potřebují druhé. Komunikaci a přesné vyjadřování trénovali
při diktátě podle předlohy, kdy spolužákovi diktovali kreslení
obrázku, který on neviděl. Někteří se velice divili, co vytvořili.
O komunikaci je i pohybování tyčkou položenou na prstech
nebo skupinové navrhování ideální školy. Z fotografií je vi−
dět, že soustředění často vystřídal i obrovský smích.

Věra Břízová

Ve dnech 22. − 28. ledna jsme se my, žáci sedmého roční−
ku, zúčastnili lyžařského kurzu, který se uskutečnil v Horní
Malé Úpě na Boudě Grizzly.

Celou dobu jsme měli pěkné slunečné počasí, i když po−
měrně mrazivé. Krásně se
nám lyžovalo, protože
sjezdovky byly dobře
udržované a vleky jsme
měli přímo u chaty.  Ti
nejlepší z nás si sice přá−
li, aby byly delší a nároč−
nější, ale pro začátečníky
a mírně pokročilé byly
přímo ideální. Také na
chatě o nás bylo dobře
postaráno. Bylo tam tep−
lo (někdy až moc) a hlav−
ně nám výborně vařili.
Dobře jsme se bavili
i mimo sjezdovku. Od−
počinkový den jsme

prožili se psím spřežením. Dozvěděli jsme se  spoustu zají−
mavostí o sněžných psech, vyzkoušeli jsme si běh se psem
a také jízdu na saních. Hráli jsme různé hry na sněhu a stihli
jsme i procházku s pejsky. Hodně jsme si užili i večerní

programy, které jsme si
navzájem připravovali.

Bohužel nám to
všem moc rychle uteklo.
Domů jsme se vrátili se
spoustou nových zážit−
ků na které budeme ur−
čitě dlouho vzpomínat.
Byli jsme skvělá parta,
nikdo z nás neonemoc−
něl, ani se nezranil. Ač−
koliv skoro polovina
z nás neuměla před od−
jezdem vůbec lyžovat,
domů jsme se vrátili
všichni jako lyžaři.

Sedmáci, ZŠ Pečky

Lyžařský výcvik
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Volejbal

I v tomto roce pokračují turnaje mládežnického volej−
balu. V lednu proběhl turnaj minivolejbalu, kde nám startu−
jí 2 družstva. V béčku, které hraje třetí ligu, nastoupila naše
nejmladší děvčata ke čtyřem zápasům. Ani v jednom zápase
se našim hráčkám nepodařilo zvítězit, přestože k výhře chy−
běl jen kousek štěstí. Svůj první start zde měly Terezka Va−
níčková a Eliška Drábková a vedly si velmi dobře.

Naše áčko, které si při předchozím turnaji vybojovalo
postup do druhé ligy, předvedlo zatím svůj nejlepší výkon
a druhou ligu si udrželo. K velkému překvapení soupeřů
uhrálo druhé místo a pouze dva míče ho dělily od postupu
do první ligy. Výborně zahrály Anička Doskočilová s Karo−
línou Sedlákovou, ale i další hráčky Helena Urbánková,
Lenka Šátková a Zuzka Růžičková.

Turnaj starších žákyň se konal 6. února, což byl začátek
jarních prázdnin a nastal nám problém, kdo bude hrát, pro−

1. kolo České národní ligy

První kolo České národní ligy 2009–2010 proběhlo ten−
tokrát 6. února 2010 v Českých Budějovicích. Soutěž byla
precizně zorganizovaná a díky finálovým zápasům, probí−
hajícím na samotný závěr soutěže na osvětleném středovém
ringu za doprovodu hudby, atraktivní pro diváky i závodní−
ky až do samého konce.

Mezi více než 120 závodníky byli i členové oddílu
Kwang−gae Pečky, Petr Dumek (2. kup) a trenér oddílu Pa−
vel Kupr (2. dan). Zbývající trenéři Kamil Kolofík (3. Dan) a
Hana Křížová (2. dan) se závodů účastnili jako rozhodčí.

V tradičně velmi silné konkurenci žáků se Petrovi Dum−
kovi medaili bohužel získat nepodařilo. Svým výkonem však
domovský oddíl Kwang−gae Pečky vzorně reprezentoval
a získal cenné body do tabulky celkového hodnocení Čes−
ké národní ligy.

Ostřílený závodník Pavel Kupr, který v průběhu celého
dne působil jako rozhodčí, se ve „volných chvílích“ zú−
častnit soutěžních kategorií: Tul senioři 1. dan a výše; Spor−
tovní zápas muži senioři do 71 Kg, Silové přerážení muži
senioři; Speciální přerážení muži senioři. Svým výkonem
přesvědčivě potvrdil, že dlouhodobě patří mezi přední zá−
vodníky ČNUT.

V kategorii Tul získal stříbrnou medaili, v disciplíně
silové přerážení pak zlatou stejně jako v kategorii speciál−
ních technik. Na to, jaký bude Pavlův výsledek v kategorii
sportovního zápasu jsme si spolu s diváky museli počkat až
do samotného závěru večera. Atraktivní finálový zápas pro−
běhl na zmiňovaném osvětleném ringu a dopadl ve pro−
spěch našeho závodníka – Pavel tak do své sbírky přidal
další zlatou medaili. Svým výkonem navíc získal titul nej−
úspěšnější seniorský závodník 1. kola ČNL a umístil se na
čele průběžného bodování České národní ligy 2009/2010.

Všem zúčastněným tímto gratulujeme k výsledkům a
organizátorům děkujeme za vydařené závody a příjem−
ně strávený víkendu opět s Taekwondem.

Taekwondo

tože většina hráček odjížděla na hory. Nakonec hrály i mi−
nižákyně. Průběh turnaje odpovídal zkušenostem hráček.
Všechny tři zápasy prohrály 0:2. Kladně lze hodnotit, že
sety nebyly jednoznačně pro soupeře, ale naše hráčky vzdo−
rovaly a prohrávaly sety 23:25, či 20:25.

Zatím poslední turnaj mladších žákyň se hrál 14.února
v Pečkách. V Praze pro 3. ligu nebyla k dispozici tělocvična
a tak jsme využily mimořádně volné haly v Pečkách a děv−
čata si mohla zkusit hrát doma s velkou podporou diváků.
To se bohužel ukázalo jako značný problém. Hráčky se ne−
dokázaly vyrovnat s domácím prostředím a první dva zápa−
sy prohrály hladce 0:2. Až v posledním zápase s Ekogym−
náziem se trochu zvedly a podlehly až po urputném boji
1:2. Výborný pohyb v poli a rychlé nohy prokázala Karča
Sedláková a na síti vynikala Anička Doskočilová.        RR

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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