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7. číslo  cena 6 KčXI. ročníkčervenec 2010

V sobotu 5. 6. 2010  jsme v převle−
cích za piráty uspořádali za podpory
města Pečky, Pizzerie U Rejnoka, Obce
Radim, fy Váš outtlet, fy KK comp, fy
STRETCH, Obce Radim, Pečeckých
služeb s.r.o.,  Rybářského spolku Peč−
ky a paní Mgr. Jany Žertové  na  ryb−
níce Benešáku v Pečkách dětský den.

Připravili jsme  celodenní program:
Projížďku na pirátské lodi LADY MA−
TYLDA, volnou jízdu na kanoích, ka−
jacích a raftech, paintballovou střelni−
ci, dětské soutěže, mnoho sladkostí
a balónků pro děti. Během dne jsme−
vybraliaocenilinejlepší dětské pirátské
převleky. K pohodě všech zúčastně−
ných přispělo i dobré občerstvení, živá
hudba – country kapela Ne nic moc
a také překrásné slunečné počasí.

Jsme velmi potěšeni velkou účastí
a spokojeností návštěvníků všech vě−

kových kategorií. Touto cestou děku−
jeme za podporu všech výše uvede−
ných subjektů a zároveň všem  organi−
zátorům za uspořádání velkolepé a dnes
ji tradiční akce.  Věříme, že pirátský
rej – dětský den budeme moci a schop−
ni pro naše město a spoluobčany uspo−
řádat  i v příštím roce.

Oddíl vodní turistiky Pečky

POZOR SOUTĚŽ
Město Pečky ve spolupráci s part−

nery projektuvypisuje soutěž o nejzda−
řilejší fotografie z výstavby dvou dět−
ských hřišť: Dětské hřiště Sokoliště
Zahrada živá.

Děti od 6 do 15 let mohou své foto−
grafie odevzdávat  v družině ZŠ Pečky
paní V. Růžičkové do 30. září 2010.

Z vybraných fotografií bude usku−
tečněna výstava.

Pirátský rej

aneb Dětský den

na rybníce v Pečkách

VOLBY

DO  ZASTUPITELSTEV OBCÍ   2010

Volby do zastupitelstev obcí se
uskuteční ve dnech  15. a 16. 10. 2010.

Kandidátní listiny se podávají nej−
později dne 10. 8. 2010 do 16 h regis−
tračnímu úřadu.

Městský úřad Pečky je registračním
úřadem pro obce: Pečky, Dobřichov,
Cerhenice, Chotutice, Plaňany, Radim,
Ratenice, Tatce a Vrbčany.

 Zastupitelstva města Pečky bude mít
ve volebním období 2010–13 21 členů.

M. B.
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Rada města Pečky
konaná dne 24. května 2010

Rada města Pečky
konaná dne 31. května 2010

Jednání rady města zahájil a řídil starosta města pan Milan Urban.
Rada schvaluje:

– Zveřejnit záměr na pronájem části pozemku č. parc. 1680
v obci a k. ú. Pečky o rozměrech cca 2×2 m za těchto podmínek
(stánkový prodej): na dobu určitou – od 15. 6. 2010 do 31. 10. 2010

– Vyloučení společnosti VORLÍČEK – PLAST, s. r. o. se síd−
lem Dřínov 5, zhodnocení výběrového řízení na realizaci investiční
akce „Stavební úpravy hlavní budovy, výměna oken a zateplení ZŠ
Pečky“ z důvodu nesplnění zadávacích podmínek k výběrovému
řízení dle § 56 odst. 3, písm. a) nedoložení kvalifikace).

– Rozhodnutí o nejvhodnější nabídce uchazeče výběrového ří−
zení společnosti KOBLA, spol. s r. o., Ke Koble 1100, Pečky na
realizaci investiční akce: „Stavební úpravy hlavní budovy, výměna
oken a zateplení ZŠ Pečky“.

– Zadávací podmínky a text výzvy výběrového řízení k podli−
mitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném
podlimitním zadávacím řízení dle § 21 odst.1, písm.f) a dle § 38
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění –
„Město Pečky – Odstranění zdravotních rizik pro obyvatele města“.

– Zadávací podmínky a text výzvy k podání nabídek k zakázce
malého rozsahu 2. kategorie na služby zadávané podle závazných
pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP mimo režim záko−
na č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění – „Za−
jištění supervizní kontroly a technického dozoru investora při reali−
zaci projektu Město Pečky – Odstranění zdravotních rizik pro
obyvatele města“.

– A doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace a uzavření Smlou−
vy o poskytnutí dotace s Regionální radou soudržnosti Střední Če−
chy a tímto schvaluje spolufinancování projektu „Modernizace ma−
teřské školy Mašinka v Pečkách 1. etapa“ (reg. č.: CZ.1.15/3.3.00/
39.00845).

– Zrušení septiku na pozemku č.parc. 1760 v k. ú. Pečky patřící
k objektu čp. 266 (dílna AMK) na pozemku manželů Košíkových
a částí pozemku v majetku města.
Rada ukládá:

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové zveřejnit
záměr na pronájem části pozemku č. parc. 1680 v obci a k. ú. Pečky
o rozměrech cca 2×2 m za těchto podmínek: na dobu určitou – od 15.
9. 2010 do 31. 10. 2010.

– Starostovi města uzavření SOD se společností KOBLA, spol.
s r.o., Ke Koble 1100, Pečky na realizaci investiční akce: „Stavební
úpravy hlavní budovy, výměna oken a zateplení ZŠ Pečky“ po uply−
nutí zákonné odvolací lhůty.

– Vedení města jednat s jednatelem Pečeckých služeb, s. r. o.
Pečky ve věci zrušení septiku na pozemku č. parc. 1760 v k. ú.
Pečky patřící k objektu čp. 266 (dílna AMK) na pozemku manželů
Košíkových a částí pozemku v majetku města.

– Stavebnímu odboru Ing. Zavřelovi informovat OAD Kolín ve
věci poničených označníků autobusových zastávek ve městě.

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

– V 15.25 hod. se na zasedání RM dostavil p. Jaroslav Seiboth
ohledně provozu restaurace Klub v KS Pečky. Přednesl stížnost na
chování hostů zmíněné restaurace, kdy dochází k častému rušení
nočního klidu, škodám na majetku apod. Důrazně žádal RM, aby do
budoucna byla přijata taková opatření, aby provozem zmíněné re−
staurace nebyl rušen klid obyvatel žijících v její blízkosti.

– V 16.15 hod. se na RM dostavil zástupce TJ Sokol Pečky
p. Vodička ohledně řešení finanční otázky ve věci provozu sokolov−
ny. P. Vodička předložil finanční rozbor a seznámil RM se součas−
nou finanční situaci týkající se sokolovny. V současné době došly
veškeré finanční prostředky. Jediným řešením je provozní úvěr

od České spořitelny s tím, že jeho poskytnutí je podmíněno ručením
ze strany města Pečky. Závěrem p. Vodička přislíbil informovat do
příštího zasedání ZM, zda je ČOS schopna městu Pečky ručit něja−
kým majetkem.

– V 17.00 hod. bylo přerušeno jednání RM a bylo zahájeno
jednání valné hromady Pečeckých služeb, s. r. o. Na jednání se
dostavil jednatel Pečeckých služeb Miroslav Hartman. Předložil zá−
pis ze zasedání dozorčí rady. Poté seznámil radní s nabídkami na
zakoupení traktoru pro potřeby Pečeckých služeb, s. r. o. Dozorčí
rada doporučila valné hromadě ke schválení zakoupení traktoru Ze−
tor Proxima s čelním nakladačem, čelní hydraulikou a radlicí od
firmy Kuchař Velim.

– Valná hromada bere na vědomí informaci jednatele PS
o vícenákladech vzniklých letošní zimou a vícenákladech souvisejí−
cích s výstavbou kanalizačních stok a ČOV.

– Valná hromada schvaluje a pověřuje jednatele Pečeckých
služeb, s. r. o. nákupem traktoru s příslušenstvím od firmy Jan
Kuchař Velim.
Jednání valné hromady bylo ukončeno v 17.30 hod.
Rada bere na vědomí:

– Informaci starosty ohledně nabídky zpracování dokumentace
pro projekt „Zlepšení vodohospodářské infrastruktury Města Peč−
ky“ od společnosti AQUECON, s. r. o. Ústí nad Labem.

– Hospodaření příspěvkových organizací města k 31. 3. 2010.
– Zápis ze zasedání dozorčí rady Pečeckých služeb s.r.o.
– Zveřejnění závěrečného účtu města za rok 2009.

Rada schvaluje:
– Na doporučení hodnotící komise stavební akce Zahrada živá –

Pečky vyloučení uchazeče PP–servis Plzeň, s. r. o. pro nesplnění
kvalifikace a nesplnění požadavků specifikovaných ve výzvě – ne−
odpovídající herní prvky.
Výsledek hodnocení nabídek:
1. místo JMA stavební, spol. s r.o. Jihlava.
2. místo STAMAT spol. s r. o. Poděbrady.

– V souladu s ustanovením § 85 zákona číslo 128/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů uzavření Smlouvy č. 08017171 o poskyt−
nutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
operačního programu životního prostředí podepsané zástupcem fon−
du dne 12. 5. 2010 na realizaci akce „Snížení znečištění odpadních
vod města Pečky“, ve které se konstatuje, že dotace je určena na
spolufinancování akce a příjemci podpory má být poskytnuta rov−
něž dotace ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které
mají být kryty prostředky z rozpočtu EU, a to prostředky Fondu
soudržnosti. Dotace ze státního rozpočtu bude poskytnuta na zákla−
dě rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace podepsaného dne 18. 5.
2010 pod č.j. 115D112000109/2 zástupcem ministerstva životního
prostředí .

– Program a termín veřejného zasedání ZM na 16. 6. 2010 od 18 h
v ZUŠ Pečky.

– Přemístění sirény z objektu čp. 53 v Pečkách na základě havarij−
ního a nevyhovujícího stavu střešní konstrukce, z tohoto důvodu bude
ukončena nájemní smlouva s Ing. Žertem a Mgr. Žertovou, bytem Dob−
řichov čp. 1– na pronájem střechy na umístění sirény. Smlouva bude
ukončena dohodou ke dni 30. 6. 2010. Poměrná část nájemného uhra−
zeného za rok 2010 bude vrácena pronajímatelem na účet Města nejpoz−
ději do 15. 7. 2010. Siréna civilní a požární obrany bude přemístěna na
objekt v majetku města, který se nachází na č. parc. 1674/2.

– Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. j. 899/2010 –
pronájem části pozemku č. parc. 19 a č. par. 24 na provozování trhů
v Pečkách – p. Jiří Němec, firma Trhy a jarmarky ČR, Chotěboř.
Dodatkem č. 1 se zruší termín konání květnových trhů z důvodu
nepříznivých klimatických podmínek.

– Na základě hodnocení nabídek uzavření SOD na dodávku
hracích prvků Dětské hřiště Sokoliště mezi společností Autodoplň−
ky AZ, v. o. s. Drahelická 181 Nymburk a městem Pečky.
Rada ukládá:

– Starostovi na příští zasedání pozvat zájemce na pronájem NP
v KS Pečky.

– Starostovi pozvat na příští jednání RM zástupce společnosti
AQUECON, s. r. o. Ústí nad Labem Ing. Kauckého ve věci objas−
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Jednání rady města zahájil a řídil starosta města pan Milan Ur−
ban.

Na zasedání RM se dostavil zástupce společnosti AQUECON,
s. r. o. Ústí nad Labem Ing. Kaucký ve věci objasnění nabídky na
přípravu dokumentace projektu „Zlepšení vodohospodářské infra−
struktury města Pečky“. Součástí projektu bude zpracování genere−
lu odvodnění pro město Pečky a zpracování žádosti o finanční pod−
poru z EU, operačního programu ŽP.

Dále se na RM dostavili zájemci (pí Šuková, p. Horák) o využití
nebytových prostor v Kulturním středisku Pečky, kteří se představi−
li se svými záměry využití prostor po restauraci Klub.
Rada bere na vědomí:

– Informaci starosty ve věci úhrady nákladů nájemce Josefa
Latty − odročení ústního jednání u Okresního soudu v Kolíně.

– Informaci starosty o neschválení finanční podpory Radou Stře−
dočeského kraje na krytí neuznatelných nákladů z havarijního fondu
Středočeského kraje na odstranění staré ekologické zátěže v areálu
bývalého ZPA Čakovice–provozovna Pečky.

– Informaci starosty o nabídce firmy AQUECON, s. r. o. Ústí
nad Labem s tím, že tato nabídka bude předložena k dalšímu možné−
mu jednání novému zastupitelstvu po říjnových volbách do zastupi−
telstev obcí.

– Informaci starosty o průběhu výběrového řízení na stavební
akci, zakázky malého rozsahu: „Rekonstrukce ulice v Horkách“,
1. etapa,

– Informaci starosty o uzavření smlouvy mezi KŽC Doprava,
s. r. o, Praha 9 a městem Pečky na zajištění provozu Podlipanské−
ho motoráčku.

– Informaci starosty o žádostech o dotaci z grantu Středočeské−
ho kraje.

– Příští zasedání RM dne 1. 7. 2010 od 15 hodin v kanceláři
starosty.
Rada schvaluje:

– A doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2010.
– A doporučuje ZM ke schválení poskytnutí bezúročné půjčky

ve výši 350 000 Kč dle smlouvy uzavřené mezi městem Pečky a TJ
Sokol Pečky na financování provozních výdajů TJ Sokol Pečky.
Současně bude uzavřena smlouva o ručitelském závazku. RM schva−
luje a doporučuje ZM ke schválení uzavření dodatku č. 2 ke Smlou−
vě o bezúročné půjčce ze dne 16. 12. 2004.

– Odměny ředitelům příspěvkových organizací města Pečky.
– Uvolnění příspěvku, resp. zbývající části na činnost 4. čtvrtletí

2010 pro TJ Sokol Pečky.
– A doporučuje na zářijové ZM ke schválení odkoupení pozem−

ku č. parc. 1464/8 o celkové výměře 249m2  (id. podíl 1/5 vzhledem
k celku) v obci a k. ú. Pečky za cenu stanovenou soudním znalcem.
Veškeré náklady s převodem uhradí Město Pečky – návrh na vklad
a úhradu spojenou s vypracováním ZP. Jedná se o koryto vodního
toku umělé –  Mlýnský náhon (oblast u rybníku Benešák).

– Uzavření nájemní smlouvu s pí Martinou Studenou, bytem
Pečky, Chelčického 434 na pronájem části pozemku č. parc. 1680
(cca 2m2) dle podmínek stanovených ve zveřejněném záměru a to:
na dobu určitou – tzn. od 15. 6. 2010 do 31. 10. 2010.

– Uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene“ na pozemek v majetku města č. parc. 1600 v obci

nění nabídky na přípravu dokumentace projektu „Zlepšení vodo−
hospodářské infrastruktury města Pečky“.

– Starostovi uzavření smlouvy o poskytnutí podpory mezi SFŽP
ČR a Městem Pečky na realizaci investiční akce „Snížení znečištění
odpadních vod města Pečky“.

– Starostovi uzavření SOD s firmou JMA, spol. s. r. o. na staveb−
ní akci Zahrada živá – Pečky.

– Starostovi uzavření SOD mezi společností Autodoplňky AZ
Nymburk a městem Pečky na dodávku hracích prvků Dětské hřiště
Sokoliště.

Rada města Pečky
konaná dne 14. června 2010

a k. ú. Pečky –  ul. Pod Drahou pro firmu ČEZ Distribuce, a. s. se
sídlem v Děčíně 4, kterou v této věci zastupuje Ing. Iveta Kočovská,
Kutná Hora.
Rada ukládá:

– Starostovi města projednat s ředitelkou KS možnosti nabídky
na využití nebytových prostor (restaurace Klub v KS). Svolat schůz−
ku se zástupci města, uchazeče a ředitelkou KS ve věci dalšího
postupu.

– Starostovi města  uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlou−
vy o zřízení věcného břemene“ na pozemek v majetku města č. parc.
1600 v obci a k. ú. Pečky – ul. Pod Drahou pro firmu ČEZ Distribu−
ce, a. s. se sídlem v Děčíně 4, kterou v této věci zastupuje Ing. Iveta
Kočovská, Kutná Hora.

– Předsedovi sportovní komise prověřit a předložit na příští RM
způsob půjčování klíčů, svícení na hřišti sportovního areálu (v sou−
vislosti se žádostí AFK Pečky).

– Starostovi města předložit na příští zasedání RM servisní smlou−
vu na údržbu a opravu světelné signalizace v Pečkách.

– Starostovi města uzavřít SOD s vítězným uchazečem výběro−
vého řízení firmou SILMEX, s. r. o., Klejnarská 92, Kolín IV. –
zakázka malého rozsahu na realizaci investiční akce: „Rekonstrukce
komunikace v Horkách“.

Dětské hřiště Sokoliště
Letos o letních prázdninách bude na sokolišti v Pečkách vybu−

dováno nové dětské hřiště. Stávající zastaralé dětské herní prvky
budou odstraněny a nahrazeny novými s řádným a dnes nezbytným
atestem bezpečnosti. Svého času bylo na sokolišti jediné dětské
hřiště v Pečkách s houpačkami, na kterých se dodnes dá pořádně
zhoupnout, s kolotočem, kladinami, se "skokem do dálky", hrazda−
mi. Některé herní prvky již neexistují a prostředí je v neutěšeném
stavu. Dík by patřil budovatelům tohoto hřiště, jelikož bylo téměř 40
let plně využíváno.

V Pečkách jsou v současné době veřejná dětská hřiště v parku
u haly, na sídlišti a v ulici Lobňanská. Vybudování nového dětského
hřiště "Sokoliště" v části Pečky − jih bude spolufinancováno Evrop−
skou unií − Evropským zemědělským a záručním fondem, Minister−
stvem zemědělství a Státním zemědělským intervenčním fondem
z dotace Programu rozvoje venkova – opatření Leadr –Výzva MAS
Podlipansko 1/2009. Zindrová
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Ještě jednou k besedě

s MUDr. Cajthamlovou

v místní mateřské škole

Ráda bych zareagovala na článek Hany Malé (ředitelky mateřské
školy v Pečkách) v červnových Pečeckých novinách a doplnila ho
o pohled rodiče, jehož dítě MŠ navštěvuje.

V místní mateřské škole na jaře vyjádřila skupina rodičů vý−
hrady k některým faktickým kvalitativním nedostatkům stravo−
vání (např. přílišné přesolování a překořeňování jídel, uzeniny
v jídelníčku, jídla obsahující látky, jež jsou pro děti nevhodné
atd.). Celkem dvacet šest rodičů z jedné třídy se podepsalo na
arch, na němž byly formulovány připomínky ke stravě v MŠ.
Zároveň obsahoval výzvu k uspořádání besedy o zásadách opti−
málního stravování dětí. Všimněte si – rodiče pouze nekritizova−
li, ale přišli s nápadem, což nebývá tak časté! Primárním cílem
této akce mělo být získání nových informací, jež by se pozitivně
odrazily v jídelníčku školky a navíc umožnily odstranit zmíněné
nedostatky. Podpisů by se patrně sešlo více, ale paní ředitelka
archy v šatnách jednotlivých tříd MŠ rychle odstranila. K čemuž
má jako správce MŠ zajisté právo, ale ztrácí tak možnost důležité
zpětné vazby ze strany rodičů.

Podtrhuji zde, že zmíněné výhrady se týkaly pouze kvality
stravování, nikoliv norem a požadavků na dostatečné zastoupení
bílkovin, tuků, cukrů atd. stanovených legislativou. Ty má místní
MŠ zajisté zcela v pořádku. Nicméně žádné normy neřeší to,
v jaké formě se uvedené živiny dostanou k dětem, ani jak je jídlo
chutné či jestli neobsahuje moc soli či koření. Každý dětský zu−
bař vám řekne, že by děti měly pít neslazené nápoje, aby se jim
nekazily zuby. Přičemž ve stravovacích normách tento fakt není
zohledněn.

Dále je třeba podtrhnout, že rodiče si stravu svých dětí platí.
Jako "zákazníci" školky mají tedy zajisté právo se k ní vyjadřovat.
Předpokládám, že při vhodné komunikaci a patřičné snaze ze strany
MŠ by ani zde nenastal výrazný problém. Zjednodušeně řečeno – na
základě podnětů rodičů (i besedy) se strava mohla patřičným způso−
bem upravit. Jak je to dnes běžné v řadě progresivních škol a školek
(viz např. projekt Bio do škol). Zlepšovat svoji práci a reagovat na
nové moderní trendy bychom se koneckonců měli snažit všichni. Ve
školství to platí dvojnásob.

Až překvapivě se však kolem celé akce rozpoutala vlna ne−
gativních emocí pramenících z toho, že si „někdo dovolil kriti−
zovat naši kuchyni!“. Výhrady rodičů byly popírány či bagate−
lizovány. Prosazení besedy (na níž se podařilo – zcela zdarma –
zajistit mediálně známou MUDr. Cajthamlovou) bylo nakonec
výsledkem více než dvouhodinového jednání, než je ředitelka
odsouhlasila. Aktivní rodiče, jejichž schopností a konexí by
každý zkušený manažer rád využil pro dobrou reklamu a zkva−
litnění činnosti svěřené instituce, se paradoxně rázem dostali do
role jakýchsi "nepřátel školky". Zazněly argumenty jako: „Přijď−
te, až vás bude sto padesát!" (tj. plný počet dětí ve školce –
představte si, že vám takto odpoví např. pracovník společnosti,
u něhož reklamujete nějakou službu), "Veřejnost na besedu do
školky přijít nemůže, protože nemá zdravotní průkaz!“ (jako by
ho někdo z rodičů a dětí měl…)…

Bohužel se tato bouřlivá atmosféra projevila i na průběhu – jinak
vynikající – besedy s paní Cajthamlovou, protože si tam část přítom−
ného personálu evidentně přišla cosi konfrontačně řešit a utvrdit se
o „své pravdě“, nikoliv se něco nového dozvědět. Až z toho byla
paní doktorka sama (mírně řečeno) poněkud překvapená ... Úzkost−

ná snaha dokázat si, že vlastně nemusíme nic měnit, je velmi dobře
znát i v příspěvku ředitelky Malé, když srovnává „naše pomazánkyŽ
s těmi, jež přinesly na ukázku kuchařky odjinud. V jídelníčku pečec−
ké MŠ se takové „zdravé“ pokrmy patrně již také vyskytují. Nicmé−
ně jsem v něm nedávno zaregistrovala i pomazánku tzv. krabí, která
samozřejmě nemá s krabem nic společného, za to obsahuje nejméně
tři "éčka" s lékařsky prokazatelnými škodlivými účinky na dětský
organismus…

Možná svým přístupem vedení místní MŠ promarnilo jednu
cennou příležitost. V současné době je totiž jedním z relevantních
znaků každé dobré školky právě úzká spolupráce s rodiči dětí –
využívání a podněcování všech formálních (rada školky, stravovací
komise, třídní schůzky..) i neformálních způsobů, jak zlepšovat ko−
munikaci s rodiči, zjišťovat jejich představy o činnosti, kvalitě práce
s dětmi, stravování atd. Což se následně odráží nejen ve větší ochotě
rodičů angažovat se ve prospěch školky, ale také v tom, že více
vnímají náročnou a společensky nedoceňovanou práci předškolních
pedagogů. Uzavřenost a úzkostné obrany mívají právě opačný efekt.
Snadno pak vznikne dojem, že více než o svěřené děti jde někomu
o jeho privátní zájmy nebo o udržení se na postu, pro jehož výkon již
dávno není kompetentní....

Na závěr si dovolím vrátit se k tomu, oč vlastně od začátku
šlo – tedy o kvalitu stravování našich dětí. V příloze jsem tedy
shrnula základní informace, které zazněly na zmiňované besedě,
a doplnila je několika dalšími poznatky od jiných autorů uvede−
ných níže*.

Mgr. Daniela Lebdušková

* Příloha bude v srpnovém vydání PN.

Město Pečky  získalo další peníze z tzv. evropských fondů,
ROP Střední Čechy na tyto projekty:

1.  Zahrada živá – Pečky

V únorovém čísle Pečecka byla zveřejněna  informace o
cíli projektu, kterým je  zajištění bezpečného trávení volné−
ho  času školním dětem  a také  dětem  sdružených v dalších
organizacích  města jako např.   Maminky sobě. Partnery
projektu jsou sdružení Maminky sobě,  Základní škola Peč−
ky, TJ Spartak Pečky , Oddíl stolního tenisu Pečky a Ing.
Karel Krištoufek – firma KKcomp, kteří se podíleli  na pří−
pravě projektu a nebo  se budou podílet na jeho realizaci
a provozu.

Snahou projektu je vybavit bývalou školní zahradu tak,
aby  děti mohly trávit čas v odpoledních hodinách bezpeč−
ně a zároveň mohly rozvíjet svojí zdatnost a duševní roz−
voj. Zahrada bude sloužit  pro školní děti jako tzv. venkov−
ní třída a dále pak pro činnost družiny, pro příležitostná
kulturní vystoupení např. pěvecká, recitační a taneční. Za−
hrada bude vybavena tak, aby mohla být co nejefektivněji
využívána všemi dětmi po celý den. Bude možné si zahrát
stolní tenis, umístěny zde budou i hrací prvky: menší písko−
viště,  dvě  multifunkční herní sestavy, jak pro menší tak
větší děti, kryté venkovní sezení pro cca 30 dětí,  kreslící
tabule, venkovní hry např. člověče nezlob se a podobně.
Doplněny budou osvětlení, vodovodní a kanalizační pří−

Další peníze

z evropských fondů
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pojka, místo pro posezení  okolo lípy vysazené na přelomu
tisíciletí. Zhotoveny budou terénní a zahradní úpravy. Před
zahradou  bude z důvodu oddělení od přilehlé komunikace
a odhlučnění umístěna konstrukce s popínavými rostlina−
mi. Opravena bude podezdívka oplocení a doplněny zá−
mečnické konstrukce. Do venkovního kruhového oplocení
bude vysazen  morušovník. Výše dotace je cca 1,58 mil. Kč.
V současné době je již vybrán zhotovitel − firma JMA Jihla−
va a stavební práce začnou předáním stavby na začátku
prázdnin. Dokončení  projektu a slavnostní otevření má být
v září  letošního roku.

2.  Rekonstrukce ulice V Horkách

Na tyto stavební práce jsme získali potřebné finance
z tzv. projektu LEADER  prostřednictvím  MAS Podlipansko
z dotace Program rozvoje venkova ČR vypsaného  Státním
zemědělským  intervenčním fondem. Práce obsahují opravu
asfaltového povrchu, vč. úpravy vpustí a přerovnání obrub−
níků v části ul. V Horkách, vymezené komunikacemi Slad−
kovského a Svobody (sídliště). Práce budou probíhat též
o prázdninách, výše dotace je cca 800 tis. Kč.

3. Stavební úpravy hlavní budovy,
výměna oken a zateplení ZŠ Pečky

Tento projekt, na který byla získána „evropská dotace“
prostřednictvím  Státního fondu životního prostředí, zahr−
nuje dle energetického auditu, jak z názvu vyplývá, kom−
pletní výměnu oken a dveří mimo dřevěných vstupních.
Dále pak zateplení dvorní fasády, výměnu hromosvodu

a zateplení stropu budovy. Práce  budou z velké části probí−
hat o prázdninách tak, aby škola mohla od 1. září být plně
v provozu. Dokončovací práce na fasádě bude zhotovitel −
pečecká   firma KOBLA – provádět do konce října. Dotaci je
ve výši cca 8,5 mil. Kč.

4. Modernizace Mateřské školy Mašinka
v Pečkách − 1. Etapa

Na tuto stavební akci byly získány potřebné finance z
Regionálního operačního programu Střední Čechy. Cílem
projektu je rozšíření kapacity mateřské školy o  24 míst a to
postavením dvou nových tříd a hernou v přízemí,  v místě
dosavadního spojovacího hospodářského  skleněného pro−
pojení všech tří objektů. Stavba v první etapě zahrnuje nej−
nutnější opravy a rekonstrukce v obou stávajících budo−
vách, doplnění regulace plynové kotelny, opravy
současných zpevněných ploch, zeleně, vybavení herny,
vybavení tříd jako počítačové učebny a učebny jazyků.
Partnery tohoto projektu jsou Dobrovolný svazek Pečecký
region, Kompletní kamenické práce Oldřich Svoboda, kte−
rý daruje  kámen pro umístění pamětní desky  Pečovatelská
služba .Výše dotace je v maximální výši cca 15 mil. Kč.
Práce musí být zajištěny tak, aby školka mohla být od září
v provozu. Stavební práce budou probíhat až do konce roku.
Zhotovitel bude vybrán  v první polovině měsíce července,
v současné době probíhá výběrové řízení.

Ing. Věra Růžičková,
Vedoucí odboru správy majetku města
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Zámecké slavnosti

aneb

400 let zámku Radim

Zveme Vás na oslavy výročí 400 let od dokončení stav−
by renesančního zámku v Radimi u Kolína.

U této příležitosti bude slavnostně otevřen nový pro−
hlídkový okruh: Život ve sklepeních aneb kuchyně, slu−
žebnictvo a správa zámku. Připraven je bohatý program pro
děti i dospělé.

Program

Sobota 3. července 2010
Slavnostní otevření nového prohlídkového okruhu – od 10.00
hodin bude v areálu zámku probíhat tento program:  Stře−
dověké tržiště Koncert renesanční hudby – vystoupí pě−
vecký sbor Vox nymburgensis Ukázky renesančních tanců
– vystoupí tanečnice historické skupiny Collegium Arma−
tum Vojenské ležení – ukázky vojenské techniky z období
Třicetileté války Vystoupí Svobodní páni z Nymburka,

Vystoupení skupiny historického šermu Collegium Ar−
matum Pohádková představení pro děti Hračkářská dílna.

Neděle 4. července 2010
Pokračování slavnostního programu – Středověké tržiště
Střílení z kuše a luku na terč pro děti Pohádková předsta−
vení pro děti Hračkářská dílna Ukázky renesančních tanců
– vystoupí tanečnice skupiny Collegium Armatum.

Pondělí 5. července 2010
Středověké tržiště Střílení z kuše a luku na terč pro dě−

ti  Pohádky pro děti Hračkářská dílna.

Úterý 6. července 2010
Středověké tržiště Střílení z kuše a luku na terč pro dě−

ti  Pohádky pro děti Hračkářská dílna.

Sobota 10. července 2010
Speciální prohlídky s živými obrazy z historie zámku na

téma: „Konfiskace zámku v roce 1632“.

Sobota 17. července 2010
Noční prohlídky

Sobota 24. července 2010
Speciální prohlídky s živými obrazy z historie zámku na

téma: „Líbání šosu aneb příchod nového pána na panství
Radim“

Sobota 31. července 2010
Noční prohlídky

Sobota 7. srpna 2010
Speciální prohlídky s živými obrazy z historie zámku na

téma: „Selská rebelie na panství Radim v roce 1775“

Sobota 14. srpna 2010
Noční prohlídky

Sobota 21. srpna 2010
Speciální prohlídky s živými obrazy z historie zámku na

téma: „Znárodnění zámku v roce 1950“

Sobota 28. srpna 2010

Speciální prohlídka krovů zámku

Změna programu vyhrazena

Na všechny speciální prohlídky včetně nočních si, prosím,
předem rezervujte vstupenky na tel. čísle : 603 212 462,
326 787 230, nebo e–mailem: vladkami@email.cz nebo v
pokladně zámku.
Začátek speciálních prohlídek je v 18.00 hodin, noční začí−
nají v 20.30 hodin.
Kontakty: Zámek Radim, Radim u Kolína,
www.zamek–radim.eu
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Pronájem

bytu 2+1
s velkým balkonem

v 1. patře v Pečkách,
Tř. 5 května 200.

Byt je zčásti vybaven.
Prostorná chodba, v kou−
pelně sprchový kout a toa−
leta, okna jsou dřevěná,
podlaha lino a koberec, to−
pení akumulačky.

Cena je s vodou bez po−
platků za energie. Byt je
ihned volný k nastěhování
bez kauce.
Cena 8000 Kč vč DPH.

Tel.: 731 104 313

Prodám velkou rohovou sedací soupravu 1,5 lůžko + 1 křeslo, mikro−
plyš − kombinace se dřevem, skutečně zachovalá, nepoškozená.
Velmi levně.   Tel:723655782.

Z regionu

Proč se tak jmenují?

Prázdniny na dohled! Pro naši dět−
skou partu znamenaly veselá dobrodruž−
ství především na březích Výrovky. Proč
se ta vlídná říčka s břehy zarostlými ol−
šemi, kdysi psané také Vierovka, tak
jmenuje? A kdo vymyslel tyto půvab−
né názvy – Třebůvka, Brodečka, Olšin−
ka, Trnávka? Ve škole jsme se ovšem
učili o jiných tocích, na mapě jsme hle−
dali Vltavu, Labe, Ohři, Lužnici a další,
mnohem významnější řeky. Možná už
tehdy některým žáčkům vrtalo hlavou,
proč se tak jmenují.

Nechme se poučit těmi, co vědí.
Názvy souvisí s osídlením nejprve
u nejmohutnějších toků, takže většina
evropských veletoků má jméno tak sta−
ré, že ani nevíme, jak vzniklo. Naše
velké řeky mají pravděpodobně názvy
keltské či předkeltské − Jizera − Isara,
Ohře − Agara,… Kdo byli Keltové?
Národ bojovníků, vynikajících řeme−
slníků, umělců, jejichž kultura patří
trvale k duchovnímu dědictví. Vždyť
i jméno naší země, Bohemia, zůstalo
po jednom z keltských kmenů, Bójů.

Ale vraťme se k řekám. Předkeltské
jméno má Dyje a Morava, Vltava má
původ předslovanský, Odra − prastaré slo−
vo s významem „voda“ z řeckého hydor,
velmi starý je název Labe. Některá města
dostala název podle řek, např. Opava, Jih−
lava, Ostrava, dokonce jméno země Mo−
rava, je podle známého toku. Původ slo−
vanský mají Sázava, Bystřice, Kamenice,
Oslava, Lužnice a další.

Krásné jsou naše řeky a říčky, jsou
zdrojem vody, čilého života ve vlnách
a na březích, jsou zdrojem vody, čilé−
ho života ve vlnách a na březích, jsou
osvěžením i potěchou oka. Jen kdyby
se občas neproměnily v divoké, nebez−
pečné dračice… Z. F.

Pohled do minulosti je někdy nejlep−
ším průvodcem po budoucnosti.

Ohlédnutí

za dny města 2010

Ustavující schůze Obecní jednoty
muzejní v Pečkách proběhla 22. květ−
na 1909 na radnici.
Cituji ze zápisu:
„…Otakar Hrázský vítá přítomné, při−
pomenuv, že činíce tento krok ku za−

Tolik ohlédnutí za dny města 2010.
Tento článek si vzal, mimo jiné za

úkol oslovit veřejnost s otázkou, kterou
také obsahuje úvodní citace z r. 1909 –
jak dál naložíme s historickou pamětí
města a jeho obyvatel? Původní sbírky
muzejní se jednak dostaly do okolních
muzeí (Polabské) vč. Národního (popel−
nice) a v neposlední řadě se vypařili???
vč. velké numismatické sbírky, a památ−
ky na místní legionáře (uniformy, zbra−
ně, vyznamenání a sbírky kopií ze síně
tradic dělnického hnutí Pečecka… Kam
??? Snad ani nepátrat. Posledních 40 let
pak nebylo mapováno muzejně vůbec.
Že si zaslouží pozornosti každé období
v životě města, regionu je zřejmé. Lid−
ská paměť není dokonalá a potřebuje čas
od času osvěžit. Není nutné vytvářet
novou minulost, stačí soustředit ty zlom−
ky, které se ještě dnes dají nalézt, do bu−
dovy (př. místnosti) a evidovat. Vlastní
zpracování je pak práce dlouhodobá.
Každopádně vznik muzejní společnosti
umožní jednotlivcům, ale i rodinám pre−
zentovat sami sebe a tím i představit dobu
a život v určitém období. Takto možné
darované sbírky a předměty pak neza−
padnou, neztratí se a mohou být použity
k výuce žáků i pro výstavní účely.
V Pečkách dne 15. 06. 2010 J. K. F. T.

ložení musea v Pečkách pokulháváme
vlastně za místy okolními, kde institu−
ce podobné již dříve byly zřízeny.

Myšlenka zřízení musea v Pečkách
vznikla původně v místním odboru
Národní jednoty Severočeské, který
svého času uspořádal výstavku bohat−
ství starožitností, a tím jaksi objevena
byla bohatství starožitnická, u soukro−
mých osob u nás uložená…“

Téměř shodná slova je možno pou−
žít i dnes 2010 (až na tehdejší názvy
spolků) po skončení výstav k 85. výro−
čí povýšení města v roce 1925. Tyto
výstavy berme jako možný první krok
na cestě k znovuobnovení činnosti
„Obecní jednoty musejní v Pečkách“.
Lze říci, že tento první krok byl úspěš−
ný. Je pravdou, že celé akci je dnes vy−
týkána malá a pozdní informovanost.
Nevím. 5. ledna byla předána do těchto
novin informace a výzva pro spoluob−
čany, která byla několikrát zveřejněna.
Zároveň samostatnými dopisy byli oslo−
veni spolky ve městě včetně občanů
a firem, o kterých se vědělo, že mohou
být pro připravované akce k výročí
města přínosem. Programy akce byly
rozneseny do všech domácností. Sami
posuďte co je včasnost.
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Kulturní středisko Pečky připravuje na říjen soutěž do−
vednosti pro dívky od 6 do 15 let,  Miss Pečecka. Soutěž je
rozdělena podle věku dívek na dvě věkové kategorie a sklá−
dá se z představení se, volné disciplíny (tanec, zpěv, cviče−
ní atd.) a promenády.

Přihlášky a informace dostanete v Kulturním středisku
Pečky,  tel.: 606 50 68 58 nebo 321 785 471.

Kulturní středisko Pečky pořádá od září 2010 Kurz spo−
lečenského tance a chování. Výuka je každou sobotu od
16,30 hod. a přijímáme ještě další zájemce.
Informace
na tel. 321 785 471 nebo 606 50 68 58

Věra Šuková

Kulturní středisko

První červnovou neděli se konal první turnaj letošního
roku v minigolfu. Zahrát si přišlo mimo dětí i pět dospělá−
ků, což udělalo turnaj pestřejším. V horkém počasí po prv−
ním kole vedl Martin Vrzal o 3 údery před Vojtou Vaisem
a hned za nimi byl o jeden úder Dominik Svoboda. Ve dru−
hém kole Martin zahrál 49 a udržel si vedení. Vojta si druhé
místo uhájil. Z pátého místa však zaútočil na Dominika Aleš
Mráz a nakonec vybojoval 3. místo. Vítězové dostali me−
daile a všichni dárky od sponzorů. Další turnaj se bude ko−
nat o prázdninách v pátek 16. 7. 2010.

Kulturní středisko Pečky a Minigolfclub pořádají pro
děti o prázdninách týden s minigolfem. Od pondělí 12. 7.
2010 od 10–12 hod. probíhá výuka minigolfu. V případě
nepříznivého počasí bude sportovní vyžití v prostorách
kulturního střediska jako ping−pong, ruské kuželky, stolní
fotbálek … Cena 200Kč za celý týden. Na závěr v pátek 16.
7. od 10 hod. bude uspořádán turnaj v minigolfu pro všech−
ny děti. Jsou připraveny medaile a ceny.

Nadšence této hry zveme do minigolfového oddílu, kde
budou moci zlepšovat svoje výkony nejen na tomto hřišti,
ale i jinde a o to více je hra bude bavit.

Minigolfové hřiště je o prázdninách otevřeno každou
neděli od 16 hodin

Věra Šuková

Ticket Pro, Ticket Portal,

Ticket Art a Eventim vás zvou

ČervenecČervenecČervenecČervenecČervenec

Pink, Colours of Ostrava 2010, Rock For People

Srpen

Mácháč 2010, Open Air Fest, Hip Hop Kemp 2010, Pyro
Music Laser Fest, Řípfest 2010: Ozzy Osbourne, KoRn …

ZáříZáříZáříZáříZáří

Alexandrovci, Vivaldiano

ŘíjenŘíjenŘíjenŘíjenŘíjen

Deep purple, No Name, Joe Cocker, Elán, Alexandrovci, The
Backwards − Beatles revival, Vivaldiano, Karel Gott a Eva
Urbanová tour 2010

ProsinecProsinecProsinecProsinecProsinec

The Harlem Gospel Singers & Band

První turnaj v minigolfu
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EU peníze školám

Na ZŠ v Pečkách pracuji na záměru školy v oblasti žádo−
sti o grant EU peníze školám.

V oblasti šablony II.Cizí jazyky je cílem školy:
– zlepšit výuku angličtiny vzděláváním neaprobovaných
učitelů formou metodických a jazykových kurzů,
– snížit počet žáků ve skupinách v početných ročnících
v povinném předmětu anglický jazyk  v rámci individuali−
zace výuky,
– nabídnou konverzaci v angličtině žákům od 7. ročníku
a dále  pečovat  o nadané,
– rozšířit metodu integrovaného učení (CLIL) mezi kolegy−
ně zpracováním  sad výukových materiálů v oblasti reálií
anglicky mluvících zemí a světové literatury – inovace ve
výuce,
– umožnit  učitelům splňujícím podmínky kvalifikace (apro−
bovanosti) studium jazyka a metodiky v Británii,

Peníze z grantu dále zlepší vybavení jazykových praco−
ven pro výuku angličtiny technikou, interaktivními progra−
my a pomůckami, které učitel pro kvalitní výuku potřebuje.
Doufám, že touto cestou udržím výborné výsledky našich
žáků v  soutěžích a v testování Středočeského kraje.

V příštím školním roce bude výuka jazykově orientova−
ných žáků školy ošetřena především  ve volitelných  kon−
verzacích v 7. a 9. třídách.

Kdo se chce věnovat angličtině opravdu intenzivně,
může využít odpoledních jazykových kurzů.

Od října 2011 budou otevřeny 3 kurzy:
1. Kurz pro žáky 1. stupně ZŠ (budoucí 2. třídy) podle učeb−
nice Fairyland 2  – jazyková úroveň A1,
cíl : připravit první skupinu dětí na výuku podle interaktiv−
ních učebnic.
2. Kurz pro pokročilé žáky 2. stupně (8. a 9. tříd) podle
učebnice Challenges 4 – jazyková úroveň B1,
 cíl: připravit žáky na složení zkoušky PET (Preliminary
English Test).
3. Kurz pro středoškoláky a dospělé v jazykové úrovni B2,
cíl: maturitní zkoušky a zkouška FCE (First Certificate
in English).

Bližší informace : vera.krizova@seznam.cz
nebo na ZŠ v Pečkách –  tel.: 321 785 267.

Děkuji všem rodičům a žákům školy za podporu a aktiv−
ní spolupráci na cestě ke  kvalitě ve výuce angličtiny na
pečecké škole.

Věra Křížová

Školní výlet prvních tříd

31. 5. se uskutečnil školní výlet prvňáků.
Od rána pršelo a bylo chladno, přesto se autobus plný natě−
šených dětí vydal na cestu na ranč pod Kunětickou horu.
Počasí se nad námi ale smilovalo a od chvíle, kdy jsme do−
razili na místo, už nespadla ani kapka.

Na ranči na nás čekal nabitý program: projížďka na koni,
střelba ze vzduchovky, návštěva malé ZOO a největší trhák
dne rýžování valounků zlata. Bohužel kvůli nepřízni poča−
sí nemohlo rýžování proběhnout ve zlatonosném rybníku.
Rančeři naštěstí objevili zlatou žílu i v přilehlém lesíku.

Celé dopoledne završila ukázka rodea.
Plni dojmů a obalení blátem jsme se přesunuli do neda−

leké Perníkové chaloupky. Čekání na vstup do pohádko−
vého světa jsme si zkrátili hledáním a také nalezením schrán−
ky ze hry geocaching.

Na závěr výletu jsme se obohatili o nový a překvapivý
výklad pohádky O perníkové chaloupce. Užili jsme si sko−
řicovou vůni v kuchyni u ježibaby. A na vlastní kůži jsme
okusili, jak je v pekle.

Unavení a značně špinaví, ale plní zážitků jsme se
v pořádku vrátili v odpoledních hodinách domů.

Všichni účastníci si zaslouží pochvalu za výdrž a vzor−
né chování po celý den.

 Žáci a žákyně 1. A a 1. B a jejich paní učitelky

Spaní ve školní družině

Víte, co se děje ve školní družině v noci? Ne? My, žáci z
1. A, to už víme. Strávili jsme zde totiž noc z 3. 6. na 4. 6. 2010.
S námi nocovaly i paní vychovatelky Irena Nigrinová, Hana
Vinohradníková (děkuje−
me) a také naše paní uči−
telka.

Vybaveni spacáky
a karimatkami a patřičně
natěšeni jsme se sešli v 18
hodin.

Čas do večerky jsme
si krátili různými hrami.
Ochutnali jsme výborný
koláč, bábovku a krem−
role od našich maminek
a babiček. Moc jim děku−
jeme.

Když nastal čas spán−
ku, ulehli jsme a díky moderní technice jsme se ocitli ve
spacím kině. Pobavili nás naši kamarádi Bob a Bobek a
také dva neskuteční nešikové Pat a Mat.

Když nastala noc, zjistili jsme, že karimatka není po−
hodlná jako naše postýlka. Vše jsme ale zvládli. Usnuli
jsme bez rodičů a skoro vůbec se nám nestýskalo. Ani
žádné školní strašidlo nám nerušilo spánek. Naopak jsme
si užili dobrodružství a už se těšíme, že si to někdy zopa−
kujeme.

Holčičky a kluci z 1. A
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Blíží se závěr školního roku a to je nám vždycky trochu
smutno. Ale to už tak chodí, že něco končí a na něco nového
se těšíme. Rády si připomeneme krásné zážitky ze školky
v přírodě, kterou jsme pro děti připravily na poslední dubno−
vý týden, již tradičně v areálu pana J. Modroviče v Horním
Bradle u Seče. Letos nás doprovázela pohádka Sněhurka a
sedm trpaslíků, kteří měli pro nás každý den nějaké překva−
pení. Prožily jsme s dětmi sluníčkový týden, plný veselých
zážitků a nových poznatků. Velkou odměnou nám byli spo−
kojení rodiče a rozzářené oči svěřených dětí.

Sluníčkový rok

Od ledna do června navštěvujeme již druhý kurz plavání,
na doporučení rodičů v Aquabelle v Poděbradech. Je neuvě−
řitelné sledovat, jak pod vedením zkušených „tet“ dělají děti
pokroky a už se nikdo nebojí potopit pod vodu pro hračku.
Moc jim za krásný přístup k dětem děkujeme i za naše rodiče
a věříme, že od září budeme moci v plavání pokračovat.

Jako každý rok jsme i letos absolvovaly v květnu naši
oblíbenou školku v přírodě na chatě Webrovka v Krkono−
ších. Letošní týden proběhl ve znamení pohádky Zvířátka
a loupežníci. Děti jako „koťátka“ a „štěňátka“ každý den
plnily úkoly, které pro ně připravil loupežník Lotrando.
I přes nepříznivé počasí tohoto týdne v nás školička zane−
chala nezapomenutelné zážitky.

Děkujeme paní Šenfeldové za ušití krásných triček s lo−
gem, rodičům Hubáčkovým za výrobu loupežníka Lotran−
da a pošťáka Peta. Poděkování za finanční dar patří také
panu Kurkovi a všem rodičům za nákup dárečků a překva−
pení pro děti.

Den dětí jsme oslavily poněkud netradičně. A to závěreč−
nou besídkou pro rodiče a rozloučením s předškoláky.
V první části jsme předvedly část toho, co jsme se během roku
naučily a po kratičké přestávce, kdy se budoucí školáci a paní
učitelky převlékly do svátečního oblečení, nastalo to nejsmut−
nější z celého roku, loučení. Letos ze sluníčkové třídy odchází
do školy 13 dětí. Loučily jsme se veršíkem, na památku děti
dostaly hrneček s fotografií a keramické sluníčko. Čím byla
naše besídka ještě trošku jiná od těch předešlých? Naše děvča−
ta doprovázeli kluci prvňáci – naše loňská sluníčka. Společně
si pak zatančili taneček Vlčí máky.

Touto cestou chceme poděkovat rodičům za spolupráci,
zájem o dění ve školce, přejeme také mnoho radosti a úspě−
chů ve škole a také příjemně prožité prázdniny.

Za třídu sluníčko Hana Pešková

Jablíčka se dokoulela

Klub mladých diváků

Členové Klubu mladých diváků v průběhu školního roku
tradičně navštívili čtyři divadelní představení.

V říjnu minulého roku jsme v Divadle V Celetné shlédli
vystoupení souboru Veselé skoky. Taneční groteska, přes−
tože byla beze slov, se všem líbila. Herci předvedli skvělou
podívanou plnou humoru.

Před Vánocemi jsme v Hudebním divadle v Karlíně vi−
děli muzikál Noc na Karlštejně. Měli jsme štěstí, protože
mezi představiteli jednotlivých postav nechyběli známí
herci.

V únoru jsme navštívili Divadlo Pod Palmovkou, kde
jsme poslouchali verše v podání Terezy Kostkové a Martina
Stránského ve hře Cyrano z Bergeracu. Příběh vyprávěl
o rytíři a jeho utajované lásce.

V březnu nás čekalo bohužel již poslední představení.
A to Werichova Lakomá Barka v Divadle ABC. Líbilo se
nám, že představení bylo určeno i malým divákům.

Školní rok pomalu končí a pro mnohé i výlety do diva−
del, protože většina členů Klubu mladých diváků je v sou−
časné době v 9. ročníku. Myslíme si, že můžeme mluvit za
všechny a říci, že se nám představení líbila.

Jana Vernerová, Ladislava Šátková, 9. A

Židovské muzeum

Koncem května jsme se vydali na exkurzi do Prahy. Hlav−
ním důvodem bylo prohlédnout si místa, o kterých jsme se
učili při dějepisu nebo si o nich četli v hodinách literatury.
Prozatím jsme obrázky k tématu viděli jen v učebnici nebo
na internetu.

Navštívili jsme Židovské muzeum, které se nachází ne−
daleko od Staroměstského náměstí. Zajímavý výklad nám
přednesl průvodce, který nás zároveň provedl jednotlivými
synagogami. Podle plánu jsme navštívili tyto synagogy:
Maiselovu, Španělskou, Pinkasovu a Klausovou.

Součástí prohlídky byla samozřejmě i návštěva Starého
židovského hřbitova. Byli jsme zaskočeni ohromným množ−
stvím náhrobních kamenů i počtem lidí, kteří zde v průběhu
čtyř stovek let byli pohřbeni. Nejvíce nás zaujala legenda,
která se váže k náhrobku rabiho Löwa. Každý z návštěvní−
ků má možnost napsat jedno své největší přání na lísteček
a uschovat je zde. Podle legendy se přání vyplní.

Po krátkém občerstvení jsme se vydali vlakem na zpá−
teční cestu.

Jaroslava Vitáčková, Michaela Zdrubecká, 8.A
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Společenská kronika

Vzpomínka

Hodně štěstí, hodně zdraví,
ať Tě život vždycky baví.
Den co den ho užívej,
ze života radost měj.
S láskou v srdci jde vše líp,
ať jsi ještě dlouho fit.
Víš, jak chmury odzbrojíš?
Úsměvem je porazíš.

Nezemřela. Spí.
Má−li sen, je krásný.

Dne 8. 7. 2010 tomu bude rok co nás
navždy opustila naše milovaná
manželka, maminka, babička, sestra
a teta paní

Blažena Kladivová.

Dne 16. července uplyne 5 let,
kdy nás navždy opustila
naše maminka,
paní

Jiřina Müllerová
z Dobřichova.

Blahopřání

�

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Rodiny Kladivovi a Náglova

Se smutkem v srdci stále vzpomíná
dcera Jindřiška s dětmi

Dne 24. 7. 2010 oslaví své 80. narozeniny paní

Alena Procházková
rozená Němcová
z Peček.

Posíláme v blahopřání spoustu malých kytiček, každá
z nich ať přinese Ti jedno z našich přáníček. Mají v sobě
štěstí, zdraví, radost, klid a hodně lásky.

To naší mamince přejí
dcery Alena a Jaroslava a syn Petr s rodinami

V červnu jsme také v naší jablíčkové třídě uspořádaly
závěrečnou besídku, na které děti svým rodičům, sourozen−
cům a prarodičům předvedly, co se všechno naučily a jak
jsme společně celý rok putovaly pohádkami. Slavnostně
jsme se také rozloučily s našimi předškoláky. V duchu přá−
telství vyprovodili své starší kamarády sami mušketýři. Na
radnici v Pečkách pak pan starosta a závěrečná akce pro
všechny děti ze školky byla na zahradě při veselém předsta−
vení Klemprdova divadla. Pro veřejnost děti připravily za
pomoci učitelek tablo předškoláků, které jsme vystavily ve
výloze SAZEXU.

Ale teď už se moc těšíme na prázdniny. Po nich nám
všem začnou povinnosti. Z předškoláků budou žáci 1. tříd
a my se těšíme na novou partu malých kamarádů.

Zuzana Linhartová a Lenka Růžičková,
MŠ Mašinka Pečky, třída jablíčko

Prodej kol GALAXY dle katalogu
+ prodej repasovaných kol se zárukou

Po–pá 9–12 15–17
St zavřeno
So 9–12

Miloš Kratochvíl
K. H. Máchy 1001

289 11 Pečky
Tel.:  321 78 57 67, 739 049 712
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Seznámení veřejnosti s projektem

Polabské kroje
v obci Sokoleč, dne 22.  května 2010 při příležitosti náro−
dopisné akce Staročeské máje

Obec Sokoleč po 12 letech obnovila vesnickou tradici
Staročeské máje.

Na její přípravě se podílela téměř celá obec. Již od ran−
ních hodin procházel obcí Staročeský májový průvod, kde
místní mládež v krojích tančila před každým domem nezada−
né dívky. Vchod do tohoto domu strážili drábové s halapart−
nou, před „cikánkami“ a klauny, kteří se snažili uloupit co se
dalo a nedovolili nikomu odejít, aniž by se vykoupil. Průvo−
dem projížděla obecní šatlava, do které četníci zavírali nově
příchozí, ale i rodiče dívek, u jejichž domu se právě tančilo.
Uvěznění se museli následně vykoupit na svobodu. Průvod
uzavíral kočár tažený koňmi, jež vezl krále, královnu, kecala
a ctihodného soudce. Průvod se v odpoledních hodinách se−
šel okolo hlavní máje, kde děti z mateřské a základní školy
tančily tanec Česká beseda v dobových krojích, stejně tak
jako místní mládež. Následoval soudní tribunál, kde byl od−
souzen a „popraven“ král, za to že neuhlídal pořádek ve vsi
a neobhájil svou vládu nad obcí, která mu byla na ten den
svěřena starostou Sokolče. Na závěr byla máje vydražena
a novým majitelem pokácena.

Utržené peníze z celého dne přispějí na podporu občan−
ské vybavenosti vesnice Sokoleč.

Při této příležitosti byl veřejnosti představen připravo−
vaný projekt Spolupráce do Programu rozvoje venkova,
s názvem  „Polabské kroje“.  Cílem projektu je oživení ná−
rodopisných akcí. Za tímto účelem budou zprovozněna tři
muzea a půjčovny regionálních lidových krojů, jedno
v Podlipansku a dvě na Mělnicku a bude vypracována stu−
die národopisných akcí a aktivit s popisem a kresbami kro−
jového svátečního i pracovního oblečení, dle dochovaných
záznamů. Studie bude volně přístupná pro veřejnost a vzdě−
lávací instituce.

„Připravovaný projekt měl mezi dotazovanými příznivý
ohlas a projekt velmi podporují“  říká manažerka projektu
Iveta Minaříková z Místní akční skupiny (MAS) Podlipan−
sko. Dále pokračuje: „Projekt připravujeme ve spolupráci
s MAS Vyhlídky z Mělníka, která má také pozitivní ohlasy
na myšlenku rozdýchat podobné tradiční akce v obcích, kte−
ré třeba jen neví jak na to“.

Iveta Minaříková, MAS Podlipansko, o. p. s.

Další miliony do Podlipanska

Místní akční skupina (MAS) Podlipansko je nezisková
organizace, která získala peníze z Programu rozvoje venko−
va. Tyto peníze jsou určeny na podporu projektů v Podlipan−
sku, peníze jsou připraveny pro projekty obcí, neziskových
organizací, církví, tělovýchovných jednot i podnikatelů. Fi−
nanční prostředky zajištěné MAS Podlipansko už rozdělova−
la dvakrát, letos je to však první ukončená výzva.

V kanceláři MAS Podlipansko se sešlo dvacet projektů
požadující podporu ve výši 13 mil. Kč, vybráno bylo 15
projektů, které vyčerpají 8,9 mil. Kč. Za tyto peníze vznik−
nou v Kostelci nad Černými lesy a v Pečkách nová muzea,
bude obnovena javorová alej v Milčicích, opravena komu−

nikace v Ratenicích a v Kouřimi, rekonstrukce se dočká
sokolovna v Červených Pečkách a ve Velimi, Mateřská škol−
ka v Křečhoři a v Pečkách a Obecní úřad ve Ždánicích. Dále
vznikne nové víceúčelové hřiště v Třebovli a dětské hřiště
v Hlubokém Dole. Je zde i jeden vzdělávací projekt. Bude−
me se učit, jak vnímat technické památky, a také jak je chrá−
nit. Mezi vybranými jsou i dva podnikatelé, a shodou okol−
ností jsou oba projekty zaměřeny na podporu malých
pivovarů. V pivovaru Svatý Jan v Polepech bude rozšířena
výroba piva, v Kostelci nad Černými lesy bude vaření piva
zahájeno.
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„Výběr projektů vůbec nebyl jed−
noduchý. Abychom vyloučili svoje
osobní zájmy, projekty hodnotili ti, kte−
ří se na jejich přípravě nepodíleli a
zároveň nejsou místně či jinak zainte−
resováni,“ vysvětluje Ewa  Chmelíko−
vá, předsedkyně výběrové komise.

Nejvíce bodů získal projekt na re−
konstrukci Mateřské školy v Křečho−
ři. Starosta obce Lubomír Šálek se
usmívá: „První místo na seznamu
podpořených projektů je příjemné, ale
hlavní je, že ty peníze dostaneme.

KREATIVNÍ DÍLNA

sobota 16. října 2010
od 13:00 do 18:00 hod.

Pletení z pedigu

…pletení ošatek + volná tvorba dle
pokročilosti a zájmu…

(ubrouskovník, obal na květináč,
tužkovník, košík)

Přihlášky do 7. října 2010.
Kapacita míst omezena –

pouze 10 osob.
Kurzovné včetně materiálu

350 Kč/osoba

sobota 20. listopadu 2010
od 13:00 do 17:00 hod.

Malování

na hedvábí

...technika zapouštění barvy na
hedvábný šátek, kravatu

nebo kosmetickou taštičku…
Přihlášky do 10. listopadu 2010.

Kapacita míst omezena –
pouze 10 osob.

Materiál dle vlastního výběru 100 Kč
(možno objednat ve VCP)
Kurzovné 200 Kč/osoba

Školka čeká na rekonstrukci, pro ce−
lou akci bychom potřebovali asi 10
mil. Kč. Ale každá koruna dobrá. Zde
máme přislíbeno 743 tis. Kč. Z těchto
finančních prostředků budeme moci
opravit část budovy, a rozšířit provoz
mateřské školy o jedno oddělení. To
potěší zejména rodiče, kteří se marně
snaží najít místo pro své dítě v před−
školním zařízení.

Naše školka po rekonstrukci bude
moci přijmout i větší počet děti z okol−
ních obcí, které se také podílejí na

projektu, jsou to Radovesnice I, Loša−
ny, Libodřice a Břežany I.“

Vybrané projekty poputují příští
týden do Prahy na Státní zemědělský
intervenční fond. „Zde budou žádosti
ještě jednou zkontrolovány. Pokud
bude vše v pořádku, bude připravena
dohoda o poskytnutí dotace, a z žada−
telů se po podpisu dohody stanou pří−
jemci finančních prostředků. Potom se
může začít opravovat, stavět i vzdělá−
vat,“ vysvětluje realizační manažerka
Jana Havelková.

Práce pro MAS Podlipansko však
zdaleka nekončí. Již nyní se schvaluje
další letošní výzva, kde se bude žádat
o podporu na volnočasové aktivity
a služby v obci, např. hřiště, hasičárny,
sokolovny, zdravotní střediska, obec−
ní úřady.
Kontakt:
Ing. Jana Havelková, TF: 721−170−388
projekty@podlipansko.cz
Ing. Markéta Pošíková,
Info@podlipansko.cz
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Přestávka 10.30–10.45  Přestávka na oběd 12.15–13.00  Přestávka  15.15–15.30 h
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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 6. 10. do 15. 12 2010 – od 16. do18.00 h

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

(jednorázová platba)
200 Kč/ dítě

v doprovodu dospělého 10 týdnů

otevřený kurz

možno přistoupit
 kdykoliv – jednotlivé lekce

2 h / 100 Kč dospělý, 50 Kč dítě

ZÁKLADY OBSLUHY PC

+ základy práce s textem
a internetem

od  ÚT  14. září 2010 –18:00 −21:00 hod.
(4 lekce vždy ÚT+ČT, 14.9., 16.9., 21.9.,
23. 9. 2010)
Celkem 12 hod. výuky/ 870 Kč

MS WORD - základní
od  PO  11. října 2010  v  18:00 −21:00 hod.
(4 lekce vždy PO+ST, 11.10., 13.10., 18.10.,
20. 10. 2010)
Celkem 12 hod. výuky/ 870 Kč

MS EXCEL - základní
od  PO  1. listopadu 2010  v  18:00 −21:00 hod.
(4 lekce  vždy PO+ST,  1.11., 3.11., 8.11.,
10.11.2010)
Celkem 12 hod. výuky/ 870 Kč
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POČÍTAČOVÁ GRAFIKA A

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE I.
POŘÍZENÍ A ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ
od  ÚT  12. října 2010  v  18:00 − 21:00 hod.
(5 lekcí  vždy ÚT+ČT, 12.10., 14.10., 19.10., 21.10.
a 26.10.2010)
Celkem 15 hod. výuky/ 900 Kč
Obsah kurzu:

– Úvod do počítačové grafiky
– Přehled grafických editorů a prohlížečů a jejich vy−

užití, instalace programů od firmy Zoner
– Úvod do počítačové grafiky. Bitová v. vektorová

grafika
– Základní pojmy (bit, byte, dpi, barevná hloubka,

formáty bmp, jpg, gif, tiff, raw, režimy RGB, CMYK atd.)
– Získávání obrázků (kreslení, skenování, digitálním

fotoaparátem, z Internetu, snímání obrazovky)
– Pořízení snímků digitální fotoaparátem, princip fun−

gování digitálního fotoaparátu, výhody v. nevýhody, vy−
bavení (paměťové karty, filtry, stativ...)

– Barvy a kompozice
– Práce s fotografií, seznámení s programem Zoner

Photo Studio 9
– Úpravy fotografií (oříznutí, retuše, rotace, změna

velikosti, odstranění červených očí, jas, kontrast, barev−
né korekce, vyrovnání histogramu, filtry, přidání textu...)

– Archivace fotografií, digitální fotoalbum
– Zpracování fotografií (tisk, digitální minilab, pub−

likování na webu, vypálení na CD nebo DVD, potisk
média, tvorba obalu)

– Výběr, koláž, fotomontáž, práce s vrstvami
– Vylepšení snímků, efekty
– Hromadné operace s obrázky
– Využití šablon (přání, kalendáře, indexové tisky)

AKADEMIE

VOLNÉHO ČASU

Psychologie pro každého
2010/2011
Přehled přednášek (říjen 2010–květen 2011)

Kvalita přednášek a metodické zpracování jsou zajiště−
ny ve spolupráci s ACADEMIA RERUM CIVILIUM − Vyso−
kou školou politických a společenských věd, s.r.o., Kolín.
Přednášející: Mgr. Jana Mikšovská.
vždy ve ČT  v 16:00 hod.
1.  Jak funguje mozek 7.10.2010
2.  Rozštěpený mozek aneb když hemisféry nespolupracují

21.10.2010
3.  Vliv rodičů a předškolních zařízení na vývoj dítěte

4.11.2010
4.  Psychologické aspekty puberty 18.11.2010
5.  Altruismus a výchova k dobru 2.12.2010
6.  Vliv médií na agresivní chování dětí 6.1.2011
7.  Vnímání a jeho poruchy 20.1.2011

8.  Sociální komunikace a její nové podoby (virtuální realita)
3.2.2011

9.  Inteligence a její druhy 17.2.2011
10.  Pozornost, soustředění a duševní vytrvalost (praktické

cvičení) 3.3.2011
11.  Rychlost zpracovávání informací (praktické cvičení)

17.3.2011
12.  Asertivní komunikace a vztahy v rodině, v zaměstnání

(praktické cvičení) 31.3.2011
13.  Rozdíly v komunikaci mezi muži a ženami (praktické

cvičení) 14.4.2011
14.  Způsoby relaxace jako prevence stresu (praktické cvi−

čení) 28.4.2011
15.  Sebepoznání a seberozvoj (praktické cvičení)

12.5.2011
16.  Přednáška na aktuální téma 26.5.2011

Témata jsou doprovázena testy, grafy, příklady ze života…
Přednášky se konají od října 2010 do května 2011, 1×

za 14 dní v odpoledních hodinách ve Vzdělávacím centru
Pečecka a trvají 90 min. čistého času. Zájemci se mohou
přihlásit ke studiu Akademie volného času ve Vzdělávacím
centru Pečecka, Tř. J. Švermy 141, 289 11 Pečky, tel. 321
621 662, 724 811 636.  Kapacita volných míst je omezena
max. 20 osob. Zápisné činí 500 Kč.

Zápisné se hradí  při odevzdání přihlášky, kterou najde−
te na www.vzcentrum.cz nebo obdržíte přímo ve VCP. Ter−
mín pro odevzdání přihlášek:  od  23. srpna do 13. září 2010

Pečecký plyšák

O víkendu 22.–23. 5 se konaly další turnaje o Pečecké−
ho plyšáka. V sobotu hrála družstva mladších žákyň
a v neděli družstva přípravek.

Turnaj mladších žákyň byl poznamenán virovým one−
mocněním,  kdy se pro onemocnění hráček omluvilo druž−
stvo Lysé n.L. Další komplikace nastala při příjezdu druž−
stva z Mnichova Hradiště, které si spletlo Pečky a Červené
Pečky a dorazilo na turnaj se značným zpožděním.  Naše
dívky hladce porazily Ekogymnázium Praha, ale s družstvem
Mnichova Hradiště se trápily a prohrály 2:1.
Konečné pořadí :

1. Mnichovo Hradiště, 2. Pečky, 3. Ekogymnázium Praha

Nedělního turnaje přípravek se zúčastnilo osm družstev z
Peček a Lysé n.L. Boje byly velmi vyrovnané a jako vítězné
odcházelo družstvo Dračic z Peček. Turnaje byly podpořeny
dotacemi z Fondu kultury a sportu MAS Podlipansko, o. p. s.

Školní volejbal

Blíží se prázdniny a tak s koncem školního roku probíha−
jí různé sportovní soutěže škol. Děvčata ze ZŠ Pečky postou−
pila z okresního kola volejbalu ZŠ do kola krajského, které
se hrálo 15.6. v Rakovníku. Hráčky postoupily ze skupiny do
semifinále a v zápase o stupně vítězů prohrály s družstvem
Benešova 2:0, kdy za stavu 26:25 pro soupeře v druhém setu,
odpískal rozhodčí dotek sítě, který se již dle nových pravidel

Sport
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Turnaj přípravek Aritma Praha

Na pozvání fotbalového klubu Aritmy Praha jsme v ne−
děli 6.6.2010 zavítali na turnaj mladších přípravek do Prahy.
Této akce se zúčastnilo celkem 10 týmů, které změřily své síly
v systému každý s každým. Za slunečného počasí se celý tur−
naj odehrál na umělé trávě, v počtu 7+1 hráčů v poli. Naše
mužstvo přijelo s přáním bojovat o medailová umístění, nic−
méně turnajová soupiska mužstev prozrazovala, že to nebude
lehká cesta. Hned na začátku nám los přidělil těžkého soupeře
a jak se i později ukázalo celkového vítěze turnaje, s kterým
jsme odstartovali porážkou. Následovali dvě remízi a medai−
lové myšlenky se začaly pomalu  rozplývat. Hra nebyla vůbec
špatná, ale chybělo jí brankové vyjádření. V dalším utkání
jsme konečně vyhráli a od té doby bylo naše mužstvo k neza−
stavení, dokonce i v těžkém zápase s jedním z favoritů – domá−
cí Aritmou. Výborná hra celého týmu poskládaného z dětí roč−
níků 2001 a 2002 slavila konečný úspěch v podobě druhého
místa a nám se tak splnilo medailové přání. Musím vyzdvih−
nout výkony všech našich dětí, které v úmorném vedru odma−

nepíská. V druhém zápase v boji o třetí místo již hráčkám
docházely síly a velmi citelně byla znát neúčast druhé opory
družstva. Děvčata podlehla soupeřkám až ve třetím rozhodu−
jícím setu a obsadila čtvrté místo. Školu reprezentovaly –
Laďka Šátková, Jana Vernerová, Tereza Pavlásková, Míša
Kladivová, Kamila Krejčová, Kačka Procházková, Vanda Zin−
drová a Karolína Sedláková. Všechny hráčky si zaslouží vel−
kou pochvalu za týmovou hru a bojovnost.

RR

Vítězství v okresním přeboru

přípravek a krajské finále

Mladší přípravka AFK Pečky „A“ obsadila v okresní sou−
těži přípravek sezóny 2009/2010 první místo, když v celé
sezóně zaznamenala 17 vítězství a pouze jednu porážku. Svoji
spanilou jízdu potvrdila v prestižním souboji s FK Kolín,
kdy zvítězila 1:0 a na svého pronásledovatele v konečném
pořadí uhrála náskok 8 bodů! Pyšnit se může i nejlepším úto−
kem a obranou, skóre 143:24 hovoří za vše. Pro naše druhé
mužstvo „B“ byla tato sezóna nabíráním hráčských zkuše−
ností a v soutěži obasadilo předposlední 9 místo.

Jako vítězové okresního přeboru přípravek kolínska jsme se
v neděli 13. 6. zúčastnili středočeského krajského finále přípra−
vek konaného ve Vlašimi. O toho nejlepšího z nejlepších se
utkalo 10 (původně 12) mužstev ve dvou skupinách. Naše sku−
pina neměla lehkého soupeře a k úspěchu v této konkurenci
bylo třeba navázat na dobré výkony z mistrovských utkání. Ve
skupině jsme nejprve „pouze“ remizovali s týmem Uhlířských
Janovic. Zde jsme měli určitě na víc. V následujících zápasech
s Lobkovicemi a Kladnem, kompletními 2001, jsme nestačili
 a shodně prohráli. Hlavně Kladno předvádělo nádherný fotbal
a od větší porážky nás zachránil bojovný výkon našich dětí.
O lepším umístění se rozhodovalo v posledním zápase s Hořo−
vickem a my museli vyhrát. S neznámým a neméně kvalitním
soupeřem vydřeli naši fotbalisté vítězství, které znamenalo sou−

Hráči z leva horní řada: Tomáš Holub, Honza Vilím, Tom Švára,
Lůca Doskočilová, Matěj Soukup, Evžen Kononov, Luky Novák,
David Levkiv, Filip Sosvor, Ondra Mázl, Vojta Buřič, Míra Cmár.

kaly devět 16−ti minutových zápasů a zaslouženě obsadily
druhou nejvyšší příčku. Nechaly za sebou mužstva, která na
turnaji startovala s kompletním ročníkem 2001 a přesto se
musela sklonit nad uměním pečeckých fotbalistů. V nádherně
zorganizovaném turnaji předával ceny také reprezentat ČR
a hráč Zenitu Petrohrad Radek Šírl. Děkujeme dětem za krásný
fotbalový zážitek a rodičům za podporu.

Výsledky našeho mužstva:  AFK Pečky − Zličín 0:2, −
Loko Vltavín 1:1, Neštěmice 0:0, − Brandýs−Boleslav  1:0, −
Kounice 1:0, − Sp.Příbram 1:0,  − Slaný 4:0, − Aritma Praha
2:0, − Kablo Kladno−Kročehlavy 2:0.
Konečné pořadí:

boj o konečné 5−6 místo. V tom nás čekal soupeř Fotbalová
akademie Davle, vítěz přeboru přípravek okresu Praha−západ.
V utkání jsme si dokázali vytvořit mnoho šancí a byli jsme lep−
ším týmem, nicméně o svém úžasném vítězství jsme rozhodli
skutečně v posledních vteřinách zápasu. Konečné páté místo je
velikým úspěchem celého týmu. Slovy zástupce ČMFS: „Máte
výborný tým a páté místo z 84 přípravkových týmů v kraji je
skvělé“. Hezká tečka za celou sezónou.
AFK Pečky − Uhlířské Janovice 1:1, − Lobkovice (2001) 1:5,
− Kladno (2001) 1:5, − Hořovicko 1:0
o 5−6 místo   AFK Pečky: FA Davle 2:1

Sestava: Luky Novák, Míra Cmár, Matěj Soukup, Evžen
Kononov, Vojta Buřič, Tomáš Holub, David Levkiv, Ondra
Mázl, Honza Vilím, Filip Sosvor, Kryštof Helák, Tom Švára

Konečné pořadí:

6. Spartak Příbram
 7. Kladno–Kročehlavy
8. Brandýs–Boleslav
9. Kounice
10. Slaný

1. Zličín – 23 b.
2. AFK Pečky 20 b.
3. Aritma Praha 19 b.
4. Č. L. Neštěmice
5. Loko Vltavín

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.

1. Kladno
2. Vlašim
3. Lobkovice
4. Říčany
5. AFK Pečky

6. FA Davle
7. Hořovicko
8. B.Poděbrady
9. Uh. Janovice
10. Tatran Rakovník
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