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5. číslo  cena 6 KčXI. ročníkkvěten 2010

Rekonstrukce

Základní umělecké školy Pečky

Dne 1. dubna 2010 byla slavnostně otevřena po
náročné rekonstrukci základní umělecká škola.

Rekonstrukce byla zahájena stavební firmou JMA, a. s.
Jihlava předáním staveniště v červenci loňského roku. Po−
třebné peníze získalo město Pečky, které je vlastníkem budo−
vy, z operačního programu ROP Střední Čechy ve výši 19,1
mil. Kč a dalších 1,6 mil. Kč investovalo město, dle pravidel
dotačního programu, ze svého. Celkovou podobu přístavby
školy navrhla Ing. Arch. Jarmila Cetkovská a hlavním pro−
jektantem byla projekční kancelář AZ Project Kolín – Ing.
Jiří Kadleček. Důvodem podání žádosti byla celková potře−
ba rekonstrukce, tzn. topení vč. plynové kotelny, rozvodů
vody a kanalizace, elektro instalace, výměna oken a zateple−
ní. Do dvorní části byla budova přistavěna a škola získala
potřebné zázemí pro výtvarný obor, nově pro výrobu hraček,
obor počítačové grafiky a animace a dále pak koncertní
a výstavní sál, zázemí pro dramatický kroužek vč. šaten
a sprch, spisovnu, archív, sborovnu s kuchyňkou. Všechny
místnosti mají nové podlahy a hudební učebny jsou nově
akusticky odhlučněny. Dále bylo samozřejmě doplněno soc.
zázemí. Škola byla zbudována jako bezbariérová, čímž se
stala jedinou přístupnou veřejnou stavbou ve městě pro zdra−
votně postižené občany i pro návštěvu koncertů a výstav.
Škola se též projektem zavázala k rozšíření výuky lidových
tanců Polabí a základy sochařství. Dále pak vznikne nový
pracovní úvazek. Tento projekt má také regionální dopad,
jelikož školu navštěvuje téměř 350 dětí z Peček a okolních
obcí. Umělecká škola též získala nový nábytek v celkové
hodnotě cca 820 tis. Kč, který dodávala firma Kenast Pečky,
dále pak bylo zakoupeno 17 hudebních nástrojů v celkové
hodnotě cca 500 tis. Kč a vybavení počítačové učebny za cca
150 tis. Kč od firmy KKcomp Pečky.

Touto cestou děkuji všem, kteří se na projektu podí−
leli a zejména pak panu starostovi Milanovi Urbanovi,
který byl hlavním manažerem a velkou měrou se za−
sloužil o zdárné dokončení tohoto projektu.

Ing. Věra Růžičková,
realizační manažer a vedoucí odboru

Pásku slavnostně přestřihli: zleva Ing. Václav Chytil, ná−
městek ředitele ROP Střední Čechy, Ing. Miloslav Pop, jed−
natel firmy JMA Jihlava, Milan Urban, starosta Peček
a místostarosta města Kolín Mgr. Roman Pekárek

Upozornění rodičům žáků základní školy
Jak už jste byli informováni prostřednictvím žákovských

knížek vašich dětí, bude letošní školní rok na Základní škole
Pečky, okres Kolín (tak se oficiálně jmenujeme) ukončen
o jeden týden dříve. Vysvědčení tedy žáci obdrží již 23. 6. 2010.

V průběhu letních prázdnin se uskuteční výměna oken
staré budovy školy a současně s tím i izolační zateplení této
budovy. V souvislosti s tím jsme byli požádáni zřizovate−
lem o dřívější ukončení výuky. Je totiž třeba zabezpečit
všechen školní majetek. Znamená to přestěhování všech
počítačů, učebních pomůcek a spousty dalších věcí do bu−
dovy nové školy a školní družiny.

Vzhledem k tomu bychom nemohli zajistit bezpečnost
dětí a nerušenou výuku. Většinu výše uvedených prací bu−
dou provádět naši pedagogové, takže nelze ani zvolit alter−
nativní formy výuky. Proto bude uzavřena nejen škola, ale
i školní družina a tím i školní jídelna.

Věřím, že největší radost z dřívějšího ukončení vyučo−
vání budou mít naše společné děti (možná na rozdíl od vás
rodičů). Ale v září by se měli žáci vrátit do školy, kudy
nebude vanout vítr až doprostřed učeben. Prosím tedy
o strpení a přeji příjemně prožitý týden prázdnin navíc.

Mgr. Ing. Luboš Zajíc, ředitel školy
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Rada města Pečky
konaná dne 22. března 2010

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

V 15.30 hod. bylo přerušeno jednání RM a bylo zaháje−
no jednání valné hromady Pečeckých služeb, s. r. o. ve věci
předloženého návrhu dozorčí rady společnosti Pečecké služ−
by, s. r. o. na schválení účetní závěrky a rozdělení hospodář−
ského výsledku za rok 2009.

Valná hromada schvaluje:
1. Účetní závěrku na rok 2009,
2. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2009
– povinný příděl do rezervního fondu společnosti,
– příděl do sociálního fondu společnosti,
– zbývající část hospodářského výsledku za rok 2009,

bude převedena na účet 429 – nerozdělený zisk minulých
let,

Valná hromada schvaluje odměnu jednateli, která je
součástí přídělu do sociálního fondu společnosti.
Valná hromada ukládá jednateli Pečeckých služeb, s. r. o.
Pečky zajistit výběrové řízení na dodávku multifunkčního
traktoru.

Valná hromada ukládá jednateli Pečeckých služeb, s.r.o.
Pečky operativně řešit údržbu a opravy stávající vodní
a kanalizační sítě v souvislosti s výstavbou kanalizace
v Pečkách a Velkých Chvalovicích a čtvrtletně předkládat
valné hromadě investované finanční prostředky.

Valná hromada pověřuje Dozorčí radu Pečeckých slu−
žeb, s.r.o. Pečky přehodnotit ekonomické ukazatele pro od−
měňování jednatele Pečeckých služeb za rok 2010.
Rada bere na vědomí:

– Zápis ze zasedání dozorčí rady společnosti Pečecké
služby, s. r. o. Pečky ze dne 16. 3. 2010,

– žádost Filatelistického klubu ve věci poskytnutí pří−
spěvku na činnost v roce 2010 s tím, že tato bude předána
ekonomicko−správnímu odboru,

– žádost Sdružení železničních modelářů Pečky ve věci
poskytnutí finančního příspěvku na činnost v roce 2010
s tím, že tato žádost bude předána ekonomicko−správnímu
odboru,

– informaci starosty o možnosti vstoupit do projektu
„Bezbariérové Město Pečky“ – čerpání dotací přes Národní
rozvojový program mobility vypsaný MPSV ČR,

– žádost ZO ČSV Pečky o poskytnutí finančního pří−
spěvku na léčení včelstev s tím, že tato bude předána eko−
nomicko−správnímu odboru,

– žádost TJ Sokol Pečky o poskytnutí ručitelského zá−
vazku.
Rada schvaluje:

– Udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě na
základě žádosti ředitele Základní školy Pečky Mgr. Ing.
Luboše Zajíce.

– Termín a program veřejného zasedání ZM na den
21. 4. 2010 od 18.00 hod. v KS Pečky.

– Uzavření SOD mezi firmou Štolc, Poděbrady a Městem
Pečky na demolici domu čp. 40, Masarykovo nám., Pečky.
Hodnotící kriteria, členy hodnotící komise, výzvu k podání
cenové nabídky a oslovené firmy veřejné zakázky na sta−

vební akci: „Zhotovení veřejného osvětlení autobusového
nádraží Pečky“.
Výběrová kriteria:

– Výše nabídkové ceny (váha pro hodnocení 75%)
– Délka záruční doby, max. 72 měsíců (váha pro hodno−

cení 25%)
Složení hodnotící komise: Milan Urban, Miroslav Hartman,
Ing. Věra Růžičková, Ing. Jana Zindrová, Petr Dürr, náhrad−
níci: Jaroslav Tvrz, Ing. Václav Zavřel, Hana Pokorná, Ing.
Josef Beránek, Ladislav Kejda.
Oslovené firmy: 1. Elektroservis František Dvořáček, Peč−
ky, Energofinal, Karel Vaníček, Radim, AZ Elektrostav,
Nymburk.

– Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou
RWE GasNet, s. r. o. se sídlem v Ústí nad Labem týkající se
části pozemků v majetku města č. parc. 547/2. 575, 632,
672/1, 672/2, 672/3, 672/4, 672/5, 672/6, 672/8, 672/9, 698/
2, 698/3, 699, 700/1, 828 a 2329 v obci a k. ú Pečky za
celkovou cenu 239 400 Kč včetně DPH. Jedná se o pozem−
ky v lokalitě Varhánky, Dělnická, Petra Bezruče, Josefa
Šebesty, 28. října a Oldřicha Dobiáše.

– Přidělení bytu č. 10 v čp. 218, Tř. 5. května, Pečky,
náhradníkovi p. Milanovi Šimpachovi, Pečky, Tř. 5. května
čp. 265.

– Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou
Telefonica O2 Czech Republic, a. s. se sídlem v Praze, týka−
jící se části pozemků č. parc. 1468/133, 1468/170, 1468/18
a 1470/6 v obci a k. ú. Pečky za celkovou cenu 4 000 Kč
Jedná se o pozemky v lokalitě Kandie 2.

– Uzavření nájemní smlouvy s platností od 1. 2. 2010
na nebytový prostor v čp. 184 v Pečkách, ul. Komenské−
ho s p. Ivou Tefrovou, Křížův mlýn, s. r. o. Pečky se sta−
noveným měsíčním nájemným ve výši 3 000 Kč. Vynalo−
žená částka na opravy a úpravy NP bez DPH bude
odbydlována.

– Uzavření smlouvy s autorizovanou architektkou Ing.
Annou Stočesovou, Čáslav, Těsnohlídkova 1516 na prove−
dení části inventarizace zeleně na sídlišti pro rok 2010. Jed−
ná se o části sídliště č. 5 a 6.

– Uzavření SOD na zhotovení rekonstrukce klemp. prv−
ků na čp. 218 Tř. 5. května − stará DPS po sněhové kalamitě
s firmou STAKL Vrbová Lhota.

– Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věc−
ného břemene a uděluje souhlas se vstupem na pozemky
v majetku města č. parc. 2285/9 a 700/1 v obci a k. ú. Pečky,
ul. Petra Bezruče a pozemek u nadjezdu – pro firmu ČEZ
Distribuce, a. s. se sídlem v Děčíně 4, kterou v této věci
zastupuje firma R a R – EG invest, s. r. o. Praha 4.

– Uzavření SOD mezi stavební firmou Štolc Poděbrady
a městem Pečky na vybudování parkovacích míst před ZUŠ
Pečky, včetně vjezdu do dvora ZUŠ.

– Vyřazení starého technologického zařízení ČOV ve
městě Pečky formou likvidace na p.č. 2169/21 a 2169/22
v obci a k. ú. Pečky.

– Poskytnutí příspěvků pro jednotlivé zájmové spolky
na činnost v roce 2010.

– Termín zasedání RM dne 7. 4. 2010 od 15.00 hod.
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Rada města Pečky
konaná dne 7. dubna 2010

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

V 15.30 hod. se dostavila p. Eva Jíchová – zástupce TJ
Sokol Pečky, která podala informaci o financování TJ So−
kol Pečky, v současné době mají vše splaceno, pouze ještě
doplatit hodiny ve sportovní hale. TJ Sokol Pečky požadu−
je od města poskytnutí ručitelské záruky za půjčku ve výši
300 000 Kč, kterou musí schválit ZM. Do 13. 4. 2010 před−
loží TJ Sokol Pečky rozpočet a platební kalendář splácení
úvěru, popř. další možnost finančního ozdravění hospoda−
ření TJ.
3. Rada bere na vědomí:

– Žádost NPÚ Praha 3 – Žižkov ve věci vyjádření vlast−
níka vodojemu za účelem prohlášení věžového vodojemu
za kulturní památku s tím, že vedení města projedná s NPÚ
podrobnější podmínky,

– žádost obyvatel ulice Palackého, Pečky ve věci úpra−
vy dopravního značení a opravy komunikace v dané ulici,

– Žádost TJ Sokol Pečky ve věci poskytnutí ručitelské
záruky.

Rada neschvaluje:
– Zvýšení minimálního smluvního nájemného za byto−

vé jednotky v Pečkách, čp. 218 Tř. 5. května, z 2 000 Kč na
2 500 Kč s tím, že tento bod bude spolu s komentářem opě−
tovně předložen na příštím zasedání RM. 6.
Rada ukládá:

– Starostovi města uzavření SOD mezi Městem Pečky a
firmou Štolc, Poděbrady na demolici domu čp. 40, Masary−
kovo nám., Pečky.

– Starostovi města uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi městem Pečky a firmou RWE GasNet, s. r. o.
se sídlem v Ústí nad Labem (lokalita Varhánky).

– Starostovi města uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi městem Pečky a firmou Telefonica O2 Czech
Republic, a. s. se sídlem v Praze (lokalita Kandie II).

– Starostovi města uzavření smlouvy mezi městem Peč−
ky a Ing. Annou Stočesovou, Čáslav 1516 na provedení
části inventarizace zeleně na sídlišti pro rok 2010 (části
sídliště 5 a 6).

– Starostovi města uzavření SOD mezi městem Pečky
a firmou STAKL Vrbová Lhota na rekonstrukci klemp. prv−
ků na čp. 218.

– Starostovi města uzavření smlouvy o smlouvě budou−
cí na zřízení věcného břemene mezi městem Pečky a firmou
ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem v Děčíně 4, (lokalita ul. Bez−
ručova).

– Starostovi města uzavření SOD mezi městem Pečky
a firmou Štolc, Poděbrady na vybudování parkovacích míst
před budovou ZUŠ Pečky.

– Vedoucí ekonomicko−správního odboru M. Bahníko−
vé zajistit zaúčtování vyřazení staré technologie ČOV.

– Starostovi města pozvat na příští zasedání RM Ing.
Těšitele a zástupce TJ Sokol Pečky ve věci ručitelského
závazku.

Rada schvaluje:
– Zvýšení minimálního smluvního nájemného za byt v

Pečkách na 2 500 Kč s termínem uplatnění od dalšího uza−
vření nájemní smlouvy.
A doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy na
prodej kabelové přípojky o celkové délce 85m v ulici Hál−
kova s firmou ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem v Děčíně.

– Úpravu závazných ukazatelů pro Pečovatelskou služ−
bu města Pečky:

– Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele. Pří−
spěvek bude zasílán na účet organizace ve výši 1/12 vždy
do 15. dne v měsíci,

– v rámci příspěvku je stanoven objem prostředků
na platy zaměstnanců. Předpokládané výdaje na platy nad
rámec schváleného objemu uhradí organizace z fondu od−
měn.
A uděluje souhlas s provedením pilotního pokusu aplikace
nanočástic železa (NZVI) v lokalitě bývalého závodu ZPA
Čakovice, provozovna Pečky na pozemku k. č. 1181/18 (ide−
ální spoluvlastnictví MVDr. Ivo Jouzy a Milana Prokůpka).
Veškeré spojené náklady s realizací, případně rizika nese
realizátor zkoušky, tj. DEKONTA a, s, Praha 5.

– Termín a program veřejného zasedání ZM dne 21. 4.
2010 od 18.00 hodin v Kulturním středisku v Pečkách.

– Uzavření SOD s vítězem výběrového řízení na akci
„Veřejné osvětlení autobusového nádraží Pečky“ – zakáz−
ka malého rozsahu se společností Elektroservis, František
Dvořáček, Pečky.

– Uzavření SOD s firmou FLAVIUS, spol. s r. o., Soko−
lovská 2170/161, Praha 8 na demontáž a montáž zadní ští−
tové zdi na RD čp. 161 Za Sadem, Pečky.
A doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření
č. 2/2010 .

– Poskytnutí příspěvku na činnost AFK Pečky na 3. čtvrt−
letí 2010 za předpokladu zajištění zákazu vjezdu do spor−
tovního areálu o víkendu.

– Finanční příspěvek Protialkoholní záchytné stanici
v Kolíně na zajištění provozu v roce 2010.

– Na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (škol−
ský zákon) dny volna ve dnech 24. – 30. 6. 2010 na základě
rozhodnutí ředitele Základní školy v Pečkách. Důvodem je
výměna oken a zateplení hlavní budovy školy.

– Snížení nájemného za měsíc březen 2010 v restauraci
Klub pro nájemce p. Evu Hujerovou, bytem Pečky (omezení
podnikatelské činnosti v důsledku výstavby kanalizace).
Rada ukládá:

– Starostovi města po schválení ZM uzavření kupní
smlouvy na prodej kabelové přípojky o celkové délce 85m
v ulici Hálkova s firmou ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem
v Děčíně.

– Starostovi města uzavření SOD s vítězem výběrového
řízení na akci „Veřejné osvětlení autobusového nádraží
Pečky“ – zakázka malého rozsahu se společností Elektro−
servis, František Dvořáček, Pečky.

–  Starostovi města uzavření SOD s firmou FLAVIUS,
spol. s r.o., Sokolovská 2170/161, Praha 8 na demontáž
a montáž zadní štítové zdi na RD čp. 161 Za Sadem, Pečky.
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– Vedoucí ek. správního odobru M. Bahníkové zaslat
příspěvek na činnost AFK Pečky na 3. čtvrtletí 2010.

– Vedoucí ek. správního odboru M. Bahníkové zaslat
finanční příspěvek Protialkoholní záchytné stanici v Kolí−
ně na zajištění provozu v roce 2010.

– Vedoucímu stavebního odboru Ing. Zavřelovi důsled−
né provádění kontrol údržby veřejné zeleně.

– Vedoucímu stavebního odboru Ing. Zavřelovi prově−
řit možnosti úpravy dopravního značení o opravu komuni−
kace v ulici Palackého v Pečkách.

– Předsedovi bytové komise prověřit další možnosti uby−
tování p. Ditrta a p. A. Mošnerové, bytem Pečky 305 do
bytu v majetku města.

KABELOVÁ TELEVIZE CZ

informuje

Společnost KABELOVÁ TELEVIZE CZ pro vás při−
pravila některé novinky a změny, se kterými by Vás chtěla
seznámit:

1. Digitální programová nabídka

Omezená digitální nabídka:
Od 1. května 2010 se tato nabídka stane doprovodnou

službou k omezené analogové nabídce. Původní cenový
rozdíl mezi Omezenou nabídkou–analog a Omezenou na−
bídkou –digitál ve výši 60 Kč měsíčně se ruší. Současně
bude tato nabídka rozšířena o hudební stanici Óčko.
Klasická digitální nabídka:

Od 1. května 2010 bude kódovaná klasická digitální
nabídka změněna na klasickou volnou digitální nabídku –
tzn., že pro její příjem bude nutný pouze set−top−box bez
dekódovací čipové karty, popř. televize s DVB–C tunerem
bez CA modulu s čipovou kartou. Tuto změnu ocení všich−
ni uživatelé, kteří budou mít zájem o kvalitnější digitální
příjem stávajících analogových programů šířených v základ−
ní analogové nabídce, případně též domácnosti, které mají
zájem o (na sobě nezávislý) digitální příjem na více TV
přijímačích přes set−top−boxy.

Tato nabídka se stane doprovodnou službou k základní
analogové nabídce, původní cenový rozdíl mezi klasickou
digitální nabídkou a základní analogovou nabídkou ve výši
50 Kč měsíčně se ruší.

V následujícím období budou postupně některé méně
atraktivní programy přesouvány z analogové nabídky do
digitální. Na uvolněné kanálové pozice budou zařazovány

nové digitální programy v kvalitě SD i HD. Pro informaci
uvádíme, že místo šíření jednoho analogového programu
lze distribuovat až 6 digitálních TV programů nebo 3 pro−
gramy v kvalitě HD.

Tématické balíčky
bude možno objednat ke klasické volné digitální nabídce
s dekódovací čipovou kartou (60 Kč/měs.)

a) balíček S – sport bude v nejbližší době rozšířen
o program Sport 2 – cena balíčku zůstane nezměněna,

b) balíček E – erotika bude rozšířena o program XXX
Xtreme – i zde zůstane cena nezměněna,

c) balíček F4–film; pro příznivce programu HBO HD
nastane změna, o které rozhodl poskytovatel programu.
S účinností od 1. května 2010 již nelze program HBO HD
šířit v balíčku F3, ale musí být zařazen do nového balíčku
F4, který obsahuje všechny programy HBO a Cinemax.

2. Dárek pro věrné abonenty – Sphere card

Pro dlouhodobé abonenty kabelové televize, kteří vyu−
žívají analogové vysílání, jsme připravili věrnostní nabíd−
ku v podobě karet Sphere card.

Při dokoupení digitální nabídky obdržíte tuto kartu
s logem Sphere card, která Vás bude opravňovat k využívá−
ní výhod a slev u všech obchodních partnerů tohoto věr−
nostního programu na více než 7 000 obchodních místech
po celé České republice.

3. Set top boxy – nabídka, prodej

K příjmu volných digitálních programových nabídek je
nulný nákup set−top−boxů DVB–C, popř. televize s DVB−C
tunerem.

Pro příjem kódované digitální programové nabídky je
nutný set−top−box s čipovou kartou nebo CA modul s čipo−
vou kartou podporující CONAX CAS7 a dále set−top−box se
shodnými vlastnostmi a možností ukládání záznamu na HDD.

Abychom v Pečkách pozitivně podpořili rozvoj využí−
vání služeb digitální kabelové televize, zrušili jsme výše
zmiňovaný cenový rozdíl ve výši 50 Kč mezi analogovou
a digitální klasickou nabídkou. Zároveň jsme zakoupili li−
mitovanou sérii set−top−boxů DVB−C – Technisat, které bude
naše společnost KABELOVÁ TELEVIZE CZ prodávat svým
abonentům za dotovanou cenu 490 Kč (vč. DPH).

Prodej těchto dotovaných set−top−boxů bude zajištěn vý−
hradně pro abonenty kabelové televize v provozovně KT
CZ v ulici J. A. Komenského 184. Po vyprodání limitované
dotované série budou k dispozici již jen set–−top−boxy za
standardní cenu v e–shopu.

V tomto případě Vám po vytvoření objednávky přes in−
ternet budou nedotované set−top−boxy doručeny na dobír−
ku na adresu bydliště.

Doporučujeme proto všem abonentům kabelové televi−
ze, kteří uvažují o příjmu digitálního vysílání, aby ve vlast−
ním zájmu co nejdříve využili možnosti nákupu dotova−
ných set−top−boxů!!!

Dne 1. dubna 2010 byl pro naši společnost spuštěn ob−
chodním partnerem Lica, s. r. o, na webových stránkách –
www.dvb−c−shop.cz – e−shop s nabídkou dalších set−top−boxů.

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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Na těchto stránkách najdete set−top−boxy určené pro pří−
jem digitálního televizního vysílání v normě jak MPEG2
tak i MPEG4, které umožňují přijímat vysílání ve vysokém
rozlišení.

4. Nejčastější otázky a odpovědi

1. Jsem spokojená s analogovou nabídkou. Musím si něco
kupovat, abych ji mohla i nadále sledovat?

Ne, stále trvá, že pokud vám stačí současná analogová
nabídka, nemusíte nic řešit. Nákup set−top−boxů není nut−
ný. Televizní kabelové rozvody umožňují analogové vysí−
lání přijímat i po jeho celorepublikovém vypnutí. Analogo−
vé tmy se bát nemusíte!
2. Co získám příjmem digitálního vysílání?

Hlavním přínosem digitalizace pro běžného uživatele je
především zkvalitnění přijmu samotného obrazu, zvuku
a navazujících služeb.
3. Musí být ke každé televizi samostatný set−top−box?

Ano, ale na ostatních televizích v domácnosti lze přijí−
mat analogové vysílání bez zakoupení set–top–boxu.
4. Proč je výhodnější připojeni přes kabelovou televizi
oproti satelitu?

Oba systémy přenášejí obraz i zvuk v digitální kvalitě,
k oběma je potřeba externí zařízení. Kabelová televize však i
nadále nabízí analogové vysílání. Vysílání není závislé na po−
časí a nabízí mnoho doprovodných služeb – hlasové služby,
připojení k Internetu a bezplatný servis po celou dobu připojeni.
V neposlední řadě je důležitá cena. Při výběru ze široké nabídky
programů jsou i měsíční platby za satelitní příjem mnohonásob−
ně vyšší.
5. Co je to EPG?

EPG (Electronic Program Guide) je elektronický progra−
mový průvodce. Služba přináší v reálném čase informace o
jednotlivých stanicích a jejich obsahu.
6. Co je HDTV?

HDTV (High Definition Television) je zkratka pro tele−
vizi s vysokým rozlišením. Představuje zcela nový způsob
přijmu, vysílání a zobrazeni signálu. Nabízí věrnější a kva−
litnější obraz s výjimečně jemnými detaily a neuvěřitelně
bohatými barvami. Má 5× více detailů, takže je nesrovna−
telně ostřejši a mnohem realističtější.
7. Jaké potřebuji zařízení, abych mohl sledovat HD pro−
gramy?

Pro sledování programů v HD kvalitě je nutné mít zaří−
zení s vestavěným tunerem MPEG−4 a televizor podporují−
cí HD. Máte−li již STB zakoupen, ověřte si, že STB podpo−
ruje HD vysílání. Programy v HD kvalitě nelze vysílat do
televize přes SCART kabel, ale přes komponentní kabel nebo
přes kabel HDMI (doporučujeme).
8. Co je to HDMI?

HDMI (High Definition Multimedia Interface) – jedná
se o rozhraní určené pro přenos nekomprimovaného zvuko−
vého a obrazového signálu v digitální podobě. HDMI pře−
náší obraz v HD kvalitě, doporučujeme hlavně pro televize
s vysokým rozlišením HD nebo HD ready.
9. Jak se dá můj DVD přehrávač, popř. videorekordér
propojit s HDTV?

 HDTV set top boxy se dají propojit s obojím, avšak
pořady se nahrají pouze ve standardním rozlišení.

Aktuální nabídka set top boxů

pro příjem digitální kabelové televize

TechniSat MF4–K (bez čipové karty) 490 Kč (vč. DPH)
DOTOVANÝ SET TOP BOX (pouze v kanceláři KTCZ)
DVB–C MPEG SD, podpora CONAX, čeština, podpora ti−
tulků, zobrazení teletextu, slot pro SmartCard, 2 × SCART,
VIDEO (cinch), AUDIO (cinch) a digitální audio.
KCF–270SD (bez čipové karty) 2 100 Kč (vč. DPH)
DVB–C MPEG SD, podpora CONAX CAS7, čeština, pod−
pora titulků, zobrazení teletextu, slot pro SmartCard, S/PDIF,
2 x SCART, zobrazení štítku programu, OTA Upgrade (ak−
tualizace po síti kabelového operátora).
KCF−S270HD (bez čipové karty) 4 440 Kč (vč. DPH)
DVB−C MPEG−4 HD, podpora CONAX CAS7, čeština, pod−
pora titulků, zobrazení teletextu, slot pro SmartCard, 2×
SCART, S/PDIF, LOOP OUT, USB, HDMI/DVI, OTA Upgra−
de (aktualizace po síti kabelového operátora).
KCF–B3001 HD PVR (bez čipové karty) 9 998 Kč (vč. DPH)
DVB–C MPEG–4 HD, HDD 250–500 GB, podpora CONAX
CAS7, čeština, podpora titulků, slot pro SmartCard, 2×
SCART, S/PDIF, HDMI/DVI, 2 × Cl slot pro modul, YPbPr,
RCA, 2x USB2.0, podpora JPEG a MP3, Dolby Digital, sin−
gle mono, duál mono, stereo, joint stereo, 2 tunery, nahrává−
ní a editace digitálního záznamu (SD i HD), instalační asis−
tent, analogový audio výstup – cinch L/R, rozhraní ethernet.
CA modul CONAX (bez čipové karty) 1.350,–Kč (vč.DPH)
Dekódovací modul pro TV přijímače a Set Top Boxy.
SMART Card – čipová dekódovací karta 400 Kč (vč. DPH).

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



Pečecké noviny6



05 / 2010 7



Pečecké noviny8



05 / 2010 9

Na zámku Loučeň předány

certifikáty značky POLABÍ

Čtyři noví výrobci převzali na zámku Loučeň certifikát
regionální ochranné známky „POLABÍ regionální pro−
dukt®“.

V pondělí 12. dubna 2010 se na zámku Loučeň uskuteč−
nilo slavnostní předání dalších čtyřech certifikátů POLABÍ
regionální produkt®. O jejich udělení rozhodla nezávislá
Certifikační komise, která se již potřetí sešla v sídle koordi−
nátora regionální značky MAS Podlipansko, o. p. s. v Peč−
kách. Hodnocením úspěšně prošly kovářské výrobky, kera−
mické formy, obrázky na textilu a pivo z domácího pivovaru.
Při příležitosti 10. Turistického fóra Polabí, které pořádá
společnost Zlatý Pruh Polabí, o. p. s., si certifikáty převez−
mou tito ocenění výrobci:
Michal Kalfus z Říčan – Keramické formy na pečení,
Pivovar Svatý Ján (Ing. Martin Karaivanov) z Polep − Piva
Mazel, Fešák, Povstalec a Oliver,
Marcela Ptáčková z Čelákovic – Ručně malované textilní
originály z Polabí,
Leo Pivoňka z Kšel – Kovářské výrobky.

Ochranná známka pro místní výrobky z Polabí je jedna
z nejmladších z celkem 11 regionálních značek sdružených
v Asociaci regionálních značek. Smyslem regionálního zna−
čení je podpora originální produkce místních podnikatelů
s vysokým podílem ruční práce a využitím místních surovin.
Důležitým hlediskem je také respektování životního prostře−
dí při výrobě. „Máme radost, že po roce fungování se o znač−

ku začínají výrobci zajímat, a doufáme, že se brzy začnou
i sami hlásit“, uvedla Michaela Roškotová z MAS Podlipan−
sko, která má koordinaci značky Polabí na starosti.
Zatímco Polabí udělilo do současné doby certifikát dva−
nácti výrobcům, na Šumavě, která stála stejně jako Krkono−
še a Beskydy u počátků projektu regionálního značení
u nás, dosahuje po posledním zasedání komise počet plat−
ných certifikátů sedmi desítek. Nově se připravuje zavede−
ní regionální značky v Českosaském Švýcarsku, které bude
dvanáctým regionem zapojeným do Asociace regionálních
značek.

Více informací na:
www.domaci−vyrobky.cz, www. podlipansko.cz a www. arz.c

Michaela Roškotová, MAS Podlipansko, o. p. s.

Značka „POLABÍ regionální produkt®“ (dále jen „značka“) byla
vytvořena v rámci systému regionálních značek Domácí výrobky,
který rozvíjí Asociace regionálních značek, o.s. Uděluje se výrob−
kům spotřebního charakteru, přírodním a zemědělským produktům,
které splňují certifikační kritéria.

Jejím cílem je zviditelnit region Polabí a využít jeho socio−eko−
nomických výhod. Značka má podpořit místní producenty (země−
dělce, živnostníky, malé a střední firmy), kteří v tomto přírodně
hodnotném, zdravém území hospodaří šetrně, tradičně a v souladu
se zájmy ochrany přírody.

Dalším cílem značky je přispět k udržitelnému cestovnímu ru−
chu – zkvalitněním rekreačního zážitku turistů tím, že značka garan−
tuje původ výrobku v regionu, šetrnost k životnímu prostředí, kva−
litu a přímou návaznost na dané území. Nákup místních výrobků
a využívání místních surovin také snižuje zátěž životního prostředí
vzhledem ke kratším přepravním vzdálenostem.
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Šikovné ruce našich seniorů 2010

Dne 2. dubna 2010 se na Výstavišti v Lysé nad Labem
konal již 11. ročník soutěže "Šikovné ruce našich senio−
rů". Pořadatelem bylo Centrum sociálních a zdravotních
služeb Poděbrady, o.p.s. Naše organizace se této soutěže
pravidelně účastní již od jejího druhého ročníku.

Široká veřejnost zde má možnost seznámit se s ukázka−
mi ručních prací, tradicemi řemesel a výtvarného lidového
umění, které v některých případech již zaniká. Smyslem
výstavy je aktivizace seniorů a zlepšení jejich psychického
a zdravotního stavu.

Jsou zde zastoupeny ruční a literární práce i fotografic−
ké a počítačové prezentace seniorů z Čech, Moravy a Slo−
venska. Devět našich klientů zde vystavovalo fotografické
a ruční práce v kategorii jednotlivců a zastoupenou jsme
měli i kategorii kolektivních prací.

Naše organizace zajistila autobus a ve 12 hodin jsme
odjížděli od domu s pečovatelskou službou. Již v autobuse
vládla dobrá nálada. Ten den nám i počasí přálo, bylo krás−
ně slunečno.

Po příjezdu jsme se šli podívat na vystavené práce a od
13.30 hodin pak na slavnostní vyhlášení soutěže, kde záro−

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

veň probíhal i kulturní program, který moderoval Alexan−
der Hemala. K tanci a poslechu hrál taneční orchestr TOX,
zazpívali Josef Oplt, sólista Hudebního divadla v Karlíně,
Ivana Brožová, sólistka Hudby hradní stráže Praha a jako
hlavní host zde vystoupila Pavlína Filipovská.

Velkou radost jsme měli při vyhlášení fotografické sou−
těže, kde se na krásném třetím místě umístila naše klientka
Mgr. Dagmar Mašínová s fotografiemi přírody Bretaně. Tím−
to jí ještě jednou gratulujeme.

Všechny vystavené práce našich klientů byly moc pěk−
né. Všem zúčastněným děkujeme za účast a snahu a těšíme
se, že se příští rok této soutěže opět v hojném počtu zú−
častní.

Za Pečovatelskou službu města Pečky
pečovatelka Marie Štolbová

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA PEČKY
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Městská knihovna

Knižní novinky

Buď mojí mamkou – Při autohavárii
přišla zdravotní sestra Alena o manžela
i šestiletou dcerku. Změnila bydliště
a v poklidu žije v nájemním domě do
doby, než se do přízemního bytu nastě−
huje pár s devítiletou Adélkou. Zádum−
čivá Adélka vyhledává Aleninu společ−
nost. Alena se náklonnosti k dívce brání,
namlouvá si, že probouzejícími se sym−
patiemi zrazuje zesnulou dcerku…
Korzár – Korzáři jsou piráti a jako tako−
ví se vyskytují v mnoha podobách. Na−
příklad jako piráti, kteří na konci osm−
náctého století a na začátku
devatenáctého dobyli Berberské pobře−
ží, současní piráti, kteří zamořují vody

Pražské zrcadlení

Městská knihovna S.Čecha v Pečkách
pořádá výstavu fotografií Jiřího Sutt−
nera

Jedno staré podobenství mluví o zr−
cadle, které všichni vlastníme. Má dvě
tváře, jedna se dívá do nás a druhá slou−
ží jako magický předmět. Odráží, odha−
luje tajemství, ukazuje nevšední pohle−
dy, stíny – a možná i odraz naší duše.
Zveme Vás k pohledu do zrcadla, jak si
nastavil fotograf Jiří Suttner.
A koukejte se pozorně. Jiné podoben−
ství totiž připomíná, že když se do zr−
cadla podívá opice, nemůže čekat, že
spatří profesora.

Výstava proběhne od 3. do 28. 5.
v prostorách knihovny.

Pozvánka
Oddíl vodní turistiky Pečky vás srdečně zve na Pirátský rej aneb Dětský den na

rybníku v Pečkách v sobotu 5. 6. na rybníku Benešák. Připraven je celodenní
program:
* projížďka na pirátské lodi Lady Matylda * volná jízda na ká−
noích, raftech a kajacích * ocenění nejlepších pirátských převle−
ků * paintballová střelnice * dětské soutěže * občerstvení * živá
hudba.

Za podpory města Pečky a dalších sponzorů

Afriky a Asie, a piráti, kteří jsou ve sku−
tečnosti něčím jiným …
Cesty do posvátné hory – Antologie
mýtů a vyprávění Šajenů, malého in−
diánského národa z planin americké−
ho Západu, přináší přes osm desítek
mýtů, příhod šibala Vé'ho'ea
a dalších příběhů. Přibližuje nejen
šajenskou mytologii a ústní tradici
před rokem 1900, ale také způsob živo−
ta, duchovní kulturu, historii a součas−
nost Šajenů.
Ladislav Chudík: Žiji nastavený čas
– Ikona slovenského herectví, nezapo−
menutelný televizní doktor Sova a pře−
devším mimořádný člověk zodpově−
děl slovenskému publicistovi a
spisovateli Jánu Štrasserovi řadu otá−
zek na rozličná témata. V upřímném
rozhovoru otevřeně odpovídá na
všechny, někdy i záludné otázky.
Sbohem, Ameriko – Osmadvacetiletý
Petr Horáček zkouší štěstí v Americe.
Jako pracovník sociální péče oběta−
vým způsobem zachrání život jedno−
mu starému klientovi. Stane se hrdinou,
ale jeho odvážný čin spustí lavinu ne−
příjemných událostí …
Žiju, jak dýchám – Převratné, ale neu−
věřitelně jednoduché. Změňte svůj
život pouhým dechem. Autoři této kni−

hy vás krok za krokem seznámí s tím,
jak je správné dýchání pro nás důleži−
té, a také vás tomu nejlepšímu způso−
bu naučí.
Zdravým vařením proti rakovině – Au−
toři říkají v úvodu: „Tato kniha má při−
pomenout nejen že zdravá strava pro−
spívá zdravotnímu stavu i pohodě
a působí jako prevence nemocí, ale chce
nabídnout i konkrétní způsoby, jak tyto
zásady začlenit do běžného života.
K tomu by měly napomoci jednoduché,
rychlé, hospodárné a vynikající recep−
ty. Sami jistě zjistíte, že předcházet ra−
kovině, to znamená věnovat se složení
stravy a hlavně otevřít dveře mnoha
chutím. Potěšení z dobrého jídla pak
půjde ruku v ruce se zdravím.“
Rudý šál – Přátelství Sofie Morozovo−
vé a Anny Fedorinové se začne aktem
přátelské pomoci a podpory, když si So−
fie v roce 1933 v sibiřském pracovním
táboře zraní ruku. Od té chvíle se obě
mladé ženy vzájemně podporují v kaž−
dodenním zápase o přežití. Jen dvě věci
dodávají Sofii sílu přežít – touha po
svobodě a Annina vyprávění o kouzel−
ném dospívání v předrevolučním Pet−
rohradě. Když křehká Anna onemocní
tuberkulózou plic, Sofie se rozhodne
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Pohlednice z Kostelce

Na začátku byla vlastně výstava
a když v Kostelci nad Černými lesy,
jak jinak, než výstava keramiky. Šlo o
expozici o  již málo známé technice
dekorování, která se jmenuje patrono−
vání, a připravil jí Jiří Hůla z Archivu
výtvarného umění.

Autorovi  bylo  trochu líto, že vý−
stava skončí a na  zajímavou, dříve
hojně používanou technologii se opět
zapomene. Uvažoval, jak  keramické
výrobky a dochované  šablony slouží−
cí k vytvoření barevných dekorů na
jejich povrchu připomínat i dále. Na−
padlo ho vytvořit 3 sady pohlednic. Od
nápadu k realizaci nebylo kupodivu
daleko. Tyto sady lze zakoupit
i v Městské knihovně v Pečkách.

utéct z lágru. Je odhodlaná najít Anni−
nu celoživotní lásku Vasilije a s jeho
pomocí zachránit Annu, která by nepře−
žila tisícikilometrové putování pěšky
tajgou. hlavní protagonisty románu.
Třináct záhad – Jednoho úterního ve−
čera zavítá na návštěvu postaršího dom−
ku v malé anglické vesničce St. Mary
Mead pět různorodých osob – mladý
spisovatel, umělkyně, penzionovaný
komisař ze Scotland Yardu, místní farář
a advokát. Přijmou pozvání milé a las−
kavé starší dámy a v její společnosti se
rozhodnou pro příjemný způsob, jak se
zabavit – založí klub a týden co týden
se pokusí rozluštit nějakou nevyřeše−
nou záhadu, kterou postupně převyprá−
ví každý ze zúčastněných. Ač jde o za−
peklité případy, je to právě nenápadná,

ale velice bystrá hostitelka, kdo si s nimi
nakonec poradí.
Zapuzená královna – Přemysl, které−
mu v Míšni říkali pro nevyslovitelnost
jeho jména Otakar, byl velkou láskou
princezny Adléty z rodu míšeňských
Wettinů, která se za něj proti vůli své−
ho otce markraběte Oty provdala a zřek−
la se veškerého dědictví. Jenže v oka−
mžiku, kdy se Přemysl stává českým
králem, zatouží po jiné ženě – sedm−
náctileté horkokrevné uherské princez−
ně Konstancii. Adlétě nezbývá než
svést v zájmu svých dětí i sebe samé
poslední rozhodující boj o svého man−
žela. Bude úspěšná a pomůže jí papež
Inocenc III., nebo si Přemysl Otakar I.
prosadí svou?
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Rady, jak nespáchat ekologický zločin

Lednice, stará, ale funkční, vhodná na chatu, značka za
odvoz. Celkem typický inzerát, ze kterého je jasně patrná
dnešní tržní hodnota starých spotřebičů. Ani takový inzerát
přitom už často nezabere.

České chaty a chalupy už jejich majitelé vybavili ve−
směs podobným způsobem, nejčastěji ovšem z vlastních
zdrojů. Letité spotřebiče mají navíc proti těm současným
několikanásobně vět−
ší spotřebu energie,
takže i mnozí chataři
si raději pořídili nové.
Nezbývá tedy, než se
i takových, zatím stá−
le „použitelných“ do−
mácích pomocníků,
zbavit stejně jako
těch, co už definitiv−
ně přestali fungovat.

Rada první: Zapo−
meňte na kutilství!
Soused sice možná do−
dnes používá sekačku
s motorem z pračky
nebo kompresor de−
m o n t o v a n ý
z lednice, zároveň ale
má na triku ekologic−
ký zločin. Olej a hlav−
ně freony, které přitom
unikly, příroda jen tak
nepromlčí. Vysloužilé
e l e k t r o s p o t ř e b i č e
může každý občan
odevzdat zdarma
k ekologické likvida−
ci, ale jen v případě, že
jsou kompletní!

Rada druhá: Vy−
hněte se popelnicím!
Lednici nebo pračku
nenacpete ani do vel−
kého kontejneru na
komunální odpad, takový fén ano. Velikost spotřebiče
ale není důležitá: do směsného odpadu nepatří žádný
z nich. Jejich výrobcům ukládá zákon povinnost zajistit
ekologickou likvidaci „vysloužilců“. K jejímu financo−
vání slouží takzvané recyklační příspěvky, které jsou
součástí ceny nových výrobků. Nezvyšujte tedy výdaje,
které mají města a obce s likvidací směsného odpadu:
hradí je beztak z vašich peněz. Za spotřebič hozený do
popelnice nebo postavený vedle ní můžete navíc dostat
pokutu až 20 000 korun!

Rada třetí: Najděte správné místo! K legálnímu odklá−
dání starých elektrozařízení slouží takzvaná místa zpětné−
ho odběru. Vytvářejí je města a obce, prodejci elektro nebo
třeba servisy ve spolupráci s kolektivními systémy. To jsou
partneři, jejichž prostřednictvím výrobci plní své zákonné
povinnosti. Nejbližší takové místo vašemu bydlišti najdete
na internetu (na stránkách největšího kolektivního systému
ELEKTROWIN, který zajišťuje zpětný odběr elektrospotře−
bičů v celé České republice − www.elektrowin.cz). Poradí

vám také na vašem
obecním či městském
úřadě. Samozřejmostí
už dnes je, že váš sta−
rý spotřebič odveze
prodejce, který k vám
domů dopraví nový.

Rada čtvrtá: Po−
čkejte na mobilní
svoz! Pokud to máte
k nejbližšímu sběrné−
mu místu daleko, po−
čkejte, až vaše obec či
město příště zorgani−
zují mobilní svoz od−
padu. Zákon stanoví,
že je třeba to udělat
minimálně dvakrát do
roka. ELEKTROWIN
například nabízí svaz−
kům obcí a mikroregi−
onům zdarma Putují−
cí kontejner, který je
možné pro obec zajis−
tit i nad rámec mobil−
ních svozů. Stovky
prodejen také vybavil
speciálními sběrnými
koši. Stejné koše mají
k dispozici i školy,
které se zapojily do
ekologického projek−
tu Ukliďme si svět!

Rada pátá: Buď−
te na sebe hrdí! Pokud
staré spotřebiče od−

kládáte jen do míst zpětného odběru, máte důvod k hrdosti.
Přispíváte totiž významně k ochraně životního prostředí.
Nejenže nevypouštíte do země olej a do vzduchu freony,
ale také například šetříte elektrickou energii. Ze starých spo−
třebičů se totiž dá získat přes 80 % materiálů vhodných
k dalšímu využití, většinou kovů. Jejich použití v hutích
podle průzkumu, který nedávno zveřejnil ELEKTROWIN,
zatím ušetřilo množství elektřiny, která by stačila obyvate−
lům třicetitisícového města na rok. Díky tomu se také pod−
statně snižují emise skleníkových plynů.

Chráníme životní prostředí



Pečecké noviny16



05 / 2010 17



Pečecké noviny18

Před 65 lety

Je začátek roku 1945, čas naděje. Stá−
le ještě umírají tisíce lidí, na frontách, při
bombardování měst a pochodech smrti,
v lágrech i nesmyslných transportech se
smutným nákladem, křižujících zemi.
Kdo má ještě sílu, chce přežít.

Jedné noci zaklepali na dveře dom−
ku rodiny Tučkových v Dobřichově tři
utečenci z takového vlaku. Šlo o ang−
lické zajatce, v civilu fotbalového tre−
néra a artistu, a Poláka, původně maji−
tele továrny na konzervy ve Varšavě.

Byli přijati a skrývali se na půdě.
Záhy se v obci objevili němečtí vojá−
ci, chodili po domech, snad hledali
uprchlíky. Na tuto akci si vzpomínám,
z okna od kamarádky v protějším domě
jsem pozorovala hlídku, která se do−
bývala do našeho domku. Nikdo ne−
byl doma, odtáhla tedy s nepořízenou.
Jak se pak ukázalo, pod kuchyňským
stolem se strachy klepal tehdy deseti−
letý bratr s kamarádem.

Vojáci „navštívili“ i Tučkův domek.
Když se paní, naštěstí včas, dozvěděla
o razii, duchapřítomně vyměnila obrá−
zek své matky na stěně za fotografii sy−

novce v německé uniformě. Žil s rodi−
nou v Německu a musel narukovat. Paní
Tučková dobře mluvila německy a pře−
svědčila Němce, že jde o jejího padlé−
ho bratra. Vojáci odešli, paní omdlela.

Cizinci po nocích odcházeli a po
vypuknutí pražského povstání odešli
do Prahy. Už se neozvali, snad ale ne−
zapomněli na rodinu, jež tolik risko−
vala pro jejich záchranu.

Říká se, že ještě v jednom dobři−
chovském domku se skrývali tři zajat−
ci. Ověřit se to nedá, obyvatelé se po
válce odstěhovali do pohraničí, žádné
záznamy se nedochovaly.

Podle Jaroslava Tučka
Z. F. Dobřichov

Program květen

Scházíme se každou středu od 9 do 13 h.

5. 5. Jarní tvoření
Narcisky z krepáků a papírových

obalů na vajíčka jako dárek pro ma−
minku k svátku.
Připomenutí – neděle 9. 5. Den matek
(pomůcky zajištěny).
12. 5 Zpíváníčko  pro nejmenší
19. 5. Minidivadélko zahrané mamin−
kami
26. 5. Hry a pohybová cvičení
V případě pěkného počasí – venkovní
prostor VCP.

Vzdělávací centrum Pečecka

třída Jana Švermy 141, Pečky.

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

www.vzcentrum.cz

Mateřské centrum Pramínek

Mimořádní akce
22. 5. „Jak se žije v MC Středočeského
kraje, aneb MC jako služba rodině“
Řepařská drážka Kolín – zaátek akce
pro celé rodiny –10 h. Bližší info na
programech MC a na webu
www.praminek.unas.cz

Ostatní aktivity MC Pramínek:
Středa odpoledne
16.00 h   Hravé muzicírování pro začá−
tečníky – hudebně dramatický krou−
žek s lektorkou Míšou Brčákovou
16.45 h  Hravé muzicírování pro po−
kročilé, – cena: 35 Kč
Úterý 16.00 h – Kurz anglické školič−
ky – seznámení s Aj hravou formou,
s lektorkou Petrou Lewington, vhodné
pro děti od 2,5–6 let, cena 35 Kč

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

Kde nás najdete: VCP, kontakty: 722 671480,
www.praminek.unas.cz, mcpraminek@seznam.cz

4. května 2010
s bolestí v srdci
vzpomeneme
osmého výročí
úmrtí pana

Dne 20. dubna
jsme si připoměli
15 let, kdy nás
navždy opustila
paní

Hana Tvrzová,
 rozená Poláková.

Život Ti píše zas o rok víc,
slovíčkem psaným chci tedy říct.
Žij podle svého, měj pevné zdraví
narozeniny oslav tak, jak se slaví.
Popíjej víno, písničku zpívej
s veselou náladou se na svět dívej.

Dne 24.5. oslaví
své 85 narozeniny
paní

Hana

Hustolesová
z Peček.

Přáním především pevného zdraví, po−
hody, spokojenosti, radosti ze života
za celou početnou rodinu

přeje dcera Hana s rodinou

���

Vzpomínka

Vzpomíná rodina.

Františka

Votýpky
z Velkých Chvalovic.

Stále vzpomínají dcery s rodinami.

Přání
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Čas proměn

aneb Dospíváme v ženu…

Není vždy jednoduché vysvětlit žákům, jaké změny se
s nimi odehrávají v době dospívání. Snažíme se najít různé
cesty, jak jim tuto problematiku přiblížit.

Jednoho dne zazvonil telefon a Mgr. Alena Blažková mi
nabídla pro žákyně 6. ročníku přednášku Čas proměn, a to
zcela zdarma. Souhlasila jsem.

Nejen dívky, ale i já, jsme byly v očekávání, jaké to
bude. V pátek 19. března jsme se dočkaly. Přijela velice
příjemná, milá lektorka. Pro přednášku využila naši učebnu
vybavenou moderní technikou – interaktivní tabulí, na kte−
ré dívkám doplňovala přednášku texty a obrázky.

Svým profesionálním přístupem a řečnickou dovednos−
tí si dívky plně získala. Ty chvílemi ani nedutaly, ale nebá−
ly se také zeptat na věci, které potřebovaly více objasnit.

Přednášku doplnila historkami ze svého života a tím uká−
zala, že i ona byla dospívající dívkou a nyní ženou a že
proměny těla s tímto obdobím spojené jsou zcela přirozené
a nemáme se o nich bát mluvit.

V závěru akce byly žákyním rozdány vzorky hygienic−
kých potřeb. Bylo jim vysvětleno, kdy, co a jak použít.

Přednáška měla u děvčat velmi kladný ohlas. Dokonce
i chlapci se mě ptali, kdy objednám podobnou přednášku
i pro ně. Chci v budoucnu v těchto přednáškách pro žákyně,
ale i žáky pokračovat.

 Vladimíra Barešová

Živelné pohromy ve škole

V rámci plnění Preventivního programu ZŠ−Pečky jsme usku−
tečnili dne 26.2.2010 ve třetích třídách projektový den s
názvem ŽIVELNÉ POHROMY− chování v krizových situa−
cích. Téma ochrany prolínalo předměty: Čj, Ma, CSV/prvo−
uka/,VV, Sp/pracovní činnosti/ a na všech zadaných úko−
lech pracovali žáci aktivně a s chutí.
Z obsahu :
1.Teoretická část: požár, povodeň/hlasité čtení, encyklope−
die/.
2. Shlédnutí filmu ,,Co dělat při ohrožení".

Skanzen Přerov nad Labem

V pondělí 22. 3. jsme byli přivítat jaro v muzeu lido−
vých staveb v Přerově nad Labem.

Paní průvodkyně nám vyprávěla o tom, co předcházelo
dříve Velikonocům a jaké zvyky a tradice se dodržovaly.

Prohlédli jsme si staré chaloupky, máselnu, prádelnu,
„špejchar“ a školu. Velmi nás zaujalo povídání o životě
v polabské vesnici.

Na závěr našeho výletu jsme si koupili drobné suvenýry
a dárečky. K vydařenému dni přispělo krásné jarní počasí.

Žáci a paní učitelky 2. tříd.

Základní škola Pečky

3. Tísňové linky: Jak volat? − dramatizace.
4. Skupinová práce: pracovní list (řešení situací na obrázcích).
5. Samostatná práce: křížovka, lušťovka, rébus.
6. Oheň: malba, hasičské auto: práce s papírem.
7. Důležitá telefonní čísla: puzzle.
8. První pomoc: stabilizovaná poloha, zástava krvácení –
zajištění obvazem (praktický nácvik).
9. Vyhodnocení, pochvaly,výstavka prací.

V závěru projektového vyučování nechyběla ani exkur−
ze v Hasičské zbrojnici v Pečkách, kterou děti uvítaly
s nadšením. Poděkování patří panu Petru Dürrovi nejen za
umožnění návštěvy, ale také za velmi pozoruhodný a profe−
sionální výklad.

J. Holubová, M. Plačková
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Na slavnostním zasedání národního výboru 22. května 1971 (při
příležitosti předání vládního vyznamenání a udělení titulu Město 25.
výročí osvobození Sovětskou armádou) byl vyhlášen závazek orga−
nizace Svazu socialistické mládeže vybudovat Dům mládeže v Peč−
kách za předpokladu, že bude organizaci poskytnuta dotace a politic−
ká pomoc. Závazek byl přijat a ihned zahájeny přípravné práce na
projekci stavby, výběru staveniště a nákup stavebního materiálu. Stav−
ba byla zahájena při národní směně ve dnech 16. a 17. října. Politic−
kou záruku výstavby převzal MV KSČ a rada MěstNV. Sobotních
a nedělních brigád na stavbě se s naší mládeží zúčastňovali též kom−
somolci Sovětské armády z Milovic a místní občané. Vlivem přízni−
vého počasí byl harmonogram prací vysoce překročen a tím vytvořen
reálný předpoklad pro splnění závazku organizace SSM, aby dům
mládeže byl dokončen a otevřen v listopadu 1972.

Na výstavbu byly poskytnuty finanční prostředky od Středočes−
kého krajského národního výboru ve výši 1 milion korun a od Okres−
ního národního výboru v Nymburce 250 tisíc korun na vybavení
a zařízení. Z těchto finančních prostředků v roce 1971 bylo vyčerpá−
no 333 tisíc Kč.

Dne 8. prosince 1972 v 15.30 hod. bylo slavnostní otevření domu
mládeže vybudovaného velkým pracovním úsilím četných brigád−
níků z řad mládeže i dospělých, komsomolců ze Střední skupiny
Sovětské armády v Milovicích na počest 55. výročí Velké říjnové
socialistické revoluce. Hodnota tohoto díla je 1 932 000 Kč. Za
účasti okresních, místních stranických a mládežnických funkcioná−
řů, zástupců MěstNV a dalších orgánů města i četné účasti místních
občanů byla přestřižena páska a odevzdány klíče zástupci Socialis−
tického svazu mládeže. Na slavnostním zasedání po hymnách, reci−
taci a slavnostním projevu následovalo vyhodnocení kolektivů
i jednotlivců, kteří se o výstavbu nejvíce zasloužili. Čestná vyzna−
menání obdrželi: Komsomolci Střední skupiny Sovětských vojsk
z Milovic, ředitelství, mistři odborného výcviku (s. Kroutil, Noll
a Richter), členové SSM Zvláštní učňovské školy v Sadské, organi−
zace SSM závodů ZPA Pečky, TONA a VÚKPs z Peček, Český svaz
požární ochrany Pečky, TS města Peček, 11 členů SSM, 25 občanů
a 10 členů štábu výstavby DM.

Historie Základní umělecké školy v Pečkách

���

Naši žáci soutěží

Klokan nebo Cvrček, co to všechno pro žáka základní
školy znamená? Klokan a Cvrček jsou matematické soutě−
že, které pořádají školy mezi sebou. Děti soutěží rády a to
nejen v matematice, ale i v přednesu a ve zpěvu.Aby byla
nějaká změna, a aby se děti věnovaly i fyzickým aktivitám,
soutěží i ve sportovních disciplinách.

Ve čtvrtek 8. 4. 2010  se uskutečnila soutěž ve florbalu  mezi
základními školami z okolí Peček.  Žáci ze základních škol
z Peček, Tatců, Vrbové Lhoty, Hořátve a Sokolče  soutěžili ve
dvou kategoriích, a to starší a mladší žáci. Bojovalo se urputně.
Za naši  školu se v mladší kategorii zúčastnili  Oskar Brun, Jan
Vilím, David Levkiv, Daniel  Kučera, Petra  Křivánková, Ondřej
Buřič, Martin Kozák, Jiří Smolík, Ondřej Mázl, Krištof Helák.

Ve starší kategorii  Krištof Pikner, Šimon Procházka,
Matěj Chochola, Martin Šisler, Pavel Bulan, Zuzana Růžič−
ková, Markéta Jánošová, Robert Miller, Tomáš Holub.

Mladší žáci obsadili 1. místo, starší žáci skončili druzí.
Všem patří poděkování za dobrou reprezentaci školy.
Poděkování patří i učitelkám 1.stupně, které děti na tuto
soutěž připravily.

 Ilona Špitálská
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V Mnichově Hradišti

naplnily sokolovnu pří-

pravky

Sokol Mnichovo Hradiště vychovává
volejbalisty již od prvních tříd.

O tomto víkendu pořádal volejbalo−
vý oddíl T. J. Sokol Mnichovo Hradiště
v sokolovně první z plánované série tur−
najů přípravek, který bude v tomto škol−
ním roce vyvrcholením práce s touto
kategorií mládeže v Mnichově Hradišti.
S dětmi začal již v loňském roce jako s
předškoláky pracovat trenér Skřivan v
rámci míčové přípravky, které se účast−
nilo celkově cca 20 dětí ve věku 4–8 let
a v roce letošním pak velká část těchto
dětí přešla do volejbalové přípravky, kde
se kromě základů volejbalu kluci a hol−
ky učí základní pohybové dovednosti a
rozvíjí rychlost i obratnost v rámci cvi−
čení i sportovních her s míčem i bez něj.

Po téměř roční práci se konečně po−
dařilo navázat kontakty na obdobně pra−
cující oddíly v okolí, kde mají snahu vy−
chovat nejmladší volejbalisty a
volejbalistky. S družstvy Autoškody
Mladá Boleslav a Spartaku Pečky byla
dohodnuta série turnajů na nichž postup−
ně a nenásilně týmy ročníků 1999–2003
přejdou od přehazované ve trojicích k
minivolejbalu. V rámci podmínek bylo

Volejbal

Ve středu 24.3. se děvčata z volej−
balového oddílu zúčastnila turnaje
základních škol ve Zruči nad Sázavou.
Družstvo A reprezentovaly – Laďka
Šátková, Jana Vernerová, Anna Žáko−
vá, Tereza Pavlásková, Andrea Buři−
čová, Michaela Kladivová, Kateřina

dohodnuto hrát na hřištích 4,5m na šířku
a 12m na délku, aby bylo možno na vo−
lejbalovém kurtu udělat dvě hřiště a
vždy tak mohlo najednou hrát až 12 dětí.
Poprvé se k měření sil sjely týmy do mni−
chovohradišťské sokolovny tuto sobo−
tu, kdy se začínalo přehazovanou při níž
poslední úder jdoucí přes síť musel být
hrán volejbalovým odbitím.

Deset zúčastněných družstev bylo
rozděleno do dvou skupin po pěti tý−
mech, kdy ve skupině sehrály týmy
zápasy každý s každým na jeden set do
15 bodů. Následně první dva týmy z
obou skupin a lepší třetí postoupily do
pětičlenného finále a ostatní družstva
utvořila skupinu útěchy. Každé druž−
stvo si tak zahrálo 6–7 zápasů v průbě−
hu dne.
V sokolovně tak téměř 5 hodin probí−
haly „líté boje“ za účasti početného
diváctva z řad rodičů. Výsledné pořadí
týmů na konci turnaje bylo toto.

1. Autoškoda MB IV
2. Autoškoda MB III
3. Sokol MH A
4. Spartak Pečky A
5. Autoškoda MB I
6. Spartak Pečky C
7. Sokol MH C
8. Autoškoda MB II
9. Spartak Pečky B

10. Sokol MH B

Za Sokol Mnichovo Hradiště na−
stoupili hráči Abrahám, Bígl, Konejl,
Kováč Filip a Jakub, Kysela a hráčky
Kováčová, Mařasová a Tvrzníková.
Nevýhodou domácích byl převážně
mladší věk a menší výška, kterou ale
všichni hráči a hráčky vynahrazovali
pohybem a bojovností, za kterou si za−
slouží pochvalu i když ne vždy se všem
týmům dařilo. Vyhlášení výsledků a
sladké odměny pro všechny týmy si ale
užili všichni účastníci.

Ještě výzva pro další volejbalové
nadšence, kteří by chtěli následovat
našeho příkladu a pokusit se získat tou−
to cestou další děti pro tak krásný sport
jako je volejbal: Pokud byste měli zá−
jem se přidat k naší zatím tříčlenné par−
tě volejbalových přípravek, kontaktuj−
te mě na telefonu 603374624 nebo
mailu dres2@seznam.cz

Jiří Skřivan
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Procházková a Kamila Krejčová (žáky−
ně 9. a 8. třídy). Druhé družstvo B re−
prezentovaly mladší hráčky(žákyně
5. a 6. třídy), které jely pro zkušenosti
− Karolína Sedláková, Anna Doskoči−
lová, Helena Urbánková, Michaela
Stehlíková, Veronika Jetmarová, Eliš−
ka Říhová, Zuzana Růžičková a Len−
ka Šátková.

Turnaj probíhal v krásné sportovní
hale ZŠ Zruč nad Sázavou na třech hřiš−
tích. Hrálo se ve dvou skupinách po
pěti na dva hrané sety. Po odehrání sku−
pin se pak družstva utkala, dle umístě−
ní ve skupinách, o konečné pořadí
(první ze skupin o 1.místo, druhé
o 3. místo atd.). Obě naše družstva hrá−
la s velkým nasazením a v silné kon−
kurenci obstála.
Konečné pořadí

1. ZŠ Zruč nad Sázavou
2. ZŠ Vlašim Vorlina "A"
3. ZŠ Kácov
4. ZŠ Divišov
5. ZŠ Kolín
6. ZŠ Pečky "A"
7. ZŠ Vlašim Vorlina "B"
8. ZŠ Pečky "B"
9. ZŠ Vlašim−Sídliště

10. ZŠ Trhový Štěpánov
V neděli 21. března se hrálo 6. po−

slední kolo Přeboru Prahy starších
žákyň. Hráčky Peček přes veškerou
snahu nezvítězily ani v jednom ze tří
utkání a ukončily soutěž na posledním
13.místě. V této kategorii končí celá

základní šestka a družstvo budou v příš−
tím roce tvořit hráčky o 2 až 4 roky
mladší, kde jich více jak polovina bude
ještě 2−3 roky hrát soutěž mladších
žákyň.

Poslední kolo se hrálo i v Přeboru
Prahy mladších žákyň 10. dubna. Zde
naše hráčky zvítězily v jednom utkání
a ve dvou prohrály. Tyto mladší hráč−
ky se nejvíce potýkají s pohybem
v poli, kde nám spadne na zem mnoho
míčů v důsledku nedostatečné rychlos−
ti v pohybu nohou a špatného posta−
vení. Z týmu přecházejí 3 hráčky do
vyšší kategorie a hlavní část družstva
jsou hráčky, které letos teprve zkouše−
ly šestkový volejbal. Budou v této ka−
tegorii hrát ještě 3 roky a přestože le−
tos byly jednoznačně nejmladším
týmem s nulovými zkušenostmi, ne−
skončily poslední. Pro příští rok tedy
máme vyhlídky na podstatně lepší
umístění.
Konečné pořadí

1. Studio Sport Praha
2. Olymp Praha A
3. Slavia Kometa Praha A
4. ZŠ Mikulova Praha
5. Dansport Praha
6. Olymp Praha B
7. Slavia Kometa Praha B
8. Tatram Střešovice Praha
9. Savo Praha

10. Ekogymnázium Praha
11. TJ Spartak Pečky
12. ŠSK Španielova Praha

KRBY KURKA CUP 2010
Fotbalový turnaj přípravky ročník
2001 a mladší.

AFK Pečky vás srdečně zve  na je−
den z nejlépe obsazených  fotbalo−
vých turnajů této kategorie u nás, kte−
rý se uskuteční na stadionu AFK
Pečky v sobotu 8. 5. od 8.30h. Přijďte
podpořit naše mladé fotbalové nadě−
je. Budeme to  potřebovat. Na turnaj
se přihlásilo 12 kvalitních týmů: AFK
Pečky, AC Sparta Praha 2002, FK
Humpolec, Admira Praha, Aritma Pra−
ha, Sokol Kounice, FC Lobkovice, FK
Pelhřimov, Dynamo České Budějovi−
ce 2002, Polaban Nymburk, FK Ko−
lín, Tatran Sedlčany.

Zdeněk Buřič,
Honza Pikner, Míra Cmár,

trenéři AFK Pečky ml. přípravka

Všechny volejbalové příznivce
zveme na volejbalové turnaje mládeže
„PEČECKÝ PLYŠÁK“, které se konají
na antukových kurtech vedle fotbalo−
vého hřiště v Pečkách v termínech :
15. 5. minivolejbal (čtyřkový)
16. 5. starší žákyně (šestkový)
22. 5. mladší žákyně (šestkový)
23. 5. přípravka (dvojice)

Pozvánky obdržela družstva z Kolí−
na, Lysé, Nymburka, Mnichova Hradiš−
tě, Mladé Boleslavi, Prahy. Těšíme se,
že nás přijdete povzbudit v boji o zís−
kání první ceny − plyšového maskota.

RR
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