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1. číslo  cena 6 KčX. ročníkleden 2009

Městský úřad a podnikatelé si Vás dovolují pozvat

na XIX. Reprezentační ples města Pečky

 pořádaný dne:  21. února 2009 v Kulturním středisku Pečky

XIX. Reprezentační ples města Pečky

Slavnostní začátek plesu je od 20.00 hodin

Hostem večera

bude skupina „JAM & BAZAR“= ABBA a další, největší hity 70. let.

K tanci a poslechu hraje hudební skupina Jiřího Beneše.

Předprodej vstupenek v Kulturním středisku Pečky.

Občerstvení připraví firma FALDO Nymburk (teplý a studený bufet).

Program večera:

20.00 Slavnostní zahájení plesu, prodej tomboly

20.30 Přivítání hostů starostou města,

poděkování sponzorům

21.30 Začátek výdeje tomboly

22.00 Vystoupení hudební skupiny „JAM & BAZAR“

24.00 Předání hlavní ceny (slosovatelné vstupenky)

 Městský úřad Pečky

oznamuje,

 že ve dnech 31. 12. ’08 a 2. 1. ’09

bude z technických důvodů celý

objekt radnice uzavřen.

Děkujeme

za pochopení.

Musíš se snažit vyhnout se

svárlivým lidem a vyhledávat lidi

soudné, držet se práce, na kterou

stačíš, a nepouštět se do takové,

která je nad tvé síly a schopnosti.

Co děláš, hleď dělat s největší péči

a nadšením. Budeš-li takto jednat,

budeš, myslím, nejmíň volán k zod-

povědnosti, v nesnázích najdeš

nejspíš pomoc a budeš žít bez po-

tíží a bez nebezpečí až do vysoké-

ho věku.

Sokrates

Pohodu a optimismus

a dobrou mysl

Vám v novém roce přeje

Knihovna Svatopluka Čecha

Když ti voda sahá ke krku – hla-

vu vzhůru!

S. J. Lec

Pamatujte si, vy dobytku jeden,

že jste lidi a že se musíte dívat

i skrze temný mrak v daleký prostor

a vědět, že zde trvá všechno jen do

času, avšak Bůh že je navěky.

Jaroslav Hašek (Švejk)

Optimismus je schopnost být

dobré mysli i za okolností, o nichž

víme, že jsou zoufalé.

G. B. Shaw
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Jednání rady města zahájil a řídil starosta města pan Milan
Urban.
Rada bere na vědomí

– Plnění rozpočtu k 30. 11. 2008.
– Poplatek za TDO ve stejné výši jako v roce 2008 (500

Kč) pro fyzické osoby s trvalým pobytem v obci Pečky
a Velké Chvalovice s tím, že OZV č. 3/2007 zůstává tak
nadále v platnosti.

– Informace o uzavření radnice o vánočních svátcích
dne 31. 12. 2008 a 2. 1. 2009.

– Informaci tajemníka o dílčím přezkoumání hospoda−
ření Města Pečky za rok 2008 KÚ Středočeského kraje
s těmito nedostatky:

– RM schvaluje opravu pevné položky měsíční od−
měny starosty 31. 3. 2008,

– předsedkyně kontrolního výboru doloží zápisy
z činnosti výboru za rok 2008 při konečném přezkoumání,

– Informaci starosty ve věci zavedení digitálního tele−
vizního příjmu od ledna 2009 a informaci o stanovení po−
platku abonentů za televizní programové nabídky.

– Informaci o průběhu výběrového řízení na investiční
akci „Revitalizaci centrální části Peček parku Za Sadem“.

– Informaci o výpočtu cen Pečeckých služeb, s. r. o. Peč−
ky – vodné a stočné 2009.

– Informaci starosty o termínu prvního zasedání RM
v roce 2009 dne 5. 1. 2009.
Rada schvaluje

– Rozpočtové opatření č. 12/2008.
– Doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření

č. 13/2008.
– Doporučuje ZM ke schválení návrh rozpočtu na rok

2009, rozpočtový výhled roku 2009–2015 na základě do−
poručení FV.

– Doporučuje ZM ke schválení vyhlášení výběrového
řízení na poskytnutí půjček z FRB na rok 2009. Přijímání
žádostí proběhne od 1. 1. 2009–28. 2. 2009. V měsíci břez−
nu komise žádosti zpracuje a poté předloží ke schválení
ZM + návrh rozpočtu FRB.

– Pokyny a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání s účinností od 1. 1. 2009.

– Doporučuje ZM ke schválení odprodej orné půdy:
– Pozemky v k. ú. Pečky o celkové výměře 102 542m2

za cenu stanovenou soudním znalcem,
– pozemky v k. ú. Velké Chvalovice o celkové vý−

měry 271 036m2 za cenu stanovenou soudním znalcem.
– Přidělení bytu v čp. 218, byl č. 1 Tř. 5. května, Pečky

paní Ivetě Peštové, bytem Pečky 26 na základě doporučení
bytové komise ze dne 26. 11. 2008.

– Přidělení bytu v čp. 176, byt č. 5 ve Velkých Chvalo−
vicích paní Magdaléně Kratěnové, bytem Radim 132 na
základě doporučení bytové komise ze dne 26. 11. 2008.

– Přidělení bytu v čp. 81 V. B. Třebízského v Pečkách
MVDr. M. Holému, bytem Kouřim 580, náhradník Radka
Hájková, bytem Pečky 139 na základě doporučení bytové
komise ze dne 26. 11. 2008.

– Přidělení bytu v čp. 1042 ul. Chvalovická, Pečky:

Rada města Peček
konaná dne 8. prosince 2008

Byt č. 11 – Müllerová Ludmila, Sportovní 750, Pečky
Byt č. 16 – Hlívová Růžená, Tř. 5. května 265, Pečky.

– A souhlasí s vybudování stání pro osobní automobily
před čp. 934–936 V Horkách, Pečky na základě žádosti
p. Luďka Kozáka, bytem Pečky 936 za stejných podmínek
jako u předešlých žadatelů.

– Doporučuje ZM ke schválení zvýšení ceny za likvida−
ci TDO pro právnické osoby v roce 2009 (nádoba 110 litrů
– 2 591,80 nádoba 240 litrů – 4 154,96 Kč, kontejner
o obsahu 1 100 litrů – 6 197,49 Kč). Cena je zvýšena
o režijní náklady a cenu za uložení odpadů na skládce.

– Termín a program veřejného zasedání ZM dne 17. 12.
2008 od 18.00 hodin v KS Pečky.

– Doporučuje ZM ke schválení odkoupení pozemku č.
parc. 440 o celkové výměře 115m2 v obci a k. ú. Pečky od
p. M. Růžičky, bytem Pečky 824.

– Dohodu o ukončení smlouvy o dílo na provoz infoka−
nálu na základě vzájemné dohody ke dni 31. 12. 2008.

– Uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy mezi kabelo−
vou televizi CZ Česká Třebová a městem Pečky.

– Uzavření smlouvy o dílo mezi firmou Colutea, s. r. o.
Zásmuky a městem Pečky na pokácení, odvětvení a naře−
zání kmenů, včetně odfrézování pařezů topolové aleje
v areálu městského parku ve výši předložené cenové na−
bídky.

Jakožto zadavatel výběrového řízení veřejné zakázky „Re−
vitalizace centrální části Peček – Park Za Sadem“ a na základě
doporučení hodnotící komise toto výběrové řízení ruší.

– Vyhlášení nového výběrového řízení na investiční akci:
„Revitalizace centrální části parku Za Sadem“, schvaluje za−
dávací podmínky s následujícími hodnotícími kritérii:
70% výše nabídkové ceny
15% doba plnění
15% obchodní podmínky

– A jmenuje hodnotící komisi na akci: „Revitalizace
centrální části parku Za Sadem“ ve složení: Ing. Jiří Kadle−
ček, Ing. Josef Beránek, Ing. Věra Růžičková, Milan Palus−
ka, Milan Urban, Mgr. Ing. Luboš Zajíc + náhradníci.

– Prodloužení nájemní smlouvy na základě žádosti
p. Šenfelda v čp. 218 Tř. 5. května, Pečky (byt č. 17).

– Finanční dar členkám SPOZ za činnost v roce 2008.
– Jmenování nových členek do sportovní komise:

pí Ladislavu Šátkovou – volejbalový oddíl,
sl. Hanu Křížovou – oddíl Taekwondo,
Rada ukládá

– Vedení města do příští RM učinit poptávkové řízení
ohledně zpracovatele žádosti o dotaci na SFDI – rekonstrukce
chodníků v Pečkách.

– A pověřuje starostu města k uzavření dohody o ukonče−
ní smlouvy o dílo na provoz infokanálu (kabelová televize).

– Vedení města předložit na příští zasedání RM na−
bídky bezpečnostních agentur na zvýšení bezpečnosti ve
městě.

– Předsedovi sportovní komise p. Ing. Zedníkovi ná−
sledně svolat po schválení rozpočtu na rok 2009 zasedání
komise a současně vyzvat sportovní oddíly o předložení
vyúčtování za rok 2008.

– Stavebnímu odboru Ing. Zavřelovi připravit vyčíslení
nákladů na zajištění umístění stojanu Eko vody v jižní části
Peček za podchodem.
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Dne 21. ledna
2009 oslaví své
80. narozeniny
paní

Jaroslava

Cháberová
z Peček.

Jen kytičku
Ti na hrob dát
a tiše vzpome−
nout 28. ledna
3. výročí,
kdy nás opustil
náš tatínek,
dědeček a
pradědeček

Blahopřání

Společenská kronika

Za její lásku děkují a do dalších let
hodně zdraví a spokojenosti přejí
Fanda, Jarda, Jenda, Anča s rodinami

pan

Miroslav Mareš.
Nikdy nezapomeneme.

Jára Fundová dcera s rodinou,
rodina Marešova

Se smutkem
v srdci
vzpomeneme
10. ledna
2. výročí úmrtí
našeho milova−
ného manžela,
tatínka, dědečka
a bratra

Vzpomínka

 pana

Bedřicha Fundy.

S láskou vzpomínají
Jára Fundová manželka, Béda a Míla

 synové s rodinami, sourozenci

Dne 15. ledna
by se dožil 67 let
pan

Bořivoj

Růžička
z Peček.

Odešel po těžké nemoci, kdo jste
ho znali, vzpomeňte se mnou.
Vzpomíná manželka Zdena Růžičková

Ad  „Místní fyzioterapeutka“

Velmi mě překvapil štvavý příspěvek pana Tomáše Vodičky z minulého čísla
Pečeckých novin, v němž autor líčí své nepříjemné zážitky s paní fyzioterapeut−
kou. Jelikož se zmiňuje, že by rád slyšel i názory ostatních, rozhodl jsem se také
přispět pár řádky.

K paní Halmové jsem chodil v minulosti mnohokrát. Ať už se jednalo o elek−
troléčbu loktu nebo kolena, nebo v nedávné době rehabilitace. Vždy jsem byl
velmi spokojený. Paní fyzioterapeutka mi pokaždé vyšla vstříc, co se termínů týče
a chovala se ke mně velice mile, ale zároveň profesionálně. Zdůrazňuji, že ve
všech případech šlo o zákroky, použiju−li slovník autora „plně hrazené pojišťov−
nou“. Samozřejmě jsem ale i já musel respektovat možné časy a způsob léčby, kdy
je například nutné dostavit se několikrát do týdne, ať se mi to hodí nebo ne a to
jen proto, aby se dostavil kýžený efekt. Je jasné, že přijdu−li třeba na rehabilitaci
jednou týdně, jedná se o ztrátu času. Jde tedy o snahu dohodnout se, jež by ale
měla být na obou stranách.

Je mi jasné, že ne všichni si musí tak nějak „lidsky“ sednout, ale řešit své
osobní problémy nebo nespokojenost přes noviny, kdy druhá strana nemá šanci
se okamžitě bránit, jelikož se vše dozví až po jejich vyjití, to mi přijde mírně
řečeno nevkusné. Co se týče kritizované týdenní dovolené, ruku na srdce, pane
Vodičko, kolik dnů volna jste si v roce 2008 vybral Vy? Ne, že bych Vám to
vyčítal, nebo snad záviděl. Jen bych rád zdůraznil, že na dovolenou má nárok
každý! Dokonce je to, nepletu−li se, zakotveno i v zákoně.

Ačkoli si to moc dobře nedovedu představit, pokusím se uvěřit, že Vám paní
Halmová zavřela dveře před nosem a nereagovala na klepání. Jen mi není jasné,
jak potom mohla poznat dalšího pacienta. Nebo snad ten den neotevřela již
nikomu?

Dnešní doba nám dává velkou zbraň. Nejsme−li spokojeni s lékařem, můžeme
si vybrat jakéhokoli jiného. Samozřejmě namítnete, proč, když stejný má praco−
viště v našem městě. Ovšem pokud je tak nepříjemný, jak popisujete, rozhodne se
tak určitě mnohem více lidí, čímž jej připraví o příjem a donutí tak buď se změnit,
nebo svou činnost ukončit. Omlouvám se, ale zatahovat do problému město
a možnosti vypovězení nájemní smlouvy z jeho strany, to se mi zdá jako, s promi−
nutím, hloupost.

Po přečtení příspěvku jsem se nemohl ubránit dojmu, že zde hlavní roli hrála
jakási osobní msta. Už třeba jen proto, že v každé druhé větě padlo jméno paní
Halmové, aby nám ji autor psychologicky vnutil jako synonymum špatného člo−
věka. V celém článku, pokud jsem dobře počítal, padlo patnáctkrát, mnohdy
zcela zbytečně…

Jiří Adamovič
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13. 1. Komorní koncert
V rámci abonentního cyklu Společnosti Otakara Vond−

rovice / 19 h.
17. 1. Sněhová královna

Klasická pohádka Hanse Christiana Andersena v prove−
dení DS Jiří / 15 h
19. 1. Římské noci
Hrají: Simona Stašová a Oldřich Vízner / 19.30 h.
22. 1. Jazzový koncert žáků ZUŠ / 19 h.
23. 1. Eskymák

Lehká ironická komedie / Hrají: Igor Bareš, Valerie Za−
wadská, David Matásek, Jan Dolanský a další / 19.30 h.
25. 1. O začarované haničce

Nedělní pohádka pro děti / 15 h.

Divadlo Na kovárně Poděbrady

Pokud není uvedeno jinak, je začátek v 19 h.

Zámecký biograf  Poděbrady

2. 1. Malé oslavy
SR, ČR, It  / od 12 let / 96 minut.
3.–4. 1. Rallye smrti
USA / T / 105 minut / od 15 let.
5.–6. 1. Maxpaine
USA / tit / od 12 let / 100 minut.
7.–9. 1. Vy nám taky, šéfe
ČR / 92 minut.
10.–11. 1. Madagaskar 2: Útěk do Afriky
USA / D / 90 minut.
začátek v 15, 17 a 19 hodin.
12.–13. 1. Labyrint lží

Městské divadlo Kolín

7. 1. O ztraceném srdci
Uvádí: o. s. Barry a spol.
pro školy / 9 a 11 h.
10. 1. Nerušit, prosím!
Uvádí: Divadlo Na Fidlovačce Praha / 9 h.
15. 1. Lysistrata
Autor: Jiří Suchý
Uvádí: Divadlo Semafor Praha / 19 h.
16. 1. Drobečky z perníku
Uvádí: Divadlo A. Dvořáka Příbram / 19 h.
19. 1. Blboun
Uvádí: Divadlo Na Fidlovačce Praha / 19 h.
20. 1. Koncert skupiny Jablkoň / 19 h.
21. 1. Bratři ebenové „chlebíčky“ / 19 h.
22. 1. To byl teda Silvestr!
Uvádí: Divadelní společnost Háta / 19 h.
25. 1. Kouzly kolem světa
Pro rodiče s dětmi uvádí: Umělecká agentura.cz, s. r. o. / 15 h.
30. 1. Madame Butterfly
Uvádí: Jihočeské divadlo / 19 h. USA / T / od 12 let / 128 minut.

14.–15. 1. Anglické jahody
ČR / od 12 let / 114 minut.
16.–17. 1. Nebezpečný cíl
USA / T / od 12 let / 100 minut.
18.–20. 1. Mamma mia!
USA / T / 118 minut.
21.–22. 1. Ženy
USA / T / od 12 let / 114 minut.
23.–25. 1. High School Musical 3
USA / D / 100 minut.
začátek v 17 a 19 hodin.
26.–28. 1. Hlídač č. 47
ČR / od 15 let / 108 minut.
29.–31. 1. Sněženky a machři po 25 letech
ČR / 104 minuty.
Čt v 19 h, v so 17 a v 19 hodin.

Zpráva o činnosti
místní organizace Svazu tělesně postižených Pečky

Členská základna místní organizace v Pečkách i přes
přirozený úbytek členů se stále rozrůstá. V současné době
máme 150 členů.

Výbor organizace se snaží pro své členy pořádat různé
akce. V měsíci září se uskutečnil zájezd do Polska. Pro vel−
ký zájem byly vypraveny dva autobusy. Zájezd se vydařil.
V listopadu se uskutečnilo v Kulturním středisku Posezení
s hudbou. Akce proběhla 28. listopadu od 14–18 hodin.
Členky výboru uspořádaly pro účastníky občerstvení. Všich−
ni zúčastnění byli spokojeni. Současně chceme poděkovat
touto cestou všem členkám naší organizace, které přispěly
zákusky.

Při našich akcích nám velmi pomáhá vstřícná pomoc
Městského úřadu v Pečkách, za což jim patří dík.

Do Nového roku přejeme všem našim členům i všem
čtenářům Pečeckých novin pevné zdraví, spokojenost a hlav−
ně hodně elánu v roce 2009.

Výbor MO STP Pečky

SKLADNÍKSKLADNÍKSKLADNÍKSKLADNÍKSKLADNÍK-ŘIDIČ-ŘIDIČ-ŘIDIČ-ŘIDIČ-ŘIDIČ
pro stavebniny.

Podmínka

praxe v oboru
a řidičské oprávnění sk. C
+ vysokozdvižný vozík.

Tel. 774 726 030

Přijmeme pracovníka

na pozici
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Náš jazyk – čeština

Sdružení obrany spotřebitelů, o. s.

www.spotrebitele.info,

Poradenská linka 900 08 08 08

oslovení v dopise

Každý oficiální dopis je náležité začít oslovením
 v 5. pádě (i v případě písemného styku s institucemi, kdy
jméno adresáta neznáme, např. Vážení; Vážené paní, vážení
pánové; Vážená paní / Vážený pane; Vážené dámy a pánové;
Vážení obchodní přátelé; Vážení partneři; Vážení klienti…).
Povšechný pozdrav Dobrý den, který se značně rozšířil v e–
mailové korespondenci, je v písemném styku považován za
familiární. Hodí se pro styk osobní, telefonický a pro kore−
spondenci neformální, neoficiální a vnitřní (např. s kolegy).

peněžní částky

Značku měny lze v textech uvádět před peněžní částkou
i za ní. Číslo a značku oddělujeme mezerou: 100 Kč = sto
korun českých. Pokud mezi číslem a značkou mezera není,
čteme složený výraz jako přídavné jméno: 100Kč = stoko−
runový (viz značky a čísla).

V textu se značky měn obvykle užívají ve spojení s kon−
krétní číselnou hodnotou, přičemž po číslovce čteme znač−
ky ve 2. pádě nebo uplatňujeme shodu podle posledního
členu číslovky: účtujeme Vám 2.583 korun i koruny (viz
dvě stě jeden člověk – dvě stě jedna lidí).

p. f., P. F. – P. S.

Tak mají podle ASCS vypadat zkratky užívané na novo−
ročních přáních (pour féliciter je francouzsky‚ pro štěstí')
a pro označení dodatku k dopisu (latinsky post scriptum ‚po
napsání'). Slovník nám nabízí varianty, které by se nepletly
např. s fenikem (pf, z něm. Pfennig), s právnickou fakultou
(PF) nebo s pěveckým sborem, plaveckým stadionem či po−
hraniční stráží (PS).

Praxe je nicméně pestřejší, protože graficky zpracované
„pé ef“ na novoročenkách nezřídka na tečky rezignuje.

Odolena Voda

Název obce, založené kdysi „nad vodou“, je spojován
se jménem českého rytíře Odolena, který žil ve 12. století.
Kdybychom chtěli obec po onom rytíři pojmenovat dnes,
nazvali bychom ji Odolenova Voda. Úřední název obce
Odolena Voda představuje z dnešního hlediska naprosto
jedinečný a pro uživatele neprůhledný pojmenovací typ.

Rodné jméno Odolen neboli „ten, který odolal“ je staro−
české a dnes se vyskytuje zřídka. Tvar Odolena je sice dru−
hý pád tohoto podstatného jména, v rámci souslovného
názvu obce se však toto gramatické vymezení stírá a slovo
se chová jako pád první. Obě části proto skloňujeme podle
vzoru „žena“: do Odoleny Vody, k Odoleně Vodě, přes Odo−
lenu Vodu, v Odoleně Vodě, za Odolenou Vodou.

I vánoční stromek lze reklamovat

S příchodem nejkrásnějších svátků v roce se tradičně ve
městech a obcích začínají prodávat řezané vánoční stromky
a také živé jehličnany v květináčích. Ačkoli i toto zboží
podléhá módním trendům, i na zakoupené vánoční stromky
se vztahují záruční lhůty.

Na SOS se nyní obracejí lidé, kteří se ptají především na
záruku řezaných jehličnanů a živých stromků zakoupených
v květináčích. U jehličnanů z výřezu platí, že jde o spotřeb−
ní zboží, čili by se na něj dala uplatňovat záruka dvouletá,
nicméně jde o specifickou věc, rostlinu, která samozřejmě
nemůže vydržet dva roky, takže není možné třeba po dvou
měsících uplatnit vadu jako takovou. "Tady vycházejme ze
specifických vlastností výrobku, takže pokud by jehličí ze
stromku opadalo například do druhého, třetího dne, bylo
by možné jej reklamovat," říká mluvčí SOS Ivana Picková.

SOS oslovilo řadu prodejců, kteří v pražských ulicích stro−
mečky nabízejí, většinou vůbec netušili, jaká záruka platí.
SOS se neztotožňuje s názorem České obchodní inspekce, že
záruka na řezaný vánoční stromek končí druhý den po koupi.
Podle názoru SOS nejde o produkt podléhající rychlé zkáze

jako například řezané květiny. Nicméně dát za pravdu jedno−
mu či druhému právnímu názoru by mohl pouze soud.

Mezi povinnosti prodávajícího patří výrobek spotřebi−
teli na jeho žádost předvést. Spotřebitelé by tedy měli trvat
na vybalení řezaných stromků ze sítí a jejich předvedení.
„Obal totiž není zábranou, která by znemožňovala předve−
dení výrobku, jen při vybalení z něj spotřebitelé zjistí, zdali
kupují opravdu čerstvý, rovný stromeček podle svých před−
stav,“ připomíná mluvčí SOS. „Pokud prodejce odmítá stro−
mek předvést, je lépe jít nakupovat jinam a vybrat si. Není
důvod, aby prodejci stromků balili jednotlivé stromky pře−
dem, jak se s tím setkáváme a omezovali tak spotřebitelům
jejich prohlídku,“ dodává mluvčí

Ihned po zakoupení se doporučuje jehličnan skladovat
v chladu, postavený ve vědru s vodou.

Na jehličnany, které jsou prodávány jako živé rostliny
v květináčích platí podle zákona č. 219/2003 Sb. roční záruční
lhůta. Spotřebitelé by se měli informovat, jak o takový stromek
pečovat a v žádném případě jej nevysazovat do volné půdy
v zimních měsících. Na umělé vánoční stromečky platí 2letá
záruční lhůta, jedná se o klasické spotřební zboží. Spotřebitelé
by měli uchovávat doklad o jejich zakoupení. V případě že
stromečky zakoupí přes katalog a nebo internet, lze zboží vrátit
zpět prodejci do 14 dnů od jeho obdržení a to bez udání důvodu.

Koupím
formu na šunku, tzv. šunkovar.

Tel.: 606 164 081.

Prodám
dva gymnastické míče na cvičení

o průměru 65 a 50 cm. Tel.: 605 750 501.

Oznámení
Vzhledem k velkému zájmu o koncert

Tomáše Pfeiffera  bude tento

 zopakován v dubnu 2009.
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Environmentální

výchova v MŠ

ve Vrbové Lhotě

Cílem environmentální výchovy
v naší MŠ je vedení ke kladnému vzta−
hu k přírodě jako celku, do něhož pa−
tříme i my − lidé.

Zakopání „pokladu“ – dlouhodo-

bý pokus přes zimu.

Co se stane s různými druhy mate−
riálu v přírodě, to se pokoušíme zjistit
v naší MŠ. Jaký je tedy postup?

Různé předměty vložíme do pa−
pírové krabice (slupka od banánu, ja−
blko, brambor, cihla, sklo, plastová
láhev, bonbón, kovové autíčko, had−
řík, igelit, kámen, obrázek…) nafo−
tografujeme.

Na papír napíšeme seznam všech
předmětů a vedle co si děti myslí – jestli
tam předmět zůstane, nebo ne. Místo si
označíme a během zimy o tom hovoří−
me, aby děti na pokus nezapomněly.

Na jaře „poklad“ společně s dětmi
vykopeme a prozkoumáme jeho obsah.

Děti zjistí, že některé předměty ze
seznamu jsou zachovány v neporuše−
ném stavu (plastová láhev, sklenice,
igelit, kámen…) ztratila se mrkev, květ
afrikánu, obrázek… naopak se objevi−
lo něco nového naklíčený brambor.
Část předmětů byla v rozkladu, něco

U nás v ZŠ Vrbová Lhota třídíme
odpady v rámci Recyklohraní
 Naše škola se zapojila do školního re−
cyklačního programu Recyklohraní.
Program pořádají neziskové společ−
nosti ASEKOL, ECOBAT a EKO−KOM,
které zajišťují sběr a recyklaci vyslou−
žilých elektrozařízení, baterií a obalů.

Cílem projektu je zvýšit povědomí
o třídění odpadů u mladé generace

prorostlé kořínky i
dvě pěkně velké
žížaly. Zbylý ma−
teriál roztřídíme
a odneseme do
kontejnerů.
V letošním roce

jsme opět zakopa−
li „poklad“, ale
věci jsme již dali
do dvou krabic.
Do jedné děti ulo−
žily předměty,
o kterých si mys−
lí, že se v přírodě
rozloží a do dru−
hé dáme věci, kte−
ré do přírody ne−
patří.
Jsme jednotřídní

MŠ a z akce měly
všechny děti vel−
mi pěkné zážitky

už se těší na nová dobrodružství.
MŠ Vrbová Lhota Sytařová Hana

a také zajistit recyklaci drobných vy−
sloužilých elektrozařízení a baterií
v co nejvyšší míře.

V rámci projektu Recyklohraní je
naše škola vybavena sběrnými nádo−
bami na použité baterie a drobné elek−
trozařízení. Sběrné nádoby poskytnu−
té společnostmi ASEKOL a ECOBAT
jsou umístěny na chodbě v přízemí
školy.

Každý žák může do školy nosit ne−
potřebné drobné elektrospotřebiče (na−
příklad starý mobil, kalkulačku, tele−
fon, elektrohračku, drobné počítačové
vybavení, discman nebo MP3 přehrá−
vač), baterie a akumulátory.

Naši žáci se také zapojují do zábav−
ných her a soutěží, výtvarných či foto−
grafických úkolů a kvízů z oblasti tří−
dění a recyklace odpadů, které
organizátoři projektu průběžně zadá−
vají.

Za nasbírané vysloužilé baterie
a drobná elektrozařízení a splněné úko−
ly získává naše škola body, za něž
žákům budeme moci pořídit různé
učební pomůcky, hry i vybavení pro
volný čas. Katalog odměn a další in−
formace o projektu jsou Vám k dispo−
zici na www.recyklohrani.cz.

Rodiče, i Vy se můžete do Recyklo−
hraní zapojit. Máte−li doma vybité ba−
terie či vysloužilé drobné elektrospo−
třebiče, věnujte je svým dětem.
Zajistíte tak jejich recyklaci a svým
dětem pomůžete získat body na nákup
odměn.

Recyklohraní
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Ne že bychom museli na naše zlobivé žáčky povolat
posily „odjinud“. Vystačili jsme si vlastními silami.

Žáci vyšších ročníků navštívili pod vedením paní uči−
telky Zajícové a Milbachové všechny „hříšníky“ a my věří−
me, že se již polepší.

Cesta k polepšení

Advent

Čas příprav na nejkrásnější svátky v roce si připomína−
jí i žáci naší školy ve vánočně vyzdobených třídách.

 5. 12. 2008 proběhla výuka ve druhých ročnících netradič−
ně, avšak poutavě a s nezapomenutelnými zážitky.

Nejdříve navštívili žáky ve třídě čerti, Mikuláš a andělé.
Všichni najednou zpytovali svědomí, zda nezlobili a nelaj−
dačili a pod hrozbou strčení do pytle se vykoupili básnič−
kami a písničkami. Slíbili, že se polepší a byli Mikulášem
odměněni malou nadílkou.

Plni dojmů pak odjížděli na výlet do skanzenu v Kouři−
mi a dychtivě očekávali, zda se potvrdí jejich představy
o lidových tradicích a zvyklostech Vánoc našich předků
tak, jak se o nich dozvěděli ve škole.

Procházka starými a prostými, ale malebně vyzdobený−
mi chaloupkami je nezklamala. K dokonalé představě o Vá−
nocích v časech dávných přispěla i možnost ručního zhoto−
vení vlastní ozdoby z lipového dřeva. Každému zkrášlí
vánoční stromeček a zůstane jako památka na tento výlet.

Třídní učitelky druhých ročníků

Můj zvířecí kamarád
je název projektového vyučování, které se uskutečnilo dne
8. 12. 2008 ve druhých třídách.

Hlavním cílem nebylo pouze naplnění učebních osnov
předmětu „Člověk a jeho svět“ na téma „Živočichové ve

volné přírodě“ a „Péče o živočichy v zajetí“, ale hlubší za−
myšlení nad možností vlastní účasti v problému ekologic−
ké rovnováhy na naší planetě.

Nejdůležitější součástí projektu byla beseda s vedou−
cím Stanice pro zraněné a hendikepované živočichy v Pát−
ku u Poděbrad. Pan Luboš Vaněk osvětlil našim žákům vel−
mi poutavým vyprávěním, doprovázeným promítanými
obrázky i ukázkou uzdravených sov, že náplní činnosti

Českého svazu ochránců přírody je nejen péče o zraněná
zvířátka, ale i praktická ochrana přírody a osvěta veřejnosti
ve vztahu k živočichům.

Všichni jsme si uvědomili, jak důležité je úsilí o zá−
chranný přenos živočichů bezprostředně ohrožených lid−
skou činností zpět do přírody. Chceme přiložit „ruku k dílu“.
Není nám lhostejný osud zraněných zvířat nebo opuštěných
mláďat a uspořádali jsme sbírku piškotů a konzerv pro je−
jich vánoční přilepšení.

Nám žákům i našim rodičům patří velké poděkování.
 J. Holubová

Projektový den a exkurze

5. ročníku

Dne 25. 11. 2008 proběhl ve třídě 5. A a 5. B projektový
den na téma Národní divadlo. Téma nebylo zvoleno náhod−
ně. Další den jsme se totiž do Národního divadla rozhodli
podívat. Projektový den byl tedy přípravou na exkurzi do
Prahy. 25. 11. jsme si nejprve shrnuli a zopakovali všechny
nám známé informace o této krásné budově. Při opakování
nám byla velmi nápomocná interaktivní tabule. V dalších
dvou hodinách jsme zpracovávali různé informace o Ná−
rodním divadle. Získali jsme tak mnoho nových poznatků,
které jsme si chtěli druhý den ověřit přímo na místě – tedy
v Národním divadle.
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Třeťácí na MěÚ
Díky dobré spolupráci školy s městským úřadem mají

naši žáci skvělou příležitost poznat chod tohoto úřadu
a promluvit si s nejvyššími představiteli našeho města.

Minulý měsíc byli na návštěvě žáci z 9. ročníku, které pro−
vázel tajemník úřadu pan Kejda. Tentokráte se naši třeťáci se−
tkali se starostou města panem Urbanem. Určitě to byl pro všech−
ny silný zážitek a jistě si odnesli řadu zajímavých informací.
Co si z toho zapamatovala například Kateřina Hollerová ze
3. A: „Pečky jsou městem 83 let. Naším panem starostou je
Milan Urban. Při návštěvě MěÚ  jsme se dozvěděli, že dříve
bylo kino místo lékárny. Jsme rádi, že se bude opravovat
ZUŠ Pečky.“

Předškoláci ve škole
Dne 18.11.2008 se přišly do školy podívat děti z mateřské
školky spolu se svými učitelkami. Byly se podívat za svými
kamarády, kteří jsou od září školáky. Pozorně se dívaly
a některé se i ochotně  zapojily do společné práce. Paní
učitelky z prvních tříd si připravily pro všechny děti pra−
covní listy, na kterých měly děti různé úkoly. Některé je
vypracovávaly hned ve škole a některé si je nechaly až do
školky nebo domů. Pro některé děti však ještě byla důležitá
přítomnost jejich paní učitelky ze školky, protože se v ci−
zím prostředí trochu ostýchaly. Nakonec všechny děti od−
cházely s pocitem, že se jim ve škole moc líbilo, a že se
budou těšit, až se také stanou školáky.
Přejeme všem  školákům, aby se jim práce stále tak dařila
jako doposud.Těm budoucím přejeme, aby se jim vydařil
nejen zápis do 1.třídy, který bude již 20. a21. ledna, ale aby
jim vydrželo i jejich těšení na školu.

Za 1. třídy  Blanka Kozáková

Na závěr projektového dne jsme se proměnili v malíře
 a pokusili jsme se vystihnout krásu této novorenesanční
budovy.

26.11. jsme si museli opravdu velmi přivstat. Odjezd do
Prahy byl již v 6.56 hod. Dorazili jsme všichni a celou cestu
jsme se těšili, co uvidíme.

V Národním divadle nás přivítal příjemný pan průvod−
ce. Ukázal nám základní kameny Národního divadla. V hle−
dišti jsme si prohlédli výzdobu sálu a uchvátila nás Hynai−
sova opona. Protože jsme divadlo navštívili dopoledne,
viděli jsme i běžný ruch, který tady asi panuje. Potkávali
jsme paní uklízečky a viděli jsme, jak technici připravují
kulisy na večerní představení.

Při prohlídce budovy jsme nemohli opomenout prohléd−
nout si ve foyeru lunety Mikoláše Alše, obrazy Františka
Ženíška, Václava Brožíka a Julia Mařáka, sochy J. V. Mysl−
beka. Z nadhledu, který nám poskytla galerie, jsme si pro−
hlédli lustr a vymalovaný strop od F. Ženíška. Přímo proti
nám zlatě zářil nápis Národ sobě.

Z exkurze, kterou jsme zakončili procházkou mezi sta−
rými židovskými památkami, si odnášíme mnoho nových
zážitků a poznatků.

Učitelé a žáci 5. ročníků
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Základní škola a Mateřská škola Tatce

Vážení rodiče, dne 20. 1. 2009 od 13 hodin

zveme Vás a Vaše děti k Zápisu

do 1. třídy pro školní rok 2009/2010.

Nabízíme: rodinné prostředí, individuální přístup

ke každému dítěti. Výuka anglického jazyka

od 1. třídy, výuka hry na zobcovou sopránovou flét-

nu, počítačová učebna, keramická dílna, dětský ae-

robik, florbal, nové sportovní hřiště.

K zápisu doneste rodný list dítěte.

Poděkování

Tímto děkujeme všem, kteří se zasloužili o příjemně strá−
vené odpoledne našich klientů.

Na 9. ročníku akce „Junioři seniorům“, tradičně pořáda−
ném ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Peč−
kách, potěšili její žáci svým vystoupením všechny přítom−
né.  K tanci i poslechu zahráli pánové harmonikář František
Soukenka a bubeník Zdeněk Fridrich. Pečecké i mimope−
čecké firmy přispěly věcnými cenami do tomboly.

Premiérou byla ukázka latinsko−amerických tanců v po−
dání tanečního páru Tereza Filipová a Patrik Bouma z Ta−
nečního klubu Bohuslava Matiáše při Domu dětí a mládeže
v Kolíně. Ukázky jednotlivých tanců prokládal zasvěce−
ným výkladem jejich trenér, pan Miloš Bouma. Zážitek to
byl nevšední a povznesl jistě všechny diváky.

Velice kladnou odezvu na celý kulturní program máme
od našich hostů – zástupců organizací sociálních služeb
z Kolína, Olešky a Chotutic.

Těšíme se na jubilejní desátý ročník v roce 2009!

Za Pečovatelskou službu města Pečky
Ivana Zíchová, ředitelka

Vzdělávací centrum Pečecka

třída Jana Švermy 141, Pečky.

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

www.vzcentrum.cz

Pečovatelská služba města Pečky

Program leden 09

Scházíme se ve středu od 9 do 12 hodin.

7. 1.  Tříkrálový průvod městem
Sraz v 9,30 h v herně, zde se děti převléknou do masek

domácí výroby a  potom za zpěvu písniček průvod projde
městem.
14. 1. Beseda o první pomoci pro děti a dospělé
s praktickými ukázkami se členy záchranné služby / 10 h.
21. 1. Jak šla husa do světa

Divadélko pro nejmenší zahrané maminkami z MC Pra−
mínek.
28. 1. Veselé polštářkování  s Jarčou

Prosíme o nahlášení účasti z důvody přípravy polštářků,
které děti dotvoří a dobarví.

 Vstupné: 30 Kč, členové OS Maminky sobě 15 Kč, děti
zdarma. Poplatek za použitý materiál 10 Kč.
Kontakty: 722 671480, www.praminek.unas.cz
mcpraminek@seznam.cz

Mikulášská naruby

☺  Mateřské centrum Pramínek  ☺

MS WORD

základní

Od  úterý  10. března 2009  od  18 do 21 h.
(4 lekce vždy v út a čt,

10. 3., 12. 3., 17. 3., 19. 3. 2009)
Celkem 12 hodin výuky / 870 Kč

MS EXCEL

základní

Od  úterý 31. března 2009  od 18 do 21 h.
(4 lekce vždy v út a čt

31. 3., 2. 4., 7. 4., 9. 4.2009 )
Celkem 12 hod. výuky / 870 Kč

Kurzy práce s počítačem

Základy obsluhy PC

práce s textem

a internetem

Od  úterý 17. února 2009  od 18 do 21:00 h.
(4 lekce  vždy v út a čt,

17.2., 19.2., 24.2., 26.2.2009)
Celkem 12 hod. výuky/ 870 Kč
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Rostlina měsíce

Nostalgické ladění

Bříza – Betula sp.

Kdo by neznal břízu, ten něžný a jemně
rozevlátý strom, který  na sebe zřetelně upo−
zorňuje svou výrazně bílou kůrou. V naší
krajině, ale i ve městech či na venkově je
bříza stromem velmi častým a díky typic−
kým znakům ji dobře znají i malé děti. Naší
nejčastější břízou je bříza bílá (Betula pen−
dula, někdy také označována jako Betula ver−
rucosa), která se díky velké přizpůsobivost
vyskytuje v typově velmi odlišných lokali−
tách. Vedle břízy bílé existuje ještě několik
desítek jiných druhů, které jsou rozšířené
zejména v mírném pásmu celé severní polo−
koule. Některé z nich jsou bříze bílé dost
podobné, je mezi nimi ovšem několik velmi
zajímavých druhů s vysokou dekorativní
hodnotou. Než si je ovšem alespoň z části
představíme, vrátíme se ještě k naší původní
bříze bílé.

Bříza bílá je velmi skromný, doslova pi−
onýrský strom, který je pro svoji nezdolnou
vitalitu schopen se uchytit a růst i v nejhor−
ších možných podmínkách. Bříza bílá je silně
světlomilný druh, který dokáže růst jak v su−
chých lokalitách, tak na místech trvale zamok−
řených. Je to jedna z prvních rostlin, která se
zabydluje na čerstvě vytěžených haldách, ob−
nažených stěnách uzavřených kamenolomů
či náspech železničních tratí. Je však pozoru−
hodné, že přesazování starších jedinců je ris−
kantní a z velké části neúspěšné. Omezení
těchto rizik nabízí pouze dobrá technologie
pěstování ve specializovaných firmách, kde
jsou stromy postupně několikrát přesazová−
ny, aby jejich kořenová soustava zůstala rela−
tivně kompaktní. Má− li dojít k přesazení star−
ší břízy z volné půdy na nové stanoviště, je
pro tento úkon nejvhodnější dobou období
nalévání pupenů a začátku rašení.

Postavení a význam  břízy v očích veřej−
nosti jsou velmi rozporuplné. Bříza bílá je

milována i nenáviděná, ochraňována i zatra−
cována. Důvodů k negativnímu vnímání bří−
zy je možná několik, zajisté je to například
drobné listí i množství jemných semínek, kte−
ré daleko dolítnou a můžou tím místně zvyšo−
vat potřebu častějšího hrabání listí či čistění
okapů. Asi nejvíce vnímanou a poslední do−
bou dost medializovanou zlou vlastností bří−
zy je to, že její pyl citlivým osobám způsobu−
je poměrně silnou alergii. Proto mají některá
města tendenci výrazně omezovat existenci
břízy v urbanizovaném prostoru a tento trend
se projevuje i v soukromém vnímání. Na vy−
světlení nutno ovšem podotknout, že bříza
tvoří pyl, který je velmi lehký (opylení břízy
zabezpečuje vítr) a proto je schopen dostávat
se na velmi velké vzdálenosti. Lokální likvi−
dace břízy nemůže proto zabezpečit, že s po−
kácením se zároveň odstraní z městských sí−
del i její pyl. Protože každá mince má dvě
strany, můžeme i u břízy najít několik velmi
zajímavých vlastností. Mimo jiné je to cenná
léčivá rostlina, sbírají se její listy a vzácněji i
pupeny. Preparáty vyrobené z břízy mají vý−
razný diuretický (močopudný) účinek, čaj
z listů  se v lidové medicíně používal na
omezení účinků revmatismu i proti nespavosti.
Listy břízy mají desinfekční účinek, proto se
z jejich nálevu  dělal lék na hojení ústní duti−
ny. Někteří autoři dokonce tvrdí, že desin−
fekční účinek listů břízy funguje i přímo na
stromě a že bříza je významným producen−
tem fytoncidů. Přeloženo do srozumitelné řeči
to znamená, že bříza velmi významně omezu−
je existenci baktérii a že pod korunou břízy je
v době vegetace  výrazně méně živých bakté−
rií než v ostatním okolí. Trvalé postavení má
také ve vlasové kosmetice.

O tom, že bříza není strom  vedlejšího
významu svědčí i mnoho historických zdro−
jů, podle kterých měla bříza velmi vážené a
často až posvátné postavení. Podle mytolo−
gie plnila bříza celou řadu tajemných funk−
cí. Při získávání sladké mízy z kmene stro−
mu některé severské národy věřily, že tím
zároveň strom předá svou sílu mladému

roku. V jiných zemích, například v Anglii,
bříza sloužila jako amulet ochrany před zlý−
mi duchy, bříza  přede dveřmi stáje měla
ochránit dobytek před nebezpečím.
      I když nemusíme věřit všem historkám
minulosti, je nepochybné, že i naším zahra−
dám a parkům může bříza přinést mnoho este−
tických radostí. I z  naší „obyčejné“  břízy
existuje několik zajímavých a oblíbených kul−
tivarů. Jedním z nejznámějších, vhodný i pro
menší zahrady je kultivar ‚Youngii', který se
vyznačuje přísně převislým, deštníkovitým
růstem. Opakem tohoto tvaru je odrůda ‚Fasti−
giata', která tvoří velmi úzké, sloupovité, až 15
metrů vysoké stromy. Velmi efektní je taktéž
odrůda ‚Tristis', pro kterou je sice typický vzpří−
mený růst kosterních větví, ale mladé větvičky
visí ze stromu jako záclony. V případě, že máme
možnost pozorovat listí břízy z blízka, může
nás potěšit i kultivar ‚Dalecarlica', pro který
jsou příznačné hluboce stříhané listy. Z dal−
ších druhů  břízy za upozornění určitě stojí
mohutná bříza papírová (Betula papyrifera),
která své jméno dostala podle velkých odlu−
pujících se bílých plátů kůry, které vzhledově
i funkčně připomínají  papír. Překrásnou  bí−
lou kůrou se může chlubit i kultivar  himaláj−
ského druhu břízy užitečné (Betula utilis ‚Do−
orenbos'), který se někdy také prodává pod
samostatným jménem jako Betula jacquemon−
tii. Jako skvělá solitéra poslouží i impozantní
bříza Ermanova (Betula ermanii). Zmíněné bří−
zy jsou skutečně ozdobou zimní zahrady, kdy
nejvíce vynikne jedinečná kůra. Pro skalky,
dvorky či malé zahrady se naopak velmi dobře
hodí  zcela nízká a drobnolistá bříza trpasličí
(Betula nana),  kterou při troše štěstí, třeba při
potulkách po rašeliništích, můžete potkat i v
naší přírodě.
   Z pohledu zahradníka bychom určitě bří−
zu nezatracovali, nýbrž doporučili. V našich
podmínkách je otužilá a spolehlivě roste.
Díky sortimentu můžeme vybrat stromy pro
malé i velké zahrady i do výsadeb v krajině.
Její nežnou krásu sotva může jiný strom
nahradit.

Volejbal - třetí turnaj

V neděli 30. 11. startovaly Mento−
sky (starší žákyně) v dalším volejbalo−
vém turnaji v Praze. Vzhledem k one−
mocnění více hráček odjížděla ráno jen
sedmičlenná skupina s obavami, aby se
nikdo nezranil nebo aby si některá z hrá−
ček nevybrala smolný den. Obavy však
byly zbytečné. Počet, kdy mohla střídat
jen jedna hráčka, se ukázal jako přínos.
Nebylo nutné tak často měnit sestavu,
aby si zahrála všechna děvčata, jak je
tomu při plném počtu (12 děvčat) a hráč−
ky se lépe sehrávaly. Dařilo se vrchní
podání i útok a výborně se rozehrála

Anička Žáková. Chybné zákroky byly
hlavně na příjmu podání, kde jsme si
neuměly poradit s tvrdým podáním dvou
soupeřek, které nám udělaly šňůru 7–10
bodů. Přesto jsme dokázaly uhrát přes
20 bodů v setu a byly už rovnocenným
soupeřem. Z prohraných zápasů nebyla
děvčata smutná, jen správně nazlobená,
aby se s větším úsilým pustila do příš−
tích tréninků. Mentosky navrhly trenér−
kám menší sázku o tom, kdy vyhrají
první set, na kterou trenérky přistoupily.
Budeme se tedy těšit zda si více zaběhají
Mentosky nebo trenérky.

V neděli 14.12. proběhl i poslední
turnaj v minivolejbale v tomto roce,

kterého se zúčastnily naše Karamelky
a Bublinky. Obě družstva nastoupila
ve IV. lize. Všechny zápasy byly velmi
vyrovnané a pro trenérky a rodiče ob−
čas i infarktové.  Karamelky odehrály
tři zápasy, kde dva remizovaly 1:1
a jeden vyhrály 2:0 a postupují pro příš−
tí turnaj do III.ligy. Bublinky odehrá−
ly také tři zápasy, které shodně remi−
zovaly 1:1. V zápase se Slávií Praha
první set vyhrály a v druhém setu bo−
jovaly urputně o vítězství. Štěstí se
nakonec přiklonilo k soupeři a druhý
set vyhrál v poměru 28:26. Bublinky
podaly výborný výkon, především
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Benešov – AFK Pečky 0:1 (Ondra Mázl – 1×,
David Levkiv– asist.)
Králův Dvůr – AFK Pečky 1:1 (Míra Cmár – 1×)
Střešovice 1911 – AFK Pečky 0:1 (David Levkiv – 1×,
Hony Pikner – A)
Bílá Hora – AFK Pečky 1:0
AFK Pečky – Slavia Praha 5:0 (Hony Pikner – 3×,
Ondra Mázl–1×, David Levkiv– 1× +A, Míra Cmár – A, Kryš−
tof Helák – A, Maty Soukup – A)
ČAFC Praha – AFK Pečk 3:0
AFK Pečky – Admira Praha 0:3

KONEČNÉ POŘADÍ: 1. Admira Praha, 2. Slavia Praha, 3.
AFK Pečky, 4. Benešov, 5. Králův Dvůr, 6. ČAFC Praha, 7.
Bílá Hora, 8. Střešovice 1911.

Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen

náš goalkeeper Evženek Kononov!!!

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.

Lenka Šátková, která byla oporou druž−
stva ve všech činnostech a Verča Jet−
marová s Eliškou Říhovou, které táhly
výkon družstva svým výborným podá−
ním.

Abychom si užily předvánoční ná−
ladu a viděli krásné věci, vydaly jsme
se po turnaji na výstavu betlémů na
Jungmannově náměstí. Pokochaly jsme
se krásou téměř stovky betlémů vyro−
bených z různých materiálů. Nejvíce se
nám líbily pohyblivé betlémy ze dřeva.
Domů jsme se vrátily natěšené na váno−
ce i na příští turnaj, na který
s námi pojedou i prvně Eliška Syrůčko−
vá, Markéta Křivánková a Míša Marko−
vá, které rozšířily naše řady od září.

Na pozvání SK Slavia Praha se
6.12.2008 naše Fotbalová školička zú−
častnila kvalitně obsazeného halového
turnaje v Praze Ruzyni. Účastníci turna−
je: SK Slavia Praha, Bílá Hora, Admira Praha, Bene−
šov, ČAFC Praha, SK Střešovice 1911, Králův Dvůr
a AFK Pečky. Sestava AFK Pečky– Míra Cmár, Hony
Pikner, Honzík Vilím, Lůca Doskočilová, Vojta Buřič,
Maty Soukup, Marek Němec, David Levkiv, Kryštof
Helák, Ondra Mázl a brankař Evženek Kononov.

Halový turnaj

mladších přípravek – SK Slavia Praha

Byl to velice vyrovnaný turnaj. Pět týmů si totiž brousi−
lo zuby na medaile. Bylo to opravdu velice zamotané. Do
posledního zápasu se nevědělo, jak to vše dopadne. Počítali
jsme body, vstřelené branky naše i soupeřů a věřili, že po
nekonečných čtvrtých místech si konečně sáhneme na „žele−
zo“. Až při vyhlášení výsledků se vše potvrdilo a my získali
o jeden jediný gól na skóre třetí místo. Konečně zasloužené
medaile!!! Radost byla veliká. Jeden bod nám potom schá−
zel na místo druhé.

Chtěl bych ještě vyzdvihnout výkon našeho mužstva
v zápase se Slávií, kdy jsme soupeře prakticky nepustili přes
půlku. Naše agresivní hra, rychlost, důraz v soubojích a dy−
namika, dělala našim hostitelům obrovské problémy. Byl to
nejlepší výkon našich malých fotbalistů za celou dobu trvání
Fotbalové školičky.

Tento turnaj byl pro naše mužstvo obrovskou zkušeností
a zároveň zážitkem. Porovnali jsme se s konkurencí a dnes
prostě víme, že naši kluci patří ke špičce. Děkujeme hráčům
za skvělé výkony a rodičům za bezvadnou podporu.

Honza Pikner– as. trenéra
P.S. Děkujeme našim sponzorům, Krby Kurka, pan Petr

Vilím a Krby Turina, bez jejichž laskavé podpory v minulém
roce by pro nás bylo vše mnohem složitější.
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