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9. číslo  cena 6 KčX. ročníkzáří 2009

Bude v Pečkách

bezpečno?

V úterý 18. 8. byl v podvečerních
hodinách přepaden na nádraží v Peč−
kách náš dvanáctiletý vnuk a obrán
o peníze. Ve středu 19. 8. byla v parku
v Pečkách přepadena a obrána o pení−
ze manželka kamaráda – důchodkyně,
která podstoupila před třemi týdny ná−
ročnou srdeční operaci. O dalších i dří−
vějších případech jistě většina občanů
Peček ví.

Chci se i touto cestou omluvit panu
starostovi, že ještě plný zažitých udá−
lostí dotýkajících se i mé rodiny, jsem
zvolili ke stesku na alarmující špatnou
bezpečnostní situaci ve městě ne zrov−
na vhodnou situaci, kdy vedení města
seznamovalo krajského hejtmana Da−
vida Ratha s nově vybudovaným par−
kem. Jak se ale říká – každé špatné
může být na něco dobré.

Pan hejtman vstoupil do naší de−
baty, nechal se seznámit s bezpečnost−
ní situací ve městě včetně drogové
problematiky i s fakty, ke které sku−
pině obyvatel (případně krátkodo−
bých návštěvníků města) je třeba
zvýšit pozornost i zvolit vhodné pre−
ventivní kroky. Byl také seznámen s
dlouhodobě nenaplněným tabulko−
vým počtem příslušníků PČR a byl
překvapen, jaká obrovská budova s
velkými náklady na provoz je vlast−
ně policií „využívána“. Prohlásil
před účastníky prohlídky, že okamži−
tě bude kontaktovat krajského ředi−
tele PČR ve snaze stávající neutěše−
ný stav v Pečkách řešit. Výsledkem
by mělo být pokud možno stav poli−

cistů na služebně v Pečkách přiblížit
tabulkovým předpokladům tak, aby
tito příslušníci mohli provádět i po−
chůzkovou službu i s případnou per−
lustrací osob. Byla shoda, že napří−
klad kamerová technika pomáhá, ale
nejúčinnější je osobní přítomnost po−
licistů v ulicích i dalších veřejných
prostorách.

Toto mé vyjádření má být i veřej−
ným seznámením se slibem pana
hejtmana Ratha vlastně vůči všem ob−
čanům Peček, kteří by rádi v klidu
v Pečkách žili a bez obav využívali ne−
jen ulice, ale i prostory s rekreační ze−
lení, které jsou v tomto městě k tomu
určeny a s velkými náklady budovány.

 Jiří Kučera, Pečky

20. srpna dopoledne pro−
běhlo za účasti zástupců měs−
ta Pečky slavnostní otevření
parku „Za sadem“.

Za Úřad Regionální rady
byl přítomen Ing. Václav Chy−
til, náměstek ředitele a pan
Martin Janda z oddělení Ko−
munikace a publicita, spolu
s Ing. Jitkou Dupalovou
z firmy subdodavatele BDM
Stavební, a. s. Písek.
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Rada města Peček
konaná dne 20. července 2009

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

– Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4 a městem Pečky, Masarykovo
nám. 78, Pečky u pozemků v majetku města:

– Smlouva č. IV–12–6003431/2 – pozemek č. parc.
19 (Pečky).

– Smlouva č. IV–12–6003431/3 – budova čp. 31 na
pozemku č.parc. 482/1 (Pečky),

– Smlouva č. IV–12–6003245/1 – pozemek č.parc.
8 (Velké Chvalovice).

– A pověřuje starostu města k podpisu uvedených smluv.
– Firmě Yuncheng Plate – Making CZ, s. r. o., Pečky

1068 prodloužení nájemní smlouvy v čp. 218, Tř. 5. Května
(byt č. 13, 14, 15, 16) do 31. 1. 2011.

– Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 005/2009 ze dne
9. 3. 2009 o údržbě veřejné zeleně, trávníků a květin mezi
městem Pečky a Pečeckými službami, s. r. o. Pečky.

– Přidělení bytu v čp. 218, byt č. 30 Tř. 5. května p.
Milanu Koželskému, bytem Tř. 5. května 183, náhradník
Živnová D. Kovář J. – Zruč nad Sázavou na základě doporu−
čení bytové komise ze dne 15. 7. 2009.

– A doporučuje ZM ke schválení prodej pozemku z ma−
jetku města č.parc. 832/59 o celkové výměře 1246m2 za
cenu stanovenou soudním znalcem, pí D. Gayerové, bytem
Praha 5 za podmínky uzavření smlouvy budoucí kupní na
pozemky pro příjezdovou komunikaci v průmyslové zóně
č. parc. 832/1 (869m2), č.parc. 832/62 (931m2) ve výši zna−
lecké ceny.

– Uzavření smlouvy o dílo na zpracování PD na rekon−
strukci chodníku v provedení zámková dlažba v části Ma−
sarykovo nám (východní část) a části Tř. 5. května, mezi
městem Pečky a společnosti INPROJEKT, spol. s r. o. a po−
věřuje starostu města k podpisu uvedené smlouvy.

– Uzavření smlouvy o údržbě parku za Sadem mezi měs−
tem Pečky a Pečeckými službami, s. r. o. Pečky.

– Vyloučení uchazeče Sdružení firem ČOV Pečky, ve−
veoucí účastník sdružení: SYNER VHS Vysočina, a.s., další
účastník sdružení: JMA stavební, spol. s r. o., Na Hranici 14,
586 01 Jihlava, IČ 25183052, z další účasti z otevřeného
zadávacího řízení k veřejné zakázce „Snížení znečištění od−
padních vod města Pečky“, uveřejněné v informačním sys−
tému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem
60032536. Nabídka hodnotící komise byla vyřazena z ná−
sledujícího důvodu: Uchazeč ve své nabídce neprokázal
splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53
odst. 1 písm. f) zákona v souladu s § 53 odst. 2 písm. b)
zákona. Jeden z členů sdružení ve společné nabídce nedo−
ložil čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani. Hodno−
tící komise vyřadila nabídku uchazeče v souladu s § 59
odst. 1 zákona.

– Finanční příspěvek na provoz hospice Anežky České,
Červený Kostelec.

Rada ukládá:
– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové zve−

řejnit záměr na prodej pozemku č.parc. 832/59 o celkové vý−
měře 1246m2 za cenu minimálně ve výši znalecké ceny.

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové
oslovit zbývající majitele po trase možné budoucí příjez−
dové komunikace do průmyslové zóny Pečky–jih za úče−
lem odkoupení části jejich pozemku.

– Tajemníkovi připravit a odeslat veškeré podklady ve
věci „oprava hrobových míst na místním hřbitově“, právní−
mu zástupci města JUDr. Uhrové. Vyjádření poté předložit
na příští zasedání RM.

– Vedení města pozvat k osobnímu jednání MUDr. Janu
Horažďovskou a firmu Mediclinic, a. s. za účelem objasnění
důvodů změny provozování dětské lékařské péče.

– Ekonomicko–správnímu odboru M. Bahníkové připra−
vit rozpočtové opatření na posílení položky údržby zeleně.

– Vedení města připravit do příští RM odpověď petiční−
mu výboru (zvyšování počtu žáků 3 tříd ZŠ Pečky).

– Stavebnímu odboru Ing. Zavřelovi prověřit možnosti
napojení dešťového odpadu čp. 487, 488 Lhotecká ulice,
Pečky na kanalizační řad.

– Stavebnímu odboru Ing. Zavřelovi posoudit možnost
úprav korun stromů kolem areálu „Sokoliště“.

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

– Plnění rozpočtu 1–7/2009.
– Žádost AFK Pečky o vyplacení příspěvku na rok 2009.
– Námitku proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení ucha−

zeče – veřejná zakázka: „Snížení znečištění odpadních vod
Města Pečky“.

– Výroční zprávu Pečovatelské služby města Pečky za
rok 2008.

– Žádost o finanční příspěvek farního sboru Českobratr−
ské církve evangelické v Pečkách na opravu střechy evan−
gelického kostela v Pečkách s tím, že další projednání žádo−
sti bude až po jejím doplnění – výše požadovaného
příspěvku, popř. podání žádosti o dotaci,

– Žádost AFK Pečky o vyplacení příspěvku na rok 2009
s tím, že se rozhodnutí RM přesouvá na příští zasedání RM
po předložení upřesnění finančního vyrovnání mezi AFK
Pečky a TJ Sokol Pečky,

– Výročí města 85 let (povýšení na město Pečky) v dub−
nu 2010.

– Nabídku firmy AQUECON, s. r. o. Praha ve věci vypra−
cování přípravné dokumentace pro projekt „Zlepšení vo−
dohospodářské infrastruktury města Pečky“.

– Informace starosty o poskytnutí dotace z fondu Stře−
dočeského kraje DBO.

– Informace starosty − investiční akce: „Zlepšení veřejné
dopravy v Pečeckém regionu“.

Rada města Peček
konaná dne 10. srpna 2009
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– Platový výměr ředitelky Pečovatelské služby města
Pečky a Kulturního střediska Pečky.

– Informace starosty o výsledcích výběrového řízení:
Grant SFDI – zpracování PD na chodníky,
Grant OPŽP – zpracování žádosti o dotaci z OPŽP − zateple−
ní ZŠ Pečky.
Rada schvaluje:

– Přidělení bytu č. 22 v čp. 1042 pí Věře Vosecké, bytem
Pečky 486 na základě doporučení bytové komise.

– Doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření č. 4.
– Program veřejného zasedání ZM konaného dne 19. 8.

2009 v 18 hodin v KS Pečky.
– Smlouvu o smlouvě budoucí − zřízení věcného břemene

mezi Městem Pečky a STP Net, s. r. o. Praha – lokalita Kandie II.
– Převedení finančního příspěvku na činnost TJ Sokol

Pečky za II. pololetí roku 2009.
– Platový výměr ředitelů příspěvkových organizací:

 Pečovatelské služby města Pečky p. Bc. Ivaně Zíchově
Kulturního střediska Pečky p. Věře Šukové
Rada neschvaluje:

– Po přezkoumání námitek dospěl zadavatel k následu−
jícímu závěru:

Námitky stěžovatele týkající se vyloučení z hodnocení
veřejné soutěže investiční akce „Snížení znečištění odpad−
ních vod města Pečky“ jsou nedůvodné. Zadavatel rozhodl
tak, že námitkám nevyhovuje a trvá na svém původním roz−
hodnutí o vyloučení sdružení uchazečů „Sdružení firem

ČOV Pečky“, vedoucí člen sdružení SYNER VHS Vysoči−
na, a.s. se sídlem Na Hranici 14, Jihlava a dalšího účastníka
sdružení JMA stavební společnost, s r.o. Pávovská 15b, Jih−
lava.
Rada ukládá:

– Starostovi města jednat s majitelem pozemku p. Šam−
šou ve věci prodeje jeho pozemku č.parc. 832/36 v bu−
doucí průmyslové zóně Pečky−jih a prodeje pozemku
v majetku města č. parc. 2226/23.

– Starostovi města uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí
− zřízení věcného břemene mezi Městem Pečky a STP Net,
s.r.o. Praha – lokalita Kandie II.

– Vedení města pozvat zástupce firmy AQUECON, s. r. o.
Praha na příští zasedání RM dne 24. 8. 2009 ve věci podání
vysvětlení.

– Finančnímu výboru ZM a vedoucí ekonomicko−správ−
nímu odboru zahrnout do návrhu rozpočtu roku 2010 fi−
nanční částku na výročí města – 85 let – Povýšení na město.

– Starostovi města neprodleně odeslat odpověď „Sdru−
žení firem ČOV Pečky“ ve věci podání námitky uchaze−
če proti rozhodnutí zadavatele.

Nabízím výuku, popřípadě doučování žáků ŽŠ i

studentů SŠ: český, anglický a německý jazyk.

Mgr. J. Lhotková, tel.: 774 811 432, e-mail:

lhotkova.jana@seznam.cz
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Ochrana životního prostředí

Koš na odkládání elektrospotřebičů a
s vysloužilými elektropspotřebiči

Koše na elektroodpad je možné
nalézt i na netradičních místech

V řadě prodejen elektro můžete nalézt
koše na požité elektrospotřebiče

ELEKTROWIN rozšiřuje

počet míst zpětného odběru
Stále více občanů už nemusí s menšími vysloužilými

elektrospotřebiči z domácností běhat do sběrných dvorů.
Kolektivní systém ELEKTROWIN při−
šel v roce 2008 s novinkou, která při−
spěje k dalšímu rozšíření sítě míst, kde
je možné zdarma odevzdat vysloužilé
elektrospotřebiče.

Více než 2200 prodejen v celé Čes−
ké republice bylo vybaveno (a další při−
bývají) speciálními sběrnými koši, do
kterých je možné odkládat především
menší zařízení, která v domácnostech
dosloužila, tedy například rychlovarné
konvice, fény nebo elektrické nářadí.
Počet míst zpětného odběru vyslouži−
lých elektrozařízení se tak po celé Čes−
ké republice podstatně zvýšil. Dosavad−
ní síť tvořená sběrnými dvory obcí se
rozšířila o další místa zpětného odběru
u posledních prodejců, kde je možné se
zdarma zbavit vysloužilých zařízení.

Máte v obci školu?

Rozvoji povědomí o zpětném odbě−
ru v rámci environmentální a ekologic−
ké výchovy ve školách věnuje ELEK−
TROWIN výraznou podporu.

K nejnovějším aktivitám patří pro−
jekt pro základní a střední školy Ukliď−
me si svět.

Výchozí myšlenkou projektu, který
ELEKTROWIN připravil ve spolupráci
se společností Terra–klub a pod zášti−
tou Ministerstva školství ČR, bylo za−
pojit děti a mládež ještě více než dosud
do zpětného odběru vysloužilých elek−
trozařízení. Od dubna 2007, kdy se pro−
jekt začal ve školách realizovat, se do
něj aktivně zapojilo více než 100 škol.
Převážně jde o školy, které se již tradič−
ně účastní vědomostní soutěže Eurore−
bus, jejímž je ELEKTROWIN jedním
ze stěžejních partnerů.

Díky projektu, do kterého se žáci za−
pojili, se tak vlastně zúčastněné školy
staly zároveň místem zpětného odběru.
ELEKTROWIN je vybavil sběrnými
koši s vyměnitelnými bagy, do nichž
žáci mohli nosit spotřebiče, které v je−
jich domácnostech už dosloužily. Ale

nejen to, některé školy začaly fungovat jako místa zpětné−
ho odběru pro celou obec, rodiče žáků, kteří ve snaze dětem
pomoci získat jednu ze zajímavých cen, vozili i velké do−
mácí spotřebiče.
     Tento způsob zpětného odběru měl hned několik vel−
kých výhod. Přiblížil dětem systém zpětného odběru elek−

trozařízení, pomohl dětem nasbírat po−
třebná kila do soutěže, díky systému
rychlého odvozu elektroodpadu vy−
sloužilá zařízení nikde dlouho nepře−
kážela, a navíc to často bylo do školy
blíž než na jiné, „zavedenější“ místo
zpětného odběru.

Co říkáte? Nevyplatí se

ve vaší škole zřídit

 podobné místo

zpětného odběru

a pomoci dětem

se zapojit do projektu

Ukliďme si svět?

Putující kontejner

     Nový program Putující kontejner za−
čal od října 2008 realizovat kolektivní
systém ELEKTROWIN v menších ob−
cích na území celé republiky. Je tak tro−
chu obdobou „železných nedělí“, kdy
občané měli tradičně možnost v daný ter−
mín odložit na určené místo železný šrot.
Teď tuto možnost budou mít s vyslou−
žilými elektrospotřebiči, které dosud
překážely v kůlnách, na půdách a ve
sklepech. Do sběrného dvora je to však
daleko a mnozí, zejména starší lidé,
nemají auto, aby je tam dopravili.
     Program je určen pro svazky obcí
a mikroregiony a vznikl s cílem dát ob−
čanům příležitost odložit bezplatně,
jednoduše a pohodlně již nepotřebné
domácí elektrospotřebiče na dostup−
ném místě všude tam, kde mají do sběr−
ného dvora příliš daleko nebo v okolí
jejich bydliště zcela chybí. Současně
jde v novém programu o zajištění toho,
aby odložené spotřebiče s ohledem na
ochranu životního prostředí zůstaly
kompletní a nepoškozené.
     Bližší informace mohou občané
získat buď na svém obecním úřadu,
nebo internetových stránkách:
 www.elektrowin.cz.
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Volby do Poslanecké sněmovny

Vážení spoluobčané − voliči, na několika příkladech z nedávné
minulosti si Vám dovolím nastavit zrcadlo kam se dostala naše
společnost od roku 1989 díky Vašim hlasům pro strany, které mají
ve svém názvu slovo demokratická.
Když se svého času jeden deník dotazoval Karla Schwarzenberga
na důvody nesplnění jeho veřejného závazku, že odejde z vlády, ve
které bude z korupce a zneužívání sociálních dávek podezřelý před−
seda KDU−ČSL, dostalo se mu pozoruhodného knížecího argu−
mentu .

Všichni Češi prý si zvykli podvádět stát. A tak mu prý stačí, že
bylo zastaveno šetření lidoveckého předsedy pro podezření z ko−
rupce. To, že dotyčný měl nedaněné statisícové příjmy a vedle toho
bral dávky pro sociálně slabé, už na újmu Schwarzenbergově cti a
společnému sezení ve vládě nebylo.

Komedie zpočátku na cti si zakládajícího, ale později velmi pruž−
ného a na funkci vší silou lpícího K. Schwarzenberga je pro dnešní
poměry a politiky jeho ražení typická. Čest, to je pro ně jen volební
a reklamní slogan určený pro veřejnost. Když ale dojde na lámání
chleba, pak dává takto profilovaná česká politická elita přednost
malé domů, kšeftu, ve kterém lze snadno prodat, zradit vlastní voli−
če, o zájmech ostatních občanů a majetku republiky nemluvě. Vý−
sledkem je bezbřehá ekonomická a politická korupce, velká hospo−
dářská a jiná kriminalita a daňové úniky, které v součtu za dvě
desetiletí připravily republiku nejen o stamiliardy, ale o biliony ko−
run. Kupříkladu očekávaný dvousetmiliardový schodek v plánova−
ných příjmech připravovaného státního rozpočtu na příští rok by se
zřejmě celý bez potíží zaplatil, pokud by policie, státní zastupitelství
a soudy řádně vyšetřily alespoň daňové úniky, krádeže, korupci a
kriminalitu kolem pouhých dvou kauz devadesátých let − aféry top−
ných olejů a aféry výroby alkoholu ze syntetického lihu.

Na šetření velkých daňových úniků a velké hospodářské krimi−
nality ale policie, státní zastupitelství a soudy neměly tehdy a nemají
ani dnes patřičnou odvahu. Zlé jazyky dokonce tvrdí, že ani nesměly
a dodnes nesmí šetřit tak důsledně a efektivně, jak by bylo zapotřebí.

O politických zábranách šetření velké korupce a tunelování zá−
jmů státu a veřejného majetku mluví ostatně i ministři vnitra a
předsedové vlád, obvykle tehdy, když střídají své předchůdce.
Mediální hry letošního náhodného italského setkání českých politi−
ků a lobbistů nejsou proto žádným objevením Ameriky. Výpočty
statistické pravděpodobnosti setkání předsedy ODS, místopředse−
dy ČSSD, šéfa a lobbisty státem kontrolovaného a k výprodeji při−
pravovaného monopolu ČEZ a bůhví koho ještě v italském letovisku
potvrzují, že politické a hospodářské obchody běží. Politický kšeft a
lobbing ústavních činitelů, posilování vazeb stranického a ekono−
mického zákulisí si dovolenou nikdy nebere. Koho to překvapuje, ať
se zaposlouchá do mlaskání těch nahoře, do jejich výmluv a zváží,
jaké důsledky plynou pro republiku a pro něj osobně a jeho rodinu
z nekonečných a stále se opakujících vrchnostenských korupčních
intrik, provoněných zrovna teď italským létem.

Ve funkčním právním státě, kde platí zákony a občanská a lid−
ská práva pro všechny stejně, nebylo by jistě proč se bát politiků,
sponzorů, lobbistů a agentů scházejících se potají v parlamentu, na
úřadu vlády, v zákulisí doma i kdesi v Itálii. Ve funkčním demokra−
tickém právním státě ale nežijeme. Je pro to víc než dost důkazů.
Špiclování, udávání, kádrování živých a mrtvých je v České repub−
lice těchto dní stejně běžné jako schůzky bezúhonné společenské
smetánky s korupčníky, jako tunelování podniků, mnohamiliardové
daňové úniky a malé domů jistých ústavních činitelů, zastupitelů,
politických špiček a jejich sponzorů.

V jakém rozvalu je právní vědomí špiček a jak bezzubé nebo
paralyzované je to, co nazýváme orgány právní ochrany, k tomu
postačí příklad, kterým jsem začal − aféra Čunek. Na to, aby se v
takzvané čunkovsko−schwarzenbergovské komedii zjistilo, jak se věci
mají, nestačila tenkrát celá Česká republika se svou policií a justicí.
Policie se sice pokoušela zjistit, zda došlo nebo nedošlo k trestné
činnosti, k poškození něčího majetku a veřejných zájmů. Státní za−

stupitelství jí ale kauzu šetřit a došetřit zakázalo. Policisté tak jen
ověřili, že existují milionové příjmy, pro které nemají spolehlivé
vysvětlení. S vysvětlením, kde se nedaněné prostředky vzaly, přišla
až soukromá agentura, kterou si na předsedu lidovců najal a zapla−
til nikoli snad neschopný ministr vnitra, policejní ředitel nebo nej−
vyšší státní zástupkyně, ale miliony na podobné účely oplývající
ministr zahraničí Schwarzenberg. To, zda je nebo není v suverén−
ním státě, nebo dokonce v právním státě možné, aby si ministr
zahraničí k šetření podezření z trestné činnosti svého ministerského
kolegy najal a osobně platil zahraniční agenty, by se mohli vyjádřit
především právní experti.

Topolánek, Paroubek, Schwarzenberg i lidovci a zelení už vlád−
li. O čem a s kým chtějí vést diskusi a o čem vlastně mají být podzim−
ní demokratické volby, když předvádějí, že vše je možné si koupit,
každého je možné špiclovat, pomlouvat, vydírat, udávat a korumpo−
vat? A bez obav z důsledků! Ani v době ekonomické krize mocenské
elity nepřemýšlejí o etice, o potřebách státu a o tom, že by respekto−
valy občany. Jdou zahnívajícím bahnem, ve kterém se naučily pohy−
bovat a bez kterého se ani před volbami ani po nich nejsou schopny
obejít. Vyznačují se etikou predátorů s pramalým pochopením pro
hodnoty slušného lidského soužití. A tak někdy prožívám jistou skepsi
nad lidskými kvalitami naprosté většiny těch, kteří zhruba před 20
lety slibovali demokracii, skutečnou vládu lidu, rovné šance pro
všechny a pomoc sociálně slabým.

Nyní záleží jen na Vás, jak v nadcházejících volbách rozhodnete
a komu dáte svůj hlas.

Luděk Vinohradník

1. staročeský řemeslný trh
17. září 2009 na Karlově náměstí v Kolíně

Trh bude probíhat od cca 8 hod. po celý den v jižní
a jihovýchodní části plochy Karlova náměstí, a to bez
stánků s pouťovými a asijskými výrobky. Většina pro−
dejců bude  dobově oblečena, většinou ve stylových stán−
cích a někteří budou i  řemeslo předvádět.

Trh je zařazen mezi doprovodné akce Dnů evropského
kulturního dědictví. Současně  bude s trhem od dopoled−
ních hodin probíhat Kašparův kolínský mimoriál.
Ukázky řemesel najdete na www.webtrziste.cz

Na co se můžete těšit

BRAŠNÁŘSKÉ A SEDLÁŘSKÉ VÝROBKY, DEKORATIV−
NÍ PŘEDMĚTY Z PŘÍRODNÍHO MATERIÁLU, DRÁTO−
VÁNÍ,DOBOVÁ A ROMANTICKÁ MÓDA, PANENKY,
MEDVÍDCI, DRAHÉ KAMENY − ukázka broušení, DŘE−
VOŘEZBA,GRILOVANÉ SÝRY, HÁČKOVANÉ A PLETE−
NÉ VÝROBKY, KAMENICTVÍ, KAMENE, KERAMIKA,
UKÁZKA, RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ OVČÍ VLNY, KOŘENÍ,
KOŠE PROUTĚNÉ − ukázka,KOVÁRNA − ukázka, KOŽE−
DĚLNÉ VÝROBKY, MEDOVÉ VÍNO A DALŠÍ VÝROBKY
Z MEDU, MORAVSKÉ VÍNO A BURČÁK, REPLIKY RUČ−
NĚ FOUKANÉHO SKLA (LESNÍ SKLO), RUČNÍ VÝRO−
BA DEKORAČNÍHO SKLA NAD PLAMENEM, ŘEMESL−
NÉ ZPRACOVÁNÍ ODĚVŮ ZE LNU A BAVLNY,
SMALTOVANÉ PLECHOVÉ KONVIČKY, BATIKOVANÉ
A MALOVANÉ ODĚVY, ŠPERKY KOVANÉ, TRDELNÍK
NA DŘEVĚNÉM UHLÍ, VÝROBKY Z PŘÍRODNÍHO KOR−
KU, VÝŠIVKY STROJOVÉ, HAČKOVANÉ ČEPIČKY, ZÁ−
STĚRY vše vlastní výroby.

��������������������
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Městská knihovna Svatopluka Cecha

Valkýra

Neuvěřitelný skutečný příběh plukovníka Clause von
Stauffenberga se stal námětem pro strhující thriller, který se
vrací k odvážnému a důmyslnému plánu na odstranění Adolfa
Hitlera.

V utajení

Policista Beckett se zrovna potýká s osobními problé−
my, když je převelen do elitní tajné policejní jednotky, kte−
rá v nebezpečných ulicích LA pronásleduje ty nejhorší
z nejhorších. Aby měla jednotka v boji s těmi nejdrsnějšími
kriminálníky šanci, musí její členové přistoupit na pravidla
podsvětí. Pak se ale jejich pravidla dostávají pod drobno−
hled policejní inspekce a holá existence jednotky je ohro−
žena. Ale tím největším protivníkem je nechvalně známý
zabiják, jenž řádí v ulicích LA.

Válka nevěst

Liv a Emma jsou od dětství nejlepší kamarádky, které při
sobě stojí v časech dobrých i zlých. Dokonce i jejich zásnuby
se odehrávají v rozmezí několika hodin a proto je celkem
pochopitelné, že obě chtějí uspořádat své svatby na stejném
místě– v jedinečném newyorském hotelu Plaza. Ale jejich
idylické přátelství je pryč, když zjišťují, že se jejich svatby
mají kvůli hloupé úřední chybě uskutečnit ve shodný čas...

Na DVD v městské knihovně
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Program září 09

Scházíme se každou středu 9–13 h.

2. 9. Setkání po prázdninách
Volná herna, zveme všechny stávající i nové maminky

a jejich děti.
5. 9. Pozor sobota – výlet na Nymburský jarmark a posví−
cení

Tradiční posvícení s bohatým doprovodným kulturním pro−
gramem, středověkými i soudobými stánky, pouťovými atrak−
cemi a řadou doprovodných akcí, doprava individuálně.
6. 9. Pozor neděle!  2. Putování za pohádkou

Pravá blondýnka 3

 – Annie a Izzy, blonďaté sestřenice Elle Woodsové, se
stěhují z Anglie do Kalifornie s přesvědčením, že růžové
šaty a malí pejsci jim postačí k tomu, aby sem ihned za−
padly a cítily se tu jako doma. Brzy však poznávají, že se
od svých spolužaček, které nepomyslí na nic jiného než
na peníze, přece jen trochu liší...

Underworld: Vzpoura Lycanů

se vrací k původům staleté krvavé války mezi aristokra−
tickými upíry a jejich někdejšími otroky Lycany. V dobách
temna se mladý Lycan jménem Lucian ujímá role mocného
vůdce, jenž sjednocuje vlkodlaky a v jejich čele se staví
krutému králi upírů Viktorovi, který je zotročil. K Luciano−
vi se přidává i jeho tajná láska Sonja a oba společně svádí
s upíří armádou souboj o svobodu Lycanů.

Město Amber

Posledních 200 let je útočištěm lidí podzemní město
Ember., které nyní stojí na pokraji zániku – ponoří se brzy
do tmy. Jedinou možností jak přežít, je utéci...

Rychlí a zběsilí

Bývalý trestanec Dom Toretto a agent Brian O'Conner
se kvůli zločinu ocitají v LA a opět obnovují své vazby.
Když jsou nuceni čelit společnému nepříteli, nalézají nej−
lepší způsob odplaty: posouvají hranice toho, co je za vo−
lantem možné, až za samotnou mez!

Z indiánského tábora mateřského centra Pramínek

V Dobřichově u památníku na Pičhoře, vstup do pohád−
ky bude otevřen v rozmezí od 15 do 16 h, více na samostat−
ných plakátech a na webových stránkách MC Pramínek.
9. 9. Říkanky a pohybová cvičení pro děti
16. 9. Ukázka ručně vyrobených šperků
Možnost jejich zakoupení. Program pro děti – veselé oma−
lovánky.
23. 9. Zpíváníčko s Míšou
Zpívání a hra na Orffové nástroje.
30. 9. Tvoření
Vstupné: 30 Kč, členové OS Maminky sobě 15 Kč, děti
zdarma. Poplatek za použitý materiál 10 Kč.

Kde nás najdete: Vzdělávací centrum Pečecka, Tř. J. Šver−
my 141, Pečky, 289 11. Kontakty:
722 671480, www.praminek.unas.cz

mcpraminek@seznam.cz

MC Pramínek

1 tisková strana Kč 2000

1/2 tiskové strany Kč 1000

1/4 tiskové strany Kč 500

1/8 tiskové strany Kč 250

Plošná inzerce v Pečeckých novinách

Řádková inzerce a společenská kronika

ZDARMA

Kulturní středisko připravuje:

Září 2009

kurzy: Taneční kroužky pro děti a mládež
Cvičení − aerobik
Cvičení − míče
Jóga

19. 9.
16,3O hod. Základní kurz společenského tan−
ce a chování.

Říjen
Rej masek
Zájezd Kudowa Zdroj
Divadelní představení
Koncert

Listopad

29. 11. 16,30 hod. Advent

Prosinec

4. 12. 19,30 h Travestishow
5. 12. 18,00 h Taneční mikulášská
6. 12. 14,00 h Mikulášská pro děti
19. 12.18,00 h Věneček
31. 12.18,00 h Silvestrovské  soutěže pro děti

19,00 h Ohňostroj

Leden 2010

1. 1. 2010 14,30 h Novoroční špacír oko−
lo města
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Bolest zubů není příjemnou věcí pro
žádného z nás, proto se každý obrací na
svého lékaře s žádostí o ošetření větši−
nou až na poslední chvíli. Nebylo tomu
jinak ani v mém případě, kdy musela být
provedena příslušná odborná ošetření
u MUDr. Jiřího Součka ve zdravotním

1. září tomu
bude 5 let,
co nás opustil
pan

Václav

Králíček

z Peček.

Dne 23. 9. 2009
oslaví své
krásné životní
jubileum
paní

Miroslava

Poláková
z Peček.

Vzpomíná družka a všichni,
kdo ho měli rádi.

Srdečně gratulujeme a přejeme
hodně zdraví do dalších let, lásku, štěs−
tí, pohodu a radost z pravnoučat.

Dcera Lenka
a syn Ladislav s rodinami.

Dne 21. září
uplyne čtrnáct
let, co nás
navždy opustila
naše milovaná
maminka a
babička
paní

Emílie Bláhová
z Dobřichova.

Stále vzpomínají
dcera Alena s rodinou
a syn Miloš s rodinou.

Vzpomínka

Poděkování

���

Společenská kronika

Z regionu

O Pečkách

Obecní zastupitelstvo se v době, o kterou se zajímáme, snažilo o zřízení
důležitých institucí.

V 80. letech 19. st. jedná o domku pro nemocné, později navrhuje zřídit proza−
tímní izolační nemocnici v č. 214 a zároveň žádat o nemocnici definitivní. Do
funkce obecního lékaře byl přijat Dr. Truneček. Také lékárna by měla v Pečkách
být, hnanecká stanice pro občany nuceně usídlované v obci, kam přísluší. Jednalo
se o stavbě věznice, jatek, zřízení záložny, hřebčinské stanice v č. 40, popř. 165,
dokonce se objevuje zmínka o okresním soudu v Pečkách.

Dbá se o hygienu stavbou první části kanalizace v délce 637 metrů a dláždě−
ním chodníků, které si snad majitelé domů měli pořídit sami. V zápisu z jednání
se konstatuje, že: „ač je ulice Palackého a Klicperova neupravena, majitelé
domů dláždění zřídit nemíní.“ V roce 1893 obec objednává pět zařízení k osvět−
lení ulic plynovým olejem.

Pro pohodlí občanů úřad několikrát žádá dráhu vystavět lávku přes trať v
místě pečecko – radimské silnice.

Cílem bylo také obec zkrášlit. Už v r. 1813 zřídili Jan a Kateřina Jeřábkovi, ona
rozená Vaváková z milčické hospody, kamenný kříž na pečecké návsi, který byl
téhož roku slavnostně vysvěcen děkanem dobřichovským Leonardem Navrátilem
(z Vavákových Pamětí).

Později stála na tomto místě kaplička, jež měla být v roce 1889 stržena a
nahrazena „vkusnější“. V té době už se uvažuje o stavbě katolického kostela, ale
jsou obavy, že by obec jeho stavbou brala na sebe velké závazky. Kaplička
zmizela v roce 1912, kdy už kostel stál.

V roce 1891 se jedná o vybudování kašny u domu č. 33, po čase je navrženo
postavení kašny na náměstí „z pískovce hořického a tvaru oválovitého“. S koneč−
nou platností je roku 1898 rozhodnuto postavit kašnu uprostřed náměstí. Starosta
K. Kříž ji postaví na svůj náklad (500 zl.) – „přítomní povstáním vzdávají dík
nelíčený panu dárci.“

                                                         Z. F.

���

středisku Pečky. Zákrok nebyl jednodu−
chou záležitostí a proto tímto vyslovuji
své poděkování p. MUDr. Jiřímu Souč−
kovi a sestřičce Evě Bednářové za veš−
kerou pozornost a péči, která byla ne−
zbytná k nemocničnímu čtrnácti
dennímu léčení. Také patří poděkování
pí. MUDr. Jandové, její sestře a zastupu−
jící sestře u MUDr. Jandy pí Nejedlé za
pomoc v kolapsovém stavu.

Děkuji, Jaroslav Březina – Tatce

Sdružení taoistického Tai Chi v Čes−
ké republice vás zve na Ukázkové cviče−
ní taoistického tai chi.

Taoistické tai chi je staré čínské zdra−
votní cvičení, které: pomáhá obnovit a udržet přirozené
zdraví, protahuje, posiluje a uvolňuje celé tělo, je výbor−
ným pomocníkem pro zvládání stresu, vyhovuje lidem kaž−
dého věku včetně seniorů.

Ukázka proběhne v pondělí 7. 9. 2009 od 18 hodin
v tělocvičně ZŠ Pečky, vlastní výuka začátečníků bude
zahájena v pondělí 14. září 2009 od 18 hodin tamtéž.
Bližší informace získáte: www.taoist.cz

Pozvánka Místní skupina ČKA

ve spolupráci
s Kulturním střediskem města Pečky
vás srdečně zve na přednášku

Mgr. Vladimíra Rišlinka –
pracovníka památkového ústavu

Ve středu 23. září 2009
v prostorách malého sálu Kulturního střediska města Pečky

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele

a bývalá fara ve Skramníkách
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  otvírací doba: Po–Pa 7–17 h
So!!! 7–12 h

� PŘI ZAKOUPENÍ

VNITŘNÍCH DVEŘÍ,

DOSTANETE OD NÁS KLIKY ZDARMA

� SLEVOVÁ AKCE

NA UCELENÉ ZAKÁZKY

� NOVĚ JSOU V SORTIMENTU

LEPIDLA A TMELY FIRMY HENKEL

ROZVOZ DO 5 KM ZDARMA!

Sledujte naše stránky a využijte

našich akčních slev a nových nabídek.

Chapa Stavebniny

Pečky Tř. 5. května
(za Edenem, býv. vrátnice ZPA)

Tel: 774 736 030
prodejna@chapa.cz, www.chapa.cz

MS WORD – základní

Od  úterý  24. listopadu 2009  od  18 do 21 h.
(4 lekce vždy v út a čt,

24. 11., 26. 11., 1. 12., 3. 12. 2009)
Celkem 12 hodin výuky / 870 Kč

MS EXCEL – základní

Od  úterý 12. ledna 2010  od 18 do 21 h.
(4 lekce vždy v út a čt

12. 1., 14. 1., 19. 1., 21. 1. 2010 )
Celkem 12 hod. výuky / 870 Kč

Kurzy práce s počítačem

Základy obsluhy PC

práce s textem

a internetem

Od  úterý 3. listopadu 2009  od 18 do 21:00 h.
(4 lekce  vždy v út a čt,

3. 11., 5. 11., 10. 11., 12. 11. 2009)
Celkem 12 hod. výuky/ 870 Kč

PIZZERIE
U REJNOKA
Přijme číšníka
nebo servírku

s praxí

Nástup ihned.
Dobré

platové podmínky,
mladý kolektiv.

www.pizzaurejnoka.cz
kontakt − tel. 723547621
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Psychologie pro každého

Přehled přednášek (říjen 2009–květen 2010)
Kvalita přednášek a metodické zpracování jsou zajištěny
ve spolupráci s ACADEMIA RERUM CIVILIUM–Vy−
sokou školou politických a společenských věd, s.r.o.,
Kolín. Přednášející: Mgr. Jana Mikšovská.

Vždy ve ČT v 16:00 hod.

1. Úvod do psychologie 8. 10. 2009
2. Syndrom neúspěšného dítěte 22. 10. 2009
3. Vývojová psychologie – etapy ve vývoji dítěte 5. 11.

a 19. 11. 2009
4. Stres a jeho působení na lidský organismus 3. 12. 2009
5. Postavení sourozenců v rodině 7. 1. 2010
6. Sociální zrcadlo 21. 1. 2010
7. Asertivita a její využití v praxi 4. 2. a 18.2.2010
8. Jaký vliv mají média a jak se mu bránit 4. 3. a 18. 3.
2010
9. Myšlení a řeč 1. 4. 2010

10. Paměť 15. 4. 2010
11. Patologické změny osobnosti 29. 4. 2010
12. Týmová práce 6. 5. 2010
13. Věci mezi nebem a zemí (hypnóza, minulé životy…)

27. 5. 2010

Témata jsou doprovázena testy, grafy, příklady ze živo−
ta…

Přednášky se konají od října 2009 do května 2010, 1×
za 14 dní v odpoledních hodinách ve Vzdělávacím centru
Pečecka a trvají 90 minut čistého času.

Zájemci se mohou přihlásit ke studiu Akademie vol−
ného času ve Vzdělávacím centru Pečecka, Tř. J. Švermy
141, 289 11 Pečky, tel. 321 621 662, 724 039 209. Kapa−
cita volných míst je omezena – ke studiu bude přijato
max. 20 osob. Zápisné činí 500 Kč.

Zápisné se hradí při odevzdání přihlášky, kterou na−
jdete na www.vzcentrum.cz nebo obdržíte přímo ve VCP.
Termín pro odevzdání přihlášek: 17. 8 –14. 9. 2009

Akademie volného času
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Vzdělávací centrum Pečecka,

třída Jana Švermy 141, Pečky, Tel.: 321 62 16 62, 724 39 209,

www.vzcentrum.cz

JAZYKOVÉ KURZY 2009/2010

Podzimní semestr: 21. 9. 2009–29. 1. 2010
Jarní semestr: 8. 2. 2010–11.6.2010
Přihlášky a platby: od 17. srpna do 14. září 2009
Přihlášky a platby: od 18. ledna do 29. ledna 2010

ANGLICKÝ JAZYK
1) Všeobecná angličtina pro začátečníky
(1× týdně 2 h) celkem 32 h/semestr
Den a čas: PO 16–17:30 h – učebnice: Face2face – Starter / úplní začátečníci
Den a čas: PO 18:00–19:30 h
Učebnice: English for Life / Elementary – pokračovací kurz
Den a čas: ČT 18:00–19:30
Učebnice: Face2face – Starter / úplní začátečníci
2) Všeobecná angličtina pro mírně pokročilé
(1× týdně 2 h) celkem 32 h/semestr
Den a čas: ÚT 17:30–19 h – učebnice: Enterprise / Face2face
3) Všeobecná angličtina pro středně pokročilé
(1× týdně 2 h) celkem 32 h / semestr
Den a čas: PO 18–19:30 h – učebnice: English for Life – Intermediate
Den a čas: ST –19:30 h
Učebnice: Oxford Word Skills (se zaměřením na rozvoj slovní zásoby)
4) Všeobecná angličtina pro ženy na rodičovské dovolené
Den a čas: PO + PÁ 9:30–11 h – (2× týdně 2 hod.) celkem 64 /semestr
Učebnice: Straightforward / Intermediate
Den a čas: ÚT + ČT 9:30–11 h – (2× týdně 2 h) celkem 64 h /semestr
Učebnice: Straightforward / Beginner (úplní začátečníci)
5) Angličtina pro školáky (8–10 let)                                                         NOVÉ!!!
Den a čas: ÚT  14–15 h – Cena: 800 Kč/semestr (učebnice není zahrnuta v ceně)

FRANCOUZSKÝ JAZYK
(1x týdně 2 hod.) celkem 32 h /semestr
1) Francouzština pro začátečníky
Den a čas: ČT 17–18:30 h – učebnice: CONNEXIONS I
2) Francouzština pro středně pokročilé
Den a čas: ÚT 17:15–18:45 h – učebnice: CONNEXIONS II

ŠPANĚLSKÝ JAZYK
Španělština pro začátečníky                                                                        NOVÉ!!!
Den a čas: Čt 17 –18.30 h

Všeobecné podmínky:
– cena: 1 800 Kč / semestr / kurz 1× týdně; 2 000 Kč / semestr / kurz 2× týdně
(ženy na rodičovské dovolené)
– platbu je možno provést hotově nebo bankovním převodem
– kurzovné se nevrací s výjimkou dlouhodobého onemocnění
– učebnice nejsou zahrnuty v ceně
– max. 12 posluchačů ve skupině, do kurzů je možno přistoupit kdykoliv (cena se
snižuje dle data nástupu).

VÝTVARNÉ STŘEDY

S MAGRÁTOU
Kreativní trávení volného času pro
malé i velké – podzim a zima 2009

DĚTI 5–9 let od 16 h
DOSPĚLÍ od 17 h

středa 9. září
16 h Chytání podzimního sluníčka

Pojďte si s námi vyrobit pestré slu−
níčko z CD. Bude vám připomínat let−
ní paprsky v době deštivého podzimu.
17–22 h Košíkaření s Magrátou I

Rozcvička pro začátečníky i pokro−
čilé. Seznámení se s materiálem. Pletení
jednoduchých ošatek japonskou vazbou
+ volná tvorba dle pokročilosti a zájmu.

středa 30. září
16 h – Sádrová smršť
Sádrové odlitky motýlů, ještěrek, ry−
bek a mušlí si můžete omalovat akry−
lovými barvičkami, aby byly jako živé.
17–22 h Košíkaření s Magrátou II

Pletení ošatek a ubrouskovníků po−
mocí dna z překližky + volná tvorba
dle pokročilosti a zájmu.

středa 21. října
16 h Barevné prostírání

Barevné prostírání bude ozdobou
každé kuchyně. Pestrou koláž z barev−
ných papírů, prosekanou raznicemi, oz−
dobenou flitry a kresbou zalaminujeme
do folie a tak vám vydrží dlouhá léta.
17–22 h Košíkaření s Magrátou III

Pletení táců s uchem na překližce.
Využití pásků a šény + volná tvorba
dle pokročilosti a zájmu.

středa 11. listopad
16 h Martinská dílna

Naučíte se s námi houpacího koně
i s Martinem. Malá mobilní hračka z pa−
píru vám udělá radost.
17–22 h Košíkaření s Magrátou IV
Rybky pestré, pruhaté s korálky i bez.
Pletené japonskou vazbou + volná tvor−
ba dle pokročilosti a zájmu.

středa 2. prosince
16 h Mikulášská dílna
Vánoční maxi koule vyrobené z kre−
pového papíru, flitrů, alobalu a korál−
ků budou krásným dárkem, nebo oz−
dobou na vánočním stromě.
17–22 h Košíkaření s Magrátou V

Vánoční dárky osobně vyrobené
udělají největší radost! Volná dílna, kde
si vyrobíte dárky pro své nejbližší.

Kapacita omezena – 10 dětí / osob
Přihlášky do 4. září 2009 na všechny lekce nebo jeden týden před každým

termínem (v případě volných míst).
Kurzovné včetně použitého materiálu:

děti 150 Kč / jedna lekce,
dospělí 450 Kč / jedna lekce

Pokaždé si odnesete hotový výrobek!
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Nábor

Minigolfclub Pečky zve děti starší 12. let

do svého oddílu.

Tréninky jsou v pondělí a ve středu

na zrekonstruovaném

18.dráhovém hřišti

za Kulturním střediskem Pečky.

Info. Na tel. 775 630 446

nebo 606 506 858  p. V. Šuková

Nábor

Volejbalový oddíl Spartak Pečky

zve do svých mládežnických družstev

děti, ročník narození 1997–2001. Po

dohodě je možné přijmout

 i jiné ročníky.

Do konce září nás najdete

na antukových kurtech

vedle fotbalového hřiště.

Od cca poloviny října v Parkhale

a Sokolovně.

Úterý: 15.00 – 18.00 hod.

Pátek: 15.30 – 19.00 hod.

Nebo na mob. telefonu.: 603 436 192

R. Růžičková

Volejbal
V sobotu 18. 7. se do Peček sjela družstva na 10. turnaj

smíšených šestek. Po rozehrání turnaje si však postavilo
hlavu počasí a spustil se vytrvalý déšť. Turnaj se musel
ukončit hned po druhém zápase. Za dobu trvání tohoto
turnaje nám počasí nepřálo poprvé a snad i naposled.

Začátkem srpna už jsme obdrželi rozlosování pro Okres−
ní pohár žen a rozpis turnajů pro mládež.

Ženy

28. 8. 17 hod. SKP Nymburk A doma
4. 9. 17 hod Sadská
5. 9. 10 hod. SKP Nymburk  B doma
11. 9. 17 hod. Lysá n. L. C
18. 9. 17 hod. Poděbrady doma
19. 9. 10 hod. Lysá n. L. B
25. 9. 16:30 hod Kostelní Lhota doma
3. 10. 10 hod. Kostomlaty n. L.

Mládež

12. 9. kvalifikace starší žákyně Praha
13. 9. kvalifikace mladší žákyně Praha
19.–20. 9. kvalifikace mini žákyně Praha

3.–4. 10. první turnaj Přebor Prahy mladší žákyně
10.–11.10. první turnaj Přebor Prahy starší žákyně

první turnaj Přebor Prahy mini žákyně

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.

Rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT ČR

V Městské knihovně

v Pečkách

si můžete za 28 Kč

zakoupit novou

cykloturistickou

mapu

Labsko-

Cidlinská oblast.


