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8. číslo cena 6 Kč X. ročník srpen 2009

Revitalizace

centrální části Peček –

park Za Sadem
Usazením uměleckého díla s názvem

Labyrinty jsme zakončili práce na moder−
nizaci prostředí před Kulturním domem
vše za významného přispění tzv. „evrop−
ských peněz“ z Regionálního operační−
ho programu Středočeského kraje. Dou−
fám, že umělecký návrh pana Akad.
sochaře L. Piskláka (na fotografii v popře−
dí) zaujme a bude nám připomínat význam
labyrintů a to je co nás provází na cestě
životem – hledání a poznání.

Touto stavbou jsme nezískali jen
hezké místo k zastavení uprostřed Pe−
ček, ale také jsme si mohli vyměnit ka−
nalizační a vodovodní řád, veřejné
osvětlení a vybudovat odstavné par−
koviště pro osobní automobily parku−
jící při akcích konaných v Kulturním
domě a Vzdělávacím centru.

Celý nově zrekonstruovaný park je
nepřetržitě monitorován kamerou
s nočním viděním, která je napojená
na centrální bezpečnostní kamerový
systém umístěný v policejní služebně
v Pečkách a na MěÚ.

Děkuji všem, kteří se na tomto pro−
jektu podíleli, zejména bych ale chtěla
poděkovat paní Ing. Jitce Dupalové ze
subdodavatelské firmy BDM Stavební
a.s. Písek a panu starostovi Milanovi
Urbanovi za skvělou spolupráci.

Slavnostní zahájení a předání par−
ku bude dne 20. 8. srpna od 11 h, na
které si Vás tímto dovoluji co nejsrdeč−
něji pozvat.

Nová kniha Pečky - napříč časem od Františka Růžičky

je v prodeji na městském úřadě, v městské knihovně

a ve Vzdělávacím centru Pečecka.
Pečky – napříč časem
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Rada města Peček
konaná dne 29. června 2009

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

V 15.30 h se na zasedání rady města dostavil ředitel Zá−
kladní školy Pečky Ing. Mgr. Luboš Zajíc. Dostavil se, aby
informoval RM o připravované petici rodičů žáků ZŠ Peč−
ky. Petice se týká budoucích třetích tříd. Stav dětí klesá
a počet dětí se v budoucích třetích třídách snižuje. Počet
žáků by se měl snížit na 59. Proto je nutné ze stávajících tří
tříd udělat pouze třídy dvě.

Ředitel pohovořil o připravovaných opatřeních na obou
stupních ve škole jednak ohledně organizace volitelných
předmětů a jednak také i co do organizace úvazků učitelů.
Pouze přijetí těchto opatření přinese úspěch v tzn. dohado−
vacím řízení, týkající se financování provozu školy.
Rada bere na vědomí:

– Informaci starosty ohledně přidělení dotace na rekon−
strukci chodníků včetně možného uložení kabelu veřejné−
ho osvětlení.

– Zápis z jednání školské rady ZŠ Pečky.
– Vyhlášení II. kola přijímacího řízení žáků MŠ Mašin−

ka Pečky na školní rok 2009–2010.
– Informaci starosty o průběhu výběrového řízení na in−

vestiční akci „Rekonstrukce ZUŠ Pečky“.
– Informaci starosty o průběhu výběrového řízení na in−

vestiční akci „Snížení znečištění odpadních vod Pečky“.
– Zápis pracovní skupiny pro pravidla na udělování oce−

nění města s tím, že tato budou předložena na příštím zase−
dání ZM.

Rada schvaluje:
– Zakoupení a instalaci zrcadla o rozměrech 800×1000 mm

a jeho umístění na křižovatku ulic Hálkova a Letohradská.
– Zařazení žádosti o zrušení poplatků u ubytovacích

kapacit na program příštího zasedání ZM.
– Podání žádosti v rámci realizačního projektu Středočes−

kého kraje o přidělení odpadových nádob na tříděný odpad a
to v počtu 10 ks (4 ks na papír, 4 ks na plasty a 2 ks na barevné
sklo). Pokud budou tyto nádoby městu poskytnuty, musí z
rozpočtu města zakoupit 4 nové kontejnery.Na
základě informace starosty přijetí dotace na rekonstrukci chod−
níků včetně možného uložení kabelu veřejného osvětlení.

Na základě žádosti ukončení nájemní smlouvy č. j. 1017/
2009 ze dne 14. 5. 2009 dohodou mezi Městem Pečky
a MAS Podlipansko, o. p. s. dohodou k 15. 9. 2009.

– Prodloužení nájemní smlouvy s Věrou Horváthovou,
bytem V Kaštánkách 20 do 31. 12. 2009.

– Poskytnutí finančního příspěvku oddílu vodní turisti−
ky na pokrytí nákladů spojených s pořádáním programu
pro děti na akci „Mašinka 2009“.

– Uzavření SOD s firmou DOM stavební, s. r. o. Hradec
Králové na provedení oprav betonového základového zdi−
va na sportovní hale Pečky – severní strana do ul. Barákova
včetně odvodnění dešťových vod.
Přidělení bytu č. 22 v domě čp. 218 p. Marcelu Novákovi
Pečky, Masarykovo nám. 78.

– Termíny zasedání RM v období prázdnin 20. 7. 2009 a
10. 8. 2009, termín zasedání ZM 19. 8. 2009 od 18.00 hod.
v KS Pečky.

– Na základě výsledku hodnocení výběrové komise uza−
vření SOD na investiční akci „Rekonstrukce ZUŠ Pečky“ mezi
zhotovitelem Městem Pečky a firmou JMA stavební, s. r. o.
Jihlava.

– Zmocňuje starostu města k uzavření smlouvy o dílo na
zpracování PD na chodníky s vítězem výběrového řízení
(na základě obdržené dotace SFDI).

– Zmocňuje starostu k uzavření mandátní smlouvy na
zpracování žádosti o dotaci udržitelné využívání zdrojů ener−
gie SFŽP investiční akce „Zateplení staré budovy Základní
školy Pečky“ s vítězem výběrového řízení.
Rada ukládá:

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové
připravit potřebné podklady pro odkoupení pozemků od
současných vlastníků za účelem výstavby příjezdové ko−
munikace do průmyslové zóny v lokalitě Varhánky.

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové ve
spolupráci s projektantem Ing. Linhartem firma Inprojekt
Poděbrady připravit potřebnou projektovou dokumentaci
na rekonstrukci chodníků v ulici Tř. 5. května od podchodu
po pravé straně pokračujícím úsekem na Masarykově nám.
směrem k lékárně.

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové
připravit SOD mezi městem Pečky a DOM stavební, s. r. o.
Hradec Králové na opravu betonového základu sportovní
haly Pečky.

– Starostovi města uzavření SOD na zhotovitele inves−
tiční akce „Rekonstrukce ZUŠ Pečky“ mezi městem Pečky
a JMA stavební společnost, s. r. o. Jihlava, Pávovská 15b po
dodržení všech zákonných lhůt zákona o zadávání veřej−
ných zakázek.

Zahrada živá
V návaznosti na tento veřejný prostor před kulturním

domem město Pečky požádalo v rámci nově vyhlášeného
dotačního titulu Regionálního operačního programu Středo−
českého kraje pro rozvoj venkova o peníze na vybavení bý−
valé školní zahrady. Tato zahrada by se příští rok měla pro−
měnit v bezpečný víceúčelový koutek navazující na nový
park a měla by sloužit pro volnočasové aktivity dětí a mláde−
že. Nedílnou částí využití by měly být aktivity žáků základní
školy – venkovní výuka, školního klubu a družiny s pedago−
gickým vedením a měla by být zároveň v odpoledních hodi−
nách volně přístupná i pro ostatní návštěvníky. Návrh vhod−
ně dotváří daný prostor a bude vybaven vícekapacitním
herním prvkem s umělou dopadovou plochou, venkovními
lavicemi zastíněnýmivýsuvnou markýzou pro školní výuku,
pingpongovým stolem, pískovištěm pro nejmenší děti, men−
ším pódiem pro různá kulturní vystoupení. Opraven by měl
být kamenný sokl a doplněna zeleň vč. odstínění od rušné
komunikace. Dále by mělo být rekonstruováno osvětlení,
umístěny lavičky a další drobné herní prky tak, aby daný
prostor nabízel dostatečný komfort pro různé způsoby tráve−
ní volného času.

 Ing. Věra Růžičková
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Základní škola Pečky – co se nevešlo v červenci

Bláznivý denDopravní hřiště v Kolíně

Exkurze v Muzeu výtvarných umění

Exkurze na farmě va Velkých Chvalovicích

Muzeum čokolády

Přírodovědná výstava v Kolíně
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Květinový den
V letošním roce vybrali dobrovolníci částku 10 868 Kč. Děkuji

všem, kteří přispěli i pomocníkům, kteří obětovali své volno pro
tuto akci.

Od druhé poloviny 19. století se Pečky vzmáhaly, vzni−
kaly továrny, vyrůstaly nové stavby, byly zakládány spol−
ky, rozvíjel se kulturní život.

O pečeckém školství si čtenáři Pečeckých novin přečetli před
nějakou dobou, proto jen krátce. První škola byla dřevěný domek
při dnes již neexistující strouze Kocandě v č.76. Domek byl krytý
došky, měl jednu školní světnici pro 105 dětí. Nová škola byla
postavena r.1823 pod č. 89 a učilo se v ní do roku 1877, kdy vznikla
nová školní budova č.184. Škola, jak ji známe dnes, je z roku 1901
– dívčí, 1909 – chlapecká.

Pár zajímavostí: Obec chvalovická měla v roce 1873 89 dětí
školou povinných, které by měly chodit do Peček, ale „pro nemajet−
nost v obleku tu samou nenavštěvují“, proto se Chvalovice od školy
pečecké odškolí. Chvalovičtí chtějí školu vlastní, avšak v případě
nepovolení přispějí na stavbu školy pečecké.

V roce 1900 musela být podána žádost o zřízení poboček při
4. a 5. tř. obecné školy dívčí i chlapecké. Počty školáků rostly, takže
tyto třídy měly celkem 303 žáků. Řešením byla nová školní budova.

Stavební náklady na ni byly hrazeny z výpůjčky u Kolín−
ské spořitelny ve výši 110 000 K s úrokem 5 procent. Do
zástavy byl dán dům č.141 se stavební parcelou a zahradou.
Doba splatnosti byla vypočítána na 36 a půl roku. Pozemek
byl získán výměnou s pečeckým velkostatkem, plány a roz−
počet svěřeny architektu Dlabačovi.

Získat prostředky na různé aktivity byl vždycky problém a za−
stupitelstvo muselo hledat zdroje. Např. pro stavbu školy v r. 1877
se měly peníze získat prodejem obecního hostince a staré školy
a také byl dán návrh na účel stavby věnovat pivní daň – 1 kr. z 1 litru
piva a daň kořaleční – z 1 litru 4 kr.                                         Z. F.

Z regionu –  Pečkách

Kulturní středisko Na výstavě ZUŠ v knihovně

Na návštěvě v městské knihovně

Minigolfový turnaj
V neděli se konal 2. minigolfový turnaj pro příchozí veřejnost na
zrenovovaném minigolfovém hřišti v Pečkách. Vítězem v dětské
kategorii se stal Martin Vrzal, druhý byl Aleš Mráz a třetí Petr
Bulan. V dospělých byl první Lukáš Michálek, druhý Jaroslav Bu−
lan a třetí David Rejzek. Děkujeme firmě SALUM Český Brod za
dárky , Městu Pečky a Středočeskému kraji za finanční podporu při
opravě tohoto hřiště.V. Šuková

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
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Dne 11. 8.
tomu bude
100 let
co se narodil
náš drahý
manžel,
tatínek,
dědeček
a pradědeček,
pan

Dne 15. 8. 2009
vzpomeneme
nedožitých
60 let
našeho
milovaného
syna,
manžela, táty,
dědy

Překrásné
životní
jubileum
85 let oslaví
dne
27. 8. 2009
paní

Libuše

Vrbová.

Společenská kronika

Vzpomínka

���

Václav Potměšil,
odborný učitel.

S láskou vzpomíná rodina.
Vzpomeňte s námi

Václava Brezmena,
který nás opustil 8. 12. 2006.
Kdo jste ho znali vzpomeňte s námi.

Za tichou vzpomínku děkuje všem
celá jeho rodina.

Štěstí, zdraví, přejem Tobě,
ať Ti je tu s námi dobře.
Štěstí, zdraví, dlouhý věk,

ať jsi s námi do sta let.

Milá maminko, babičko a prababič−
ko, chceme Ti touto cestou poděkovat
za vše, co jsi pro nás udělala a stále
děláš.

S úctou a láskou děti, vnoučata
a pravnoučata.

Přání

Každá koruna dobrá

Ceny energií stále stoupají. A tak
se každá domácnost snaží ušetřit, kde
se dá. Nárůst spotřeby elektrické ener−
gie v České republice za období let
1989−2005 činil osm procent, v oblas−

ti domácností však až 53 %. Málokdo
si však uvědomí, že velkých úspor
může dosáhnout i koupí nových, ener−
geticky úsporných elektrospotřebičů.

Dnešní lednice pracuje

za čtvrtinu
Je známo, že dnešní průměrná prač−

ka spotřebovává o 44 % méně elektric−
ké energie a o 62 % méně vody než
průměrný model roku 1985. Špičkové
lednice si dnes vystačí s pouhou čtvr−
tinou energie ve srovnání s typickým
modelem roku 1990.

Podle průzkumu z letošního léta
99 % českých domácností vlastní ales−
poň jednu lednici, 50 % z nich je starší
než pět let. Novou ledničku si 55 %
českých domácností pořizuje nejčas−
těji jednou za šest až deset let. Kvůli
poruše ji přestává používat 47 % do−
mácností, 47 % odůvodňuje tento krok
nákupem nového, lepšího modelu.
U praček je vybavenost domácností
podobná, vlastní je 96 % z nich. Star−
ších pěti let je 48 % praček.

Možná by stálo za to, sednout si
a spočítat, kolik bychom v domácnos−
ti ušetřili, kdybychom si koupili spo−
třebič nový, energeticky úsporný.
I když jde jednorázově o nezanedba−
telný výdaj, návratnost se kvůli rostou−
cím cenám energií výrazně zrychluje.

Orientaci, který spotřebič je úsporný
a který ne, by nám měl poskytnout ener−
getický štítek. Základní vodítko je
označení energetické třídy, jež se zna−
čí písmeny od A pro ty nejúspornější
až po G. Štítek zařazuje spotřebič do
konkrétní energetické třídy a přináší
i další užitečné informace (spotřeba
vody, hlučnost apod.).

Kam odložit

vysloužilý elektrospotřebič
V každém případě při nákupu no−

vého výrobku vyvstává otázka: Kam
s tím starým?

Starou, ale ještě funkční lednici
13 % domácností někomu zdarma vě−

nuje, osm procent prodá do bazaru
nebo prostřednictvím inzerátu a stej−
ných osm procent takový spotřebič ně−
jakým způsobem dál používá.

Společnost ELEKTROWIN, a. s. vy−
budovala v České republice pro obča−
ny síť míst, kde je možné vysloužilé
elektrozařízení odložit s průměrnou
dostupností 3900 obyvatel. Dnes jejím
prostřednictvím pokrývá města a obce,
ve kterých žije přes 87 % obyvatel ČR.
Sběrná místa jsou vytvořena především
ve sběrných dvorech měst a obcí
a u prodejců elektrozařízení. Sběrných
dvorů je ke konci roku 2008 zapojeno
více než 600 ve 440 městech, prodejců
2200 prodejen elektrospotřebičů a sběr
probíhá také prostřednictvím mobil−
ních svozů, které jsou smluvně zajiště−
ny ve více než 4000 obcích.

Elektrowin – chráníme životní prostředí

Na akcích Elektrowinu se dětí učí,
kam patří vysloužilé elektro

I moderní rychlovarná konvice může
šetřit rozpočet domácnosti

Lednice označená A+ šetří nejen pe−
níze, ale i ŽP



08 / 20097



Pečecké noviny 8

Lhotecká cyklostezka

získala další důležitou podporu.

Skvělá zpráva přišla koncem měsíce května z kolínské au−
tomobilky TPCA Toyota Peugeot Citroën. Ta ve spolupráci
s nadací Partnerství uzavřela pátý ročník grantového progra−
mu Partnerství pro Kolínsko, jehož prostřednictvím každoroč−
ně podporuje rozvoj širšího kolínského regionu částkou 4 000
000 Kč. V konkurenci celkem 60 předlo−
žených projektů se Pečeckému regionu
podařilo získat z tohoto grantu 400 000
Kč, což bylo vůbec nejvíc ze všech 19
úspěšných žadatelů.

Komisi tak jednoznačně zaujal ná−
ročný projekt, který se již třetím rokem
snaží získávat finanční prostředky na
projektovou přípravu pro výstavbu cyk−
listické stezky Písková Lhota – Kostel−
ní Lhota – Sadská. Ta by měla v budouc−
nu pomoci naléhavému řešení
bezpečnosti provozu cyklistů na vůbec
nejfrekventovanější silnici v regionu
mezi Sadskou a Poděbrady. Zároveň by cyklostezka měla
sloužit obyvatelům severní části regionu pro každodenní
dojížďku do škol a zaměstnání. V neposlední řadě by se
cyklostezka měla stát alternativním prostředkem pro tráve−
ní volného času a to především díky budoucímu přímému
a bezpečnému napojení na dálkovou trasu Labské stezky.

Na přípravě projektu cyklostezky od počátku spolupra−
cují obce Sadská, Kostelní Lhota a Písková Lhota s Pečec−
kým regionem. „Díky každoroční finanční podpoře z kraj−

Lhotecká

cyklostezka

ského rozpočtu Středočeského kraje se nám podařilo získat
prostředky na nákladnou projektovou dokumentaci cyklos−
tezky. Tohle je ale další významná pomoc, která ulehčí na−
šemu, resp. obecním rozpočtům“, upřesňuje tajemnice Pe−
čeckého regionu a ředitelka MAS Podlipansko, o. p. s.
Markéta Pošíková a upozorňuje tak na skutečnost, že po−
kračování přípravy projektu bylo značně ohroženo nemož−
ností získat další prostředky. Peníze z grantu TPCA tak účel−
ně doplnily chybějící nezbytné aktivity v projektu, na které
se nepodařilo získat prostředky z jiných zdrojů. A na co
budou tedy finance směřovány? „Naprostá většina grantu
půjde na dokončení všech stupňů projektové dokumentace,

především pak na samotné ře−
šení komplikovaného křížení
cyklostezky se železniční tratí
u Sadské“, dodává Pošíková.
Menší část peněz pak bude vě−
nována například na propaga−
ci projektu a také na přípravu
žádosti pro úspěšné čerpání fi−
nančních prostředků z fondů
EU a prostředků státního roz−
počtu na samotnou výstavbu
stezky.

Ještě dlouhou dobu ale
potrvá, než se první cyklisté pro−

jedou po nové cyklostezce. V nadcházejícím období čekají
představitele mikroregionu složitá projednávání s drážními in−
stitucemi a následné získání nezbytného stavebního povolení
pro oba úseky. Vzhledem k náročnosti celého procesu se před−
pokládá, že celý projekt bude rozdělen na dvě etapy, přičemž
jako první se zrealizuje úsek mezi Pískovou a Kostelní Lho−
tou, pro který je již vydané územní rozhodnutí. „Pokud všech−
no půjde opravdu jak má, v polovině příštího roku bychom
mohli začít stavět první etapu“, uzavírá M. Pošíková.

Tomáš Drobný

Venkovská tržnice se představuje

Venkovská tržnice je projekt, na kterém spolupracuje
šest místních akčních skupin (MAS Podlipansko, o. p. s.,
MAS Krajina srdce, o. s., MAS Sdružení Růže, o. s., MAS
Jemnicko, o.p.s., Lípa pro venkov, o. s., MAS LAG Strako−
nicko, o. s.),  z celé naší republiky.

Realizací projektu, který je financován Evropským ze−
mědělským fondem pro rozvoj venkova, vznikne šest part−
nerských informačních center pro šest venkovských území
s informačním systémem, prostřednictvím kterého budou
moci obyvatelé jednotlivých regionů sledovat a využívat
nabídku místních produktů a služeb a budou informováni o
místních akcích. Kompletní informační systém bude dopl−
něn o katalogy.

Katalogy vzniknou na základě databáze, která bude
zveřejněna i v elektronické podobě na portálu
 www.venkovskatrznice.eu. Katalog, distribuovaný do všech
domácností daného regionu zdarma, bude mít funkci pro−
pagační a informační. Naleznete v něm návod, jak používat
elektronickou verzi katalogu na webových stránkách a jaké
jsou jeho další možnosti využití.

V měsících červen až srpen proběhne příprava naplnění da−
tabáze. Na území všech 53 obcí regionu Podlipansko budou
proškolení tazatelé navštěvovat podnikatele, firmy i před−
stavitele všech organizací, spolků i občanských aktivit.
„Věříme, že se nám podaří sestavit ucelenou a unikátní da−
tabázi, která nám umožní prezentovat a propagovat náš re−
gion a šikovné lidi v něm nejen místním lidem, ale i návštěv−
níkům a potenciálním zákazníkům z blízka i daleka.“ říká
ředitelka MAS Podlipansko, o. p. s., která je zároveň projek−
tovým managerem Venkovské tržnice a pokračuje: „Taza−
tele jsme také seznámili s dalšími aktivitami naší organiza−
ce, s kterými chceme jejich prostřednictvím seznámit právě
podnikatele a neziskové organizace na našem území. Jedná
se především o program LEADER, v rámci něhož budeme do
regionu rozdělovat peníze. Další možnost podpory našich
šikovných lidí je značka Polabí – regionální produkt®, jejíž
je MAS Podlipansko koordinátorem. Snažíme se zkrátka
maximálně podpořit náš region.“

Osloví−li vás tedy náš tazatel, věnujte mu chvilku svého
času. Věříme, že se vám tato investice do našeho společné−
ho projektu mnohonásobně vrátí.

Michaela Roškotová, MAS Podlipansko, o. p. s
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Podporujeme domácí výrobky

„V rámci projektu ‚Vandrování Podlipanskem‘ jsme zalo−
žili značku »Polabí – regionální produkt®«. Prostřednic−
tvím této značky chceme místním obyvatelům, ale
i návštěvníkům představit výrobky, které vznikají díky
šikovnosti místních výrobců. V dnešní době přesycenosti
trhu dovozovým zbožím, cítíme potřebu podpořit úsilí těch−
to lidí.

Půjde o propagaci v novinách, budeme vydávat katalo−
gy, účastnit se výstav, jarmarků, veletrhů.“  uvedla Micha−
ela Roškotová,  koordinátor místní akční skupiny (MAS)
Podlipansko, o. p. s.

Polabí bylo devátým regionem v Česku, kde se znače−
ním začali (po oblastech Krkonoše, Šumava, Beskydy, Mo−
ravský kras, Orlické hory, Vysočina, Górolsko Swoboda (Jab−
lunkovsko), Moravské Kravařsko (Poodří)). Nově se připojil
region Podkrkonoší.

Značka „Polabí – regionální produkt®“ je podporována
Zlatým pruhem Polabí, o.p.s, MAS Svatojiřský les, MAS
Pošembeří, MAS Vyhlídky a MAS Mezilesí.

Žádosti o značku posuzuje certifikační komise, ve které
jsou minimálně z poloviny zastoupeni sami výrobci. Právo
na užívání značky získá výrobce na dva roky. Po uplynutí
této lhůty má možnost zažádat o značku znovu.

„V tuto chvíli je certifikováno pět výrobců z celého Po−
labí. Jsou to pan Točík z Loukonos, který se zabývá intarzo−
vanou dřevovýrobou, paní Provazníková z Včelařské farmy
Veletov, kovář Stanislav Kouba z Lysé nad Labem, dráteni−
ce Lada Borecká z Krchleb a nakonec pan Jandl, majitel
zahradnictví v Dobrém Poli u Kouřimi, který získal značku
pro své hrnkové květiny“ říká ředitelka MAS Podlipansko
Markéta Pošíková.

Noví zájemci o značku mohou podat žádost, kterou
naleznou na www.podlipansko.cz, nebo www.domaci−vy−

robky.cz, do 4. září 2009. Předávání certifikátů je pláno−
váno na říjen 2009 na zámku Kačina, při akci Hubertova
jízda.
Domácím výrobkům z Podlipanska a celého Polabí je ur−
čena již zmiňovaná značka „Polabí – regionální pro−
dukt®“. Ucházet se o ni mohou výrobci z území od Měl−
níka po Kolín „Chtěli bychom značkou podpořit místní
výrobce a řemeslníky a pomoci jim zviditelnit jejich akti−
vity. Pro některé větší firmy není tato značka prvořadou
záležitostí, ale určitě ji mnozí využijí a zdůrazní tak pří−
slušnost k regionu,“ říká koordinátor projektu značení
domácích výrobků v Polabí Michaela Roškotová.

V dnešním globalizovaném světě sílí potřeba  zachovat
identitu regionů. Důležitou prioritou  je propojení mezi šetr−
ným využíváním přírodního bohatství, místními tradicemi
a kulturou s hospodařením člověka  v krajině a ekonomic−
kou prosperitou regionu.

Regionální značení výrobků je jedním ze způsobů, jak
posílit charakter a jedinečnost určitého území a zároveň je
využít ve prospěch jeho obyvatel.

Nyní MAS Podlipansko, o. p. s. nabízí svým výrobcům
ještě další možnost podpory.

V rámci projektu Leader bude MASka rozdělovat pení−
ze do regionu a jedním z cílů je podpořit vývoj regionál−
ních potravinových a řemeslných produktů a rozvoj trhu
s těmito produkty.  Možné investice v rámci realizace pro−
jektů tohoto opatření je výstavba, rekonstrukce
a vybavení drobných výroben a podpora zpracování míst−
ních produktů, zřizování a vybavení prodejen místních pro−
duktů a podpora přímého prodeje, atd.
„Lesder je jedinečnou šancí pro všechny“, říká ředitelka MAS
Podlipansko Markéta Pošíková, „věříme, že podpoříme hod−
ně dobrých projektů, zaměřených na místní výrobky“.

Michaela Roškotová, MAS Podlipansko, o. p. s.
tel: 721 170 352, vandrovani@podlipansko.cz

Ministerská hřiště
Kdybychom ve výčtu všech dotačních výzev, které se ně−

jakým způsobem týkají MAS Podlipansko, zapomněli na Pro−
gram obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj, byla by
to velká chyba. Ministerstvo je třeba zmínit, protože dotační
titul stejného jména nabízí i Středočeský kraj.

Letos bylo vyhlášeno 5 dotačních titulů a v celorepub−
likovém kole se přihlásilo k čerpání jednotlivých dotač−
ních titulů  1044 projektů v tomto rozložení:

– Vesnice roku 75 obcí, podpořeno bylo 65 obcí.
– Zapojení mládeže 573 žádostí, podpořeno 286.
– Spolupráce venkova 50 žádostí, podpořeno 43.
– Drobné kulturní památky 330 žádostí, podpořeno 228.
– Zapojení romské komunity do života obce 16 žádostí,

podpořeno 5.
Ve Středočeském kraji bylo celkem podpořeno 112 pro−

jektů za 24,8 miliónů Kč.
Žádosti, na kterých MAS Podlipansko spolupracovala,

přinesou do regionu 1 760 000,00 Kč.

Dotační tituly, do kterých jsme žádosti podávali, se
týkaly výstavby dětských hřišť, sportovišť a kluboven se
zapojením veřejnosti. Další, hodně žádaný dotační titul,
byl zaměřen na opravu drobných sakrálních staveb nere−
gistrovaných v seznamu kulturních památek. Jak už to
bývá, v obou titulech byly obce úspěšné i méně úspěšné.
Ty, co nyní řeší poptávková řízení a doplňují dokumen−
ty potřebné k podepsání smluv, patří mezi úspěšné a čeká
je práce na realizaci projektu. Ostatní se také práci nevy−
hnou – brzy se jim otevře možnost požádat o dotaci
z MAS Podlipansko, v srpnu 2009 bude vyhlášena 1. vý−
zva v rámci realizace Strategického plánu Leader a ně−
které projekty budou moci zkusit štěstí zde. Samozřejmě
je vše spojené s další prací a přípravou žádostí.

MAS Podlipansko se už nyní pilně připravuje na podzim−
ní projektové soutěžení a přeje všem co nejvíce úspěchů.

Kateřina Hejduková,
Projektový manažer MAS Podlipansko, o. p. s.
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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 + PÁ9:30–11 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 letod 16 h
DOSPĚLÍod 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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Volejbal
Od září nám začíná nové soutěžní období. Máme přihlá−

šena do pražského přeboru 2 družstva minižákyň, jedno druž−
stvo mladších žákyň a  jedno družstvo starších žákyň. Do
okresního poháru jedno družstvo žen a jedno družstvo mužů.
Družstvo minižáků bude hrát turnajově neoficiální soutěž.
Minižáci 1998–2000
Bláha Vojtěch, Bulan Pavel, Jaroš Jakub, Postránecký Jan,
Procházka Šimon, Vrzal Martin.
Minižákyně „A“ 1998–1999
Doskočilová Anna, Jetmarová Veronika, Růžičková Zuza−
na, Říhová Eliška, Sedlaková Karolína, Stehlíková Michae−
la, Šátková Lenka, Urbánková Helena.
Minižákyně „B“ 1998–2000
Fundová Kristýna, Křivánková Markéta, Kyselová Klára,
Marková Michaela, Ottová Michaela, Sedláková Barbora,
Semerádová Kristýna, Syrůčková Eliška.
Mladší žákyně 1996–1998
Buřičová Andrea, Cmárová Eva, Doskočilová Anna, Jetma−
rová Veronika, Křivánková Markéta, Marková Michaela,
Ottová Michaela, Růžičková Zuzana, Říhová Eliška, Sed−
láková Karolína, Semarádová Kristýna, Stehlíková Michae−
la, Šátková Lenka, Urbánková Helena, Zindrová Vanda.
Starší žákyně 1994–1997
Buřičová Andrea, Cmárová Eva, Kladivová Michaela, Krej−
čová Kamila, Pavlásková Tereza, Postránecká Veronika,
Procházková Kateřina, Svobodová Silva, Šátková Ladisla−
va, Vernerová Jana, Zindrová Vanda, Žáková Anna.
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Tělovýchovná jednota Spartak Pečky − tenisový oddíl
získal dotaci od Středočeského kraje ve výši 320 tis. Kč na
modernizaci tenisových kurtů. Důvodem žádosti byla vý−
měna 28 let starého nevyhovujícího antukového povrchu
včetně podkladních vrstev a doplnění technického vyba−
vení. Tenisový oddíl se smlouvou o poskytnutí dotace za−
vázal, dle podmínek dotačního titulu, k dofinancování ve
výši min. 40% celkových nákladů, tzn. že členové oddílu
ze svých příspěvků zaplatí cca 220 tis. Kč. Město Pečky
půjčilo oddílu na tuto stavbu 150 tis. Kč se splatností do
konce roku 2011. Práce s odstraněním starých podkladů a
antuky si tenisti prováděli brigádnicky a na vlastní náklady
– viz foto – a za přispění sponzorů, zejména firem Ekobet
Plaňany a Energofinal Radim. Práce budou ukončeny o
prázdninách tak, aby areál mohl být již v podzimní sezóně
v plném provozu.

VR

Modernizace tenisových kurtů Ženy
Buřičová Andrea, Cmárová Eva, Cmárová Jana, Hubschová
Hana, Kladivová Michaela, Krejčová Kamila, Kuncová Mi−
chaela, Pavlásková Tereza, Postránecká Veronika, Procház−
ková Kateřina, Růžičková Romana, Svobodová Silva, Šát−
ková Ladislava, Šátková Ladislava st., Vernerová Jana,
Zindrová Vanda, Žáková Anna.

Nábor
Volejbalový oddíl Spartak Pečky zve do svých mlá-

dežnických družstev děti – ročník narození ’97 -

2001. Po dohodě je možné přijmout i jiné ročníky.

Do konce září nás najdete na 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)

Výkup železného šrotu

a kovů

CERHÝNKY

      PO –PÁ od 9 do 15.45 hodin

první sobota v měsíci

mimo státní svátky

(11. 7. 09, 8. 8. 09, 5. 9. 09 atd.)

             od 9 do 11.30 hodin

Tel. /fax: 321 79 22 14

mobil: 604 205 328

Výkup

použitých autobaterií

Zajištujeme

ODVOZ ŠROTU

nákl.voz.Tatra 815 s HR.

Možná individuální dohoda

pro mimo pracovní dobu.

e-mail vopavopa2@seznam.cz

  otvírací doba:Po–Pa7–17 h
So7–12 h

�LITÉ ANHYDRITOVÉ PODLAHY
�GARÁŽOVÁ VRATA
�DVEŘE − VCHODOVÉ, INTERIÉROVÉ –

30 TYPŮ A 56 POVRCHOVÝCH ÚPRAV
�NOVÁ KOLEKCE PLOVOUCÍCH PODLAH
�STAVEBNÍ MATERIÁL A NÁŘADÍ
�ZAHRADA − ZASTŘEŠENÍ, OPLOCENÍ,

ZÁMKOVÁ DLAŽBA
�KUCHYNĚ, VESTAVNÉ SKŘÍNĚ

A NÁBYTEK NA MÍRU −
ZAMĚŘENÍ A KONZULTACE ZDARMA!

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

        1 tisková strana Kč 2000

    1/2 tiskové strany Kč 1000

Plošná inzerce v Pečeckých novináchSpolečenská

kronika

ZDARMA
1/4 tiskové strany Kč 500

1/8 tiskové strany Kč 250


