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Betlémy v Pečkách

Blíží se čas Vánoc a s ním i čas
betlémů. Jejich stavění u nás lze da−
tovat do poloviny 16. století, kdy se
betlémy začaly stavět v kostelech. Do
lidových vrstev pronikly až na konci
18. století. Pravděpodobně za to mohl
císař Josef II., který jesličky v koste−
lech zakázal vystavovat. Prostý lid si
je ale nedal vzít, a tak se tento půvab−
ný biblický příběh přesunul do domác−
ností. A v domácnostech již zůstaly,
i když se časem do kostelů vrátily. Je−
jich stavění patří k jedné z nejkrás−
nějších vánočních tradic.

Ne každý si doma postaví svůj bet−
lém. A proto jsme se po zkušenostech
s našimi minulými výstavami betlémů
rozhodli na tyto navázat a pokusit se
tak o vytvoření tradice výstav „Betlé−
my v Pečkách“.

Můžete se těšit na známé i neznámé
betlémy z naší sbírky. Připravili jsme
pro vás i mnoho novinek. Z historic−
kých zahraničních betlémů zde napří−
klad uvidíte více než metr vysokou ko−
pii německých barokních jesliček
z r. 1750 z Bobingenu nedaleko Mni−
chova, vytvořenou v poměru 2:3. Z čes−
kých betlémů se můžete těšit mimo jiné
na Jihočeský betlém s prostorovými fi−
gurkami v lidových krojích z celé re−
publiky od ing. arch. Richarda Vyškov−
ského. Uvidíte i Valašský betlém,
největší u nás vydaný papírový betlém,
který měří 3,75 m, vystavený již na mi−
nulé výstavě. Mezi zajímavosti bude
určitě patřit betlém od Jiřího Trnky, kte−
rý vznikl z jeho ilustrací dětských knih.

Díky pochopení paní ředitelky
Věry Šukové, které tímto děkujeme,

se výstava uskuteční v prostorách Kul−
turního střediska města Pečky v sobo−
tu a neděli 26.–27.12. od 10 do 18 hod.
a v pondělí až středu 28.–30.12. od
14 do 18 hod. Srdečně vás na ni zve−
me a věříme, že přispěje k příjemné
sváteční náladě.

Velký dík za pomoc a rady patří
PHDr. Janě Hrabětové, etnografce a ve−
doucí Polabského národopisného mu−
zea v Přerově nad Labem. Rádi bychom
zde poděkovali také těm, kteří nám
i v současné nesnadné ekonomické si−
tuaci pomohli s realizací výstavy ma−
teriálem či prací. Jsou to paní Martina
Hovorková – drogerie Teta, Vaši zá−
mečníci – Jiří Lazar a Pavel Váňa,

Luboš Trikal montáže – stavba od
A do Z, pan truhlář Milan Hubáček,
Krámek u sluníčka a Drogerie, barvy,
laky – Milan Pečenka.

Pokud máte doma papírový betlém,
i neúplný nebo poškozený, který již
nestavíte, přineste ho s sebou. Věno−
vaný do naší sbírky udělá radost mno−
ha lidem na některé z dalších výstav
„Betlémy v Pečkách“.

Chcete–li se dovědět něco o histo−
rii betlémů, vidět naše další betlémy
i fotografie z jejich výroby, můžete na−
vštívit naše internetové stránky:
http://papirove–betlemy.sweb.cz

Těší se na vás Lochmanovi z Peček.
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Rada města Peček
konaná dne 19. října 2009

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

V 15.30 hod. se na zasedání rady města dostavili zástup−
ci AFK Pečky – Jaroslav Lukáš, Jaroslav Vorlíček, Zdeněk
Buřič, ohledně řešení problémů stání osobních automobilů
v parku v době fotbalových zápasů, neobjasněných nedo−
platků za plyn a elektřinu p. Šulcem a havarijního stavu
zábradlí na hřišti. Jaroslav Lukáš ohledně řešení parkování
uvedl, že s parkováním mělo být počítáno v době projekto−
vání sportovní haly. Poté došlo k diskuzi a následné doho−
dě ohledně opětovného používání kolíku. V pátek odpo−
ledne bude umístěn kolík a v neděli večer odemčen. Dále se
počítá s bočním stáním u ZUŠ a rozšíření parkoviště před
ZUŠ po dokončení její rekonstrukce a poté parkování ko−
lem haly. Dalším návrhem bylo umístění značky v proluce
u lékárny, avšak s podmínkou určitých stavebních úprav –
upravení nájezdu z Barákovy ulice.

Nedoplatek plynu a elektřiny bývalého nájemníka v bytě
na hřišti – p. Šulce vyplynul z ročního vyúčtování a tento
bude AFK Pečky následně projednán s odborem správy
majetku města a BH.

Oprava zábradlí bude zahrnuta do rozpočtu 2010 s tím,
že zástupce AFK předloží RM přesné parametry na vybudo−
vání nového zábradlí.

Jaroslav Lukáš dále pohovořil o problému kolem obsa−
zení haly, který je spojen s možným omezením či zrušením
hodin v prostorách sokolovny.
Rada bere na vědomí:

– Výroční zprávu a hodnocení školy MŠ Mašinka Pečky
za školní rok 2008/2009.

– Výroční zprávu Základní školy Pečky za školní rok
2008/2009.

– Informaci starosty o přípravě realizace investiční akce
„Zlepšení veřejné dopravy Pečeckého regionu“.

– Informaci starosty o termínu schůzky v lokalitě Pečky
a Velké Chvalovice ve věci zahájení výstavby kanalizační
sítě a ČOV.

– Zápis dozorčí rady Pečeckých služeb, s. r. o. Pečky.
– Žádost TJ Sokol Pečky ve věci poskytnutí půjčky.
– Plnění rozpočtu ke dni 30. 9. 2009.
– Informaci starosty o poptávce na pozemky v k. ú. Peč−

ky a Velké Chvalovice v souvislosti možné výstavby řado−
vých i samostatně stojících domů od společnosti RAK CZ,
a. s. se sídlem Praha 1, Havelská 500.

– Informace o účasti ZUŠ na Mezinárodní dětské výtvar−
né výstavě Lidice 2009.
Rada schvaluje:

– Prodloužení nájemních smluv do 31. 12. 2010.
Tereza Mikšovská – Pečky, Tř. 5. května 218, b. č. 35
Marie Šulcová – Velké Chvalovice 176, b. č. 1,
Vladimír Valenta – Velké Chvalovice 176, b. č. 4,
Jiří Kubelka – Velké Chvalovice 176, b. č. 5,
Magdalena Kratěnová – Velké Chvalovice 176, b. č. 6.

– Zveřejnění záměru na pronájem NP v Pečkách, ul. Ko−
menského čp. 184 o výměře 23,5m2, nájemné smluvní s tím,

že budoucí nájemce bude financovat výměnu výlohy, re−
konstrukci topení, samostatné napojení el. energie a oddě−
lení prostoru zdí. Výši nákladů, které budou nájemci vráce−
ny formou odbydlení stanoví RM, na základě žádosti
nájemce (doložené doklady o platbách). Předběžný odhad
výše nákladů předloží nájemce před zahájením prací.

– Návrh dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 22. 9.
1999 mezi městem Pečky a Mediclinic, a. s. Minská 84/97,
Brno, Žabovřesky.

– Na základě písemné žádosti p. Štefana Lakatoše, Peč−
ky, Barákova 306 slevu z nájemného ve výši 30% pro rok
2010 s tím, že bude uzavřen dodatek smlouvy – pronájem
na dobu určitou do 31. 12. 2010, neboť objekt je určen
k demolici.

– A doporučuje ZM ke schválení podání žádosti o dota−
ci z ROP Střední Čechy – výzva číslo 39 – oblast podpory
3.3. ve věci „Rekonstrukce a přístavby Mateřské školy Ma−
šinka Pečky“.

– Uzavření mandátní smlouvy mezi městem Pečky a MAS
Podlipansko, o. p. s. ve věci podání žádosti o dotaci z ROP
Střední Čechy – výzva číslo 39 – oblast podpory 3.3. ve věci
„Rekonstrukce a přístavby Mateřské školy Mašinka Pečky“.

– Provozní řád dětských hřišť v Pečkách ve všech lokalitách.
– Záměr p. Luboše Hanzelína, který před čp. 624 na části

pozemku k. č. 1410 v k. ú. Pečky na svůj náklad zřídí od−
stavné místo o ploše 2,5 x 5m pro parkování os. automobilu
za předpokladu, že pro konstrukci budou použity zatravňo−
vací tvárnice a jmenovaný po dobu trvání bude provádět
pravidelnou údržbu.

– Rozpočtová opatření č. 5/2009.
– Hodnotící kriteria a členy hodnotící komise výzvy

k předložení návrhu – veřejné zakázky malého rozsahu na
akci: „Výběr dodavatele hudebních nástrojů“, stavební akce
„Rekonstrukce Základní umělecké školy Pečky“.

Výběrová kriteria:
– Výška nabídkové ceny (váha pro hodnocení 75%)
– Kvalita nástroje (váha pro hodnocení 25%)

Komise v následujícím složení:
– Milan Urban, Pečky,
– Ing. Věra Růžičková, Pečky,
– Marie Čerychová, Pečky.

Učitelé ZUŠ:
– Petr Olešňan, Pečky,
– Milan Novák, Český Brod,
– Michal Rovňan,
– Pavel Doležal, Starý Kolín,
– Petra Voníčková, Kostomlaty.

– Hodnotící kriteria a členy hodnotící komise výzvy
k předložení návrhu – veřejné zakázky malého rozsahu na
akci: „Výběr dodavatele mobiliáře – nábytek a učební po−
můcky“ stavební akce: „Rekonstrukce Základní umělecké
školy Pečky“.

– Výše nabídkové ceny (váha pro hodnocení 75%),
– Obchodní podmínky návrhu smlouvy o dílo 25%
(záruky za dílo, smluvní pokuty).

Komise v následujícím složení:
– Milan Urban, Pečky,
– Ing. Věra Růžičková,



12 / 2009 3

Rada města Peček
konaná dne 2. listopadu 2009

– Marie Čerychová, Pečky,
– Petr Dürr, Pečky,
– Ing. Markéta Pošíková, Cerhenice.

Náhradníci členů hodnotící komise:
– Jaroslav Tvrz, Pečky,
– Ladislav Kejda, Pečky,
– Ing. Jiří Kadleček, Kolín IV.,
– Olga Douděrová, Nymburk,
– Ing. Jana Havelková, Kostelec nad Černými lesy.

– Zaslání stížnosti na ČEZ distribuce Děčín ve věci tech−
nického stavu nadzemního vedení elektrorozvodné sítě
v ulici K. H. Borovského a přilehlých ulic (Nymburská).
Rada neschvaluje:

– Snížení nájemného ve výši 3 000 Kč/měsíc za nebyto−
vý prostor v Pečkách, Tř. 5. května 431, p. LE TON QUYEN
z důvodu zhoršení podmínek prodeje v důsledku staveb−
ních prací.
Rada ukládá:

– Místostarostovi kontaktovat ředitelku KS Pečky a ře−
ditelku MK Pečky ohledně zjištění jejich aktivit v rámci
85. výročí povýšení Peček na město za účelem získání pod−
kladů pro finanční výbor.

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové
připravit návrh zpracování projektové dokumentace na par−
kovací místa u příjezdu do areálu AFK Pečky.

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové po
předložení dokumentace od zástupců AFK Pečky připravit
cenovou kalkulaci na zhotovení zábradlí kolem hřiště a její
zahrnutí do návrhu rozpočtu r. 2010.

– Stavebnímu odboru Ing. Zavřelovi zahájit přípravy
k uzavření smluv mezi Pečeckými službami a městem Peč−
ky s platností od 1. 1. 2010.

– Starostovi města projednat se všemi kompetentními
orgány tj. TJ Sokol Pečky a jejich nadřízenými orgány (Česká
obec sokolská) řešení nastalé finanční situace.

– Starostovi města jednat se společností RAK CZ, a. s.
ve věci vytipování pozemků v rámci možné výstavby řado−
vých nebo samostatně stojících domů.

– Starostovi města uzavření Mandátní smlouvy mezi
Městem Pečky a MAS Podlipansko ohledně podání žádosti
o dotaci na investiční akci „Rekonstrukce Mateřské školy
v Pečkách“.

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové
prověřit stav hřbitovní zdi (jižní část, směrem na Radim)
s možnosti provedení nutné opravy.

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

Ověřovatelé doporučili zápis z minulého jednání ke
schválení. Zápis byl schválen.
Rada bere na vědomí:

– Zprávu o činnosti MO Svazu tělesně postižených
v Pečkách za rok 2009.

– Žádost MO Svazu tělesně postižených v Pečkách ve

 věci poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2010 a po−
stupuje k projednání ve FV k přípravě rozpočtu na rok
2010.

– Zápis z jednání Školské rady dne 13. 10. 2009.
– Informaci starosty o pohledávce AFK Pečky u p. Šulce

za nedoplatek plynu a el. energie v bytě na hřišti.
– Informaci starosty ve věci řešení poskytnutí půjčky od

České spořitelny, a. s. TJ Sokol Pečky.
– Nabídku fy. AZ Elektrostav, a. s. Nymburk ve věci

cenové nabídky na zpracování PD na veřejné osvětlení –
lokalita Bačov v Pečkách.

– Nabídku Ing. Jana Marka na činnost koordinátora bez−
pečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi – na koor−
dinaci ve fázi přípravy a realizace stavby dle zákona č. 309/
2006 Sb., – investiční akce "„Snížení znečištění odpadních
vod v Pečkách“.
Rada schvaluje:

– Prodloužení nájemní smlouvy do 31. 12. 2010 těmto
žadatelům:
V čp. 148 Tř. 5. Května Bc. Jaroslav Rak,
V čp. 139 ul. Petra Bezruče, byt č. 3 – Bohumil Hampl,
Přidělení bytu č. 13 v čp. 1042 ul. Chvalovická p. Mgr.
Dagmar Mašínové, bytem Na Varhánkách 840, Pečky na
základě doporučení bytové komise ze dne 26. 10. 2009
a odboru soc. věcí při MěÚ Kolín.

– Doporučuje ZM ke schválení nové zřizovací listiny
příspěvkových organizací města v souladu s novelou záko−
na č. 250/2000 Sb., čl. II. odst. 2 zák. č. 477/2008 Sb.

– A souhlasí s použitím částky ve výši 10 000 Kč z re−
zervního fondu Základní školy Pečky na pokrytí nákladů
spojených se školními výlety a exkurzemi.

– A doporučuje ZM ke schválení uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí kupní o prodeji nemovitosti č. parc.
1841/2 o výměře cca 60m2 mezi mměstem Pečky a ČEZ
Distribuce, a. s. Děčín 4, Teplická 874/8 (rozvodná skříň
Bačov). Budoucí kupující hradí geometrický plán a popla−
tek spojený s převodem nemovitosti.

– A doporučuje ZM ke schválení revokovat usnesení č.
1/2009, čj. 522/2009 ze dne 11. 3. 2009 ve věci uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej nemovitosti
pozemku č. parc. 1841/2 o výměře cca 42m2 pozemek pod
trafostanicí na Bačově.

– Uzavření SOD na zhotovení PD pro stavební povolení
komunikace ulice V Kaštánkách s nejvýhodnější cenovou
nabídkou fy. PROFI Jihlava, s. r. o., Pod Příkopem 6, Jihlava.

– Finanční dar jako sponzorský dar na zajištění nákladů
spojených s provozem Základní školy a Praktické školy,
Kostelec nad Černými lesy, K Jatkám 748.

– Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břeme−
ne s fy. Aventure, s. r. o., Praha 4, týkající se pozemků
v majetku města a to č.parc. 411/7, 478, 484/3, 484/4, 496,
497/2, 498/2, 498/3 a část pozemku 481 (výstavba maloob−
chodní prodejny (TESCO) v bývalém statku).

– smlouvu o právu k provedení stavby s firmou. Aventu−
re, s. r. o., Praha 4 (výstavba maloobchodní prodejny
(TESCO) v bývalém statku).
Rada ukládá:

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové
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zveřejnit záměr na prodej části pozemku č.parc. 1841/2
o výměře cca 60m2 (pozemek pod trafostanicí na Bačově).

– Starostovi města uzavřít SOD na zhotovení PD pro
stavební povolení komunikace ulice V Kaštánkách s fy.
PROFI Jihlava, s. r. o., Pod Příkopem 6, Jihlava.

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové
jednat s vlastníky pozemků (manželé Hruškovi, Pečky 699,
pozemek č.parc. 2169/6 (262m2), manželé Ottovi, Pečky 443,
pozemek č. parc. 2179/2 (118m2) ve věci řešení pozemků
pod chodníky z důvodu čerpání možné dotace. RM upřed−
nostňuje variantu odkupu pozemků, týkající se uložení sítí
veřejného osvětlení a rozhlasu do země.

– Odboru správy majetku města a BH Ing.Růžičkové
oslovit další projekční kanceláře ve věci předložení konku−
renčních nabídek k nabídce AZ Elektrostav, a. s. Nymburk.

– Vedení města uzavřít SOD mezi Městem Pečky a Ing.
Janem Markem, bytem Hlásná Třebaň 161, Karlštejn na čin−
nost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi (Snížení znečištění odpadních vod města Pečky).

– Starostovi města uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene s fy. Aventure, s. r. o., Praha 4, týkají−
cí se pozemků v majetku města a to č.parc. 411/7, 478, 484/3,
484/4, 496, 497/2, 498/2, 498/3 a část pozemku 481 (výstavba
maloobchodní prodejny (TESCO) v bývalém statku) a smlouvu
o právu k provedení stavby s fy. Aventure, s. r. o., Praha 4 (vý−
stavba maloobchodní prodejny (TESCO) v bývalém statku).

Poskytovatel sociálních služeb

Dokončení článku z minulého čísla Pečeckých novin.

Pečovatelská služba města Pečky se sídlem v Domě s
pečovatelskou službou ve Chvalovické ulici čp. 1042 v Peč−
kách nabízí své služby.

Služby, které poskytujeme:

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služ−
by se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
– pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
– pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních po−

můcek,
– pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu

ve vnitřním prostoru,
– pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu

– koupel či sprchování ve středisku osobní hygieny,
– koupel či sprchování v domácnosti klienta,
– pomoc při úkonech osobní hygieny,
– pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
– pomoc při použití WC.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
– dovoz oběda,
– pomoc při přípravě jídla a pití
– příprava a podání jídla a pití

Pomoc při zajištění chodu domácnosti
– běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích

spotřebičů,
– pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, do−

náška vody, topení v kamnech,
– běžné nákupy a pochůzky, týdenní nákup, velký ná−

kup,
– praní a žehlení ložního a osobního prádla, popřípadě

jeho drobné opravy.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostře−

dím
– doprovázení dospělých (např. k lékaři, na instituce

a doprovázení zpět),
– doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k léka−

ři a doprovázení zpět.
Kromě výše uvedených základních činností nabízíme

další (tzv. fakultativní) činnosti:
– dohled nad dospělým uživatelem v době od 7.00 do

15.00 hodin,
– pedikúra ve středisku osobní hygieny či v domácnosti

uživatele,
– masáž ve středisku osobní hygieny
– zástřih vlasů, vodová ondulace, jednoduchý pečova−

telský úkon
– dovoz vozidlem pečovatelské služby do střediska

osobní hygieny nebo na akci pořádanou organizací a zpět.

Podrobný rozsah poskytovaných služeb je, včetně výše
jejich finanční úhrady, uveden v "„Sazebníku úkonů Pečo−
vatelské služby města Pečky“, který je k dispozici jak
u ředitelky, tak u pracovníků v sociálních službách. Je též
zveřejněn na webových stránkách organizace.

Postup při zavádění pečovatelské služby:
Pečovatelská služba je poskytována na základě písem−

né smlouvy uzavřené mezi žadatelem a poskytovatelem –
Pečovatelskou službou města Pečky.

Uzavření smlouvy předchází jednání se zájemcem
o službu, při kterém je informován o rozsahu nabízené služ−
by, o podmínkách a možnostech jejího poskytování
a o výši finanční úhrady. V případě, že trvá jeho zájem, je
s ním sepsána „Žádost o poskytování pečovatelské služ−
by“ a dohodnut termín sociálního šetření. Před uzavřením
smlouvy je s každým žadatelem sestaven individuální plán
průběhu pečovatelské služby, jenž vychází z jeho potřeb,
přání a cílů.
Kdy a jak se na nás můžete obrátit:

� od pondělí do pátku v době od 6.30 do 15.00 hodin
� osobně nebo telefonicky

na telefonním čísle 321 785 468 nebo 720 467 607
Den a přibližnou hodinu naší návštěvy pro jednání

o zavedení pečovatelské služby s vámi předem domluvíme.
Při návštěvě se pověřený pracovník prokáže průkazem pra−
covníka Pečovatelské služby města Pečky a občanským prů−
kazem.

Zájemci o službu bydlící v některé z obcí, které mají
s naší organizací podepsanou „smlouvu o zajištění úkonů
pečovatelské služby“, se musí nejprve obrátit na svůj obec−
ní úřad, který nás poté bude sám kontaktovat.

Bc. Ivana Zíchová, ředitelka organizace

Pečovatelská služba města Pečky
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Šipkový turnaj

seniorů

Dne 7. října proběhl dal−
ší ročník šipkového tur−
naje seniorů pořádaný
Pečovatelskou službou
města Pečky.

Tento den nám přálo
krásné podzimní počasí,
a proto turnajové klání
mohlo probíhat v prosto−
rách zahrady. Soutěžící
byli v úvodním kole rozděleni do kategorie ženy a muži. Z každé kategorie
postupovali dva, kteří se společně utkali o vítěze turnaje. Po vyrovnaných výko−
nech všech finalistů se z prvenství mohl radovat pan Jaromír Herda, druhé místo
obsadil pan Vítězslav Toman, na třetím místě skončila paní Anna Meserodová,
a na čtvrtém místě paní Marie Nováková.
Jako upomínku na turnaj obdržel každý soutěžící diplom a medaili, kterou vy−
tvořili sami senioři v rámci ergoterapie.
Na základě pověření ředitelky chci za všechny zaměstnance poděkovat nejen
soutěžícím, ale i seniorům, kteří přišli podpořit své kamarády a vytvořili jedineč−
nou atmosféru turnaje.

Za Pečovatelskou službu města Pečky pečovatelka Silvie Chocholová

Informace

MŠ Mašinka

Letošní rok jsme zahájili s navýše−
ným počtem dětí na třídu 28. Celkový
počet dětí 168, je po udělené výjimce
povolen do září 2011,  protože se před−
pokládá přístavba a rekonstrukce MŠ
o kterou již 5 let žádáme.

Projekt i s ním související doku−
mentace jsou připraveny. Město něko−
likráte žádalo o finanční podporu, ale
zatím bezúspěšně. Musíme doufat, že
se k nám štěstí obrátí čelem a dočkáme
se důstojnějších podmínek.

Nemůžeme realizovat ani dílčí
úpravy prostředí, neb by při velké re−

Mateřská škola

Mašinka Pečky

třída Domeček

V letošním roce jsme se jako jediná
třída, třída DOMEČEK, naší mateřské
školy zapojily do plaveckého výcvi−
ku v Plavecké škole Nymburk.

První lekce, 5. října jsme nastoupi−
li do autobusu směr Nymburk – bazén,
některé děti s obavou co je čeká, 2
s tím, že se budou jen dívat, ale do
vody nepůjdou. Do vody jsme šli všich−
ni i já a paní učitelka Poláková, děti
cítily větší jistotu a bezpečí a dvě děti,
které byly velice ustrašené, držely se
nás jako klíšťata, si postupně zvykaly
na pohyb ve vodě s námi a po 4. lekci
již začaly brouzdit bazénem sami jen
s páskem a kroužky.

Z 28 dětí ve třídě výcvik absolvo−
valo 25 dětí a 13 již uplave bez pomů−
cek kus cesty.
jméno metry
Pechová Barbora 200
Havelka Tomáš 20
Sináková Natálie 20
Suttner Patrik 10
Šulcová Barbora 10
Křivánková Pavla 10
Svrčinová Anna 8
Kusá Klára 4
Kalvoda Matyáš 3
Hornová Nela 2
Barello Barbara Jessica 2
Belingerová Kristýna 1
Pavlíčková Nela 1

Děti si ve vodě opravdu užívaly.
Nejen plavci, ale všichni se veselili, do−
váděli ve vodě a s radostí očekávali
další lekci. Jezdili jsme 2 × týdně a 10
lekcí uteklo. Nyní budeme jenom vzpo−
mínat.

Poděkování patří všem učitelům
plavecké školy pod vedením pana Fran−
tiška Tvrze, kteří dovedli děti zaujmout
a nalákat na zábavné činnosti ve vodě
a tím postupně odstranit jejich strach.
Všechny děti se do bazénu těšily.

Metodika plavání je výborná
a činnost plavecké školy velice zásluž−
ná a potřebná. Domníváme se, že by si
však zasloužila lepší provozní podmín−
ky. Voda v bazénu sice měřila 28°C
a v prostoru bazénu bylo teploučko,
některé děti se však po výstupu z vody
klepaly jako ratlíci, bylo by potřeba je

hned ohřát (výřivka, teplá sprcha). Pře−
chod z bazénu do sprch je velmi chlad−
ný a také sprchy by potřebovaly cent−
rálně vyladit na přijatelnou teplotu,
čímž by se ušetřila voda. Podlahové
topení v šatně by mělo být samozřej−
mostí. Velice se přimlouvám za zlep−
šení technických podmínek bazénu
což zvýší prestiž plavecké školy, kte−
rá si to zaslouží a hlavně pomůže dě−
tem i široké veřejnosti dělat něco pro
zdraví.

S pozdravem a přáním velké−
ho počtu spokojených absolventů

 Hana Malá ředitelka MŠ

konstrukci byly zničeny, škoda peněz.
Máme v plánu úpravu zahrady, oboha−
tit průlezky, vytvořit hmatový chod−
ník, bylinné záhonky, vstupní cestič−
ky, vysadit nové stromy a keře.

Také práce učitelek na třídách je
ztížená. Nemohou se dostatečně in−
dividuálně věnovat dětem, přesto vy−
mýšlejí lákavý program ve snaze děti
zaujmout a tím rozvíjet jeho zruč−
nost, řeč, sociální cítění, vztahy mezi
dětmi, dovednosti komunikativní,
poznání, postřeh, pozornost, fantazii.
Procházíte−li chodby a šatny jistě vás
zaujmou obrázky a výtvarné práce
vytvořené dětmi. Často se v těchto
prostorách vystavují fotografie doku−
mentující činnosti dětí. Současné
činnosti navazovaly na třídní pohád−
ku a byly spojené s podzimem a nyní
připravujeme program na zimu a vá−
noční tvoření.

Děkuji všem rodičům a sponzorům,
kteří se podílejí na obohacení života
dětí,  za dary věnované naší mateřské
škole. Věřím, že pečecká veřejnost zů−
stane mateřské škole MAŠINKA naklo−
něna i nadále.

Přejeme všem lidem dobré vůle spo−
kojený život, radost z úspěchů v osob−
ním i profesním životě a štěstí a zdraví
na cestě životem.

Hana Malá ředitelka MŠ
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Taneční prodloužená
Na prodlouženou měli tanečníci za úkol vyrobit sleč−

nám náhrdelníky a slečny partnerům špendlíky na saka. Vý−
robky byly  většinou z přírodních materálů, z potravin,
z papíru a květin. Některá slečna měla tolik těstovin okolo
krku, že mohla mít večeři celá rodina. Všichni se příjemně
bavili.

Šuková Věra, Kulturní středisko Pečky

Kulturní středisko

Pracovníci Městské knihovny
Svatopluka Čecha přejí

všem svým čtenářům a klientům
krásné Vánoce

a úspěšný nový rok 2010.
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V sobotu se v Pečkách konala prodloužená ve stylu pře−
hlídky vlastnoručně nazdobených klobouků. Porota hod−
notila nápad, pracnost a také šikovné ruce majitelů klobou−
ků. K vidění byly klobouky v přírodním stylu s listím, květy
a plody. Jeden dámský klobouček byl vyzdoben párečky,
mladý muž mohl zase přidat těstoviny, neboť jeho byl celý
těstovinový, další slečna měla myšky nejen na kloboučku,
ale i na šatech. O přestávce Míša Jindřichová s Jiřím Crka−
lem, absolventi našich tanečních, z tanečního klubu CROS−
SDANCE Kolín předvedli ukázky latinskoamerických tan−
ců a Aneta Šebestiánová břišní tanec.

V. Šuková, Kult. stř. Pečky

Rej strašidel

V neděli ovládla Kulturní středisko v Pečkách strašidla.
Konal se zde tradiční rej strašidel a jiných masek. Hned ze
začátku bylo jasné, kde se strašidla budou pohybovat. Je−
jich místem bylo jeviště a pod ním rejdily a soutěžily ostat−
ní masky. Soutěžilo se například v přetahování lanem, há−
zení míčů, lyžování. Byly vyhodnoceny tři zajímavé masky
a ani ostatní neodešly bez sladkostí. Rej byl opravdovým
rejem, že se nikomu nechtělo domů a těší se na další akci,
kterou je mikulášská nadílka a vypouštění balónků s přá−
ním Ježíškovi. Programem provázela Věra a Zdeněk.

Klobouková

Vzpomínka
Dne 27. 10.2009 tomu bylo 100 let,
co se narodila naše maminka
paní

Dne 10. 12. tomu budou 2 roky
co nás navždy opustil pan

Josef Pobuda
z Peček.

Stále vzpomínají manželka Natálie
a dcera Ivana s rodinou.

Blažena Líznerová

a 30. 12. uplyne 20 let,
co nás opustila.

Kdo jste ji znali vzpomeňte s námi na tak laskavou, sta−
rostlivou  a nezapomenutelnou maminku.
Za rodinu Blažena Hotovcová a Venuše Samochinová,

dcery s rodinami.

Společenská kronika Vzpomínka
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Už jsme čtenáři

Uběhly naše první dva školní měsíce a… hurá, jsme čtenáři! Máme svůj Sla−
bikář!

Je čtvrtek 5. 11. 2009 odpoledne a my se s rodiči scházíme ve školní jídelně.
Naše paní učitelky (Jindra Sosnovská a Blanka Zittová) pro nás připravily malou
slavnost. Rodičům jsme zarecitovali a zatancovali. Dostali jsme Slabikář s věno−
váním od paní učitelky a pak už jen listovali a zvědavě zkoumali, jestli to vůbec
zvládneme. S naší paní učitelkou určitě!!! Děkujeme.

Žáci první třídy ZŠ Pečky a rodiče

Z Dobřichova

do světa

Na začátek připomenutí. Kdo
alespoň jednou navštívil dobřichov−
ské návrší Pičhora, určitě si všiml
památníku zaznamenávajícího vý−
znamnou archeologickou událost
z roku 1896, kdy zde dělníci lich−
tensteinského panství náhodně ob−
jevili pohřebiště z 1. st. n. l., z doby
římské. Tehdy na našem území síd−
lily germánské kmeny.

Pozvaní odborníci, dr. J. L. Píč
z pražského Národního muzea a po−
děbradský archeolog J. Hellich, „se
velmi rychle shodli, že odkryté nálezy
patří mezi světové unikáty“, které „do−
dnes patří mezi skvosty sbírek Národ−
ního muzea“. Potud publikace Dobři−
chov – příroda a historie.

Asi málokdo z dobřichovských ob−
čanů viděl tyto nálezy na vlastní oči.
Zato v současné době až do 22. prosin−
ce je budou obdivovat návštěvníci ar−
cheologické výstavy „Keltové a Ger−
máni na Labi“ v saských Drážďanech.

Z regionu
Cílem výstavy je ukázat vysokou kul−
turní úroveň lidí označovaných Říma−
ny za „barbary“.

Na výstavu zapůjčilo exponáty ně−
kolik českých a moravských muzeí.
Nás potěšilo Národní muzeum v Praze,
které vystavuje mj. „…soubor kování
z tzv. noricko – panonských opasků
z lokality Dobřichov−Pičhora (střední
Čechy). Pohřebiště z 1. st. n. l. je do−
konce přímo napojeno na říši krále
Marobuda×. V bojovnických hro−
bech… se kromě typicky germánských
prvků nalezlo také vzácné dovozní
zboží z prostředí římských provincií,
mezi které patří i zmiňované opasky“.
( Haló noviny, srpen 2009). Takže
máte−li cestu do Drážďan, podívejte se
na dobřichovské unikáty.

× − Marobud byl vůdcem germánských
Markomanů, muž velkých schopností
a na tehdejšího Germána velmi vzdě−
laný, díky tomu, že byl v mládí držen
jako rukojmí v Římě. Jeho cílem bylo
vytvořit z germánských kmenů stát
podle římského vzoru. To se mu nepo−
dařilo, roku 19 n.l. se stal obětí kom−
plotu. Dožil v Římě jako zajatec, ob−
klopen bohatstvím a důstojenstvím.

Z. F.

České školy a Evropa:

inspirace, inovace

a partnerství

MŠMT uspořádalo za podpory Ev−
ropské komise již 7. ročník Lisabon−
ské konference o pokroku na poli ce−
loživotního vzdělávání a evropské
spolupráci v této oblasti. Pozvání při−
jali řečníci z různých zemí EU.

Shodovali se v názoru, že vzděla−
ný člověk má větší šance najít uplat−
nění na evropském trhu práce, protože
se dokáže přizpůsobit měnícím se pod−
mínkám.

Experti ze Švédska a Maďarska při−
spěli do diskuse svým pohledem na vý−
znam profesního rozvoje učitelů a ve−
dení škol. Evropská komise se věnovala
podpoře kreativity a smyslu pro ino−
vace na školách.

Zúčastnila jsem se seminářů věno−
vaných problematice finanční gramot−
nosti. Zkušenosti posledních let ukazu−
jí, že základy finanční gramotnosti jsou
základním nástrojem ochrany rodinné
pokladny, majetku, životní úrovně, fi−
nanční stability i lidské důstojnosti a je
třeba je budovat od dětství. Jsou záro−
veň jedním z důležitých prvků preven−
ce finančních krizí v každé zemi EU.

Od roku 2005 spolupracuje MŠMT,
MF, Výzkumný ústav pedagogický
a Národní ústav odborného vzdělávání
na stanovení standardů finanční gramot−
nosti na základních a středních školách.

Standardy naleznete na www.mfcr.cz.
Je zajímavé nahlédnout do požadavků
pro 2. stupeň základních škol. Rodiče
může překvapit, v čem se současná mla−
dá generace má orientovat.

Učitelé zatím mají k dispozici pou−
ze příručku Finanční gramotnost
(2008) s pracovními listy a modelový−
mi hodinami (2009, NÚOV). ČNB po−
stupně proškoluje učitelské sbory. Pro−
jekty neziskových organizací (nadační
fond Arnošt, Člověk v tísni, Junior
Achievement) či televizní pořady typu
Krotitelé dluhů (Česká televize) mů−
žeme též částečně využít ve školách.

Pečecký sbor učitelů se pod vede−
ním 2 proškolených koordinátorů
(Mgr. Věry Vernerové a Ireny Čáslavo−
vé) připravuje na včlenění finanční gra−
motnosti do vytvořeného školního
vzdělávacího programu.

Věra Křížová,
koordinátor ŠVP pečecké školy
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Třeťáci
a jejich projektový den
„Pečky“

Chodíme do školy v Pečkách, kde také
většina z nás bydlí. Proto je důležité
o našem městě něco vědět. Jaké zde máme
budovy, kde se nachází, co se v nich dělá
nebo k čemu slouží (městský úřad, poli−
cie, školy a školka, zdravotní středisko,
hasiči, pošta, vlakové a autobusové ná−
draží, vodárna), kam mohu jít sportovat
(Parkhala, sokolovna, různá hřiště a spor−
toviště), kam se vydáváme za kulturou
a informacemi (umělecká škola, kulturní
středisko, knihovna, městské centrum),
jaké máme továrny a provozovny.

Dostali jsem za úkol zjistit co nej−
více informací o Pečkách – z historie,
současnosti, obrázky, fotografie, míst−
ní pověsti, plány města. O zjištěných
informacích jsme diskutovali, vyprávě−
li si, luštili tajenky – křížovku z české−
ho jazyka a matematiky a nakonec jsme
tvořili ve skupinkách.

Celá práce byla moc zajímavá a zá−
bavná. Výsledky naší práce máme vy−
staveny na chodbě u tříd.

Paní učitelky nás pochválily z při−
pravené úkoly a jejich konečné zpra−
cování.

Žáci 3. tříd

Rozumíme

penězům

Od letošního
školního roku jsme
v sedmém a devá−
tém ročníku začali
realizovat projekt
Rozumíme peně−
zům, který je zamě−
řen na zavádění fi−
nanční gramotnosti
do škol. Cílem to−
hoto projektu je
pomoci žákům k tomu, aby se uměli rozhodovat o finančních záležitostech
a dokázali si k tomu získat dostatek důvěryhodných informací. Pro jejich budou−
cí život bude jistě přínosné, pokud se budou orientovat v nabízených finančních
produktech a službách a nenechají se manipulovat reklamou nebo „lákavými“
obchodními nabídkami.

Na začátku školního roku si žáci vytvořili skupiny − modelové domácnosti.
V těchto domácnostech budou postupně řešit konkrétní situace spojené s fi−
nančním rozhodováním.

V současné době sestavují jednotlivé domácnosti svůj rozpočet. Vytváří jej
na základě informací o příjmech a vydáních své fiktivní domácnosti, o jejím
ekonomickém zajištění, typu bydlení a osobních potřebách jednotlivých členů.

V průběhu roku budou žáci navrhovat řešení reálných životních situací a tyto
řešení budou promítat do rozpočtu svých domácností. Cílem je, aby žáci spolu−
pracovali ve své skupině, formulovali a prezentovali své názory, zvažovali
a porovnávali různé možnosti řešení a zodpovědně se rozhodovali.

Věra Vernerová, koordinátor projektu

Interaktivní

muzeum Templ,
Mladá Boleslav

Dne 11.11.2009  žáci 4. tříd navští−
vili velmi zajímavé interaktivní  muze−
um Templ v Mladé Boleslavi.

Vrátili jsme se do středověku, do
doby, ve které se psaly a malovaly  kni−
hy ručně, pečetily se listiny, vážilo se v
jiných jednotkách a pochopitelně na
odlišných vahách.

To vše jsme měli možnost vyzkoušet
na vlastní kůži a za všechny můžu na−
psat, že nás to i velmi bavilo. Získali
jsme mnoho cenných informací o této
době, některé jsme si lepili do malého
sešitku, který nám bude pomáhat ve vý−
uce ve škole.

Při kolektivní práci jsme poznávali
i platidla z této doby a technikou frotá−
že  obkreslovali ke správnému názvu.

Na závěr jsme si povídali o životě
chudých lidí. Měli jsme problémy  po−
znat všechny druhy obilí i luštěnin, vy−
zkoušeli jsme si dobové pokrývky hla−
vy – moc nám slušely.
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Tentokrát jsme se zabývali tím, co jíme. Spolu s našimi
učitelkami jsme zjišťovali, co je pro nás zdravé a co ne.

Nejdříve jsme si povídali o všech potravinách, které jíme.
Pak jsme si je sestavili do pyramidy, která nám ukazovala, co
je zdravé a pro nás potřebné a co bychom měli do svého

jídelníčku zařazovat co nejvíce. Na druhou stranu jsme si
ukázali i potraviny, které našemu zdraví příliš neprospívají.
No a potom jsme se proměnili v kuchaře a sami si připravili
jídlo, které je zdravé a přitom nám i chutná.

Žáci 2. tříd.

Zdravá výživa 2. ročník

Logická olympiáda 2009

Na začátku října proběhlo nominační
kolo Logické olympiády, což je soutěž pro
žáky 1. stupně základních škol a studenty
středních škol z celé České republiky po−
řádaná Mensou ČR. O úspěchu zde neroz−
hodují naučené znalosti, ale schopnost sa−
mostatného uvažování a pohotového
rozhodování. Z naší školy se této olympi−
ády zúčastnilo 26 dětí. Přestože žádné z
dětí nepostoupilo do krajského kola, vel−
kou pochvalu zaslouží určitě všechny. Z
celé České republiky se zúčastnilo 6 501
dítě. Naše děti obsadily krásná umístění,
ke kterým jim ještě jednou gratuluji a pře−
ji spoustu dalších úspěchů.

 Blanka Kozáková

Seminář sebeobrany

Dne 24.10.2009 se v tělocvičně ZŠ Peč−
ky uskutečnil první seminář sebeobrany, vycházející z ko−
rejského umění sebeobrany Taekwon–do ITF.

Seminář probíhal pod vedením Pavla Kupra a Hany Křížo−
vé – držitelů druhých mistrovských stupňů, mezinárodních
i národních trenérských certifikátů Taekwon−do IFT a trenérů
pečeckého oddílu Kwang−gae Pečky – a za účasti a pomoci
členů pečeckého oddílu Taekwon–do ITF Dana Myšky (5. kup),
Martina Klimpta (6. kup) a Jakuba Jindřicha (7. kup).

Seminář byl koncipován tak, aby během dvou hodin po−
skytl účastníkům co možná nejvíce praktických i teoretických
znalostí, využitelných v situacích vyžadujících obranu.

Po úvodním zahřátí a protažení si účastníci vyzkoušeli
několik jednoduchých, ale velmi účinných technik na pro−
fesionální tréninkové pomůcky – lapy a vyražeče.
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ále se v teoretické části dozvěděli, kam a jak tyto techniky
použít na těle soupeře tak, aby případného útočníka vyřadi−
li z dalšího boje. Následoval nácvik samotných sebeobran
– vyprošťovacích technik, pák a porazů.

Tak si přítomní vyzkoušeli mimo jiné sebeobrany proti
úchopu za ruce za krk, za trup a jejich modifikace.

Obsahem semináře byly dále informace o právních as−
pektech sebeobrany, psychologii a komunikaci v sebeobra−
ně a ukázky a taktika boje proti ozbrojenému soupeři.

Na samý závěr semináře byla zařazena zpevňovací cvi−
čení podle moderních poznatků přednášených poslucha−
čům Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

Seminář tohoto typu byl v našem městě ojedinělou udá−
lostí. Vzhledem k množství pozitivních ohlasů a přání
o opakování podobné akce se bude další seminář konat
12.12. ve 14–16 hod. opět v tělocvičně ZŠ Pečky. Srdečně
zváni jsou všichni účastníci prvního semináře, kteří bu−
dou mít možnost si techniky zopakovat a naučit se sebeo−
brany nové i ti, kteří nemají se sebeobranou dosud žádné
zkušenosti.

Přihlášky na seminář na čísle 731 469 210 nebo na
adrese krizovahana@seznam.cz.

Ing. Hana Křížová

Vzpomínáme
Dne 11. listopadu jsme si připomněli výročí ukonče−

ní 1. světové války. Toto datum také odpovídá „Dnu  váleč−
ných  veteránů“.

Tento den rozkvetli na klopách lidí v USA, Austrálii
a zemích západní Evropy vlčí máky jako symboly zmaře−
ných životů ve všech válkách světa.

Vzpomeňme také na oběti z našeho města.
                                           Jaroslav Tvrz

Fr. Barták, Jos. Barták, Ant. Belinar, Rud. Berger, Fr. Bulí−
ček, Boh. Buřič, Václ. Buřič, Jarosl. Capl, Otok. Cintl, Václ.
Čebiš, Kar. Čermák, Ant. Černý, F. Čvančara, Jos. Divíšek,
Václ. Dudla, Václ. Dušek, Lad. Florián, M. Freiberg, Jan
Grubský, Kar. Herman, Otto Herman, Jos. Holman,
K. Houžvička, V. Houžvička, A. Hovorka, Čen. Hruška, Jos.
Hůla, Václ Hukal, J. Javůrek, Fr. Jelínek, Frant. Kabát, Vojt.
Kloub, Fr. Kosina, Jar. Kozák, J. Koželský, Frant. Král,
A. Kratochvíl, P. Kratochvíl, Lad. Krenner, Jos. Kubíček.

Fr. Kuchař, Vác. Kuchař, Jos. Kulich, Josef Kusý, J. Kutno−
horský, Jarosl. Loh, Josef Mádle, Josef Malý, Jos. Mládek,
Ot. Maršíček, Ant. Neuman, Frant. Novák, Vác. Novotný,
Jos. Nykodým, Jar. Pachman, Karel Pánek, Václ. Pavel,
K. Pohořelý, Kar. Pošíval, Jos. Poupě, Kar. Růžička, Lad.
Skolil, J. Smrkovský, Vác. Sosvar, J. Svoboda, Josef Sůva,
J. Šenfeld, A. Šimeček, Kar. Šimša, Ant. Široký, L. Šišvůrek,
Kar. Štella, Kar. Tonar, Rud. Tůma, Frant. Váňa, Václ. Vo−
lák, Jos. Buřič, Al. Šlapák.

Čest jejich památce!
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Církve zahájily

spolupráci s MASkami

Netradiční způsob oslavy státního svátku 28. října zvo−
lili zástupci křesťanských církví a reprezentanti místních
akčních skupin.

Již potřetí se křesťané z různých církví i koutů země
shromáždili pod horou Říp při akci Modlitba za domov
2009. Při této příležitosti přijaly církve duchovní záštitu
nad Místními akčními skupinami. Zavázaly se tak k modli−
tební podpoře, ale i k partnerské spolupráci v dalších oblas−
tech. Této akce se zúčastnila i Místní akční skupina Podli−
pansko.

V rámci dopoledního programu Místní akční skupiny,
krátce „MASky“, prezentovaly svoji činnost. Formou propa−
gačních materiálů Podlipansko nabízelo nejen krásy
a zajímavosti regionu. Návštěvníci obdivovali i výrobky, kte−
ré získaly značku Polabí Regionální produkt, Lada Borecká
předváděla drátkovací techniku. Na podiu se zpívalo, tanči−
lo, hrálo divadlo a také debatovalo. Co to jsou Místní akční
skupiny, proč „místní“, jak jsou "akční", kolik jich je v ČR,
na tyto otázky moderátora odpovídala ing. Jana Havelková
z MAS Podlipansko a Bc. Jakub Nekolný z MAS Pošembeří.

Odpolední program, který v přímém přenosu vysílala ČT2,
moderovala Martina Kociánová a biskup Dušan Hejbal. Po−
řad byl ve znamení budoucí spolupráce církví a MASek, sjed−
nocujícím mottem byl název akce „Být solí země“. A na toto
téma se i hovořilo – jak osolit, aby to nebylo ani málo, ani
moc, prostě přiměřeně a kterak se neosolit navzájem, jak na−
bádá obr Koloděj ve známém cimrmanovském příběhu. Za
MASky zde vystoupil Vladimír Haš, předseda Sdružení Míst−
ních akčních skupin Středočeského kraje a PhDr. Petr Sušan−
ka, jeden ze zakladatelů Národní sítě MAS ČR. Daniel Kvas−
nička byl vlastně 2v1, kazatel Církve bratrské
a zakladatel MAS Říčansko. Religionista Doc. Pavel Hošek,
ThD. se zamýšlel nad tím, jak v naší české kotlině uchovávat
a rozvíjet kulturní a duchovní hodnoty. Prof. Jan Sokol,
PhD.,CSc. připomněl, že v čase sametové revoluce jsme dou−
fali a získali svobodu jako možnost, nyní je vše v našich
rukou. V průběhu pořadu si každý ze 13 přítomných zástup−
ců MAS vylosoval svého partnera, partnerem MAS Podlipan−
sko bude pro následující rok Apoštolská církev, kterou zastu−
poval biskup Pavel Moldan. Podlipansko bude tímto pod
duchovní záštitou Apoštolské církve. „Každá přímluva a pod−
pora se vždycky hodí,“ s úsměvem uvažuje Jana Havelková
a dodává: „Co naše nové partnerství přinese pro obě strany,
o tom si můžeme popovídat až za rok. V každém případě se
těšíme na spolupráci.“

V závěru pořadu zástupci MASek a církví společně pře−
četli modlitbu za domov. A nezbývá než doufat, že tak jak
se doplňovali ve čtení, tak podobně se bude odvíjet spolu−
práce na tom, aby společně byli solí ve svých regionech.
Aby dokázali najít cesty a nástroje pro to, aby naše venkov−
ské oblasti byly důstojným místem pro život, aby lidé, kteří
tu žijí, měli dostatek možností pro uspokojení svých mate−
riálních i duchovních potřeb.

Záznam z přímého přenosu ČT2: www.ceskatelevize.cz/
ivysilani/20956221451–modlitba–za–domov–2009/

Výuka – douèování

Nabízím výuku, popøípadì douèování •ákù •Š
i studentù SŠ: èeský, anglický a nìmecký jazyk.

Mgr. J.Lhotková, tel.:774 811 432,
e-mail: lhotkova.jana@seznam.cz

V Pečeckých novinách

je společenská kronika

a soukromá řádková inzerce

ZDARMA
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Podlipansko získalo

peníze na projekty

Místní akční skupina Podlipansko rozdě−
lila dotace na projekty ve svém regionu.

MAS Podlipansko je nezisková organizace,
která získala peníze z Programu rozvoje ven−
kova, tyto finance jsou určeny na rozvoj regi−
onu Podlipansko.

„V září 2009 proběhla první výzva na před−
kládání žádostí o dotaci, rozdělovalo se ne−
celých 10 milionů Kč. Peníze jsou určeny na
rozvoj Podlipanska, což je 54 obcí na Kolín−
sku, Nymbursku a Černokostelecku. O dota−
ci žádali zejména obce, neziskové organiza−
ce a podnikatelé“, vysvětluje realizační
manažerka Jana Havelková a hned doplňuje
několik čísel: „V rámci zářijové výzvy MAS
Podlipansko zaregistrovala 29 projektů, jsou
zde žádosti dvou podnikatelů, šesti nezisko−
vek a církví a 21 obcí. Celkový součet poža−
dovaných peněz je 12,2 mil. Kč.“

Žádosti o dotace byly zaregistrovány a zkon−
trolovány, zda obsahují všechny náležitost a
zda nechybí nějaký „papír“ nebo „razítko“.
Konečné pořadí podpořených projektů schva−
luje správní rada a valná hromada, ale před
tím musí být projekty vybrány komisí.

Ewa Chmelíková, předsedkyně výběrové
komise, seznamuje s postupem výběru pro−
jektů a rozdělením peněz: „Jak už to bývá,
peněz je vždy málo, takže nelze vyhovět všem
žadatelům. Kriteria pro výběr projektů byla
zveřejněna současně s výzvou – podle těchto
pravidel se projekty obodují. Pak jsou žada−
telé pozváni k veřejné obhajobě, kde mohou
získat další cenné body. Tento postup zaru−
čuje transparentní výběr projektů.“

Podpořené projekty se dají rozdělit do čtyř
skupin. První skupinou jsou projekty zamě−
řené na kulturní dědictví. Zde je úspěšným
žadatelem obec Břežany I, kde je potřeba opra−
vit kapli. Rovněž církve dostanou peníze, chys−
tá se oprava kostela v Nové Vsi I, renovace
modlitebny v Hořátvi. Rekonstrukce se do−
čká i fara Husova sboru v Plaňanech.

Druhou oblastí je dopravní infrastruktura.
Mezi úspěšnými žadateli jsou města – např.
Kostelec nad Černými lesy, kde proběhne
rekonstrukce příjezdové silnice k základní
škole, Kouřim a zde chodník v ulici Dubová
i Pečky, které chtějí rekonstruovat ulici V Hor−
kách. Zkrátka nepřijdou ani menší obce – Ra−

tenice se dočkají části nové komunikace včetně chodníku. Dotace je
záchranou pro obec Chotutice − na opravu havarijního stavu místní
komunikace se shánějí peníze už několik let, podařilo se až nyní.

Třetí a nejžádanější skupinou žádostí o peníze byly projekty
zaměřené na občanské služby a vybavení. Zde se nejvíce zadařilo
Pečkám, dotace získal jednak Sokol Pečky na opravu topení v soko−
lovně i samotné město Pečky na vybudování dětského hřiště Soko−
liště. Dalšími vybranými jsou opět menší obce, které potřebují pení−
ze na zlepšení občanské vybavenosti. Obec Polepy vybuduje
víceúčelové hřiště s umělým povrchem, v Zásmukách vzniknou nové
klubovny, Radovesnice I potřebují společenský sál. Mezi vybrané
patří i Dolní Chvátliny, kde bude vybavena klubovna, Malotice plá−
nují dětské hřiště ve Lhotkách, Bečváry nezapomínají na hendikepo−
vané občany – bude zde bezbariérový přístup do zdravotního stře−
diska. A neposlední řadě i Černé Voděrady, zde se bude upravovat
prostor u rybníku, kde se setkávají místní lidé i turisté.

Více informací:
http://www.modlitbazadomov.estranky.cz/
Kontakt: Jana Havelková, TF: 721–170–388
projekty@podlipansko.cz
www.podlipansko.cz

MAS Podlipansko je nezisková organizace (obecně pro−
spěšná společnost – o. p. s.), která byla založena v roce 2006.
Společné řešení problémů a zlepšování prostředí pro život
– prostě projekty, jejich realizace a dotace české i evropské,
to je hlavní důvod, proč „MASka“ vznikla. Nyní má MAS
Podlipansko 44 členy (obce, neziskové organizace, podni−
katelé, občané) území Podlipanska čítá 54 obce ležící
v pomyslném trojúhelníku Kolín, Český Brod a Říčany.
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Podlipansko bude opět rozdělovat

peníze na projekty

Místní akční skupina Podlipansko se chystá podpořit další
projekty, vyhlašuje druhou výzvu, žádosti se budou přijímat v
prosinci 2009.

Nyní budou podpořeny dvě skupiny projektů. Jsou to jednak
„měkké“ projekty, kde se nebude stavět ani opravovat, ale vzdělávat
a získávat informace. Tyto projekty náleží do oblasti s názvem Celo−
životní vzdělávání (tzn. Fiche č. 4). Žádat zde mohou obce, svazky
obcí a neziskové organizace. Obsah vzdělávacích akcí musí v ko−
nečném důsledku přispět k rozvoji regionu – mohou být podpořeny
vzdělávací kurzy zaměřené na podnikání, na venkovský cestovní
ruch, na zlepšení života v obcích, na ochranu a rozvoj kulturního
dědictví. Z dotace se dají zaplatit lektoři, vytvoření studijních mate−
riálů, osobní náklady koordinátora, je možné připravit exkurzi
a podívat se, co se jinde podařilo.

Podpora cestovní ruchu je název Fiche č. 6, druhé oblasti aktivit,
na které jsou připraveny peníze v této druhé výzvě. Zde jsou peníze
na „tvrdé“ projekty, takže budou podpořeny investice do výstavby
malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven spor−
tovního vybavení a ostatních zařízení pro zlepšení služeb v cestov−
ním ruchu. Žadatele můžeme rozdělit do dvou skupin. Kdo může
tuto podporu dostat, vysvětluje Jana Havelková z MAS Podlipan−
sko: „Jsou to jednak začínající podnikatelé. Zde je časové omezení,
nesmí podnikat v cestovním ruchu déle než dva roky. A protože se
rozdělují peníze z Programu rozvoje venkova, kde nemůžeme opo−
menout zemědělce, mohou získat peníze např. na malý venkovský
penzion, restauraci nebo půjčovnu kol.“ Výše dotace také není ne−
zajímavá, může to být až 600 tis. Kč. Markéta Pošíková, ředitelka
MAS Podlipansko dodává: „Podpoříme projekty, které nalákají do
našeho regionu návštěvníky. Chceme v Podlipansku vytvořit takové
podmínky, aby se tu turistům líbilo, aby zde zůstávali déle než jeden
den a hlavně aby se sem rádi vraceli.“ Dotaci může získat fyzická

nebo právnické osoba, jejíž sídlo může, ale nemusí být v Podlipan−
sku, ale projekty musí zůstat v Podlipansku. Informace i kontakty
jsou na webu www.podlipansko.cz a co tam není, sdělí zástupci
MAS Podlipansko.

MAS Podlipansko je nezisková organizace, která získala peníze
z Programu rozvoje venkova. MAS Podlipansko má svoji rozvojo−
vou strategii a na její realizaci jsou tyto finance určeny. V Podlipan−
sku se bude zlepšovat vzhled obcí, bude se investovat do obecního
majetku (školy, školky, hřiště, klubovny, obecní úřady) i do aktivit
neziskových organizací a podnikatelů.

Na konci léta proběhla první výzva. Úspěšnými žadateli byly
obce Polepy, Břežany I, Radovesnice I, Černé Voděrady, Chotutice,
Ratenice, Dolní Chvatliny, Malotice, Bečváry a Zásmuky, města
Kostelec nad Černými lesy, Kouřim a Pečky, Sokol Pečky a tři
církve. Takže se budou budovat hřiště, opravovat silnice, klubovny
a sokolovna, rekonstrukce se dočká i kostel v Nové Vsi I, kaplička
v Břežanech, fara v Plaňanech a modlitebna v Hořátvi. Podpořeni
budou i dva podnikatelé, v Nové Vsi I vznikne nový pneuservis
a v Polepech se dovybaví provozovna místního truhláře.
„A nyní se budeme společně i učit. Budeme získávat další informa−
ce, vědomosti i dovednosti, štěstí přeje připraveným!“ doplňuje
Jana Havelková s úsměvem.
Kontakt: Jana Havelková, TF: 721−170−388
projekty@podlipansko.cz, www.podlipansko.cz

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

MAS Podlipansko pomáhá i podnikatelům. V Nové Vsi I bude
podpořen vznik pneuservisu, v Polepech získá místní truhlář díky
dotaci nové zařízení  – pilu, která přispěje k rozšíření provozovny
a zkvalitnění služeb.

Vybrané projekty jsou nyní v Praze, kde úředníci Státního ze−
mědělského intervenčního fondu kontrolují všechny náležitosti, pro−
jekty se budou realizovat v roce 2010.
Kontakt: Jana Havelková, TF: 721−170−388
projekty@podlipansko.cz, www.podlipansko.cz
Ewa Chmelíková, TF: 605−806−229
Ewa.chmelikova@seznam.cz

Strategický plán LEADER a Výzva č. 1/2009
Strategický plán LEADER je rozvojová strategie pro region Pod−

lipansko, která byla odsouhlasena členy MAS Podlipansko. Tato
strategie byla v rámci Programu rozvoje venkova podpořena dotací
– tyto peníze MAS Podlipansko bude v období 2009−2013 rozdělo−
vat do regionu. Podpora je určena do 6 oblastí, tzv. Fiche:
1.  Venkov a kulturní dědictví
2.  Zlepšení dopravní infrastruktury
3.  Podpora občanské vybavenosti a spolkové činnosti
4. Celoživotní vzdělávání
5. Podpora místních mikropodniků
6. Venkovský cestovní ruch

Výzva k podávání projektů byla v termínu 7.–10.9.2009, žádo−
sti byly přijímány do Fiche č.1, 2, 3, a 5.
Více informací na www.podlipansko.cz
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Kadeřnictví
Lucie

Lucie Charousová 732 711 711
Jana Tomíšková 608 482 153

Různé druhy střihů,
barvení, melírování,

společenské a svatební účesy.
Akce prosinec: 4 +1 stříhání zdarma,

zajímavé vánoční balíčky
pro zákaznice.

Dům služeb, J. A. Komenského 184,
289 11 Pečky

Těší se na vás mladý kolektiv
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Příště: Recyklace elektrospotřebičů

Inzerce

Kompletnost elektrozařízení

Jaký spotřebič můžeme odevzdat zdarma

Použité domácí elektrospotřebiče, nářadí a nástroje se
již nemusejí stát odpadem, ale tzv. zpětně odebíraným elek−
trozařízením. Občané je mohou zcela zdarma odevzdat
v místech zpětného odběru, která jsou vytvářena ve sběr−
ných dvorech obcí, v rámci mobilních svozů či přímo
v prodejnách "elektro" mohou "vyměnit starý za nový" při
nákupu modernějšího domácího pomocníka.
V případě využití jedné z výše uvedených možností se zpět−
ně odebraný výrobek stává odpadem až ve chvíli předání
osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění, tedy do
rukou specializované recyk−
lační firmy.

„Ze zákona vyplývá, že zpět−
ně odebírané elektrozařízení
pocházející z domácností je ta−
kové elektrozařízení, které svým
stavem odpovídá výrobku s
ukončenou životností bez bliž−
šího určení důvodu,“ vysvět−
luje Ing. Roman Tvrzník, ge−
nerální ředitel společnosti
ELEKTROWIN, která má
zpětný odběr některých domá−
cích spotřebičů na starosti.
"Stejně jednoznačně lze určit,
že takovým elektrozařízením
není výrobek, který již prošel
jakoukoli fází ‚zpracování' či
dílčího využití, tedy činností,
která je zákonem určena pouze osobám s příslušnými opráv−
něními. Takové elektrozařízení musí být posuzováno jako
odpad a pro zacházení s ním nelze využívat výhod pro
zpětný odběr elektrozařízení," dodává. Nekompletní spo−
třebiče jsou tedy považovány za odpad a náklady spojené
s jejich recyklací a odstraněním jsou k tíži obci, následně se
tedy promítají do poplatku za odpady.

Co je kompletní zařízení

Domácí elektrospotřebiče se podle druhu a účelu použi−
tí dělí do deseti skupin, ze kterých výrobci definovali jejich
kompletnost. Kritériem je popis užití elektrické energie, který
poskytuje také základní návod pro posouzení, zda "elektro−
zařízení" splňuje definici pro zpětný odběr, nebo je pro svou
zásadní nekompletnost pouhým odpadem, byť se zbytky
kovů, plastů a dalších ostatních materiálů vhodných k dal−
šímu užití a zpracování. Každé elektrozařízení je tedy tvo−
řeno určitým typem soustrojí komponentů a nosné konstruk−
ce a toto spojení také výrobek určuje.

Zatímco mraznička bez zásuvek je stále mrazničkou
a sběrný dvůr je povinen ji převzít bezplatně, stejná mraz−
nička s vymontovaným kompresorem je již posuzována jako
odpad, za jehož odevzdání musí občan zaplatit, minimálně
prostřednictvím poplatku obcí za odpady. Ani jeho odho−

zení na černou skládku ho této povinnosti nezbaví, obec je
opět nucena za vlastní prostředky takovou skládku uklidit.
I tyto náklady se do výše poplatku za odpad promítají.

Jak se kompletnost posuzuje

Mechanické elektrozařízení (točivé aj.) je spojením mo−
toru, hnané části (převodovka, buben) a nosné konstrukce
s pláštěm. Do této skupiny patří např. odstředivky prádla,
ventilátory, mixéry, vysavače, šicí stroje, zahradní sekačky,
brusky, pily, hoblíky a vrtačky.

Sporáky, trouby, varné desky, žehličky, fritézy, varné
konvice či elektrické pájky se řadí mezi tzv. tepelná elek−
trická zařízení. Aby byl přístroj kompletní, musí obsahovat
systém tvorby tepla (topné těleso), nosnou konstrukci a za−

řízení umožňující získanou
tepelnou energii využít − tedy
plotnu, troubu či fritovací ná−
dobu.
Kombinace výrobku užívající
k podpoře své funkce oba druhy
energie, tedy mechanickou
i tepelnou, je ve své podstatě stej−
ně jednoduchá. U většiny těchto
výrobků lze stanovit jejich me−
chanický a tepelný základní cha−
rakter. Patří sem pračky, myčky,
vysoušeče vlasů, teplovzdušné
ventilátory či horkovzdušné pá−
ječky. Stejně jako u předchozích
dvou skupin, i zde je zařízení tvo−
řeno motorem, hnanou částí (bu−
ben, hlavní čerpadlo) a skříní či
pláštěm spotřebiče.

Pouze zdánlivě odlišná jsou elektrozařízení k chlazení
a mrazení, tvořená soustrojím motor/kompresor, chladicí
okruh, nosná konstrukce.

Poslední skupinu s obecným názvem "jiné" tvoří elek−
trozařízení, která ke své funkci využívají indukce. Náleží
sem svařovací přístroje, nerotační holicí strojky, mikrovln−
né trouby a indukční plotny. U těchto zařízení lze identifi−
kovat komponenty pouze dva − indukční zdroj a nosnou
konstrukci.

Uvedené komponenty představují jednoduchý rozlišo−
vací klíč, podle něhož lze rozeznat zpětně odebrané zaříze−
ní od běžného odpadu. Pro využití výhod kolektivního sys−
tému je třeba spotřebiče do míst zpětného odběru odevzdat
kompletní, tedy se všemi základními součástmi. Zjednodu−
šeně řečeno, pokud si občan vymontuje před předáním do
sběrného dvora z ledničky kompresor, nejenže poškodí
životní prostředí, protože uniká freon a olej, ale navíc zatě−
žuje rozpočet obce a ve finále za takovouto ledničku zapla−
tí nejen on, ale i jeho spoluobčané!

Na místo zpětného odběru lze bezplatně odevzdat jen
kompletní vysloužilý elektrospotřebič. Zejména lednice
obsahují ve svých komponentech nebezpečné látky
a jejich neodbornou demontáží ohrožujete nejen životní
prostředí, ale i své zdraví.

Chráníme životní prostředí
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Příště: Kompletnost elektrozařízení
Inzerce
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Volejbal - druhé turnaje

Druhými turnaji pokračovalo snažení našich družstev
v Přeboru Prahy. Starší žákyně bojovaly 24. 10. a docela se jim
dařilo. Tým doplnila Eliška Říhová z mladších žákyň, která se vů−
bec nezalekla soupeřů a velmi dobře hrála na postu blokaře. První
zápas dívky hrály proti SAVO Praha, kterému po boji podlehly 2:1
(20,25,4). V druhém zápase proti Španielce vyhrály 2:0 (16,23), kdy
ve druhém setu prohrávaly 21:11, ale podařilo se jim vyrovnat
a dotáhnout set do vítězného konce. Ve třetím zápase podlehly Stře−
šovicím 2:0 (14,20). Nešel nám pohyb vzad a umístění míče na zad−
ní lajnu soupeře.

Mladší žákyně hrály 18. 10. a také se jim dařilo. Hned první
zápas získaly pro sebe 2:0, protože hráčky Ekogymnázia pro nemoc
nenastoupily a zápas byl kontumačně připsán nám. Druhý zápas se
Španielkou vyhrály také 2:0 (18,16). Hráčky zvládly těžký příjem
tvrdého rotovaného podání soupeřky a bez velkých potíží si udržo−

valy několikabodový náskok. Třetí zápas proti SAVO
Praha prohrály 2:0 (8,17), chyběl pohyb k míči a her−
ní pohoda.

Minižákyně odehrály turnaj 7. 11. Kde áčko vyhrá−
lo nad Benešovem „B“ 2:0 (9,14), remizovalo se Stře−
šovicemi 1:1 (14,26), ale na body prohrálo, remizova−
lo s Benešovem „A“ 1:1 (21,25), ale na body vyhrálo
a s naším béčkem vyhrálo 2:0 (5,8). Béčko všechny tři
zápasy prohrálo 2:0 i přes velmi pěknou hru proti Be−
nešovu „B“. Obě družstva pro příští turnaj zůstávají ve
III. lize, kam se vrací Dansport z II. ligy.

RR

AUTODÍLY
LADA – ŠKODA

zahraniční
veškerý sortiment autodílů

a autodoplňků

Provozní doba

PO–PÁ   8–17 hodin
tel.: 321 72 72 19, 607 891 687

eva.mukarovska@seznam.cz
L. Janáčka 420, Kolín


