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6. číslo  cena 6 KčX. ročníkčerven 2009

Jak jsme hledali Komenského

na Slovensku?

Přijeli jsme, viděli jsme, našli jsme!

Přijeli jsme – po 11 hodinách ve vlaku do východoslo−
venského Chmeľova, odkud k nám jezdí návštěvy již 2 roky.
Autobusy, jejichž řidiči nekamarádili s jízdními řády, a pro−
to jim to trvalo o trochu déle.

Viděli jsme – spousty nových lidí, omšelou, ale přátel−
skou školu, kousek Prešova, Bardějova, život v obyčejných
slovenských rodinách, kousek vyučovacích hodin jinde.

Našli jsme – slovenské + dánské kamarády, sami sebe
jako samostatné osobnosti a pravdivost hesla: „Všude dob−
ře – doma nejlíp!“

Účastníci slovenské expedice Comenius

Vítězný projekt
Z projektů doporučených ke schválení Výborem regio−

nální rady 8. dubna 2009 vyšel vítězně projekt na rekonstruk−
ci Základní umělecké školy Pečky. Projekt byl hodnocen jako
nejlepší ze třiceti podaných žádostí v této oblasti podpory.

Na zpracování projektu a podání žádosti projektu spo−
lupracovali Ing. Jana Havelková, poradce ROP, Ing. Věra
Růžičková, MěÚ Pečky a paní ředitelka ZUŠ Marie Čery−
chová, které bych tímto chtěla poděkovat za odbornou po−
moc a čas věnovaný přípravě projektu.

Jde o dotaci z Regionálního operečního programu Střed−
ní Čechy, č. výzvy 25, prioritní osa: Integrovaný rozvoj
území, oblast podpory: Rozvoj venkova. Projekt ovlivní
hlavně zvýšení kapacity školy, zplepšení a inovaci výuky,
zbudování bezbariérové školy, zlepšení prostředí uvnitř
školy i v nejbližším okolí, zajištění ochrany dětí i majetku
školy a města. Pro tyto účely bude budova celkově rekon−
struována. Tzn., že se jedná o výměnu elektroinstal. topení,
výměnu oken a dveří, zateplení, přístavbu a nástavbu uče−
ben a sálů pro všechny obory školy. Termín zahájení prací
je naplánovám na prázdnové měsíce a do nového by se děti
mohly přestěhovat už na začátku 2. pololetí. Výuka bude
v 1. pololetí probíhat v základní škole.     Více na straně 4.

Ing. Věra Růžičková, MěÚ Pečky

Dráčata Pečky

Vítězové turnaje v minigolfu dětské kategorie

v pořadí: 1. místo Vojta Vais, druhý byl Martin Vr-

zal a třetí  Aleš Mráz.                            Více na straně 13.
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Rada města Peček
konaná dne 20. dubna 2009

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

V 16.15 h se na zasedání RM dosta−
vil jednatel Pečeckých služeb, s. r. o.
Miroslav Hartman a člen dozorčí rady
Ing. Karel Krištoufek. Jednání RM bylo
přerušeno a v jednání pokračovala val−
ná hromada Pečeckých služeb, s. r. o.
Pečky. Ing. Krištoufek zdůraznil nutnost
vytvoření větší koncepce opravy vodo−
vodních řadů, do kterých se v posled−
ních letech neinvestovalo a dochází
pouze k nutným opravám při haváriích.

Závěrem pohovořil jednatel Pečec−
kých služeb, s. r. o. Pečky p. Hartman
o výběrovém řízení na víceúčelový
stroj pro potřeby Pečeckých služeb.

V 17 h skončilo jednání valné hro−
mady Pečeckých služeb, s. r. o. a RM
pokračovala dále dle stanoveného pro−
gramu.
Valná hromada schvaluje:

– Po dohodě s jednatelem Pečec−
kých služeb, s.r.o. Pečky posunutí ter−
mínu splátky za prodej technologie
ČOV do 31. 12. 2009.

– Účetní uzávěrku za rok 2008
a rozdělení hospodářského výsledku za
rok 2008.

– Zakoupení malotraktoru VEGA
36 HP komfort, včetně příslušenství od
firmy Hahn Karel Agroservis Hradec
Králové.
Rada bere na vědomí:

– Žádost Václava Lebdušky o pro−
vedení šetření ve věci porušování pra−
videl silničního provozu na místní ko−
munikaci v Pečkách.

– Žádost o pořízení a zapůjčení pro−
středků do užívání PČR OO Pečky.

– Plnění rozpočtu města k 31. 3. 09.
– Informaci starosty o poskytnu−

tých dotacích na ZUŠ Pečky a posílení
kamerového systému.

– Informaci starosty o podání žádo−
sti na SFŽP – zateplení Základní školy
Pečky

– Informaci starosty o výzvách jar−
ního bloku ROP Střední Čechy.

– Žádost MAS Podlipansko, o. p. s.
na pronájem učebny č. 8 ve VCP.

– Žádost MAS Podlipansko, o. p. s.
na odprodej pozemku za účelem stav−
by „Domu neziskových organizací“.
Rada schvaluje:

– Uzavření smlouvy mezi městem

 Pečky a firmou Jiří Kapr, Vrbová Lho−
ta 120 na údržbu sečení travních ploch
v  městském parku a kompletní údržbu
veřejné zeleně kolem DPS, Pečky, ul.
Chvalovická čp. 1042.

– Zhotovení zdi u čp. 218 firmou
PROBA BETON, s. r. o. Brandýs nad
Labem−Stará Boleslav za podmínky, že
sousední vlastníci uhradí polovinu  ná−
kladů tzn.

– Uzavření SOD s firmou STAKL
Vrbová Lhota na zhotovení střechy na
plechové garáži v areálu Pečeckých slu−
žeb, s. r. o.

– Nákup stroje na čištění umělé trá−
vy od firmy Profigrass, s. r. o. Brno.

– Uzavření dodatku č. 1 k SOD
s firmou NIKA, s. r. o. Příbram na sta−
vební akci „Revitalizace centrální části

 Peček – park Za Sadem“.
– Změny projektu č. 1 – 4, dodatku

č. 1 ke SOD s firmou NIKA, s. r. o. Pří−
bram na stavební akci „Revitalizace
centrální části Peček – park Za Sadem“
(bez kašny).

– Výsledek výběru uměleckého díla
do prostoru nově budovaného parku
Za Sadem na základě doporučení hod−
notící komise a pověřuje starostu měs−
ta k podpisu SOD na dodání umělec−
kého díla s Ak. sochařem Liborem
Pisklákem, Litoměřice.

– Termín zasedání ZM dne 20. 5.
2009 v 17 h v KS Pečky.

– A souhlasí se zřízením parkova−
cích míst u čp. 988 a 991 v Pečkách
tak, že stávající asfaltová komunikace
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Rada města Peček
konaná dne 4. května 2009

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

V 15.30 h se na zasedání RM dosta−
vila pí Ing. Markéta Pošíková, ředitel−
ka MAS Podlipansko, o. p. s., současně
i tajemnice DSO Pečecký region,  která
podrobně informovala o historii a čin−
nosti, cílech MAS. Rada města podpo−
ruje větší zapojení podnikatelů z Peček
a okolí.  25. 6. 2009 se uskuteční valná
hromada v Krupé u Kostelce nad Čer−
nými lesy, kam jsou všichni zváni.
Rada bere na vědomí:

– Informaci starosty o návrhu SOD
na stavební akci „Rekonstrukce ZUŠ
Pečky“.

– Informaci starosty o smlouvě o
dílo akce: „Snížení znečištění odpad−
ních vod Pečky“.

– Žádost p. Luďka Jindřicha, bytem
Pečky 408 o pronájem pozemku před
čp. 84 – bývalá restaurace „Stříkačka“.

– Žádost o bezúplatný pronájem po−
zemku před čp. 974–978 Pečky využí−
vaný jako odstavná plocha pro osobní
motorová vozidla majitelů nemovitosti.

– Uzavření MŠ Mašinka Pečky
o letních prázdninách v době od 20. 7.–
31. 8. 2009 z důvodu údržby, úklidu
budovy a čerpání řádné dovolené za−
městnanci mateřské škol.
Smlouvu č. 5/2009 s krajinářským ar−
chitektem Ing. Annou Stočesovou na
zpracování části inventarizace stávají−
cí zeleně na sídlišti a studie možnosti
rozšíření parkovacích míst na sídlišti,
Rada schvaluje:

– Uzavření dodatku č. 2 k SOD
s firmou NIKA, s. r. o. Příbram na sta−
vební akci: „Revitalizace centrální čás−
ti Peček – Park Za Sadem“ a pověřuje
starostu města k podpisu uvedeného
dodatku.

– Jmenování hodnotící komise na
stavební akci: „Rekonstrukce ZUŠ
Pečky“:
Milan Urban,
Ing. Věra Růžičková,
Petr Dürr,

bude rozšířena o 5m travnaté plochy
pomocí zatravňovacích dlaždic.

– Poskytnutí finančního příspěvku
na provoz Protialkoholní záchytné sta−
nice Kolín.

– Uzavření mandátní smlouvy za
zajištění přípravy a průběhu podlimit−
ní veřejné zakázky na stavební práce
„Rekonstrukce ZUŠ Pečky“ s JUDr.
Jaroslavem Zvolským, advokátní kan−
celář Bezděk & Brücler Praha.

– V návaznosti na nařízení vlády
č. 74/2009 se stanovuje nový platový
výměr ředitelky Kulturního střediska
Pečky.

– A doporučuje ZM ke schválení
poskytnutí půjčky z rozpočtu města TJ
Spartak Pečky na financování spoluú−
časti investiční akce „Rekonstrukce
tenisových kurtů – Pečky“, včetně
splátkového kalendáře.

– Poskytnutí finančního příspěvku
na zajištění turnaje v kategorii mini−
žáků (dne 16. 5. 2009) na základě žádo−
sti TJ Spartak Pečky, oddíl košíkové.
Rada neschvaluje:

– A nedoporučuje ZM ke schvále−
ní prodej pozemků za účelem zřízení
parkovacích míst.
Rada ukládá:

– Vedení města zařadit do progra−
mu příštího zasedání ZM schválení
rozpočtového opatření dofinancování
přidělené dotace na nákup stroje na
čištění umělé trávy.

– Starostovi města uzavření mandát−
ní smlouvy s JUDr. Jaroslavem Zvol−
ským, advokátní kancelář Bezděk &
Brücler Praha na zajištění přípravy vý−
běrového řízení podlimitní veřejné za−
kázky na investiční akci „Rekonstrukce
ZUŠ v Pečkách“.

– Odboru výstavby, životního pro−
středí a dopravy Ing. Zavřelovi umístit
platné dopravní značení při vjezdu do
areálu MŠ Pečky. Prověřit možnost
umístění zrcadla v zatáčce u ulice Hál−
kova a Letohradská.

– Odboru správy majetku města
a BH Ing. Růžičkové zveřejnit záměr
na pronájem učebny č. 8 o výměře 32m2

ve  VCP.
– Odboru správy majetku města

a BH Ing. Růžičkové zveřejnit záměr
na prodej pozemku č. parc. 1715 o vý−
měře 553 m2 za účelem výstavby
„Domu neziskových organizací“ za
min. cenu 750 Kč/m2.

– Odboru správy majetku města
a BH Ing. Růžičkové změnit nájemní

Ing. Markéta Pošíková,
Marie Čerychová,
Ing. Jiří Kadleček,
Ing. Josef Beránek,
Náhradníci členů hodnotící komise:
Jaroslav Tvrz,
Ladislav Kejda,
Ing. Věra Kadlečková,
Ing. Jana Havelková,
Roman Novotný,
Ing. Václav Zavřel,
Hodnotící kritéria veřejné zakázky na
stavební akci: „Rekonstrukce ZUŠ
Pečky“

– Výše nabídkové ceny (váha pro
hodnocení 80%).

– Délka záruční doby (váha pro
hodnocení 20%).

– Výtisk knihy „Pečky – napříč ča−
sem“ při nákladu 1 000 ks společností
SICCO, Plynárenská 13, Kolín 4. Do−
poručuje ZM ke schválení v rámci roz−
počtového opatření č. 3/2009.

– Návrh programu na veřejné zase−
dání ZM dne 20. 5. 2009.

– Přidělení bytu č. 32 v domě čp.
1042 Chvalovická ul. Pečky:
manželé Pulchartovi z Peček,
náhradníci – manž. Budaiovi, Vrbová
Lhota, manž. Kvasničkovi, Dobřichov
– Přidělení bytu v čp. 993 (na hřišti):
Josef Král, Pečky,
náhradníci – Karel Beneš, Pečky,
Zdeněk Brzák, Pečky.
Na základě jednání bytové komise ze
dne 29. 4. 2009.
– Podání žádosti o dotaci z ROP Střed−
ní Čechy, oblast podpory 3. 3. rozvoj
venkova, volnočasové aktivity, výzva
č. 31 – dětské hřiště.

– Uzavření smlouvy mezi městem
Pečky a ROP Střední Čechy o poskyt−
nutí dotace na investiční akci „Rekon−
strukce ZUŠ Pečky“ a pověřuje staros−
tu města k podpisu uvedené smlouvy.
A zmocňuje starostu města k uzavírání
dodatků k nájemním smlouvám v sou−
vislosti s uplatňováním DPH.
Rada ukládá:

– Odboru správy majetku města
a BH Ing. Růžičkové zveřejnit záměr
na pronájem pozemku před domem čp.
84 –  bývalá restaurace „Stříkačka“.

– Odboru správy majetku města a BH
Ing. Růžičkové zveřejnit záměr na zá−
půjčku pozemku čp. 974–978 v Pečkách.

– Stavebnímu odboru Ing. Zavře−
lovi oslovit firmy na zpracování PD −
studie na obnovu zeleně na sídlišti.

smlouvu mezi městem Pečky a DSO
poté, co bude uzavřena nájemní smlou−
va na učebnu č. 8.

– Vedení města připravit nabídky na
zpracování žádosti o dotaci na SFŽP na
zateplení  ZŠ Pečky, včetně výměny oken.



Pečecké noviny4

Vítězný projekt na rekonstrukci Základní umělecké školy Pečky
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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)
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

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
letní paprsky v době deštivého pod−
zimu.
17–22 h Košíkaření s Magrátou I

Rozcvička pro začátečníky i pokro−
čilé. Seznámení se s materiálem. Plete−
ní jednoduchých ošatek japonskou
vazbou + volná tvorba dle pokročilos−
ti 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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1. 6. Koncert
vokálního seskupení 4 tet

Uvádí: Remoex CZ, a. s. / 19 h.
2. 6. Jarní koncert

Kolínské filharmonie
Uvádí: Městský společenský dům / 19 h.
5. 6. Bellydance Academy

Night 2009
Uvádí: BH CAPO CAR, s. r. o. / 19 h
Na 1 lístek nelze rodič+dítě na klín
s výjimkou dítěte do 2 let v doprovo−
du dvou platících!
14. 6. Michalova brnkačka
Uvádí: Pragokoncert Bohemia, a. s. /
10.30 h.

2. 6. Pozor – úterý!  Kreativní kurz, zač.
17 h
Téma: Zdobení květináčů ubrousko−
vou technikou
Vstupné + poplatek za materiál: 50 Kč.
3. 6. Veselé muzicírování s Míšou (zpí−
vání a hraní na různé hudeb. nástroje).
6. 6. Pozor – sobota! Putování za po−
hádkou.
Zábavné odpoledne s pohádkovými
bytostmi, začátek trasy od 15 do16 h u
památníku na Pičhoře v Dobřichově,
závěrem společné opékání buřtíků, více
na samostat. plakátech.
10. 6. Výlet do Vodního světa v Kolí−
ně (Sraz v 10 h před vstupem, doprava
individuální, v případě pěkného poča−
sí koupání na letní plovárně.)
7. 6. Tvoření – barevné vyrábění
z moosgummi.
24. 6. Rozloučení s  Pramínkem před
prázdninami.
Během letních prázdnin je herna uza−
vřena.

Těšíme se na vás opět v září.

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

Kontakty:  722 671480
 www.praminek.unas.cz

mcpraminek@seznam.cz

Divadlo Na kovárně

Poděbrady

Zámecký biograf

 Poděbrady

5. 6. Hostinec u Kamenného stolu
Uvádí DS Jiří uvádí / zámecká zahrada
/ 21 h.
6. 6. Hostinec u Kamenného stolu
Uvádí DS Jiří uvádí / zámecká zahrada
/ 21 h.
18.–20. 6. Křišťálové srdce
Další ročník mezinárodního televizní−
ho a filmového festivalu. Bližší infor−
mace na plakátech.
19.–21. 6. Národní šampionát mažo−
retek 2009
Bližší informace na plakátech.
24. 6. Múzy v nocturnech
Pokračování večerních zastavení po
poděbradských zákoutích. Tentokrát
od Kostela Povýšení sv. Kříže přes láv−
ku k poděbradskému Jezeru / 21.30 h.
26.–28. 6. Evropa hraje Kmocha
Přehlídka dechových hudebních sou−
borů. Bližší informace na plakátech.
26.–28. 6. 8. LETNÍ DIVADELNÍ

SLAVNOSTI (LDS)
Pořádá DSJ / všechna představení jsou
v zámecké zahradě, v případě špatné−
ho nepříznivého počasí se představení
přesouvají do Divadla Na Kovárně.
26. 6. Kdes to byl(a) v noci? (LDS)
Účinkuje DS Klicpera Sadská / 21 h.
27. 6. Srdce v rákosí (LDS)
Účinkuje Divadlo Kodym Opočno / 21 h.
Cena vstupenky: 80Kč a 40kč (mládež
a důchodci)
28. 6. Mrazík v létě (LDS)
Účinkuje  DS Počerníčci Horní Počer−
nice / 15 h.
28. 6. Limonádový Joe (LDS)
Účinkuje  DS Počerníčci Horní Počer−
nice / 19 h.

1.–3. 6. Rychlí a zběsilí / 19 h.
4.–6. 6. Válka nevěst / 19 h.

Městské divadlo Kolín

☺  Mateřské ☺
centrum Pramínek

7.–8. 6. Odpor / 19 h.
9. 6. Něco z Alenky / 19 a 21 h.
10.–11. 6. Líbáš jako Bůh / 19 a 21 h.
12.–14. 6. Monstra vs. vetřelci I / 19 h.
15. 6. Psycho / 19 h.
16. 6. Sedm samurajů / 19 h.
17.–19. 6. X−MEN ORIGINS:

WOLVERINE / 19 h.
20.–21. 6. Pátek třináctého / 19 h.
22. 6. Grand Torino / 19 h.
23.–24. 6. Proměny / 19 h.
25. 6. Znovu 17 / 19 h.
26.–28. 6. Star trek / 19 h.
29.–30. 6. Občan Havel

přikuluje / 19 h.

Pečky

opět zabodovaly

Ve finále prestižní soutěže pro dív−
ky do šestnácti let Miss Polabí se opět
objevilo několik dívek z Peček. Nejlé−
pe z nich si vedla devítiletá Alenka
Jedličková, která si došla pro štraso−
vou korunku a titul 2. vicemiss Polabí
2009 (mladší kategorie) a ostudu své−
mu městu neudělala ani Anička Plzá−
ková (mladší kategorie) a Pavlína Pa−
vlásková (starší kategorie).

Podrobnější informace přineseme
v příštím čísle.

HI

2. vicemiss Polabí 2009, Alena Jedlič−
ková. Foto: Miloš Houžvička, Hi−studio.



06 / 2009 7

Psaní kalendářních dat

Píšeme−li datum vzestupně (den −
měsíc − rok), je možné vypsat měsíc slo−
vem, např. 1. března 2006. Tento způ−
sob je běžný v osobní a soukromé ko−
respondenci, na peněžních dokladech,
v právních písemnostech apod. Údaje
o místě a datu napsání se v korespon−
denci čárkami neoddělují; místo půvo−
du dopisu se ponechává v 1. pádě (ni−
koli V Praze dne). Mezi řadovou
číslovkou, která označuje den, a ná−
zvem měsíce by po tečce měla být (pev−
ná) mezera. Např. Praha 25. května
2004, Kutná Hora 11. listopadu 2006.

Datum lze psát vzestupně i tehdy,
pokud název měsíce píšeme arabskými
číslicemi. Vedle původního zápisu 1.
2. 2002, 21. 6. 2004 či 31. 12. 2005 (s
mezerou po tečce bez ohledu na počet
cifer v kalendářním dni či měsíci) lze
podle ČSN 01 6910 Úprava písemností
zpracovaných textovými editory zvo−
lit i tzv. dvoumístný způsob zápisu bez
mezer mezi dny, měsíci a roky, např.
01.02.2006, 21.06.2004 či 31.12.2005
(v tom případě doplňujeme před jedno−
ciferné kalendářními dny a měsíci nulu,
aby byly dvojmístné; nikoli tedy např.
1.2.2002, 8.10.2003, 21.6.2004).
standard

Standard znamená běžnou úroveň,
ustálenou podobu. V jeho tvarech
i odvozeninách píšeme d, tedy standar−
du, standardem, standardní, standardi−
zovat atd. Hlásku d bychom zde měli
též vyslovovat. Hláska t je ve slově
standarta, tj. druh praporu.

Městská knihovna
Městská knihovna v Pečkách upo-

zorňuje čtenáře, že v měsíci čer-

venci proběhne od 1. do 17. dne

revize knihovního fondu a knihov-

na bude uzavřena. Prosíme pro-

to čtenáře, aby nám do konce

měsíce června vrátili veškeré za-

půjčené knihy a dokumenty.

Dlouhodobě upomínaní čtená-

ři budou po této lhůtě předáni

přestupkové komisy a Policii

České republiky.

Děkujeme, zaměstnanci knihovny.

Náš jazyk – čeština

Na jeho dobrotu, obětavost a moudrost
s láskou vzpomínají
manželka, syn a dcera s rodinami

29. června tomu
bude již 15 let,
co navždy odešel
pan

Ervín

Milhard
z Peček.

Dne 22. června
uplynou 3 roky,
co nás navždy
opustil
pan

Josef

Šenfeld
 z Peček.

Stále vzpomíná manželka Jaroslava,
Davídek a ostatní příbuzní

Dne 21. 6.
to bude
25 let
co zemřel
náš milovaný
manžel, tatínek
a dědeček
pan

Stále vzpomínají manželka, dcera
Iva a Jana s rodinami.

Milan Máka.

Dne 11. 6. 2009
vzpomeneme ne−
dožitých 100 let
našeho tatínka
a dědečka, pana

Josefa

Douši.
Kdo jste ho znali vzpomeňte s námi

na tohoto laskavého a starostlivého
člověka.   Za rodinu Hana Beranová

S bolestí v srdci
oznamujeme
smutnou zprávu,
že v pátek
8. května 2009
ve věku 71 let
nečekaně
zemřela paní

Věra Zachová
z Peček.

Zarmoucená rodina

Za vše, za vše dík, za lásku jaká byla,
za život jaký byl...

   Dne 29. května 2009 uplynuly dva
roky plné bolesti a každodenních vzpo−
mínek na milovaného a milujícího man−
žela a tatínka, laskavého dědečka, člo−
věka ryzího srdce a charakteru,

pana

Miroslava Mareše
z Hradce Králové, rodáka z Peček.

Kdo jste ho znali
a měli rádi,
věnujte mu spolu
s námi tichou
vzpomínku,
vzpomínku tak
krásnou a čistou,
jako byl on sám.

Jitka Marešová, manželka, Pavel, syn
s rodinou, Jára Fundová, sestra
a ostatní příbuzní

Mobil: 739 049 712



Pečecké noviny8

Den Země 2009
Letos již podruhé slavíme společ−

ně malí i velcí Den Země.
Děti ze školního klubu si připravi−

ly úkoly, pomůcky a kostýmky, aby
pozvaly malé na zahrádku před budo−
vu si pohrát.
      Všichni se velice snažili vyzkoušet
si zručnost ve skládání lodiček. Zjistit
svoji kapacitu plic při nafukování ba−
lónků. Potvrdit si své znalosti o přírodě
v malých testících,či dokázat obrazutvor−
nost při sestavování živých obrazů pla−
nety a rostlin. Sluníčko svítilo a tak se
nám odpoledne vydařilo.

Růžičková

 Čarodějnický slet

Nastal ten správný den, kdy na
zahrádku před školní klub se slétli
čarodějové a čarodějnice ze všech za−
pomenutých koutů a míst. Přiletěli si
všichni společně zařádit, kouzlit, tan−
čit či soutěžit v létání. Čas rychle ply−
nul a než se kdo nadál, jak se objevi−
li, tak zmizeli.                   V. Růžičková

V pátek 24. dubna jsme se zúčastnili
soutěže Taneční pohár 2009. Rozjeli
jsme se do nedalekých Poděbrad. Čeka−
lo nás milé překvapení. Vrátili jsme se
s poháry za druhé a třetí místo. Poctivá
příprava cvičenek se zúročila. Všem dě−
kuji a zároveň blahopřeji.
Fotografie naleznete na adrese:
http://ddmsymfonie.rajce.idnes.cz

V. Růžičková

Středočeský

taneční pohár

Poznáváme Londýn

Skupina žáků pod vedením paní učitelky Zajícové vy−
razila s cestovní kanceláří poznat Londýn a jeho okolí.
28.4. jsme se v brzkých ranních hodinách vyrazili od budo−
vy ZŠ. Než jsme dorazili do Londýna stavěli jsme v Klato−
vech, kde se k nám přidala partička středoškoláků. Druhá, o
trochu delší zastávka, byla v Kolíně nad Rýnem, kde jsme si
prohlídli nějaké památky a pokračovali v cestě.

Druhý den ráno jsme se přeplavili přes kanál La Manche
do Doveru. Autobus nás vysadil u Tower Bridge a my jsme

Zákadní škola

Školní klub a družina

s panem Višňákem, našim průvodcem, pokračovali od Tower
Bridge cestou kolem Big Benu a Domu Parlamentu na Lon−
dýnské oko, ze kterého jsme se pokochali výhledem na
Londýn z ptačí perspektivy.

A z oka hurá do rodin. Nikdo jsme nevěděli, do čeho
jdeme, a tak nás naplňovali pocity obav i nedočkavosti.
Naštěstí se naplnila pouze naše očekávání.

Třetí den jsme se vydali mimo Londýn. I když počasí
nebylo nejpříznivější, pohled na Stonehenge nám to nezka−
zilo. Nepřízeň počasí nám nevadila ani v přístavním městě
Portsmouth, kde stojí známa loď Victory.

Čtvrtý den jsme vyrazili opět mimo Londýn, a to do
Cambridge, což je univerzitní město. Cestou zpět nás čeka−
la zastávka v Duxford Imperial War Museum − největším
leteckém muzeu v Evropě.

Pátý den a poslední Londýnský den. Loučení s rodina−
mi… Byli jsme navštívit všechny světoznámé hvězdy, bo−
hužel jen v muzeu Madame Tussaud´s. Podívali jsme se na
výměnu stráží u Buckinghamského paláce, prošli jsme se
po Hyde Park a honem do autobusu a domů.

Cesta zpět nevedla přímo, ale se zastávkou v Belgickém
Bruselu, kde jsme obdivovali krásné náměstí Grande Place
a fontánku zobrazující "Čurajícího chlapečka". A když Bel−
gie tak i Atomium…

Šťastně jsme dorazili domů do Peček, kde nás už čekali
naši nejbližší. Vrátili jsme se unavení, ale plní zážitků a
zkušeností, které se nám v životě neztratí.

Účastníci zájezdu
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Metodický seminář pro učitele

angličtiny na ZŠ v Pečkách

Integrovaná výuka (CLIL) ve výuce angličtiny byla na pro−
gramu  metodického semináře pro učitele angličtiny Středo−
českého kraje, kteří se 4. 5. sešli v jazykové pracovně základní
školy. Na programu čtyřhodinového semináře byla praktická
ukázka výuky žáků 7. tříd, kteří se učí druhým rokem  podle
školního vzdělávacího programu školy. Učitelé se podívali na
propojenou výuku světové literatury, dějepisu, dramatické
i hudební výchovy, průřezových témat a informatiky.

Cílem učitele bylo ukázat, jak lze motivovat žáky v pro−
blematickém věku různorodostí aktivit, forem i zdrojů ke
komunikaci v angličtině a procvičovat pro život užitečné
dovedností. Kromě vlastní práce s konkrétní skupinou dětí
viděli  kolegové z jiných škol, jak vybavené pracoviště
technikou i pomůckami v kombinací s plnou kvalifikací
učitele usnadní žákům učení.

Děti prezentovaly vlastní práce, cíle v angličtině pro
tento školní rok v oblasti četby světové dětské literatury,
portfolia se sebehodnocením, vynikající výsledky v soutě−
žích i certifikáty z jazykových zkoušek. Především ale zau−
jaly publikum svou aktivitou, pracovními návyky, soustře−
děním a zaujetím pro úkoly, spoluprací s učitelem, kázní
a radostí z dobrého výsledku po zvládnutí náročného textu
divadelního představení.

Obsahem následné diskuse bylo vysvětlení metody inte−
grovaného učení (CLIL), prohlídka vybavení zakoupeného
z grantu do zvýšení čtenářské gramotnosti, informace
o nových učebnicích, předvedení interaktivních programů
a ukázka předmětového portfolia jako sebereflexe dítěte na
jeho cestě k zvládnutí cizího jazyka. Závěrečná hodina byla
věnována zodpovězení mnoha otázek kolegů na téma, jak zlep−
šit a lépe řídit kvalitu ve výuce angličtiny na jiných školách.

 Děkuji svým žákům za velmi dobrou spolupráci a Mar−
tinu Soukupovi za pomoc s organizací semináře.

Věra Křížová

Historiáda 2009
„Kdo přejde po mostě minulosti s hrdostí a pokorou, najde
na jeho konci moudrost.“

Náš tým (Martin Soukup, Filip Šlais, Vojta Škrle, Šimon
Soukup) s paní uč. Zajícovou dorazil na celostátní dějepis−
nou soutěž do Hradce Králové už ve středu večer. Nocleh
v tělocvičně – všichni se učili – my ne.

Nový den začal snídaní a hned poté následovalo klání
týmů. Zahájili jsme ve velkém stylu. Naší básní. Ne příliš
historickou, ale bohužel aktuální. Potom soutěžní protoko−
ly, městská hra, dějiny umění.

Soutěžilo se až do pozdních hodin. Další den nás ráno
čekal poslední rozstřel, poté vyhlášení – skončili jsme na
poměrně krásném 10, místě.

Martin Soukup, Filip Šlais, Vojta Škrle, Šimon Soukup

ZŠ Pečky a okresní kola soutěží

Školní rok 2008/2009 se chýlí ke konci a nastává čas
bilancování. Všichni máme radost z výsledků našich žáků
v okresních kolech soutěží.

Na poli matematiky si nejlépe vedli žáci 7. ročníku. Petr
Bulan a Vojtěch Škrle jsou na Kolínsku již známými jmény,
úspěšně jim sekunduje David Buchal. Petr Bulan vyhrál
okresní kolo Pythagoriády, vybojoval 2. místo v Matema−
tickém klokanovi a 4. místo v okresním kole Matematické
olympiády. Vojtěch Škrle byl ještě o něco úspěšnější. Ne−
jen že vyhrál okresní kolo Klokana a skončil na 3. místě
okresních kol Matematické olympiády a Pythagoriády, ale
vyhrál ještě okresní kolo Zeměpisné olympiády a reprezen−
toval školu i město v krajském kole v Benešově. Ani tam se
neztratil, umístil se v polovině startovního pole. David Bu−
chal se zúčastnil okresního kola Matematické olympiády,
kde skončil na pěkném 6. místě.

Ani ostatní ročníky nezůstaly pozadu. Šesťák Ondřej
Galler vybojoval 7. místo v okresním kole Matematické
olympiády a 4. místo v Pythagoriádě, osmák Pavel Menšík
8. místo v okresním kole Matematické olympiády. I deváťá−
ci se se základní školou loučili úspěšně. Nejlépe se v Olym−
piádě umístila Kateřina Svojšová, obsadila 6. místo.

Všem úspěšným řešitelům děkujeme za čas strávený pří−
pravou na soutěže, výborné výsledky v silné konkurenci
studentů gymnázií a reprezentaci školy a města. S blížícím
se koncem školního roku všem přejeme krásné prázdniny
a deváťákům úspěšný zářijový start na středních školách.

Věra Břízová
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Ukázky slohových prací žáků

8. ročníku, aneb

Sport je zábava pro všechny

Vydařený pokus
Minulý rok jsem začala závodně jezdit na kole. Na svůj

první závod jsem se těšila. Ale když jsme přijeli na místo,
dostavily se pochybnosti. Všude okolo samá kola! Každý ze
závodníků měl na sobě dres a číslo. Pak přišel čas. Čas jít
hrdě na start.

Postavila jsem se mezi dívky svého věku. Byla jsem hod−
ně nervózní. V hlavě se mi honilo plno myšlenek. Zazněl
výstřel a všichni jsme odstartovali. Závod byl velmi namá−
havý. Nakonec se mi podařilo dojet do cíle v pořádku
a celá. Zastavila jsem a otec mi říká: „Byla jsi dobrá.“

Vyhlášení výsledků bylo tu. Vůbec jsem nevěděla, koli−
kátá jsem skončila. Najednou hlásili moje jméno. Skončila
jsem třetí!                                             Silvie Svobodová, 8. A

Rodinný výlet

Rodina Novákova se jela projet na kolečkových bruslích.
Výlet naplánovaly děti Květoslav a Mařenka. Oba zvládají brusle
bez problémů. Ovšem rodiče nadšeni zrovna nejsou. Táta nadá−
vá : „Sakra, jak si to mám obout?“ a maminka s oteklými kotníky
se do půjčených bruslí nemůže dostat. Nakonec pomalu vyjíždě−
jí, ale naštěstí netuší, co pro ně děti vybraly.

Nejprve trasa vede po rovině. První zdolaný kopec dává
rodičům pocit jistoty. Jenže následuje druhý kopec a prud−
ký sjezd. Dole ztrácejí rovnováhu a padají jeden přes dru−
hého. Děti se samozřejmě potutelně usmívají. Pro rodiče
výlet končí rozhodnutím okamžitě odnést brusle do bazaru.
Společně si říkají, že se už o tento sport pokoušet nebudou.

Tereza Pavlásková, 8. A

Činnost Terénního Programu

o.s. Prostor Kolín

Terénní program (dále jen TP) poskytuje šestým rokem
služby uživatelům drog a jejich blízkému soc. okolí ve Va−
šem městě. Průběžně Vás budeme informovat o činnosti TP.

Protože požadujeme za důležité, aby jste byly seznámeni
s principem Terénní práce s uživateli drog, budeme vám prů−
běžně a opakovaně osvětlovat priority této činnosti a s tím
i prostředky k jejich dosažení.

V posledním čísle Pečeckých novin  jsme vás seznámili
s tím, co je to informační servis a k čemu je prospěšný nejen
uživatelům drog, ale i široké veřejnosti.  Dnes vám předsta−
vím další službu a tou je případová práce (poradenství).

Případová práce je nástrojem spolupráce mezi sociálním
pracovníkem a klientem programu. Pokud klient projeví zá−
jem o změnu své životní situace, jsou pracovníkem navrženy
možnosti společného jednání nad touto situací a jakým způso−
bem může být pracovník nápomocen. Tato předběžná dohoda
může probíhat přímo v terénu (ulice, park, bar) dále však pra−
covník upřednostňuje setkání v místě, kde je čas, prostor a klid
společně nacházet postupy řešení. Pro tyto situace využívá
Terénní program poradenské místnosti v místě zázemí TP a to
v Kolíně, Smetanova 764 (boční vchod polikliniky).

Jednou ze základních podmínek pro zdařilou případovou
práci je napomoci klientovi uvědomit si jeho vlastní potenciál
k řešení své životní situace, s tím, že pracovník je mu nápomo−
cen, podporuje ho, či dokonce kontroluje pokud se na tom
dohodnou. Většina práce na změně je však v rukou klienta.

Nejčastější témata případových prací jsou zaměřena na
změnu aktuální sociální či zdravotní situace klienta (neza−
městnanost, úřad práce, vyřízení soc. dávek, změna způso−
bu užívání drog u klienta, nástup do léčby – abstinence).

Nyní několik statistických dat za měsíc duben: proběhlo
20 kontaktů s 11ti uživateli služby, přijali jsme 314 ks a vydali
335 ks stříkaček, dále proběhly 3 poradenství a poskytli jsme
14krát informace z oblasti zdravotní, sociální nebo právní.

Pokud budete mít samy zájem nás kontaktovat, jsme
k zastižení přímo v Pečkách a to každé úterý od 13 do 15
a pátek od 15,30 do 17,30 hodin. Nebo na telefonu: 777
650 030 (Po− Pá 10 − 18 hodin). Dále můžete psát emaily na
tp@os−prostor.cz

Roman Kunc, terénní pracovník o. s. Prostor

O Pečkách

Doba, o které píšeme, byla charakteristická sílícím ná−
rodním sebeuvědomováním a vlastenectvím. Ani v Pečkách
to nebylo jiné.

Roku 1883 byla ustavena komise pro pojmenování ulic.
Až po šesti letech dostaly ulice a náměstí jména − po veli−
kánech českých dějin a kultury. Tak vznikla Poděbrado−
va, Husova, Sladkovského, Prokopova třída, ulice Havlíč−
kova, Jeronýmova, Hálkova, Komenského, Palackého,
Tylova, Klicperova, Smetanova, Jungmannova, také Bará−
kova, náměstí byla pojmenována po Janu Žižkovi a Vác−
lavu Beneši − Třebízském.

Obecní zastupitelstvo se přihlásilo do Husova fondu, na
stavbu Českého domu ve Vídni odebralo jeden podíl v hod−
notě 20 K, či na stavbu Národního divadla poslalo 25 zl.
Z obecní pokladny. Často však z finančních důvodů neby−
lo možné vyhovět nesčetným žádostem o podporu. Např. na
vykoupení rodného domku Josefa Jungmanna v Hudlicích
příspěvek nebyl schválen.

Pobouření vyvolalo zrušení jazykových nařízení příz−
nivých češtině. Městská rada v Poděbradech se usnesla ne−
přijímat německé dopisy od vládních úřadů civilních ani
vojenských, dokud „nebude odčiněna urážka zrušením ja−

zykových nařízení národu Českému učiněná a dokud nebu−
de národu Českému vráceno spravedlivé právo jazykové ve
všech úřadech v zemi koruny svatováclavské.“ Pečky se při−
pojily. I místní poštmistr měl problémy, nepoužíval české
razítko. Vzhledem k opozici národa proti vládě obec vy−
stoupila z vládního spolku Červeného kříže.
V červnu 1900 bylo do Národních listů posláno prohlášení:
„Obecní zastupitelstvo v Pečkách n.dr. vyslovuje jednomy−
slným usnesením svým ze dne 16. t. m. úplný souhlas s ob−
strukčním a rázným jednáním poslanců českých na radě říš−
ské a vydává jim srdečný a upřímný dík za mužné a
neohrožené hájení uražené cti a bezohledně šlapaných práv
zaručených národu Českému. Žádáme poslance naše, aby
vytrvali statečně v dalším těžkém, avšak spravedlivém boji
proti nepřátelům našim za česť a oprávněné požadavky ná−
roda našeho.“                                                                      Z. F.

Z regionu
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KADEŘNICTVÍ

MODELÁŽ NEHTŮ

NA RUCE I NOHY

MANIKÚRA

Pečky, třída 5. května
vedle spořitelny

kontakt :
kadeřnice – Lenka Železná, tel.: 774 333 002

manikérka – Jarka Kyselová, tel.: 605 861 059

Chapa Stavebniny

Pečky Tř. 5. května

(za Edenem, býv. vrátnice ZPA)
Tel: 774 736 030

prodejna@chapa.cz , www.chapa.cz

otvírací doba: Po–Pa 7–17 h
So 8–12 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!
� stěhovací služba − stěhování domácností,

skladovací prostor pro uskladnění

Od 1. 6. 2009 sleva 30% na plastová okna

Rozvoz do 5 km zdarma!

Sledujte naše stránky a využijte

našich akčních slev a nových nabídek.
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Kulturní středisko

V sobotu pořádal minigolfový
oddíl  Dráčata Pečky první turnaj
v letošním roce. Na rozšířeném hřiš−
ti, kde přibyly další čtyři dráhy, se za
pěkného počasí sešlo pár amatérských
hráčů a ti si porovnali svůj um.
V dětské kategorií zvítězil Vojta
Vais, druhý byl Martin Vrzal a třetí
Aleš Mráz. V kategorii dospělých
zvítězil Tomáš Janda. Příští turnaj se
bude konat v červnu a to už bude celé
hřiště renovováno, neboť oddíl obdr−
žel grant od Středočeského kraje
a Městského úřadu Pečky.

Věra Šuková, Pečky

Zavedení

pečovatelské služby

Poskytování pečovatelské
služby je zákonem o sociálních
službách založeno na smluvním
principu. „Smlouvu o poskytová−
ní pečovatelské služby“ uzavírá
poskytovatel (Pečovatelská služ−
ba města Pečky) s uživatelem
(žadatelem o službu).

Organizace má vypracovány
„Podmínky poskytování pečova−
telské služby“, které jsou nedílnou
součástí každé uzavřené smlouvy.

Poskytovaná péče

V domácnostech osob

Poskytujeme pomoc při zvlá−
dání běžných úkonů péče o vlast−
ní osobu, pomoc při zajištění cho−
du domácnosti, poskytnutí stravy.

Mezi nejčastěji využívané úko−
ny patří vedle dovozu obědů také
nákupy, pochůzky, zprostředko−
vání kontaktu se společenským
prostředím a zajištění úklidu.
Obědy rozvážíme v termojídlono−
sičích a uživatelé mají možnost
výběru ze 3 chodů.

Ve středisku osobní hygieny

Asistujeme při koupelích a spr−
chování uživatelů, provádíme
masáže, pedikúru a úpravu vlasů
včetně zástřihu. V naší nabídce je

i dovoz autem pečovatelské služ−
by do střediska osobní hygieny
a zpět. Vyžaduje−li to zdravotní
stav uživatele, poskytneme kou−
pel i pedikúru v domácnosti.

V prádelně

Vypereme osobní i ložní prá−
dlo, popřípadě provedeme jeho
drobné opravy. Každému naše−
mu uživateli pereme prádlozvlášť
a dodáváme i prací prášek, škrob
a avivážní prostředky.

Prádlu a jeho čistotě věnujeme
náležitou pozornost, včetně jeho
vyžehlení nebo vymandlování. V
případě potřeby ho sami přiveze−
me a odvezeme.

Vybavení

Prádelna

Dvě automatické pračky, sušič−
ka, mandl, žehlící stůl, napařova−
cí žehličky, nerezové namáčecí
dřezy a rozkládací sušáky na prá−
dlo. Při pěkném počasí využívá−
me možnost sušení prádla v atriu.

Koupelna

Švédská vana Malibu s vesta−
věným zvedákem a sedačkou
v rohu vany. Vana je výškově na−
stavitelná. Dále je koupelna vy−
bavena klasickou vanou, mycím
boxem na vlasy, sprchovým kou−
tem, masážním lůžkem a můstko−
vou váhou s displejem.

Pedikúra

Dvě zabudované pedikérské
vaničky, horkovzdušný sterilizá−
tor na sterilizaci pedikérských ná−
strojů, speciální pedikérský ná−
bytek včetně doplňků a stolku
s osvětlovací lupou.

Odpočívárna

Vedle stolku a pohodlných
křesílek je v odpočívárně toalet−
ka se zrcadlem a sušák na vlasy.

Úhrada za službu

Pečovatelská služba se po−
skytuje za finanční úhradu, bez
úhrady pouze ve výjimečných
případech vyjmenovaných v zá−
koně o sociálních službách.
(Kupříkladu účastníkům odboje
a osobám, které byly zařazeny
v táboře nucených prací.). Tuto
skutečnost je ale třeba vždy pí−
semně doložit.

Kompletní nabídka a výše úhra−
dy je uvedena v „Sazebníku úko−
nů“.

Jak si zažádat o zavedení

pečovatelské služby

Jestliže se pro zavedení pečo−
vatelské služby rozhodnete, kon−
taktujte nás na telefonním čísle:

321 785 468 – vedoucí pečova−
telka Eva Skálová.

Pečovatelská služba města Pečky

Poskytované služby
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Jede, jede mašinka

aneb Dětská pouť v Pečkách
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Volejbal

Na začátku dubna se nejstarší hráčky zúčastnily kvali−
fikace okresního kola volejbalu dívek základních škol
v Nymburce. Děvčata startovala mimo soutěž, protože ZŠ
Pečky pod Nymburk nepatří. Odehrála pět zápasů na dva
hrané sety do dvaceti bodů. Ve třech zvítězila a ve dvou
shodně prohrála ve všech čtyřech setech 19:20 a obsadila
třetí místo. Po ukončení kvalifikace bylo vedení školy sdě−
leno, že se naše škola může zúčastnit krajského kola, které
se koná 19.5. v Rakovníku, protože na kolínském okrese
(kam ZŠ Pečky patří) se okresní kolo vůbec neuskutečnilo
a vzhledem k účasti na kvalifikaci v Nymburce můžou
naše děvčata reprezentovat kolínský okres. Budeme jim
tedy držet palce, aby se jim dařilo a umístily se co nejvýše.

Další volejbalovou akcí byl Jonášův pohár 25. 4. v Pra−
ze. Na tomto turnaji startovala nejstarší děvčata již loni úpl−
ně poprvé v šestkovém volejbale. Letos jsme opět utvořily
dvě družstva, kde nejstarší dívky doplnily trenérky a jedna
mladší hráčka. Obě družstva hrála velice dobře. Teoreticky
slabší družstvo vyhrálo tři zápasy a předvedlo pěkné zpra−
cování míčů na tři údery s vyrovnaným výkonem všech hrá−
ček, kde výborně hrála nejmladší hráčka turnaje (roč.1998)
Anička Doskočilová. Druhé družstvo ve skupině narazilo
na pozdějšího vítěze turnaje, s kterých bojovalo o body
a podlehlo 24:26. Hráčky si vyzkoušely nové postavení na
hřišti s přebíháním, které se učily na tréninku a těší se na
příští turnaj.

Nejmladší volejbalistky měly duben trochu volnější
a mohly se v klidu připravovat na finálový turnaj v minivo−
lejbale, který se uskuteční 7. 6. 2009 v Praze. V květnu mají
trénink trochu omezen dvěma svátky a před turnajem bu−
dou týden na škole v přírodě, z které se vrací těsně před
turnajem 6. 6. 2009.

Romana Růžičková,  trenérka mládeže

O hovně…

Na úvod se musím omluvit vám všem útlocitnějším za
výraz, který jsem použil v nadpise a který hodlám používat i
v dalším textu. Mohl jsem sice použít jiný výraz jako napří−
klad exkrement, trus, výkal a podobně. Nedávno jsem se ale
na stránkách Pečeckých novin veřejně přihlásil k tomu, že
budu pojmenovávat věci pravými jmény. Proto mi výraz, který
jsem použil, připadá nejvýstižnější. Mým záměrem není ni−
koho urazit, ani to, abych se ve vašich očích stal největším
pečeckým hulvátem. Chci vás přimět k tomu, abyste na chví−
li zapomněli na pokrytectví a úzkoprsou maloměstskou pře−
tvářku. Chci se s vámi dnes pobavit o hovně. Ano chci se
s vámi bavit o skutečném, obyčejném psím hovně. Již dlou−
hou dobu řešíme v areálu městského stadionu AFK Pečky
problém s pobíhajícími psy a s produkty jejich zažívacího
ústrojí. Tento problém se snaží řešit i vyhláška městského
úřadu. Výsledek? Ano, asi jste si domysleli správně, h...., pro−

miňte nic. Městský úřad sice několika lidem na náš popud
rozeslal dopisy v nichž je upozorňuje na existenci městské
vyhlášky o volném pobíhání psů. A výsledek? Ano, opět
správně... nic. Několik z těchto lidí se sice urazilo, nazvalo
nás práskači a přestalo na hřiště se svými čtyřnohými miláč−
ky chodit. To však byla spíš jenom výjimka, protože ostatní
na výzvy nezareagovali a nebo zareagovali po svém, a sice
naprostou ignorací. Nikdo mne nemůže podezírat z toho, že
mám něco proti psům, vždyť sám jsem majitelem dvou novo−
fundlandských „drobečků“. Velké výhrady však mám proti
neomaleným majitelům psů, kteří klidně dovolí, aby jejich
miláček vykonal svou potřebu tam, kde se mu právě namane,
bez toho aniž by se postarali o úklid výsledného „produktu“.
To se však stále bavíme pouze o první části problému, a sice
o té, nazvěme ji hygienické a estetické. Druhá část tohoto
problému je určitě ještě mnohem závažnější. Jedná se o bez−
pečnost. Každý z vás, kdo byť jen občas, zavítá do areálu
městského hřiště, si jistě všimnul toho, že je v podstatě každý
den vytížen hlavně při trénincích a utkáních dětí a mládeže.
Jsem dalek toho vymýšlet a přivolávat nějaké zlé události.
Faktem však je, že bych se nerad dočkal toho, že něčí neza−
bezpečený pes v areálu AFK někoho zraní a já pak budu
muset vysvětlovat, jak je to možné a jaká opatření jsem uči−
nil pro to, aby se nic takového nemohlo stát. Ano, dodnes se
u nás nic takového nestalo, ale znáte to, všeho do času. Určitě
je lepší přijmout preventivně taková opatření, která nepří−
jemnosti předejdou, než si později „drbat hlavu“ a vyčítat si,
že jsem na to měl myslet dříve. Osobně považuji tyto argu−
menty za natolik pádné, abych nadále vyžadoval dodržování
zákazu vstupu se psy do areálu městského stadionu AFK Peč−
ky. Je mi jasné, že mnozí budou namítat to, že oni po svém
psu uklidí a že ho mají vždy a za všech okolností pod úplnou
kontrolou. Ano, jsem ochoten tomu i uvěřit ale jak mám po−
znat slušné a neslušné „pejskaře“? Proto je mi velice líto, že
v tuto chvíli a za těchto okolností jsem nucen přistoupit na
metodu „padni komu padni“. Celý tento článek měl být pů−
vodně pouze o hovně. Čím více se však nad tímto svým „díl−
kem“ zamýšlím, není náhodou víc o slušnosti a neslušnosti,
o všímavosti a nevšímavosti, o ochotě a neochotě? Nevypo−
vídá spíš o stavu naší společnosti? Není to spíš pádný důvod
k zamyšlení nad tím, kde už končí něčí takzvaná osobní svo−
boda a začíná omezování někoho jiného? Kdo je větší hulvát
a neurvalec? Já, který opakovaně a veřejně použil vulgární
výraz? Nebo ten, jehož pes kálí na dětském hřišti a on či ona
tomu s bohorovným klidem a bez uzardění přihlíží?

Jaroslav Lukáš, předseda AFK Pečky

PS:Velice rád bych znal vaše názory na tuto věc. Vaše návrhy
na řešení tohoto problému si rád vyslechnu a jestli že budou
jenom trochu reálné, rád se jimi budu řídit. Obracet se na mne
můžete na emailové adrese jardalukas@seznam.cz nebo na
chat roomu internetových stránek AFK Pečky:

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.

www.afkpecky.cz, případně osobně každé pondělí od 19 ho−
din na pravidelné schůzi VV AFK Pečky v klubovně na hřišti.
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