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5. číslo  cena 6 KčX. ročníkkvěten 2009

26. března žáci Základní školy Švermova navštívili hasičskou zbrojnici v Peč−
kách. Po přednášce, ve které se žáci dozvěděli jak HZS u nás vznikl, si žáci
prohlédli nejnovější hasičská vozidla i hasičská příslušenství, vyzkoušeli si
ochranné přilby. (Více na straně 10.)

                                      J. Pospíšilová, DiS

Zastupitelstvo města Pečky

uděluje

ČESTNÉ  OBČANSTVÍ

MĚSTA PEČKY
Prof. PhDr. et Dr. Techn. H. C.

JuliuStoklasovi – in memoriam,

čestnému členu a viceprezidentu Česko−
slovenské akademie zemědělské, naro−
zenému 9. září 1857 v Litomyšli, zemře−
lému 4. dubna 1936 v Praze.

Václavu  Potměšilovi – in memoriam,

učiteli, řediteli školy a kronikáři města Peč−
ky, narozenému 11. srpna 1909 v Pískové
Lhotě, zemřelému 17. listopadu 1985.

Františku  Havrdovi – in  memoriam,

učiteli, řediteli školy a kronikáři města
Pečky, narozenému 25. července 1905
v Robousích, zemřelému 27. března 1969.

R. D. Jiřímu  Kusému,

faráři u Sv. Václava a Sv. Prokopa
v Praze Nuslích, emeritnímu sólistovi
DJKT Plzeň, narozenému 15. ledna 1948
v Českém Brodě.

Dr. tech. věd ing. Františku Uhrovi  –

in memoriam,

projektantu a staviteli vodáren a vodo−
vodů vč. Pečeckého, autoru znaku měs−
ta, hudebníku, malíři, divadelníku, foto−
grafu a představiteli Sokola, narozeného
24. září 1887 v Chotuticích, zemřelého
8. dubna 1961.

Bohumilu Kulveitovi – in memoriam,

pedagogu, ekonomu, malíři a grafiku,
hudebníku, divadelnímu ochotníku,
jednomu ze zakladatelů pečeckého te−
nisu, neúnavnému propagátoru Peček
a širokého okolí, narozenému 25. srp−
na 1909 v Pečkách, zemřelému 11. lis−
topadu 1976 v Pečkách.

Jede, jede mašinka 13. června

V programu celodenní dětské pou−
ti vystoupí od 15.45 h ZUŠ Pečky, děti
mateřské školy a školního klubu, dále
skupiny a zpěváci Argema, K2, Olda
Říha, Ewa Farna. Možná přijde i kou−
zelník Pavel Kožíšek.

Vodácký oddíl bude pořádat na
rybníce od 9 do 16 h program pro děti –
projížďky na lodích, raftech i pirátské
lodi.

Záchranáři předvedou ukázku zá−
chranné akce za pomoci vrtulníku již
v pátek 12. 6. na hřišti AFK.

Dětská soutěž Cesta za mašinkou
bude v režii SDH od 9 do 12 h. Její
součástí bude i ukázka činnosti a vý−
stava současné i historické hasičské
techniky.

Svoji technikou se pochlubí i PČR.
SŽM vystaví ve své klubovně želez−

niční modely a kolejiště od pátku do
neděle.

Ani letos nebudou chybět projížď−
ky historickými vlaky.

Vše budou doplňovat pouťové
atrakce s ohňostrojem.
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Rada města Peček
konaná dne 6. dubna 2009

Rada města Peček
konaná dne 30. března 2009

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

– Informaci starosty o nabídce společnosti A. D. A. Me−
dea Security, s. r. o. s tím, že na příštím zasedání RM podá
starosta podrobnou informaci.

– Vyúčtování plesu města dne 21. 2. 2009.
– Informaci tajemníka o znění zákona č. 300/2000 Sb. –

datové schránky.
– Plnění rozpočtu k 28. 2. 2009 a přehled hospodářské

činnosti.
– Informaci starosty o přípravě návrhu smlouvy o dílo

na zhotovitele investiční akce „Snížení znečištění odpad−
ních vod města Pečky“ a o přípravě zadávací dokumentace
k veřejné zakázce „Snížení znečištění odpadních vod měs−
ta Pečky“ s tím, že tyto dva body budou opětovně projedná−
ny na příštím zasedání RM dne 6. 4. 2009.

– Informaci Ing. Zedníka o havárii odpadu sprch v hale
Parkhala.
Rada schvaluje:

– Příští jednání RM na 6. 4. 2009 od 15.00 hod. z důvo−
du velikonočních svátků.

– Podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu
FROM – Středočeský kraj na rekonstrukci místních komu−
nikací a zároveň schvaluje spoluúčast na financování in−
vestiční akce.

– Návrh na uzavření SOD na zpracování projektové doku−
mentace pro DUR – sběrný dvůr Pečky mezi projekční kanceláří
Ing. Josef Dvořák – ASAS Chrudim a Městem Pečky. Podání
žádosti o dotaci bylo schváleno na zasedání ZM dne 11. 3. 2009.

– Uděluje souhlas v rámci žádosti Zdeňka Šebesty, by−
tem Pečky, Švermova čp. 255 k dočasnému ubytování pra−
covníků stavební společnosti, jež provádí revitalizaci par−
ku Za sadem.

– Uzavření smlouvy o vytvoření díla a licenční smlouvu
nakladatelskou mezi městem Pečky a Ing. Františkem Rů−
žičkou, bytem Cerhýnky na zpracování podkladů pro vy−
dání knihy z historie Peček.

– Podání žádosti o příspěvek na KÚ Středočeského kraje
Praha 5, Zborovská ul. na financování potřeb JSDH Pečky.
Předmětem žádosti je příspěvek na rekonstrukci zásahové−
ho vozidla LIAZ 101 CAS K 25.
Rada neschvaluje:

– Odkoupení pozemků č. parc. 1460/10, 1460/11 a 1461/
1 ve vlastnictví MUDr. Seifertové (pozemky u rybníka –
celkem 469 m2) z důvodu příliš vysoké ceny.
Rada ukládá:

– Tajemníkovi MěÚ na příští zasedání RM předložit
„OZV o místních poplatcích“, týkající se poplatku za pou−
žívání veřejného prostranství (stánkový prodej).

– Pověřuje starostu města k uzavření SOD mezi městem
Pečky a projekční kanceláří ASAS Chrudim na zpracování
projektové dokumentace – DUR – sběrný dvůr Pečky.
Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové zadat
zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komu−
nikace Pečky, ul. Chaloupeckého.

– Odboru výstavby, životního prostředí a dopravy Ing.
Zavřelovi zajistit vyspravení pozemní komunikace v ulici
Chaloupeckého do stavu únosného pro provoz vozidel, včet−
ně odpovědi na žádost obyvatel, jak bude stávající situace
řešena.

– Odboru správy majetku města a BH Ing. Růžičkové
připravit cenovou nabídku na vybudování sprchového koutu
v přízemí sportovní haly.

– Odboru výstavby, životního prostředí a dopravy Ing.
Zavřelovi nahlásit SÚS Kutná Hora opravu výtluků na ko−
munikacích v jejich správě a úklid odpadu podél těchto
komunikací.

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

– Nabídku antidrogové agentury Médea Security Praha
a pověřuje starostu města k dalšímu jednání s uvedenou
firmou.

– Informace vedoucí ek. – správního odboru M. Bahní−
kové o výzvě k podání nabídky na poskytnutí úvěru „Re−
konstrukce ZUŠ“.

– Projednání závěrečného účtu za rok 2008 s tím, že
připomínky a dotazy budou učiněny v průběhu plánova−
ných zasedání RM.

– Informace místostarosty o průběhu prací p. Růžičky
z Cerhenic, který připravuje publikaci o městu Pečky,
Rada schvaluje:

– Návrh SOD se zhotovitelem veřejné zakázky investič−
ní akce „Snížení znečištění odpadních vod města Pečky“

– Kvalifikační dokumentaci k veřejné zakázce „Snížení
znečištění odpadních vod města Pečky“.

– Revokaci usnesení ze dne 5. 1. 2009, bod 4g) pod čj.
23/2009 ve věci váhových procentuelních kritérií zadáva−
cích podmínek výběrového řízení na investiční akci „Sní−
žení znečištění odpadních vod města Pečky“.

– Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné za−
kázce zadané v zadávacím řízení dle zákona o veřejných
zakázkách na investiční akci „Snížení znečištění odpad−
ních vod Města Pečky“.

– Váhová procentuální kritéria na investiční akci „Sní−
žení znečištění odpadních vod města Pečky“ následovně:

– Nabídková cena váha 70% (uchazeč ve své nabíd−
ce předloží výši ceny za plnění předmětu veřejné zakázky –
v Kč bez DPH.

– Sankční podmínky váha 20%.
– Uchazeč uvede ve své nabídce údaje o:
Termínu nastoupení k odstranění reklamačních vad

v případě běžných vad v průběhu záruční doby po jejich
nahlášení – ve dnech.

Termínu nastoupení k odstranění reklamačních vad
v případě havarijních vad v průběhu záruční doby po jejich
nahlášení – v hodinách.

Výši smluvní pokuty za prodlení s nastoupením
k odstranění reklamačních vad v případě běžných vad
v průběhu záruční doby po jejich nahlášení – v Kč za každý
započatý den prodlení a vadu
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– Výši smluvní pokuty za prodlení s nastoupením
k odstranění reklamačních vad v případě havarijních vad
v průběhu záruční doby po jejich nahlášení – v Kč za kaž−
dou započatou hodinu a vadu.

– Smluvní pokuta za prodlení s dobou realizace váha
10% (uchazeč uvede ve své nabídce údaj o smluvní pokutě
za prodlení s dobou realizace díla – v Kč za každý započatý
den prodlení.

– Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě Mateřské školy
Mašinka Pečky z 25 dětí na 28 dětí ve třídě. Důvodem je
navýšení počtu přihlášených dětí.

– A doporučuje ZM ke schválení hospodaření města za
rok 2008 bez výhrad (závěrečný účet).

– A doporučuje ZM ke schválení příspěvek na investice
ve výši 12 000 Kč. Příspěvek uhradí majitel nemovitosti,
kterou bude možno připojit na kanalizační řad, příspěvek
bude možno hradit ve splátkách – akce „Snížení znečištění
odpadních vod města Pečky“.
Rada ukládá:

– Tajemníkovi zařadit bod OZV č. 1/2009 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství do programu
příštího veřejného zasedání ZM.

– Vedení města předložit na nejbližším zasedání ZM
návrh na výši a podmínky úhrady příspěvku na investice –
za možnost napojení nemovitosti na hlavní kanalizační řad
– akce „Snížení znečištění odpadních vod města Pečky“.

Podlipansko certifikuje

místní výrobce

Místní akční skupina (MAS) Podlipansko udělovala
certifikáty „POLABÍ regionální produkt®“ prvním hod−
noceným výrobcům z turistické oblasti Polabí. Předávání
proběhlo v sobotu 11. dubna v Muzeu lidových staveb
v Kouřimi, kde se každoročně schází drobní řemeslníci ze
širokého okolí, aby své umění předvedli všem návštěvní−
kům.

Certifikáty předávali zástupci MAS Podlipansko těm−
to výrobcům: Alois Točík – intarzovaná dřevovýroba;
Lada Borecká − drátování; Jana Provazníková – výroba
medu a svíček z medu; Stanislav Kouba – kovářská výro−
ba a Zahradnictví Jandl – pěstování hrnkových květin.

Asociace regionálních značek sdružuje deset regionů
z Čech a Moravy. Jedním z nich je i oblast Polabí, kde Pod−
lipansko zavedlo značku „POLABÍ regionální produkt®“.
Ocenění se uděluje výrobkům, které splňují certifikační kri−
téria: kvalitu výrobků; šetrnost k životnímu prostředí; pou−
žití tradiční technologie; zpracování místních surovin při
výrobě; podíl ruční, řemeslné a duševní práce při výrobě
a místní původ produktů.

Zejména zviditelnění místní produkce a pomoc zdejším
výrobcům je hlavním záměrem MAS Podlipansko, která
uděluje značku a je garantem hodnocených produktů.

Jana Provazníková předvedla své výrobky již při ote−
vření nového Informačního centra v Poděbradech, kde spo−
lu s Ivetou Minaříkovou z Podlipanska prezentovaly první
značené výrobky.

Iveta Minaříková

Městská knihovna Svatopluka Čecha

v Pečkách

upozorňuje čtenáře, že v měsíci červenci
proběhne revize knižního fondu

a knihovna bude čtrnáct dní uzavřena.
Prosíme proto čtenáře,

aby nám do konce měsíce června
vrátili veškeré zapůjčené knihy.

Děkujeme, zaměstnanci knihovny
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Akademický sochař Libor Piskáček

VÝBĚR  SOCHY

ESTETICKÉHO PRVKU

NA AKCI : „REVITALIZACE

CENTRÁLNÍ ČÁSTI PEČEK –

PARK ZA SADEM“

Zadavatel město Pečky na základě
ustanovení zákona č. 137/2006  Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění poz−
dějších předpisů (dále jen „zákon“)
a dle Pokynů pro žadatele a příjemce
příloha č. V. k Regionálnímu operač−
nímu programu regionu soudržnosti
Střední Čechy vyzval v březnu umě−
lecké kováře a akademické sochaře
k předložení návrhu sochy do nově bu−
dovaného parku Za Sadem.

Cílem bylo získání sochy, která by
měla být v kontextu se stavbou revita−
lizace centra Peček – parkem Za Sa−
dem a jeho výtvarné výzdoby a záro−
veň  měla přispět k ozvláštnění daného
prostoru v návaznosti na odpočinko−
vou plochu před kulturním domem
a v těsné blízkosti základní školy.

Materiál  sochy nebyl určen, pou−
ze umístění uprostřed zpevněné plo−
chy – tzv. rondele. Nutné bylo respek−
tovat požadavek trvanlivosti
a odolnost vůči klimatickým vlivům
a možným vandalským zásahům. Ve−
likost  sochy nebyla také přesně spe−
cifikována, byla pouze omezena pro−
storovou regulací a finanční
rozvahou autora–umělce.

Zájemce, jemuž bude zadána reali−
zace sochy, zajistí kompletní projek−
tovou dokumentaci, která musí řešit
veškeré náležitosti ve smyslu platných
norem a předpisů.

Hodnotící komise složená z archi−
tektů,  partnerů projektu a zástupců
města se sešla dne 14. 4. 2009 a hodno−
tila 10 přijatých návrhů. Po prostudo−
vání všech nabídek bylo každým hod−
notitelem samostatně provedeno
bodování jednotlivých nabídek podle
těchto předem stanovených závazných
kritérií:

A) originalita, kreativita a celko−
vá výtvarná úroveň řešení, soulad
s ideovým záměrem (váha pro hod−
nocení 70 %);

B) vhodnost začlenění díla do
určeného prostoru, volba materiálů
a jejich vzájemný soulad (váha pro
hodnocení 25 %);������������������������������

Vítězný návrh
rozměr 2,8 m × 3,2 m
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C. Výše nabídkové ceny (váha pro hodnocení 5%).
Komise pro hodnocení nabídek doporučila radě města

jako vítěznou nabídku akademického sochaře Libora Piskáč−
ka z Litoměřic. Na druhém místě se umístila nabídka firmy
Gibbus Pelhřimov – viz návrhy a ideové záměry autorů.

  Milan Urban, starosta města Pečky

O Pečkách

V lidské společnosti jsou jak známo boháči i chudáci.
Na stole obecního výboru se velice často objevují žádosti
o poskytnutí podpory z chudinské pokladny. Žádají lidé
neschopní práce i opatrovníci sirotků. Odpověď na jednu ze
žádostí: „…jednohlasně usnešeno, aby žadateli uděleno
bylo půl porce z pokladny chudých“.

Existovala funkce otec chudých, v roce 1883 jím byl
jmenován M. Kozák. Ten o několik let později „ponavrhu−
je, aby se žebrání v zdejší obci naprosto zapovědělo a na−
proti tomu zdejším chudým příslušníkům k práci neschop−
ným přiměřená podpora z chudinské pokladny se udělila“.

Výbor rozhodl udělit týdenní podporu 1 zl. Ne všem se
tato velkorysost líbila, protest si vyhradili páni zástupci za
chemickou továrnu. Proč? Neuvádí se. Příspěvek na vycho−
vání sirotka M. Čermákové činil 3 zl. měsíčně.

Snad aby tvář městyse byla bez poskvrnky bylo v roce
1889 jednohlasně schváleno, „by se vydalo nařízení, by kaž−
dý, kdož v zdejší obci bez zaměstnání se zdržuje, v osmi dnech
z obce vypovězen byl“, naopak Jakubu Rosenbergovi se dosta−
lo 15 zl. k zakoupení kolovrátku a rodiče platící daně do výše
20 zl., byli osvobozeni od školného. Zajímavý je návrh staros−
ty 1900 vypovědět rodinu F. N. z č. 307, protože to je „člověk
cizímu majetku  nebezpečný“. Bylo u něho nalezeno kradené
uhlí, a proto byl návrh přijat jednohlasně.

Při různých příležitostech byla obdarovávána chudá škol−
ní mládež. Roku 1892 na návrh ředitele školy Zikmunda
bylo dáno 50 zl. na dárky chudým dětem k Vánocům, před
Vánoci v roce 1898 se po obci sbíralo ošacení. Při tom se
vybralo 352 zl. 50 kr. Na účet obce odjely také chudé děti
r. 1895 na Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze.
Starosta potvrzoval svým podpisem vydávání léků, a to
v první řadě almužníkům a obecním zřízencům, v druhé
chudým. V průběhu let se hovoří o zařízení pro nemajetné
občany, od domku pro nemocné až po nemocnici.

Z. F.

Návrh firmy Gibbus Pelhřimov

Z regionu Ad: Činnost o.s. Prostor
Na zprávě o činnosti terénního programu o.s. Prostor

mě zaujalo několik drobností. Hned v úvodu autor popisuje
princip výměnného injekčního programu. Jen o několik řád−
ků dále se ale ze statistiky za první dva měsíce tohoto roku
dozvíme, že bylo přijato 1139 ks injekčních stříkaček, za−
tímco vydáno jich bylo 1253. Počítám−li správně, 114 kusů
se rozdalo „jen tak“. Chápu tedy dobře, že onemocním−li
třeba cukrovkou a budu odkázán na pravidelné dávky inzu−
línu, mohu si také přijít pro stříkačku zdarma? Ty použité
pak budu klidně odevzdávat, aby statistiky seděly. Daně
a veškeré odvody platím řádně již několik let, přispívám
tedy v konečném důsledku i na činnost tohoto sdružení,
narozdíl od typických „klientů“, kteří po mně ještě denně
loudí drobák na nádraží. A to i přesto, že, ačkoli na rozdíl
od nich pracuji, podle cen drog, které občas proniknou do
tisku, musí být jejich příjem mnohem pohádkovější. Já sám
bych si totiž ze svého platu příliš dopřát nemohl.

Absolutně jsem potom nepochopil srovnání fetování
a řízení automobilu bez použití bezpečnostního pásu. Ne−
připoutaný řidič tímto jednáním zpravidla riskuje „jen“
svůj život. Nebývá obvyklé, aby se na to nabalovala jiná
trestná činnost, ať už třeba za účelem nákupu dalších
a dalších bezpečnostních pásů, použiju−li stejný nesmyslný
příměr. Také jsem ještě neslyšel, že by kvůli nepřipoutané−
mu řidiči nebylo možné použít třeba veřejnou toaletu, které
jsou u nás pro jistotu mimo provoz.

Obecně se ví, že dostává−li někdo něco úplně zdarma,
nemá to absolutně žádný efekt. Důležité je, aby ten člověk
sám chtěl a pomoc mu jen pomohla najít správnou cestu,
z níž někdy i třeba nechtěně sešel. Hraní si na ježíška
a rozdávání čehokoli podstatu žádného problému nevyřeší.
Chceš něco, pak na oplátku něco nabídni!

Abychom zabránili šíření nemocí, rozdáváme dnes stří−
kačky. Až se tedy někdo chytrý rozhodne omezit s braním
drog související kriminalitu, začnou se feťákům rozdávat
rovnou peníze?

Jiří Adamovič

��������������������
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V neděli v Kulturním středisku Pečky soutěžila děvčata o letošní titul Miss
Pečecka. Do soutěže se přihlásila děvčata ve věku od 10 do 13 let, takže výkony
ve volné disciplíně byly vyrovnané. Všechna si svá vystoupení připravovala
sama, někdy pouze s malou pomocí rodičů. Jako vítězka usedla na trůn Hana
Pavlíčková z Blinky, která porotu příjemně překvapila svým zpěvem. Na druhém
místě skončila Tereza Černá z Peček, která úspěšně bodovala i v loňském roce.
A na třetím se umístila Radka Štěpánková ze Žabonos. Titul Miss sympatie si
odvezla Patricie Stehlíková do Libodřic. Malou miss vyhrála teprve šestiletá
Karolínka Třešňáková z Peček a druhá byla loňská účastnice Míša Vrbová
z Cerhenic. Dívky se těšily hlavně na líčení a poslední disciplínu, kde si připa−
daly jako modelky.

K pohodě přispěl muzikálový zpěvák Petr Poláček, který nyní zpívá v novém
muzikálu Mona Lisa a své bojové umění předvedl exhibiční tým České národní
unie Taekwon−do, za účasti členů české národní reprezentace TKD a trenérů
oddílu Pečky.

Soutěž moderoval Michal Trnka.
Všechny dívky potěšily dárky od sponzorů, kterým touto cestou chceme po−

děkovat.
Věra Šuková Kult. stř. Pečky

Přípravy na Miss Polabí“

jsou v plném proudu

Dne 14.4. proběhl poslední konkurz
a teď už známe jména všech dvaceti
finalistek, které změří svoje síly
16. května ve velkém finále na zámku
v Poděbradech. Poprvé se setkají všech−
ny soupeřky při zkoušce společen−
ských šatů v kolínském svatebním ate−
lieru paní Heleny Blažkové v neděli
19. dubna, kdy také proběhne fotogra−
fování pro volbu Miss Press a návštěva
Aeroklubu Kolín s prohlídkou místní−
ho letiště. Vítězka soutěže obdrží pou−
kaz na let v některém z letadel aero−
klubu. Ve hře jsou i další hodnotné
ceny, např. ubytování v Chorvatsku
(Omišská Riviera) od cestovní agentu−

ry Aurea tour, kosmetika Oriflame
a Matrix, oblečení z butiků paní Blan−
ky Bánské a internetového obchodu
Barbie−shop, skleněné pilníky od sklár−
ny Blažek a další dárky od sponzorů
akce. Originální korunky pro letošní
finále zhotovila šperkařka Hanka Ny−
klesová a budou vystaveny ve zlatnic−
tví naproti MěÚ v Poděbradech.

Z Peček se do finále probojovaly
tři dívky : sedmiletá nadějná gymnast−
ka Anna Plzáková, šikovná devítiletá
zpěvačka Alena Jedličková a ze starší
kategorie čtrnáctiletá všestranně nada−
ná flétnistka Pavlína Pavlásková. Jest−
li některá z těchto dívek zopakuje loň−
ský úspěch Lucie Kohákové a odnese
si některou z korunek, můžete ovlivnit
i vy, pokud se jako diváci zúčastníte
volby Miss sympatie 16. 5. v 17.00hod
na zámku v Poděbradech.Vstupenky na
akci lze zakoupit v předprodeji (KIC
na nádvoří zámku).                                                HI

Kulturní středisko
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Náš jazyk – čeština

☺  Mateřské centrum Pramínek  ☺

prosím
Toto slůvko, vyjadřující zdvořilost, ve větě většinou fun−

guje jako vsuvka. Podle současných interpunkčních zásad
se může, ale nemusí oddělovat z obou stran čárkami; lze
tedy napsat: Odpovězte nám, prosím, do tří dnů i Odpovězte
nám prosím do tří dnů. Psaní bez čárek je neutrální, psaní
s čárkami může signalizovat důraz na slově prosím.
potenciální

Chceme–li vyjádřit, že je něco možné, uskutečnitelné,
eventuální, můžeme jako synonymum užít i přídavné jmé−
no potenciální: předkládáme klientovi své potenciální po−
žadavky; vyčerpání všech potenciálních možností vědy;
zkrášlila okolí pro potenciální kupce. SSJČ i ASCS nabíze−
jí ještě i řidší podobu potencionální: skuteční i potencio−
nální obchodní partneři, ale ta se v praxi – zvláště v psa−
ných projevech – uplatňuje poměrně zřídka.

Přídavná jména na –onální jsou – v češtině stejně tak
jako v západních jazycích (–onal/–onell apod.) – namístě
tehdy, je–li východiskem latinské substantivum na –o, 2. p.
–onis (professio: profesionální, regio: regionální, ratio: ra−
cionální, emotio: emocionální, institutio: institucionální,
proportio: proporcionální, dimensio: multidimenzionální).
Je–li však východiskem latinské substantivum na –ntia, jsou
adjektiva zakončena na –iální (differentia: diferenciální,
existentia: existenciální, potentia: potenciální).
shlédnout a zhlédnout

Tak jako rozlišujeme dvojice správa − zpráva, sbít − zbít,
sběh – zběh apod., měli bychom činit rozdíl i mezi slovesy
shlédnout a zhlédnout. Daleko častěji užíváme sloveso zhléd−
nout, a to ve spojeních jako zhlédnout představení, výstavu,
film, zápas − tedy prohlédnout si, spatřit, vidět (celé) přestave−
ní, výstavu, film, zápas. Předponu s− bychom měli volit jen
tehdy, jestliže chceme vyjádřit pohled shora dolů: shlédnout
ze skály do údolí; shlíží na ni z pozice nadřízeného.

MS EXCEL pokročilý

Od  úterý 5. května 2009  od 18 do 21 h.
(4 lekce vždy v út a čt

5. 5., 7. 5., 12. 5., 14. 5.2009 )
Celkem 15 hod. výuky / 870 Kč

Kurzy práce s počítačem

třída Jana Švermy 141, Pečky.

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

www.vzcentrum.cz

Blahopřání

14. května uplyne 20 let
od úmrtí naší milované
a starostlivé maminky,
babičky a prababičky
paní

Jaroslavy

Marešové
S láskou vzpomínají
Jára Fundová  dcera s rodinou
a rodina Marešova

Významné životní jubileum,
100 roků, oslavila
paní

Anna Jamborová.
Narodila se 4. dubna 1909.
Vychovala syna a dceru, má
6 vnoučat a 13 pravnoučat.
Dosud je čilá a zdravá. Žije
v rodině své dcery Jany
Sálové, která se o ni se svým
manželem dobře stará.
Jubilantce přišly blahopřát

zástupkyně Okresní správy sociálního zabezpečení,
pan starosta Urban s kyticí a dárkem a členky Sboru pro
občanské záležitosti Kusá, Jindřichová a Turynová.
Ty přidaly k blahopřání květiny, dort a dárkový balíček.
V našem městě žijí 3 občanky, které dovršily 100 roků
života.

Za SPOZ Eva Kusá

Vzpomínka

Poděkování

14. března se při veselé zábavě opět sešly ženy z Dobřicho−
va a okolí, aby oslavily svůj svátek. K dobré náladě a rado−
sti z výher v tombole přispěli i letos pečečtí sponzoři. Upřím−
ně jim za to děkujeme.

Výbor ZO KSČM v Dobřichově

Program květen

6. 5. Povídání a diskuse na téma: „Používání látkových
plen“.   Dětský program – modelování a vykrajování z plas−
telíny.
13. 5. Cvičeníčko s Alenou

Program bude probíhat na venkovním dvorku vzdě−
lávacího centra, pro děti sportovní oblečení a obuv. (V pří−
padě nepříznivého počasí bude připraven náhradní
program v herně.)
20. 5. Herna uzavřena z důvodu společného týdenního po−
bytu rodičů a dětí na horách.
26. 5.   Pozor úterý! Znaková řeč pro batolata – seminář pro
rodiče na téma znakování s batolaty, začátek 15.30 h, vede
Mgr. Radka Štroblová, bližší info na samostatných letácích
a na webu MC Pramínek, zájemci se mohou hlásit
na tel. 739 365 885, 773 680 876
nebo radka.znakovani@seznam.cz
27. 5. Tvořeníčko – malování prstovými barvami, otisky
dětských rukou… (S sebou starší oblečení.)
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Uděleny ceny soutěžícím

Mezi 16. a 19. dubnem se v rámci Poděbradských dnů poe−
zie sešli v divadle Na kovárně k soutěžnímu klání v oboru mlu−
veného slova studenti uměleckých škol z Česka i  Slovenska.

Horké chvilky soutěžících byly proloženy bohatým kul−
turním programem i setkáním se skutečnými, nikoliv pomy−
slnými, rádoby celebritami.

Nutno jmenovat hosta prvního dne Jiřího Dědečka, stu−
denty vyšší odborné školy herecké, kteří potěšili pohádkou
nejmenší diváky, účastníky pořadu Živí i mrtví ženu zesnulé−

ho básníka Oldři−
cha Mikuláška
Věru Mikuláško−
vou a básníka
Miloše Doležala.
  V představe−
ních umělec−
kých škol předa−
li diváků své
vizitky studenti
Konzerva toře

Brno, vyšší odborné školy herecké v Praze, Vysoké školy
múzických umění, Pražské konzervatoře a Konzervatoře
Košice.

Sobotní večer byl věnován předání křišťálových růží
Mistrům mluveného slova Martě Vančurové, Jánu Mistrí−
kovi a Ladislavu Mrkvičkovi. Ti zasadili své růže na prv−
ním nádvoří zámku.

Nedělní „koncert“ vítězů soutěží byl korunován exce−
lentním vystoupením Zdenky Lorencové.

Nezájem veřejnosti o jednu z vrcholných kulturních akcí
v roce je bohužel obrazem současné bulváromilovné spo−
lečnosti.                                                                                    mc

7. 5. Hraběnka Marica
Uvádí: Divadlo F.X.Šaldy Liberec ú 19 h.
9. 5. Celebrity, s. r. o.
Uvádí: Divadlo J. K. Tyla Plzeň / 19 h.
10. 5. Laco Deczi a Celula New York (USA)
Uvádí: Městské divadlo v Kolíně / 19 h.
13. a 14. 5. Koncert Jakuba Smolíka
Uvádí: Remoex CZ, a. s. / 19 h.
15. 5. Muži v offsidu
Uvádí: Městské divadlo Mladá Boleslav / 19 h.
17. a 18. 5. O pejskovi a kočičce
Uvádí: Divadlo Drak Hradec Králové / 17. 5. v 15 h.
18. 5. v 8.30 h.
19. 5. Kolínský big band s hosty
Uvádí: Kolínský Big Band  / 19 h.
21. 5. Oděsa
Uvádí: Švandovo divadlo na Smíchově / 19 h.
24. 5. Půldruhé hodiny zpoždění
Uvádí: Studio DVA / 19 h.
26. 5. Takový byl Kmoch – jarní koncert
Uvádí: Harmonie 1872 Kolín / 19 h.
28. 5. Otevřené manželství
Uvádí: Studio DVA Praha / 19 h.
29. 5. Blbec k večeři
Uvádí: Divadlo Bez zábradlí Praha / 19 h.
30. 5. Chaos II.
Uvádí: Taneční studio Duende / 19 h.
31. 5. Mach a Šebestová
Uvádí: Lampion Kladno / 15 h.

1.–2. 5. Sedm životů
USA / T / od 12 / 118 minut.
3.–5. 5. El Paso
ČR / 98 minut.
6. 5. Vzpoura v Seattlu
USA, Kanada, Německo / T / od 12 / 100 minut.
7.–8. 5. Pochyby
USA / T / od 12 / 104 minuty.
8.–9. 5. Bolt – Pes pro každý případ
USA / D / 96 minut.
9.–10. 5. Nenarozený
USA / T / od 12 / 87 minut.
11.–13. 5. Sex Drive
USA / T / od 15 / 109 minut.
14.–15. 5. Marley a já
USA / T / 120 minut.
16.–18. 5. Vévodkyně
USA / T / 110 minut.
19. 5. Antena – Projekt 100
Argentina / T / od 12 / 90 minut.
20. 5. Až tak moc tě nežere

Pokud není uvedeno jinak, je začátek v 19 h.

Zámecký biograf  Poděbrady

1. 5. Zahájení lázeňské sezóny
Zahájení 101. lázeňské sezóny v Poděbradech s kulturně
zábavným programem po celý den / 10 h
9. 5. Den Evropy
14. 5. S Pydlou v zádech / 19.30 h.
16. 5. MISS Polabí 2009
Finálový večer s vyhlášením výsledků Miss Polabí 2009 / 17 h.
20. 5. Pavel Váňa – život s bylinkami
Beseda se známým českým bylinkářem Pavlem Váňou/ 15 h.
21. 5. Jak vykrást banku
Italská crazy komedie Divadelního spolku Jiří v režii Jana
Nováka / 19.30 h.
26. 5. Koncert ZUŠ
Havířský kostelík / 18 h.

Divadlo Na kovárně Poděbrady

Městské divadlo Kolín

USA / T / 129 minut.
21.–24. 5. Normal
ČR, Makedonie / od 18 / 100 minut.
25. 5. Farma zvířat – Projekt 100
VB / T / od 12 / 72 minuty.
26. 5. Rekviem za sen – Projekt 100
USA / T / od 12 / 102 minuty.
27.–28. 5. Hotel pro psy
USA, Německo / T / 100 minut
29.–31. 5. Milionář z chatrče
VB, USA / T / od 15 / 120 minut.
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Projektový den - Velikonoce

8. dubna uspořádali učitelé na Základní škole Švermova
540 (dříve Zvláštní škole) projektový den zaměřený na Ve−
likonoce.

Třídy se proměnily na pracovní dílny a žáci se v nich
během celého dopoledne prostřídali v tradičních  veliko−
nočních zvycích. Žáci si vyzkoušeli pletení pomlázky,
pletení věnečků z vrbového a březového proutí, vyfuko−
vání vajíček a jejich zdobení tzv. voskovou batikou. Pro−
jektový den byl zakončen na školním dvorku, kde chlap−
ci  přednesli svoje „hodovačky“ a vyšlehali dívky
pomlázkami.

V závěru si ještě stačili pochutnat na velikonočních
dobrotách (mazanci, koblížkách, velikonoční pomazánce),
které si stihli připravit během projektového dne.

 J. Pospíšilová DiS

Okénko do školního klubu a družiny

Jak jsme slavili

Po dlouhém zvažování jsem se rozhodla oslavit Valen−
týna se svoji skupinou dětí ze školním klubu, ale  zároveň
dát dárek i jejich kamarádům.

Čtyři školní pracovny, čtyři různá soutěžní zaměření,
čtyři skupiny šikovných organizátorů stačily k vytvoření
pěkného, zajímavého odpoledne plného her a zábavy. Spo−
lečné přípravy, chystání pomůcek, volba kostýmů to vše
předcházelo slavnostní den.

Svým kouzlem přivítala knihovna mladé čtenáře, na kte−
ré čekalo poznávání hereckých osobnosti, postav z filmů,
složení obrázků či nalezení pohádkových postav, které patří
k sobě.

Hudebna nabízela zpěv s kytarou, poznávání začarova−
ných písní, hudebních nástrojů, zvuků či popletených pís−
niček.

U sportovců bylo veselo. Tady čekalo ty nejmenší háze−
ní míčků do košů, točení gymnastickým kruhem a poznává−
ní různých druhů sportů.

Největší ohlas vzbudila kuchyňka. Každý tu musel
zapojil všechny své smysly. Poznávalo se koření podle
čichu, ovoce a zelenina podle hmatu, tvaru a čekala je
 i příjemná ochutnávka. Závěr patřil fotografování s ku−
chařem Vaškem.
       Všichni jsme prožili báječné odpoledne.

V. Růžičková

Soutěž Oriflame

Již po několikáté jsme ve školním klubu ve spolupráci
s firmou Oriflame  uspořádali výtvarnou soutěž. K dosaže−
ní výher stačil jen dobrý nápad, katalog výrobků, lepidlo,
čtvrtka a nůžky.

Mezi vítěze patřila Lucie Sladká, Jitka Trumpusová
a Helenka Urbánková.

V. Růžičková
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Představuje se Vám  fotografický kroužek

       Ani žáci fotografického kroužku nezůstávají ve své čin−
nosti pozadu. Seznámili se s ovládáním  digitálního fotoa−
parátu, základů kompozic či tvorby snímků. Pak je čekaly
vycházky do přírody, hledání vhodných námětů apod. Zís−
kali tak nepřeberné množství záběrů.

Není lehké vybrat ten nejlepší. Přesto pětice fotografů
zaslala své pohlednice do soutěže Les 2009. Převážnou část
fotografií pak vystavují na nástěnkách či panelech školní−
ho klubu.

V. Růžičková

Beseda

ve školní družině

Jedno čtvrteční od−
poledne jsme ve školní
družině přivítali p. Mar−
tina Jedličku.

Přišel nám povědět
o svém povolání hasiče.

Nejprve předvedl
zajímavou prezentaci
hasičské techniky, ukáz−
ky z různých zásahů
a činnosti hasičských
sborů. Potom si děti
mohly vyzkoušet někte−
ré součásti výstroje,
např. hasičskou přilbu
nebo dýchací přístroj.

Také se ptaly na to,
co je nejvíce zajímalo,
třeba zda pracují u hasi−
čů také ženy apod.

Bylo to poučné od−
poledne. Příště se půjde−
me podívat na pečeckou
hasičskou zbrojnici.

 J. Klokočníková
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BÁSNÍCI Z II. A

V rámci projektové výuky si hrajeme i na básníky a jde
nám to dobře.

Domácí mazlíček

Bára Sedláková
Naše kočka, ta má pěkná očka. Je celá bílá a ráda se lísá.
Denisa Slanařová
Náš kanárek Pepíček má pár modrých peříček. Křídly na
nás zamává a z ruky nám zobává.
Pavla Kopejková
Máme doma kamaráda, má chlupatou hlavu, záda. Běhá
jako koník, jmenuje se Toník. Bydlí v boudě, hlídá dům,
plaší kočku sousedům.
František Opl
Želva leze po bytě, není to však střelhbitě. Ať se klidně líně
vleče, víme, že nám neuteče. Má mě ráda, mám ji rád, vždyť
jsem její kamarád.
Nikola Švárová
Máme doma rybičku, ta má ráda vodičku. Pomalu si plave,
veselá je stále.
Veronika Kárová
Já mám doma jezevčíka, Rézinka jí každý říká. Je to pejsek
maličký, rozkousal nám tkaničky.
Matyáš Sedlák
Já mám doma Bártíka, pořád nám jen utíká. Ale je to pejsek
věrný a je celý černý. Velmi ho mám rád, vždyť je to můj
kamarád.
Aneta Hubáčková
Já mám doma křečka, hřeje jako dečka. Když já mu dám
mrkvičku, jančí ve svém pelíšku.
Klára Kyselová
Dostala jsem zakrslého králíčka jako domácího mazlíčka.
Chroupe každou chviličku šťavnatou mrkvičku.
Karin Asmanová
Já mám doma mazlíčka, jménem Badička. Je to ovčák ně−
mecký a bystrý hlídač pro všecky.

Cestou, necestou…

V rámci celostátního projektu zaštítěného minister−
stvem obrany a Českou televizí jsme tvořili dokument
s panem Ing. J. Zedníkem, který si prožil ostré roky totalit−
ního režimu.

Od pana Zedníka jsme se dozvěděli spoustu zajíma−
vých věcí, zejména o špatných padesátých letech. Dostá−
val vysoké pokuty, že vystoupil proti šikanování Němců.
Proti tomu, že nechtěl komunistům odevzdat vlastní věci,
když byl vystěhován ze statku s celou rodinou, byl do−
konce vězněn.

Název dokumentu Cestou necestou znamená, že každý
má svou cestu a někdy není jen na něm, zda po této cestě
bude moci jít.
                    Sylva Svobodová, Filip Šlais, Michal Pošíval,
Martin Petera, David Gloser, Šimon Nosek, Lukáš Litera

Zdravá výživa

Martin Bašus
Jezte zdravě, zvládnete to hravě.
Pavla Kopejková
Jablíčko má každý rád, je všech dětí kamarád. Obsahuje
vitamíny, je jich hodně a každý jiný.
Matěj Sedlák
Po zelenince a jahůdkách ke zdraví stoupám po schůdkách.
Když budu jíst dortíky, naskočí mi faldíky. Proto budu ml−
sat zdravě, školu, fotbal zvládnu hravě.
Klára Kyselová
Oranžová mrkvička ať mám zdravá očička. Když chci něco
na zoubek, tak si vezmu kedloubek.
Aneta Hubáčková
Pomeranč a jablíčko, paprika a zelíčko. Vitamínů nejvíce
zdraví chrání velice.
Fanda Opl
Lepší baštit hrášek než užívat prášek. Celer, mrkev, petržel,
abych dlouho vydržel.

Za své žáky J. Holubová

Čtenářská soutěž -

Reading competition

Březen byl ve výuce angličtiny na 2. stupni ZŠ věnován
soutěži ve čtení. Každá třídy měla své zástupce, kteří rádi nebo
hodně čtou upravené úrovně anglické četby. Zatím měl nejví−
ce přečtených knížek Marin Soukup z devátého ročníku.

Soutěž vyhrály žákyně 8. tříd – Jana Vernerová a Alžbě−
ta Dytrychová se třemi přečtenými tituly. Druhé a třetí mís−
to patřilo Míše Kladivové a Vandě Zindrové, přečetly dvě
knížky. Dalších 10 dětí zvládlo po jedné knížce.

Sladkou odměnu a další materiály ke studiu o letních
prázdninách přišel předat pan ředitel. Nové knížky uprave−
né anglické četby z grantu našly tedy využití. Bližší infor−
mace o společné četbě tříd najdete na webu školy
www.zspecky.cz

Věra Křížová

���

���
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Recitační soutěž

Dne 18. 2. 2009 se konala již tradičně a s velkým úspě−
chem recitační soutěž žáků 1.stupně ZŠ v Pečkách.

Soutěžilo se v hojném počtu čtyřiceti žáků, a to nejen
o postup do okresního kola soutěže „Dětská scéna“ Kolín,
ale také o malé sladké odměny. Ti nejlepší obdrželi samo−
zřejmě i pochvalné listy. Velmi nás těší, že naši žáci mají
zájem aktivně trávit svůj volný čas právě s básničkami, neboť
naučit se dlouhé texty nelze před televizní obrazovkou,
u počítačové hry ani se sluchátky na uších.

Děkujeme paním učitelkám v porotě za laskavé hodno−
cení a všem přítomným za milé zpříjemnění jinak obyčej−
ného všedního odpoledne.

Žákům přejeme, aby svůj talent úspěšně a s radostí roz−
víjeli i nadále.

J. Holubová
Nejúspěšnější žáci
I. kategorie:
1.  Aneta Hubáčková – II. A, 2. Vladimír Husa – III. B
3. Kateřina Horáčková – III. B
II. kategorie
1. Eliška Proroková – IV. B, 2. Marie Marková – V. A
3. Denisa Štefančíková – V. B

Ročníková soutěž v recitaci

V každé první třídě proběhla soutěž v recitaci. Nejlepší
čtyři žáci byli vybráni, aby zastupovali svoji třídu v roční−
kové soutěži prvních tříd.

26. února se sešly třídy 1. A, 1. B, 1. C v tělocvičně.
Vybraní žáci přednášeli spolužákům, co se naučili. Každý
soutěžící sklidil bohatý potlesk.Vybrat tři nejlepší recitáto−
ry bylo hodně obtížné.

Všichni účastníci se opravdu moc snažili. Na prvním
místě se umístila Anička Plzáková, na druhém Standa Tury−
na a na třetím místě Vlastík Měchura. Za svůj výkon dostali
pěkné odměny.

Učitelky 1. tříd

Vesmír kolem nás

aneb Třeťáci v planetáriu

V úterý 17. února jsme autobusem vyrazili do pražského
planetária. Viděli jsme program Vesmír kolem nás. Byl velmi
zajímavý a poučný. Dozvěděli jsme se hodně o Sluneční sou−
stavě. Po představení jsme si mohli prohlédnout různé astro−
nomické přístroje a nakoupit drobné dárky na památku.

Žáci 3. A

Z Peček na konec světa
Nejen středověcí cestovatelé vyráželi za poznáním až

na samý konec světa. Dnešní svět je sice jiný, ale i my jej
chceme poznávat.

17 dětí pečecké školy jede poznávat svět do Velké Britá−
nie. Na cestu se připravují nejen balením velkých zavazadel,
ale i získáváním informací o místech, která mají navštívit.
12 studentů jede na výměnný pobyt do spřátelené školy na
Slovensku. Jejich paní učitelky Zajícová a Literová budou
na mezinárodním setkání probírat nejen výsledky projektu
Comenius, ale i školské systémy středoevropského regionu.
Naše děti ve slovenských rodinách budou seznamovat s Peč−
kami i své dánské kamarády, kteří se setkání také zúčastní.

Věříme, že si z cest přivezeme spoustu nových poznat−
ků, zážitků a vztahů s novými přáteli.

E. Zajícová, K. Literová

���

Navštívili jsme v planetáriu program „Vesmír kolem nás“.
Vyprávěl příběh o planetách, galaxiích a hvězdách. Slyšeli
jsme o tom, že všechny planety se otáčejí kolem Slunce.
Jmenují se Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn,
Uran, Neptun. Planety sledují kosmické sondy. Naše gala−
xie se jmenuje Mléčná dráha. Paní učitelka nám říkala, že
v souhvězdí Velká medvědice se nachází černá díra. Je jed−
na z největších.

Žáci 3. B

Jak třeťáci poznávali Evropu

V rámci své etapové hry jsme zůstali v březnu na svém
domovském kontinentu. Zahráli jsme si dramatickou hříč−
ku „Jak se zdraví v Evropě“, ve skupinkách jsme hledali
správné dvojice země – pozdrav, poslouchali jsme úryvek
ruské pohádky a „překládali“ jsme ji do češtiny.

Sami jsme zkoušeli přebásnit do češtiny úryvek pohád−
ky v srbštině. Podle doma zjištěných informacích jsme ostat−
ním představovali významné evropské památky, a také jsme
je malovali.Vymýšleli jsme divadelní scénku „Jak se Ma−
chova teta Vilma pomocí kouzelného sluchátka podívala
po Evropě“ a na závěr jsme ji také zahráli. Více se o Evropě
dozvíme v pátém ročníku při hodinách vlastivědy.
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Na otázku „kam s nimi“ odpověděl již částečně minulý
díl seriálu, tento ještě doplní informace o nádobách na
tříděný sběr odpadů, sběrných dvorech a sběrnách nebez−
pečného odpadu.

Nádoby na tříděný sběr odpadu: barevné nádoby o obje−
mu od 240 l do 3 m3, někdy i více. Používají se plastové
popelnice, kontejnery s upraveným víkem, nebo zvony –
vždy záleží na tom, jaké auto tyto nádoby vyprazdňuje.

Na sběr papíru se používají většinou modré nádoby, na
sběr skla zelené a na plasty žluté. Co můžete a naopak ne−
smíte do nádob na třídění odpadů odhodit vám napoví ná−
nálepky na kontejnery.

Sběr papíru

Do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy,
kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice,
lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky).

Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečiš−
těný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky
a hygienické potřeby.

Sběr skla

Do zelených nádob můžete odhodit: láhve od nápojů,
skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulové sklo.

Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo,
drátěné sklo a zrcadla.

sběr plastů

Do žlutých nádob můžete odhodit: PET láhve od nápo−
jů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), plastové nádoby,
kelímky, krabičky od pokrmových tuků, sáčky, fólie, vý−
robky a obaly z plastů, polystyrén.

Prosím, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od ne−
bezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

Sběrný dvůr

Sběrný, nebo také „recyklační“ dvůr je místo, kde mů−
žete odevzdat další vytříděné odpady. Kontejnery na uli−
cích slouží většinou ke sběru papíru, skla a plastů – na sběr−
ný dvůr můžete přinést např. starý nábytek, větve ze
zahrádky apod. Každý dvůr má svého správce a ten vám
poradí, jaké odpady patří do kterého kontejneru.

Seriál o třídění a recyklaci odpadů

IV. díl – KAM s nimi? Jak třídíme odpady?

Dvory mají stanovenu provozní dobu i vymezené druhy
sbíraných odpadů – vše zjistíte přímo na vratech do dvora,
nebo se můžete zeptat na vašem obecním či městském úřa−
dě, popř. u firmy, která u vás sváží odpady.

Na sběrný dvůr můžete odvážet většinou tyto druhy od−
padů: kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné
kovy, plechovky, hrnce apod.

kompostovatelný odpad: nejčastěji odpady ze za−
hrádky: větve, listí, tráva apod.

Prosím, nevhazujte: maso, kosti, oleje z potravin, te−
kuté a silně mastné potraviny, obaly od potravin, uhynulá
domácí zvířata.

Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skří−
ně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea),
umyvadla, toalety, nefunkční sporáky, pračky

Elektrozařízení: televize, rádia, počítače, mikrovl−
né trouby, ledničky apod.

Stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí
v bytě.

Nebezpečné odpady jsou sbírány na dvorech vyba−
vených speciálními ekosklady. Ekosklad je vlastně bou−
dička s dvojitou podlahou a speciálními nádobami – to pro−
to, aby nebezpečné látky nemohly uniknout. Mezi
nejčastější druhy nebezpečných odpadů patří: léky, barvy,
lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.

Pojízdná sběrna nebezpečných odpadů je speciálně upra−
vený nákladní automobil vybavený speciálními kontejne−
ry na nebezpečný odpad. Tyto sběrny zajíždí pravidelně do
obcí, mají svůj jízdní řád a zastávky.

O tom, kdy k vám sběrna přijede se opět dozvíte na va−
šem obecním či městském úřadě, popř. u firmy, která u vás
sváží odpady.

Velkoobjemové kontejnery

Jak již název napovídá slouží k odkládání velkého od−
padu, který se nevejde do běžných popelnic či kontejnerů.
Nejčastěji je uvidíte na sběrných dvorech, nebo ve vašem
okolí v době jarního úklidu, podzimní sklizně na zahrád−
kách, či rekonstrukci domu. Kontejnery mají objem od 5 až
do 30 m3.

Seriál pro vás připravuje autorizovaná obalová společnost EKO–KOM, a. s., která se stará o recyklaci a využití odpadů z obalů.

S Machem a Šebestovou

v Jižní Americe

Víte, co znamenají slova: sombrero, pončo, salsa, pelota nebo pi−
ňata? Třeťáci to zjišťovali v průběhu projektového dne, kdy cestovali
po Jižní Americe. Také svazovali ze svých svršků Amazonku – nej−
delší řeku světa, tančili sambu v brazilském Rio de Janeiru (k čemuž
se také náležitě přistrojili), lovili perly v jihoamerické počítačové hře
a skládali puzzle jihoamerického kontinentu.

Do Jižní Ameriky se ještě třeťáci vrátí, aby napodobili Diega Ma−
radonu a zahráli si kopanou, a také moderní verzi peloty při sportov−
ním dopoledni v parkhale.
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Elektrospotřebiče

Vysloužilé elektrospotřebiče

jen ke specialistům

Může se vám zdát, že z nefunkčního spotřebiče se dá
ještě ledascos využít – šroubek, klička, motor, kompresor –
víte ale, co tím můžete způsobit?

Ke zpracování elektrozařízení musejí firmy získávat ob−
tížně souhlas krajského úřadu – musí splnit spoustu podmí−
nek – stavební úpravy v dílnách, technické vybavení, od−
bornou způsobilost. Při demontáži musí dodržet zákonem
stanovený postup, odejmout všechny části obsahující ne−
bezpečné látky tak, aby neohrozily ani zdraví ani životní
prostředí.

Nebezpečné?

Ano, ale jen při nesprávném zacházení!

Elektrospotřebiče obsahují takové látky, jako je kadmi−
um, rtuť, olovo, šestimocný chrom, polybromové bifenyly,
polybromové difenyletheny nebo azbest.

V chladničkách se nacházejí také freony – a to jak
v chladicím okruhu, tak ve většině případů také v izolační
pěně v korpusu chladničky. Pokud dojde k poškození okru−
hu – např. odstřižením kompresoru nebo chladící mřížky,
uniká nejen olej, ale právě i freon do ovzduší. Důsledky freo−
nu v ovzduší jsou již asi obecně známé – freon zamezuje
vzniku ozonu, tím se ztenčuje ozónová vrstva a na Zemi do−
padají škodlivé UV paprsky, které způsobují různá onemoc−
nění – zánětem spojivek počínaje a rakovinou kůže konče.

Kadmium je toxická látka, která se dříve hojně využí−
vala k ochraně kovů před korozí – především právě v elek−
trotechnickém průmyslu. Do těla se kadmium dostává po−
travou a dýcháním, tam se ukládá především v ledvinách
ale také v játrech, která poškozuje. Může také způsobit chu−
dokrevnost nebo osteoporózu. Kadmium také patří mezi kar−
cinogenní látky.

Rtuť je jediným kapalným kovem – je velmi toxická.
Usazuje se v ledvinách, játrech a slezině. Při jednorázové
dávce vyvolává bolesti břicha, zvracení a průjmy, při dlou−
hodobém vystavení účinkům rtuti dochází k vypadávání
vlasů, chudokrevnosti, revmatickým onemocněním či one−
mocnění ledvin.

Šestimocný chrom poškozuje dýchací cesty a může vést
až k perforaci nosní přepážky nebo k bronchitidě. Při dlou−
hodobějšímu vystavení se účinkům šestimocného chrómu
na kůži vznikají ekzémy nebo vředy. Sloučeniny mohou
vyvolat rakovinu plic.

Azbest je silně karcinogenní látka. Je totiž složena
z malých vláken, které se při vdechování zabodávají do
plic a postupně může vyvolat rakovinu plic nebo fibrózu,
expozicí jiných míst může vyvolat rakovinné bujení nazý−
vané mesotheliom. Na azbest můžete narazit např. ve sta−
rých sporácích nebo pračkách.

Stojí to za to?

Proto, aby nedocházelo k poškozování zdraví a životní−
ho prostředí, uložila Evropská unie výrobcům aby tyto lát−
ky již nadále pro výrobu nových spotřebičů nepoužívali,
případně pro jejich použití tam, kde jsou nenahraditelné,
omezili na nezbytné minimum.

Ve starších spotřebičích jsou ale stále! Pokud z takové−
ho spotřebiče někdo odmontuje to, co si myslí, že jednou
použije nebo o čem je přesvědčen, že se podaří výhodně
prodat, vystavuje sebe i své okolí zdravotnímu riziku.
Dalším nepříjemným důsledkem neprofesionálního rozebí−
rání vysloužilých spotřebičů je fakt, že ke zpětnému odbě−
ru, který je bezplatný, je možné odevzdávat pouze kom−
pletní spotřebiče, za ty nekompletní platí obec jako za odpad
– mnohdy jako za nebezpečný odpad – a tyto náklady poté
promítá obec do poplatků za odpady nejen dotyčnému, ale
i sousedům.

Odevzdávejte na místa zpětného odběru kompletní

spotřebiče! Chráníte tím zdraví sobě i svému okolí!

Zákon stanoví výrobcům elektrických a elektronických zařízení povinnost zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, zpra−
cování a recyklaci vyřazených elektrozařízení. Výrobci velkých a malých domácích spotřebičů založili Elektrowin, a. s.,
jako provozovatele kolektivního systému, jehož prostřednictvím se rozhodli plnit své zákonné povinnosti.
Elektrowin, a. s. pro nás připravil tento seriál.
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Poděkování sponzorům

AFK Pečky děkuje všem sponzo−
rům jež přispěli na dresy pro mládež−
nickou kopanou:
K Kcomp – Ing. Karel Krištoufek, Domi−
no – Jiří Šenfeld, Nábytek a kuchyně –
Michal Svatuška, Restaurace na hřišti –
Jaroslav Vorlíček, Hateco CZ – Jana
Adamovičová, Městský úřad Pečky,
Autodoprava Tomáš Mašín.

Rovněž děkuje hráčům kategorie star−
ší žáci AFK Pečky, kteří též přispěli.

Volejbal
V sobotu 24. března proběhly další

turnaje v šestkovém volejbale
a v mini volejbale. V šestkovém volej−
bale to byl v této sezóně poslední sou−
těžní turnaj starších žákyň. Mentosky
odehrály čtyři zápasy, ve kterých sou−
peřkám podlehly vždy 0:2 a zakončily
soutěž na posledním místě v tabulce.

V mini volejbale nastoupily Kara−
melky v II. lize, kde odehrály 4 zápasy
a ve všech prohrály. I přes nepříznivý
výsledek, hrála děvčata velmi pěkně.
Dokázala zpracovat míč a rozehrávat
na tři údery. Karamelky předvedly po−
hlednou hru, ve které pouze neměly do−
statek zkušeností, kdy jim soupeř vra−
cel míče na druhý úder zpět. Bublinky
odehrály tři zápasy bez zisku vítězství.
Obě družstva se nyní budou připravo−
vat na finálový turnaj, který proběhne
7. června na kurtech Olympu Praha.

R. Růžičková, trenérka mládeže

Zleva stojící: Tomáš Růžička, Petr Zálabák, Filip Jonáš, Lukáš Červinka, Michal
Pošíval, Helena Jiranová, Jaroslav Chrastný, Daniel Konůpek, Štěpán Růžička,
Tomáš Adamovič.
Spodní řada: Jan Malý, Jakub Chochola, Tomáš Jedlička, Radek Michálek, Tomáš
Tichý, Jan Lakatoš, Laďa Drahokoupil.

Činnost terénního programu
o. s. Prostor Kolín

Terénní program (dále jen TP) po−
skytuje šestým rokem služby uživate−
lům drog a jejich blízkému soc. okolí
ve Vašem městě. Průběžně vás budeme
informovat o činnosti TP.

Protože považujeme za důležité,
abyste byly seznámeni s principem te−
rénní práce s uživateli drog, budeme
vám průběžně a opakovaně osvětlovat
priority této činnosti.

V posledním čísle Pečeckých novin
jsme Vás seznámili s tím, co je to vý−
měnný injekční program a k čemu je

Prodám
Dvoutaktní generátor Trend Line TL
5810. 650 W (max 720 W), jmenovi−
tý výstupní výkon 650 W, nádrž 4 l,
spotřeba 0,271/ kW, výstupní napětí
230V / 50Hz, a 12V/ 8,3 A  .
Původní cena 2700, nyní 2000 Kč.
Zakoupen před rokem, v provozu cel−
kem asi 20 minut! (včasné zavedení
el. proudu).

Nabízím
Doučování žákům ZŠ i studentům SŠ
předmětů: český jazyk, německý ja−
zyk, základy anglického jazyka.
Jsem absolventka VŠ – pedagogické
fakulty.
Kontakt: sms i tel.: 774 811 432.

prospěšný nejen uživatelům drog, ale i
široké veřejnosti. Dnes vám představím
další službu a tou je informační servis.

V rámci informačního servisu jsou
klientům programu (ať už jde o uživa−
tele drog, či osobu uživateli blízkou)
sdělovány srozumitelnou formou infor−
mace týkající se jejich životní situace
a o které projevují zájem. Tyto infor−
mace se týkají nejčastěji oblastí: zdra−
votní (infekční nemoci, testy na nemo−
ci, rizika přenosu nemocí, jak a kde se
léčit apod.) sociální (občanský průkaz,
evidence na úřadu práce, dluhy na po−
jištění, trvalé bydliště apod.) právní
(exekuce z důvodu dluhů, odpovědnost
za trestnou činnost, spolupachatelství,
oznamovací povinnost, maření výko−
nu úředního rozhodnutí apod.).

Tyto informace jsou pracovníkům
většinou známé. Pokud některou otáz−
ku nejsou schopni pracovníci aktuál−
ně zodpovědět, mají možnost se obrá−
tit na další spolupracující programy či
organizace a danou informaci získat.

Nyní několik statistických dat z mě−
síce března: proběhlo 34 kontaktů s 23
uživateli služby, přijali jsme 282 ks a
vydali 346 ks stříkaček, dále proběhlo 7
poradenství a poskytli jsme 29 krát in−

formace z oblasti zdravotní, sociální nebo
právní.

Pokud budete mít sami zájem nás
kontaktovat, jsme k zastižení přímo
v Čáslavi a to každý čtvrtek od 13 do
15 hodin. Nebo na telefonu: 777 650
030 (po–pá 10–18 hodin). Dále může−
te psát emaily na tp@os−prostor.cz .

Roman Kunc,
terénní pracovník o. s. Prostor



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Subsample
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E9007400720065002000610020006A006F006200620020006E0079006F006D00740061007400E1007300690020006D0069006E0151007300E90067002000E9007200640065006B00E900620065006E0020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f0020005000440046002000730020007600790161016100ed006d00200072006f007a006c006901610065006e00ed006d0020006f006200720061007a016f002c002000610062007900730074006500200064006f007300e10068006c00690020007600790161016100ed0020006b00760061006c0069007400790020007400690073006b0075002e00200044006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


