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Říjen 2017 č. 10

Šest členů krajského Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska obdrželo 4. září 
2017 čestná uznání za celoživotní zásluhy 
o rozvoj dobrovolné požární ochrany v Mo-
ravskoslezském kraji. Mezi nimi byl i ob-
čan Doubravy a dlouholetý člen místního 
sboru dobrovolných hasičů pan Zdeněk 
Sosna.

Je nám potěšením rozdělit se o radost 
z ocenění našeho starosty Sboru dobrovol-
ných hasičů Doubrava, pana Zdeňka Sosny, 
který převzal z rukou hejtmana Moravsko-
slezského kraje pana Ivo Vondráka čestné 
uznání za celoživotní zásluhy o rozvoj dob-
rovolné požární ochrany v Moravskoslez-
ském kraji. 

Pana Zdeňka Sosnu snad zná každý „doub-
ravák“. Ale možná o něm nevíte, že je členem 
Sboru dobrovolných hasičů Doubrava od roku 
1972, kde působil jako strojník jednotky. Byl 
dlouholetým vedoucím mládeže a zároveň ná-
městkem starosty sboru. V roce 2000 se stal 
starostou SDH Doubrava a rozhodčím požár-
ního sportu a později také rozhodčím mládeže 
II. stupně. Od roku 2010 je také náměstkem 
starosty okresního sdružení hasičů Karviná. 

Je absolventem Uni-
verzity třetího věku 
v oboru Požární 
ochrana a průmys-
lová bezpečnost na 
VŠB-TUO Ostrava. 
Je také oprávněn 
nosit odznak odbor-
nosti HASIČ ӏ. stupně 
Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska 
a odznak odbornosti 
preventista II. stupně. 
Pracuje také v okrsku 
Orlová jako kronikář 
a je držitelem řady 
vyznamenání.

Vedení obce si 
velice váží velmi 
náročné a záslužné 
práce dobrovolných hasičů, kteří jsou připra-
veni kdykoliv pomoci. Díky jejich rychlým 
zásahům jsou mnohokrát škody na majetku 
minimální a ceníme si také jejich nemalého 
podílu na odstraňování následků řádění přírod-
ních živlů. Oceňujeme dlouholetou a bohatou 

Čestné uznání z rukou hejtmana 
putuje do Doubravy panu Zdeňku Sosnovi

Začal nový školní rok

Zimní turistické 
materiály a mapy
Na obecním úřadě (chodba v přízemí) 
a v obecní knihovně si můžete opět 
ZDARMA vyzvednout zimní mapy a turis-
tické materiály Moravskoslezského kraje. 
Všechny tiskoviny budou k dispozici prů-
běžně od konce října. ŠH

Prvňáčci si svůj velký den užili. Prvňáčci si svůj velký den užili.    Foto: ŠHFoto: ŠH

(pokračování na straně 2)
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Kalendář svozu odpadů v obci 
Doubrava – říjen, listopad 2017
Termíny svozu pytlů jsou shodné s termíny svozu kontejnerů na tříděný odpad.

Měsíc

Svoz odpadů ze 240 l 
nádob

VOZOVÁ TRASA „A“ – 
modrá samolepka

(uveden vždy den v měsíci)

Svoz odpadů ze 240 l 
nádob

VOZOVÁ TRASA „B“ – žlutá 
samolepka

(uveden vždy den v měsíci)

Svoz plastů, 
nápojových 

kartonů, 
kovových 

obalů, ŽLUTÉ 
PYTLE

Svoz papíru 

MODRÉ 
PYTLE

Svoz bio 
odpadu 

z domácností

Říjen 11,25 4,18 25 12 10

Listopad 8,22 1,15,29 22 9 7

• Kulturní a společenské akce na rok 
2018

 Rada obce schválila plán těchto akcí, ty 
budou zařazeny do obecního kalendáře 
a průběžně o nich budete informováni pro-
střednictvím zpravodaje.

• Spolková činnost v obci
 V naší obci působí deset zapsaných spolků. 

Pro pořádání spolkových akcí jsou zdarma 
poskytovány prostory Národního domu 
a na základě žádostí spolků byly v letoš-
ním roce poskytnuty neinvestiční finanční 
dotace v následující výši:

 • Sportoviště v areálu základní školy
 Byla zpracována projektová dokumentace, 

záměr hřiště byl projednán v územním ří-
zení, následkem čeho bylo vydáno územní 
rozhodnutí. Jeden z účastníků využil svého 
práva a v zákonné lhůtě se proti územnímu 
rozhodnutí odvolal. Jelikož územní roz-
hodnutí není pravomocné a bude probíhat 
odvolací řízení, nelze bohužel stavbu zahá-
jit a v předpokládaném termínu dokončit. 
Dojde ke zdržení. Vyvineme však veškeré 
úsilí, aby stavba mohla být realizována.

• Stavební úpravy bytového a nebyto-
vých prostorů na č. 37

 Rada obce schválila záměr provedení sta-
vebních úprav ve výše uvedených prosto-
rech. Jedná se zejména o havarijní stav 
podlah a nevyhovující sociální zařízení.

• Příprava investičních akcí na rok 2018
 Připravuje se zpracování žádosti o dotaci na 

vybudování multimediální učebny včetně 
bezbariérového přístupu v základní škole, 
kde se plánuje rovněž rekonstrukce sociál-
ních zařízení z rozpočtu obce. Opravy se 
plánují také na obecních budovách v rámci 
možností rozpočtu obce na rok 2018.

• Hřbitov
 Na základě podnětů občanů v loňském roce 

bude v době od 28. 10. do 1. 11. prodloužena 
otvírací doba hřbitova do 19.00 hodin.

• Opravy komunikací
 Byla zmapována poškozená místa na míst-

ních komunikacích a během srpna proběhla 
jejich oprava.

• Školní autobus
 Po jednání s dopravcem, jež zajišťuje 

přepravu osob, účelový školní spoj, byla 
zařazena jedna nová zastávka Doubrava-
Špluchov. Žáci a občané z této lokality mají 
tímto zajištěnu přepravu do školy a centra 
obce.

Mgr. Dáša Murycová, 
místostarostka obce

(pokračování ze strany 1)

Čestné uznání…
spolkovou činnost SDH Doubrava a záslužnou 
práci s mládeží. 

Připojujeme se ke gratulaci a do dalších let 
aktivní práce u dobrovolných hasičů přejeme 
pevné zdraví a spoustu elánu a samozřejmě 
také další profesní úspěchy.

Mgr. Dáša Murycová, 
místostarostka obce
(foto: www.msk.cz)

Baník OKD Doubrava, z.s. 75.000,- krytí nákladů na činnost

Český svaz včelařů, z.s.ZO Doubrava  4.900,- krytí nákladů na činnost

Místní skupina PZKO

 v Doubravě, z.s. 9.000,- krytí nákladů na činnost

Myslivecký spolek Orlová a Doubrava 7.000,- krytí nákladů na činnost

Naše Doubrava, z.s. 5.000,- krytí nákladů na projekt „Divadelní představení pro 
mládež a dospělé „Ljuba – žena, která ví“.

Naše Doubrava, z.s.  4.000,- krytí nákladů na projekt „Zájezd pro seniory 
a jejich případný doprovod“.

Pionýr, z.s. 10.000,- krytí nákladů na činnost

Pionýr, z.s. 1.600,- krytí nákladů na projekt „Vzdělávání II“

SH ČMS- Sbor dobrovolných hasičů Doubrava 35.000,- krytí nákladů na činnost

SRP ZŠ a MŠ Doubrava 35.000,- krytí nákladů na činnost

TJ Sokol Doubrava 8.000,- krytí nákladů na činnost

ZO Českého zahrádkářského svazu Doubrava 4.500,- krytí nákladů na činnost

Celková částka ve výši 200.000,- Kč byla rozdělena dle schváleného rozpočtu obce na rok 2017.

Radniční okénko

Léto je minulostí a každoroční letní tradice obce 
Doubrava, koupaliště, již zeje prázdnotou. Opuš-
těné dětské atrakce, prázdné brouzdaliště a bazén 
nepochybně připomínají, že koupací sezona 2017 
je dávno za námi.

Přišel čas, kdy bychom měli zhodnotit uply-
nulé koupací období léta 2017. Slunné počasí 
přilákalo v průměru 192 návštěvníků na jeden 
koupací den, koupacích dnů bylo celkem 22. 
Větší část návštěvníků koupaliště tvořily děti 
a mládež.

V měsíci květnu a červnu byly provedeny 
opravy koupaliště pro koupací sezonu 2017. Byly 
opraveny všechny trhliny a praskliny bazénu, 
utěsněny speciální těsnící hmotou, byl proveden 
kompletní nátěr celého bazénového tělesa a zá-
bradlí, opraveny a natřeny dětské atrakce. Ná-
jemcem areálu koupaliště je pan Martin Sehnal 
z Orlové. Firma zajistila koupaliště dostatečným 
počtem proškolených plavčíků a také opět provo-
zovala altánek s občerstvením. V období provozu 

koupaliště byly uskutečněny dvě kulturní akce 
a jedno cvičení aerobiku. Plánováno bylo více 
akcí, avšak počasí o víkendech těmto akcím pří-
liš nepřálo.

Převážná většina návštěvníků dodržovala 
zásady stanovené v koupalištním řádu. Každé 
vybočení ze stanovených zásad okamžitě a ne-
kompromisně řešili plavčíci. Během provozu 
koupaliště nedošlo k žádným úrazům ani zdra-
votním náhlým příhodám, které by vyžadovaly 

rychlou lékařskou pomoc. Drobná poranění byla 
ošetřena plavčíkem.

Po shrnutí poznatků z provozu koupaliště v se-
zóně 2017 je možné zdůraznit skutečnost, že jako 
každoročně je koupaliště obce Doubrava nedílnou 
součástí prázdninového vyžití dětí a mládeže pře-
devším z okolních měst a obcí. Návštěvníci byli 
velmi spokojeni s pěkným a dobře udržovaným 
prostředím koupaliště a provozem občerstvení.

Jiří Sznapka

Ukončení koupací sezony 2017
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TAŠKY NA TŘÍDĚNÍ 

ODPADU PRO 

OBČANY OBCE 

ZDARMA
Tříbarevné sady tašek na třídění plastů, 
skla a papíru se staly hitem v celé řadě 
obcí České republiky. Nyní jsou tyto 
sady připraveny také pro občany obce 
Doubrava, a to pro 100 domácností. 
Dle zájmu občanů budou v příštím roce 
objednány další.

Zájemci o třídění odpadu si mohou sadu 
tašek vyzvednout na obecním úřadě 
v Doubravě, 1. poschodí, kancelář č. 13 
u pana Sznapky, od pondělí 9. 10. 2017. 
Každá domácnost může požádat o jednu 
sadu tašek, a to až do vyčerpání všech 
100 ks. Další sady budou objednávány 
v roce 2018.

Sada na třídění odpadu obsahuje cel-
kem tři snadno omyvatelné tašky, které 
je možné k sobě spojit suchým zipem. 
Jednotlivé tašky jsou barevně odlišeny 
tak, aby bylo třídění odpadů co nejjedno-
dušší. Žluté tašky jsou určeny na plasty, 

modré na papír a zelené na sklo. Výhodou 
je, že pokud se žlutá taška naplní napří-
klad PET lahvemi, je možné ji od ostat-
ních odejmout a vynést do kontejneru na 
plasty samostatně. Stejně snadno lze ze 
sady odebrat také tašky určené na papír 
a použité sklenice. Pokud si lidé nejsou 
jistí, jak správně odpady třídit, mohou se 
občané obrátit přímo na obec. K třídění 
odpadu se snaží lidi motivovat společně 
s obcemi Autorizovaná obalová společ-
nost EKO-KOM.  ŠH

Stanoviště Zahájení v hod. Ukončení v hod.
VRCHOVEC u bývalého bytového domu č. p. 571 08.00 08.30
Sběrný dvůr za obecním úřadem Doubrava 09.00 09.30
NÁMĚSTÍ potraviny Emel 10.00 10.30
UPLÍŽÍ stanoviště kontejnerů u RD č.p. 428 11.00 11.30
HRANICE u RD č.p. 233 12.00 12.30

Jiří Sznapka, odpadové hospodářství

SVOZ NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ

Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční 
v sobotu 04. 11. 2017 od 8:00 hod. do 12:30 ho-
din na předem určených stanovištích.

Svoz starých televizorů, praček, ledniček, 
akumulačních baterií, plechovek od barev, 
monočlánků, starých léků, rtuťových výbojek 

(zářivek), starého oleje apod. Sběr bude prová-
děn firmou Marius Pedersen a.s. vozidlem se 
speciálním kontejnerem na následujících sta-
novištích v určeném čase. 

ODBĚR ODPADU JE ZDARMA!

 Místem konání voleb ve volebním okrsku 
č. 1 je volební místnost v Národním domě 
Doubrava, č. p. 462 pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášení k trvalému pobytu (č.p.):
1, 3, 5, 7, 8, 14, 19, 34, 37, 45, 46, 47, 58, 60, 
62, 63, 64, 78, 82, 99, 121, 122, 125, 126, 
127, 128, 129, 130, 132, 135, 143, 155, 184, 
185, 187, 190, 225, 244, 247, 250, 255, 272, 
273, 282, 288, 319, 326, 327, 328, 342, 346, 
348, 380, 409, 428, 433, 444, 445, 453, 460, 
462, 465, 468, 474, 476, 480, 482, 484, 505, 
528, 529, 540, 546, 559, 569, 572, 575, 576, 
577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 587, 
592, 595, 599, 600, 603, 608, 611, 613, 617, 
620, 631, 632, 636, 637, 641, 644, 648, 651, 
679, 685, 700, 703, 708, 714, 729, 732, 743, 
744, 757, 783, 820, 823, 825, 836, 840, 841, 
845, 846, 853, 858, 860, 863, 866, 876, 881, 
882, 900, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 
1007, 1008, 1009, 1010, 1013, 1014, 1015, 
1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 
1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 
1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 
1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 
1044, 1046, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 
1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 
1070, 1071, 1072, 1073, 1079, 1080, 1081, 
1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 
1090, 1091, 1092, 1093, E100

 Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 
2 je volební místnost v budově č. p. 12, firma 
TIZ s. r. o., pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášení k trvalému pobytu (č.p.):
72, 101, 116, 119, 123, 137, 149, 151, 152, 161, 
168, 170, 175, 182, 183, 200, 204, 206, 210, 232, 
233, 235, 236, 238, 242, 245, 251, 252, 253, 
254, 260, 262, 269, 276, 297, 304, 337, 339, 
344, 387, 447, 461, 467, 470, 478, 501, 517, 533, 
537, 549, 558, 565, 567, 591, 593, 594, 604, 605, 
606, 607, 610, 615, 616, 634, 640, 643, 671, 672, 

687, 689,709, 711, 712, 717, 724, 734, 741, 762, 
781, 789, 795, 797, 807, 814, 822, 824, 831, 834, 
835, 837, 848, 849, 852, 856, 857, 862, 883, 
901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 
910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 
920, 921, 922, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 
931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 
941, 942, 949, 950, E30

Volič po příchodu do volební místnosti pro-
káže okrskové volební komisi svou totožnost 
a státní občanství České republiky platným 
občanským průkazem, nebo platným cestov-
ním, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním průkazem. 
Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování 
umožněno. 

Hlasovací lístky jsou voličům distribu-
ovány nejpozději 3 dny přede dnem voleb. 
V případě, že dojde k jejich poškození nebo 
ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici 
všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve 
volební místnosti okrskovou volební komisi 
o vydání nové kompletní sady hlasovacích 
lístků.

Po obdržení úřední obálky, případně hla-
sovacích lístků, vstoupí volič do prostoru urče-
ného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, 
že se volič neodebere do tohoto prostoru, 
nebude mu hlasování umožněno. Po opuš-
tění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích 
lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím 
lístkem před okrskovou volební komisí do vo-
lební schránky. Každý volič hlasuje osobně, 
zastoupení není přípustné.

K zajištění pořádku a důstojného průběhu 
hlasování ve volební místnosti je každý povi-
nen uposlechnout pokynů předsedy okrskové 
volební komise. 

Ing. Tadeáš Bijok, 
vedoucí hospodářsko-správního odboru

Čekají nás volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají v pátek 20. října 
2017 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 08:00 hodin do 14:00 
hodin. Obec Doubrava má vymezeny dva volební okrsky s volebními místnostmi v Národ-
ním domě v Doubravě a v budově firmy TIZ s.r.o. 

Provozní doba 
hřbitova v Doubravě 
v den Památky zesnulých
Veřejné pohřebiště v Doubravě bude ve 
dnech od 28. října do 2. listopadu zpří-
stupněno veřejnosti v době od 7:00 hodin 
do 20:00 hodin

Marie Procházková, 
referent finanční a daňové správy
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V souladu s ustanovením § 4a Tiskového 
zákona, poskytne vydavatel zastupitelům obce 
přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které 
vyjadřuje jejich názory týkající se obce. Vyda-
vatel poskytne každému jednotlivému zastupiteli 
pro vyjádření názoru v každém vydání zpravodaje 
nejvýše 500 znaků včetně mezer s tím, že zastupitel 
může předat současně s příspěvkem také jeho roz-
šířenou verzi v neomezeném rozsahu k uveřejnění 
na webových stránkách obce www.doubrava.cz, 
„Názory zastupitelů“. Jednotlivé příspěvky budou 
do rubriky řazeny podle abecedního pořadí pří-
jmení zastupitelů. Zveřejněné příspěvky nemusí 
být v souladu s názory redakce. Rubrika názory 
zastupitelů je v souladu se Zásadami pro vydávání 
Obecního zpravodaje, které byly schváleny Ra-
dou obce Doubrava dne 10. 02. 2016 usnesením 
č. 345/27/16.

 Po přečtení článku Mgr. Ing. Ferenčíkové 
„Naše Doubrava zve …“ musím reagovat na 
nepravdivou informaci, kterou tento článek 
obsahuje. Od roku 1990 se v Národním domě 
v Doubravě prezentovaly: soubor operetky 
Slezského divadla Opavě, soubor Scena polska 
Těšínského divadla a jiné (viz. kronika obce). 
Dle mého názoru se jedná o plně profesionální 
soubory a paní Ferenčíková svým tvrzením 
zpochybňuje profesionalitu těchto souborů nebo 
záměrně zamlžuje historickou realitu. 

Ing. Petr Czapek
 Zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU mají ra-
dost z dobré zprávy. Kdo by se po letech ne-
radoval. Už jako členové Osadního výboru 
Na Hranicích, poté jako zastupitelé za NAŠI 
DOUBRAVU, jsme po do dobu 5 let opako-
vaně předkládali vedení obce podnět ke zpev-
nění plochy asfaltem v lokalitě Na Hranicích, 
v místě, kde děti čekají na školní autobus. Jsme 
rádi, že vedení obce po letech prosazování pod-
nětu uznalo, že náš návrh na zpevnění této plo-
chy byl opodstatněný.

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková
 Chtěla bych poděkovat občanům, které 
jsem oslovila, aby podpořili petici adresova-
nou OKD, a.s. – Důl Karviná. Petice byla se-
psána z důvodu vysoké prašnosti na uhelné 
skládce v oblasti Špluchova. Petici podpořilo 
91 občanů. Kopie petice byly zaslány obvod-
nímu báňskému úřadu a OÚ Doubrava. Obecní 
úřad pak prašnost řešil s vedením OKD. Petice 

a vyjednávání bylo úspěšné a prašnost viditelně 
omezena. Jsem ráda, že „doubravákům“ není 
jedno, v jakém prostředí žijí a umí bojovat za 
správnou věc.

Ivana Siekierová
 Taky jsme rádi, že vedení obce po letech 
uznalo, že není nutné, aby děti čekající na školní 
autobus musely stát v případě nepříznivého 
počasí v blátě. Zastupitelům za NAŠI DOUB-
RAVU je líto, že plocha byla upravena pouze 
takzvanými záfuky. Škoda, že nebyl zhotoven 
podklad. Zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU se 
těší, že vedení obce dodrží své slovo a v příštím 
roce bude opravena silnice po celé její délce od 
zrcadla až po lokalitu Na Hranicích.

MUDr. Pavel Spurný
 V letním období zastupitelé za NAŠI DOUB-
RAVU vám našim sousedům doručili zprávu 
zastupitelů za NAŠI DOUBRAVU. Zpráva 
se týká období od listopadu 2014 do července 
2017. Pro případ, že by se snad objevily nějaké 
nejasnosti, upřesňujeme. Zpráva není součástí 
obecního zpravodaje ani jeho přílohou. Ti z vás, 
kteří si zprávu přečetli, ví, že náklady spojené 
s tiskem této zprávy byly hrazeny ze soukro-
mých prostředků zastupitelů za sdružení nezá-
vislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA.

Lukáš Szebesta
 Náklady spojené s tiskem a roznosem zprávy 
zastupitelů, o kterých se zmiňuje ve svém 
článku Lukáš Szebesta, zastupitel za NAŠI 
DOUBRAVU, nijak nezatížily výdajovou 
stránku obecního rozpočtu, protože nebyly fi-
nančně podpořeny z obecního rozpočtu. Tento 
fakt nebrání nikomu z vás v tom, kdo z vás má 
ještě zájem o tištěnou podobu této naši zprávy, 
se může obrátit na zastupitele za NAŠI DOUB-
RAVU, rádi vám ji poskytneme.

Libor Trzaskalik
 Každý z nás se setkal s tím, že sice dosáhl 
spokojenosti z pocitu, že ušetřil. Ale za jakou 
cenu, obvykle za cenu toho, že jsme nuceni 
ve velmi krátké době znovu za stejné zboží či 
službu zaplatit. Obdobné to je u plochy Na Hra-
nicích. Firma, která záfuky prováděla, odvedla 
jen takovou práci, za kterou jí bylo zaplaceno. 
U Krůčka bylo na poprvé provedeno kvalitní 
zpevnění vozovky asfaltem, proto nebude po-
třeba v dohledné době se věcí zabývat ani vyna-
ložit další obecní peníze.

Ing. Petr Vrubel

NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ Sběrné místo v Doubravě 
funguje již tři roky 
V druhé polovině měsíce října roku 2014 
bylo uvedeno do provozu sběrné místo, 
které je umístěno cca 300 m za budovou 
obecního úřadu v areálu bývalé sběrny ko-
vového opadu. Tedy již funguje 3 roky a je 
hojně využíván občany obce Doubrava. 
Jen pro zajímavost – za rok 2016 se od-
vezlo ze sběrného místa 87 velkoobjemo-
vých kontejnerů komunálního odpadu.

Pro oživení jen pár informací – je zde možno 
odevzdat tyto odpady:
• papír a lepenka
• sklo 
• plasty 
• biologicky rozložitelný odpad 
• dřevo 
• pneumatiky 
• stavební odpad (stavební suť maximální 

množství 1 přívěsný vozík na osobu 
a týden)

• objemný odpad 
• kovy
• nebezpečné složky komunálního odpadu 

( oleje, zbytky barev a chemikálií a jejich 
obaly, zbytky maziv a olejů a jejich obaly, 
zbytky spotřební kosmetiky a jejich obaly, 
autobaterie, monočlánky, zářivky, apod.)

• elektroodpad (TV a PC technika, lednice, 
mikrovlné trouby, mobily, apod.)

Sběrné místo slouží pouze pro fyzické 
osoby s trvalým pobytem v obci Doubrava 
a odpad bude odebrán pouze po předložení ob-
čanského průkazu či jiného platného dokladu 
s vyznačenou adresou, která bude obsluhou 
zaznamenána. 

Dále slouží pro osoby vlastnící na ka-
tastru obce Doubrava stavbu individuální 
rekreace, seznam chatařů uložen u obsluhy. 
Právnické osoby ani fyzické osoby podnikající 
nejsou oprávněny toto sběrné místo využívat.

Po příjezdu do areálu vyčkejte příchodu 
pracovníka, který od vás odpad převezme. 

Osoba, která odpad odevzdává je povinna 
vyložit ho na určené místo dle pokynu pově-
řené osoby.

Za odevzdání odpadu se neplatí.
Návštěvníci jsou povinni dodržovat 

provozní řád a pokyny pověřených osob 
provozovatele.

Dále upozorňujeme občany, že v případě 
větších rekonstrukcí rodinných domů (vý-
měna střešní krytiny atd.) popř. vyklizení 
celého objektu, je potřeba si objednat velko-
objemový kontejner u jakékoli svozové firmy. 
Větší množství odpadu než je uvedeno 
v provozním řádu nebude ve sběrném místě 
odebráno.

Provozní doba: 
středa od 12.00 do 16.00 hodin 
sobota od 8.00 do 12.00 hodin 
Mimo tuto dobu je vstup do areálu zakázán.

Jiří Sznapka, 
odpadové hospodářství

Naše zásahová činnost se v poslední době za-
měřuje hlavně na výjezdy k likvidaci boda-
vého hmyzu. Za poslední měsíc jsme u tohoto 
typu události zasahovali v naší obci celkem 
10x. Dále jsme se v pátek 25.8. zúčastnili ná-
mětového cvičení v areálu letního kina v Or-
lové a 9.9. jsme byli povoláni k požáru balíku 
slámy naproti domu č.p. 3 v Doubravě. V so-
botu 19.8. jsme těsně před Doubravskými slav-
nostmi pořádali 9. ročník Memoriálu Jendy 
Neděly. Soutěž vyhrálo družstvo z Marklovic 
a získalo tak putovní pohár do svého trvalého 
vlastnictví. Naše družstva mužů obsadila 
druhé a třetí místo. V kategorii žen se naše 

děvčata umístila na druhém 
místě. Již nyní přemýšlíme 
o konání dalšího ročníku 
nového memoriálu. Jaké 
jméno ponese už je jisté, ale 
zatím řešíme termín jeho konání, neboť ho 
chceme z konce prázdnin přesunout na jiný.

Výbor SDH Doubrava děkuje všem, kteří 
v rámci Doubravských slavností přišli na kus 
řeči k našemu stánku a také ho využili ke 
svému občerstvení. 

Pavel Slávik, velitel VJ
www.sdhdoubrava.estranky.cz

HASIČSKÉ OKÉNKO
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Zpátky do školních lavic
Dva měsíce uběhly jako voda a přišel 

konec prázdnin. Zřejmě to poznalo i počasí 
a díky tomu, že se ochladilo a občas zapr-
šelo, se dětem návrat do školních lavic snad 
trochu usnadnil.

Sešli jsme se ke konci léta ve zdraví, 
za což jsme všichni rádi. Uvítali jsme mezi 
námi 12 nových prvňáčků. Ti se snad těšili 
do školy nejvíce, vždyť už jim patří titul 

ŠKOLÁK! První školní den byli s nimi ve 
třídě i rodiče, aby se seznámili s paní učitel-
kou, která bude učit jejich ratolesti, a aby po-
mohli odnést svým dětem spoustu dárečků, 
kterými jsme je ve škole přivítali. Také zá-
stupci Obecního úřadu Doubrava pro ně 
přinesli kornouty plné sladkostí, kterými je 
obdarovali a zpříjemnili jim tak nástup mezi 
starší kamarády. Starší žáci se dověděli, kdo 
byl vybrán jako nejlepší žák loňského škol-
ního roku. Ocenění žáci dostali od zástupce 
obce krásnou knihu.

A ti starší, kteří už jsou ve škole jako 
doma? Sdělovali si zážitky z prázdnin, ale 
také se připravili na další spoustu učení 
a úkolů, které jistě všichni zdárně podle 
svých schopností zvládnou. K tomu jim dr-
žím všechny palce.

Ale škola, to není jen suchopárná vý-
uka. Na té naší jsme už pro žáky napláno-
vali spoustu zajímavých akcí, které ji oživí 
a zajímavou formou děti seznámí s životem 
kolem nich. O všech vás budeme informovat 
na našich webových stránkách www.zsdoub-
rava.cz.

Co říci závěrem? Mám radost, že nás ve 
škole opět přibylo. Doufejme, že to takto 
bude i v následujících letech. 

Deváťákům přeji, ať se jim letošní školní 
rok vydaří, ať napnou všechny síly k tomu, 
aby se dostali na vytouženou střední školu. 
A ostatním žákům i učitelům přeji, abychom 
se na sebe navzájem celý školní rok mohli 
jen a jen usmívat.

Mgr. Šárka Molíková, 
ředitelka školy

OKÉNKO mateřské školy

Po prázdninových úpravách opět mateř-
ská škola ožila. Přivítali jsme celkem 32 dětí. 
Z toho je devět předškoláků. Letos převládá 
věkově mladší skupina. Výraznou část tvoří 
děti ve věku od 3 do 4 let.

Děti jsou organizovány ve třídě Myš-
áků a Tygříků. Tygříky tvoří starší a Myšáky 
mladší drobotina.

Počátek září byl pro některé nastoupivší 
nejistý. Prvotní nadšení vystřídaly slzičky. 

A komu nestačily slzičky, využil 
síly fyzické a hlasové, aby prosa-
dil svou. Taktéž na každý pokyn 
učitelky se z dětských úst ozývalo: 
ne, nechci, nepapám, neobleču, 
neobuji,…

Ale díky šikovnosti zaměst-
nanců MŠ se každé „ne“ pomalu 
rozplynulo, děti se přizpůsobily a do 
mateřské školy chodí rády. Mají se 
na co těšit. Čeká nás spousta akcí, 
výletů a činností.

Za kolektiv MŠ Doubrava 
Radomíra Jasenková, 

ředitelka MŠ

Kde jsou děti, tam to žije

VE ŠKOLE 
ROZHODNĚ 
NENÍ NUDA

Prvního září se zahrada Národního domu 
proměnila ve startovní a cílové stanoviště Doub-
ravské pionýrské stezky. Sešlo se celkem 17 
závodníků, kteří se vydali po cestě kolem doub-
ravského kopce po stanovištích s různými úkoly. 
Vyzkoušeli si ostrou mušku při střelbě ze vzdu-
chovky a luku, oprášili své znalosti z přírody, ale 
také ve zkoušce obratnosti při uzlování. Účast-
níci byli odměněni občerstvením, pamětním lis-
tem, který byl vydán ke 40. výročí vzniku naší 
pionýrské skupiny. Výherci v kategoriích dvo-
jice, rodič a dítě, jednotlivec obdrželi stolní hru 
od firmy Mindok a další upomínkové předměty. 
Všichni se dobře bavili a my organizátoři s nimi. 
Fotografie můžete vidět na našich facebooko-
vých stránkách a na webu www.17ps.cz. 

40. výročí není pro nás jen tak nějaká čtyři-
cítka. Naše skupina se musela poprat s porevo-
lučním útlumem činnosti, noví vedoucí nebyli 
k nalezení, tak jako oddílové děti. Postupně se 
naše skupina umístila do škatulky táborových 
skupin, které fungují jen kvůli táborům. To jsme 
ale díky Doubravě překonali a teď jsme opět pl-
nohodnotná pionýrská skupina se dvěma oddíly 
a spoustou dětí. Děkujeme všem za pomoc a pří-
zeň a snad nám to vydrží do další čtyřicítky.

Ale září ještě neskončilo. Hned v pátek 
8. 9. jsme se vydali na víkendovku. Celkem 17 dětí 
a 4 dospělí se v pátek hned po škole rozjeli na vla-
kové nádraží do Dětmarovic a odtud do Mostů 
u Jablunkova. Děti se vydrápaly až na Gírovou, 
a tam už na ně čekala Chata Liška. Po oslavě naro-
zenin naší kamarádky Stelinky šli všichni s chutí 
do postelí. Hned ráno se děti vydaly na procházku 
k Čertovu mlýnu, na vrchol Gírové a odpoledne 
je čekala procházka na Hrčavu. Počasí jim přálo, 
a tak se jim dobře šlapalo. Všichni jsme obdivovali 
krásy tamní přírody a trošku jsme pokukovali po 
houbách. Naši víkendovku jsme zakončili dová-
děním na bobové dráze v Mostech u Jablunkova 
a dobrou polévkou v restauraci Grúň. Vlakem 
domů jely vydováděné děti a vyčerpaní vedoucí. 
Děkuji za pomoc manželům Czyžovým, kteří 
nám při víkendovce velmi pomohli.

V září byla také příležitost podívat se 
k nám do klubovny. Tuto možnost využili 
noví kamarádi, kteří se přidají do řad pionýrů 
17. pionýrské skupiny Karviná.

A co říjen? Pofrčíme na podzimky, to bude 
paráda…

Za 17. pionýrskou skupinu Karviná 
Katka Jachymčáková

Nabité pionýrské září

Foto: ŠHFoto: ŠH  

Foto: ŠHFoto: ŠH  
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Pro většinu z nás je vozidlo nepostradatelným 
pomocníkem, bez kterého si život snad už ani 
nedokážeme představit. Využíváme ho téměř 
denně, kdy nám pomáhá s přesunem do místa, 
kam potřebujeme, ať už se jedná například 
o běžnou cestu do zaměstnání či do obchodu. 
Od výroby prvního osobního automobilu 
uběhlo už více než 130 let a dnes tento do-
pravní prostředek nalezneme již téměř v každé 
domácnosti. 

Vozidla se bohužel často stávají terčem 
majetkové trestné činnosti, ať už za účelem 
dalšího prodeje či rozprodání na náhradní díly. 
Během uplynulého roku bylo v České repub-
lice odcizeno 4 936 vozidel. Od začátku letoš-
ního roku do konce měsíce července se tento 
počet vyšplhal na 2 120, kdy 180 z těchto vo-
zidel bylo odcizeno v Moravskoslezském kraji. 
V posledních pěti letech, došlo v rámci Mo-
ravskoslezského kraje ke značnému poklesu 
počtu odcizených vozidel. V roce 2012 jich 
bylo odcizeno celkem 1 330, v roce 2016 pak 
365. I přes tento pokles se však nejedná o za-
nedbatelné číslo. Krádeže vozidel patří mezi 
jednu z nejzávažnějších majetkových trestných 
činností. Pachatelům k odcizení vozidla někdy 
stačí pouhých pár minut a jejich majitelé pak 
místo svých aut naleznou pouze prázdná par-
kovací místa. I když neexistuje žádná stopro-
centní ochrana, jak odcizení vozidla zabránit, 
může každý z nás toto riziko minimalizovat. 

 Jak snížit riziko odcizení vozidla?
• Parkujte své vozidlo na bezpečném místě. 

Pokud máte tu možnost, využijte k parko-
vání oplocený pozemek, garáž či například 
hlídané parkoviště. Pokud tuto možnost ne-
máte, nechávejte vozidlo vždy v místě, kde 
je větší pohyb lidí, a které je v noci dosta-
tečně osvětlené pouličními lampami a je za-
bezpečené místním kamerovým systémem. 

• Při odchodu od zaparkovaného vozidla vždy 
zkontrolujte, zda jste jej řádně uzamkli 
a zda žádné z okýnek nezůstalo otevřené.

• I když se chcete od svého vozidla vzdálit 
jen na okamžik, nikdy nenechávejte klíče 
v zapalování.

• Ve vozidle nenechávejte žádné věci (napří-
klad příruční tašky, GPS navigace, mobilní 
telefony), které by mohly upoutat pachate-
lovu pozornost, a to ani doklady od vozidla. 

Kromě výše uvedených doporučení je 
vhodné své vozidlo opatřit bezpečnostními 
prvky. Současná nabídka vozidel na trhu má již 
řadu těchto bezpečnostních prvků zakompo-
novaných standardně při výrobě. Jedná se na-
příklad o imobilizér, který brání nastartování 
motoru v případě, že do startéru nebyl vložen 
originální klíč nebo dálkové ovládání cent-
rálního zamykání s plovoucím kódem. Každý 
majitel však může své vozidlo ještě dále za-
bezpečit mechanickými zabezpečovacími sys-
témy, kam patří například blokace řadicí páky, 
zamykání pedálů či zamykání volantové tyče. 
Současný trh dále nabízí nespočet elektronic-
kých systémů, jako jsou autoalarmy a také 
satelitní vyhledávací systémy, které dokáží 
s přesností několika metrů určit, kde se vozi-
dlo momentálně nachází. Mezi další zabezpe-
čovací prvky patří také pískování VIN kódu 
na okna vozidla. Tyto bezpečnostní prvky je 
možné jakkoliv kombinovat. I když jejich po-
řízení samozřejmě znamená finanční výlohy, 
stále se jedná o mnohem menší náklady, než 
které s sebou přináší koupě nového vozidla. 
Pro případ odcizení je možné vozidlo také při-
pojistit u jedné z mnoha pojišťoven, které tuto 
službu nabízí. 

 Jak postupovat v případě, že zjistíte, že 
Vaše vozidlo není na svém místě? 

Nejprve prověřte, zda bylo skutečně odci-
zeno. Zkuste se zamyslet, zda jste jej nechali 
zaparkované opravdu na tomto místě. Je ne-
spočet případů, kdy majitele nahlásí odcizení 
vozidla a následně si uvědomí, že jej přede-
šlého dne z důvodu obsazených parkovacích 
míst nechali na jiném místě než obvykle. 
Ověřte si, zda si Vaše vozidlo nepůjčil někdo 
z rodinných příslušníků, známých či spolupra-
covníků, nebo zda nebylo z nějakého důvodu 
odtaženo (ke zjištění informací o odtahu se 
obraťte na Městskou policii a Policii České 
republiky). Pokud se všechny tyto možnosti 
ukáží jako negativní a nepodaří se Vám vozi-
dlo najít, okamžitě o celé události informujte 
Policii České republiky, která po zjištění všech 
potřebných údajů a provedení neodkladných 
úkonů, neprodleně po Vašem vozidle vyhlásí 
mezinárodní pátrání. 

nprap. Mgr. Darina Knižátková, 
vrchní inspektor

Chraňte své vozidlo před odcizenímPORADNA PRO RODINU 
Havířov

Pokud se ve Vašem životě vyskytly pro-
blémy v partnerských či rodinných vzta-
zích, se kterými si nevíte rady nebo se 
stydíte či bojíte s někým o svých problé-
mech mluvit, využijte poradnu pro rodinu, 
která je bezplatná, diskrétní a můžete si zde 
zachovat anonymitu.

Pracovník poradny Vám může zpro-
středkovat zdarma několik terapeutických 
sezení, která vám mohou pomoci na cestě 
ke zlepšení vztahů v rodině, či zlepšení vaší 
osobní situace. Terapie může probíhat indi-
viduálně, s rodinou či skupinově prostřed-
nictvím externích pracovníků – terapeutů.

Další službou, kterou poradna může 
zprostředkovat, je mediace, což je spe-
cifický druh mimosoudního řešení sporů, 
k nimž dochází mezi členy rodiny, a to za 
pomoci třetí nestranné osoby. Nejčastějšími 
problémy, které způsobují rodinné konflikty 
a jsou v rodinné mediaci řešeny, jsou spory 
o děti a s dětmi spojené, např. spor o vý-
chovu dítěte, o úpravu styku či o jeho zá-
kaz, o volbu školy či zájmových aktivit dětí, 
rozhodování týkající se dětí, částečně také 
spory o úpravu, zvýšení či snížení výživ-
ného na děti a spory vztahové – související 
s rozvodem manželství, s rozhodovacími 
pravomocemi, spory mezi dospělými pří-
buznými, mezi seniory a mladšími přísluš-
níky v rodině. PORADNA PRO RODINU 
Havířov poskytuje 3 mediační sezení 
zdarma. Pomůžeme Vám také se sepsáním 
různých návrhů, žádostí apod. 
 Kontakt:
Opletalova 4/607, 736 01 Havířov-Šumbark
Tel: 732 804 353
Email: prorodinu@slezskadiakonie.cz
Konzultační hodiny jsou jen na objednání 
v pondělí a čtvrtek 8:00–12:00; 13:00–16:00
www.slezskadiakonie.cz

Bc. Iveta Kalousová, DiS. 
Sociální pracovnice 

INTERVENČNÍHO CENTRA Havířov 

 Koncert Black Band v Dětmarovicích
29.10.2017, Dělnický dům Dětmarovice
Vystoupení populární skupiny Black Band ze Šlágru. Cena vstupenky 200,- Kč.
Bližší informace u paní Krolové, tel.: 777 998 912.

 Podzimní výlet na zámek Jánský vrch
Zámek nad městem Javorníkem patří k nejzachovalejším objektům tohoto druhu 
v moravském Slezsku. Zajímavostí je pozoruhodná expozice dýmek a kuřáckých 
potřeb, kde naleznete nejen evropské, ale i americké, africké a orientální expo-
náty. Tato největší sbírka v České republice čítá dohromady zhruba 1 200 expo-
nátů z 18. až 20. století.
Více informací na www.zamek-janskyvrch.cz.

Kam vyrazit…
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UZAVŘELI 
MANŽELSTVÍ

PŘIVÍTALI JSME 
NOVÉHO OBČÁNKA

Dne 2. 9. 2017 byl přivítán 
tento nový občánek:

Nela Procházková a Jiří ŠmídNela Procházková a Jiří ŠmídSebastián SakmarSebastián Sakmar

Zemřeli
Marian Kušnír

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou 
soustrast!

BlahopřáníBlahopřání
V měsíci říjnu oslaví své 82. narozeniny 

paní JARMILA KOTASOVÁ z Doubravy. 
Všechno nejlepší k narozeninám hodně zdraví 

a pohody přejí syn a dcera s rodinami.

UZAVŘELI
MANŽELSTVÍ

UZAVŘELI AV
Maarian Kušnír

SSpolečenská polečenská kronikakronika

Přejeme vše nejlepší 
na společné cestě životem!Blahopřejeme k narození děťátka!

S velkým zármutkem oznamuji, že 
dne 15. září tohoto roku nás navždy 
opustil náš dlouholetý zaměstnanec 
obce pan Ján Kolísek. V osobě pana 
Kolíska jsme ztratili nejen dobrého 

člověka a kamaráda, ale také poctivého 
pracovníka našeho úřadu. Upřímnou 

soustrast celé jeho rodině jménem svým, 
vedení obce a všech zaměstnanců 

obecního úřadu v Doubravě. 

Mgr. Pavel Krsek, 
starosta obce

V předchozím vydání obecního 
zpravodaje jsme vás podrobně in-
formovali, o pořádání divadelního 
představení pro mládež a dospělé 
„Ljuba-žena, která ví.“ Komedi-
ální revue autorů Ondřeje Suchého 
a Ludmily Forétkové, se hraje 
a zpívá v sobotu 7. října od 19:00 
hodin v sále Národního domu 
v Doubravě. 

V divadelním představení vy-
stoupí profesionální divadelní spo-
lečnost SILESIA Ostrava. Divadelní 
revue je plná nestárnoucích melodií, 
ve které se zpívá na živo. Revue 
provádí celým životem legendární 
nesmrtelné zpěvačky Ljuby Her-
manové, všímá si i jejího působení 
v Osvobozeném divadle s Voskov-
cem a Werichem, účinkování v Diva-
dle Semafor i v Divadle Na zábradlí. 
Herečku v roli Ljuby Hermanové 
hraje přímo spoluautorka hry Lud-
mila Forétková.

Koupi vstupenek lze zajistit pře-
dem v obvyklých předprodejích nebo 
před zahájením divadelního předsta-
vení v sále Národního domu.

Pro bližší informace i koupi vstu-
penek před zahájením divadelního 
představení:
• lokalita Hranice paní Jiřina Feren-
číková (mobil 602 755 179),

• finské domky pan Libor Trzaskalik 
(mobil 730 625 714),

• paní Ildiko Stablová, provozova-
telka restaurace v Národním domě,

• e-mail: info@nasedoubrava.cz

Cena vstupenky pouze 120Kč/osoba.

Těšíme se na setkání s Vámi sousedy 
    
 

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková,
předsedkyně NAŠE DOUBRAVA, z.s.

www.nasedoubrava.cz 

Naše doubrava vás zve na divadelní přestavení 

„LJUBA – ŽENA, KTERÁ VÍ.“



8 OBECNÍ ZPRAVODAJ / ŘÍJEN 2017

Obecní zpravodaj – vydává Obec Doubrava, se sídlem Obecní úřad Doubrava č.p. 599, 735 33 Doubrava • Periodický tisk územního samosprávného celku • vydá-
váno pro obec Doubrava • vychází 11x ročně v nákladu 620 ks • Registrováno pod č. MK ČR E 12 154 • Redakční rada: předseda: Mgr. Radomíra Jasenková, zástupce 
předsedy: Mgr. Monika Kozubková, členové: Ing. Tadeáš Bijok, Pavel Slávik, Libor Trzaskalik, Bc. Denisa Hrčkuláková • Redaktor: Šárka Hugáňová • Zpracovala: Š. Hugá-
ňová • Použité zkratky: ŠH (autor: Šárka Hugáňová) • Příspěvky a inzerce: Obecní úřad Doubrava, č.p. 599, 735 33 Doubrava, tel.: 596 512 980, e-mail: huganova@

doubrava.cz • Fotosazba a tisk: Tiskárna Schenk, Ostrava • UZÁVĚRKA PŘÍSTÍHO ČÍSLA JE 13. ŘÍJNA 2017 do 09:00 hodin • Redakcí neobjednané rukopisy, 
fotografie a kresby se vracejí pouze na žádost • Redakce si v případě potřeby vyhrazuje právo ke krácení a upravování příspěvků • www.doubrava.cz.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


