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Prosinec 2018 č. 12

Foto: Ing. Břetislav KozíkFoto: Ing. Břetislav Kozík  

Na ustavujícím zasedání, které pro-
běhlo v pondělí 5. 11. 2018 v pod-
večer složili noví zastupitetelé slib 
a zvolili si ze svých řad starostu 
a místostarostu obce. 
Starostkou obce Doubrava pro vo-
lební období 2018–2022 byla zvo-
lena paní Mgr. Dáša Murycová 
(NEZÁVISLÍ) a místostarostkou 
paní Ivana Siekierová (NEZÁ-
VISLÍ). Dále zastupitelé zvolili 
členy rady obce, zřídili finanční 
a kontrolní výbor a zvolili předsedy 
těchto výborů.

Dalšími členy rady obce byli 
zvoleni: Vojtěch Branny (SNK 
Evropští demokraté), Ing. Ma-
rek Hanzel, MBA (NEZÁVISLÍ) 
a Mgr. Radomíra Jasenková 
(SNK Evropští demokraté).

Předsedkyní finančního výboru 
se stala paní Bc. Kateřina Jachym-
čáková, předsedkyní kontrolního 
výboru pak paní Mgr. Ing. Jiřina 
Ferenčíková.

ŠH

Bylo zvoleno nové vedení naší obce
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KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 
V OBCI DOUBRAVA – prosinec 2018, leden 2019
Směsný komunální odpad se bude vyvážet 1x za dva týdny jedním svozem, ruší se dvě svo-
zové trasy. Již nebude svážen bioodpad a papír z domácností. Tyto změny jsou platné od ledna 
letošního roku. 
Měsíc Svoz odpadů ze 240 l Svoz plastů, nápojových kartonů, kovových obalů, ŽLUTÉ PYTLE
Prosinec 5, 19 12

Leden 2, 16, 30 23

Milí spoluobčané,
uplynul měsíc od 
ustavujícího zastu-
pitelstva, na kterém 
jsem byla zvolena 
starostkou obce. Ve 
volbách jste svými 
hlasy nejvíce pod-
pořili Nezávislé, po-
litické hnutí, které 
celé předvolební 
období úzce spolu-

pracovalo s SNK ED, kteří mne nominovali 
a zvolili starostkou obce. 

Mnozí mne znáte léta, jiní mne poznali 
z předchozího volebního období, kdy jsem 
pracovala pro obec jako místostarostka. Jak 
úzce jsem spojena s Doubravou? Naprosto 
dokonale. Doubrava je mým domovem, 
místem, kde jsem založila rodinu, a mezige-
nerační soužití mne spolu s dobrými sou-
sedskými vztahy provází celým životem. 
Dětství jsem prožila na opačném břehu Olše 
a do Doubravy jsem často se svým tatín-
kem jezdila na motocyklu přes lávku pro 
skvělý chléb do pekárny Komendir. Mám 
obrovskou radost, že i dnes je tato pekárna 
pro svou kvalitu vyhledávána a dělá dobré 
jméno naší obci. Cestou jsem nasávala pří-
jemnou atmosféru domků s rozkvetlými 
zahrádkami. Dnes je krajina naprosto jiná, 
ale i ona má své kouzlo. Od roku 1979 byd-
lím stále na stejném místě, ale tak nějak 
administrativně jsem s potěšením změnila 
městskou adresu Orlová 5, kde mi bydlení 
se zanedbanou infrastrukturou málokdo zá-
viděl za vesnickou Doubravu, která po osa-
mostatnění natolik zlepšila podmínky pro 
život, že dnešní okolí mého bydliště stále 
přitahuje více mladých lidí, kteří si Doub-
ravu vybrali za svůj domov. A to mne těší. 
Doznívající hornická činnost nám stále při-
pomíná historii, kterou naše obec prošla, ale 
příroda je mocná čarodějka, která svůj boj 
s následky lidské činnosti pomalu začíná 
vyhrávat. Sama to má těžké, ale s pomocí 
citlivých rekultivačních zásahů se krajina 
přeměňuje na místa, která dokážou mnohé 
nabít tolik potřebnou energií. 

Nebylo pro mne lehké se po čtyřech 
desítkách let, kdy jsem většinu své energie 
odevzdávala jako pedagog svěřeným dětem 
zpočátku v předškolním věku, později ve 
školním věku a zároveň jsem se angažovala 
ve veřejném životě v obci, se rozhodnout 
a věnovat veškerou energii pro náš společný 

domov. Děti, stejně jako dospělí a i ti, kdož 
toho pamatují nejvíce, jsou mými rovnými 
partnery, pro které chci být v obci užitečná.

Určitě nebudeme bourat mosty a začínat 
na bodě nula. Spousta věcí se rozjela v mi-
nulém volebním období, některé akce byly 
dokončeny, jiné jsou rozpracované a další 
čekají na realizaci. Za budovou základní 
školy se začalo s terénními úpravami pro 
vybudování víceúčelového hřiště, kde by 
v letošním roce měla být dokončena tolik 
potřebná běžecká dráha s doskočištěm. Byla 
podána žádost o dotaci na vybudování zmí-
něného hřiště, které bychom v příštím roce 
chtěli dobudovat. V letech 2020–2021 plá-
nujeme obnovu veřejného osvětlení, které 
by fungovalo účelně, méně nákladově k pro-
spěchu občanů. Určitě budeme svědomitě 
pečovat o obecní budovy, plánujeme opravu 
střechy a sociálních zařízení v základní 
škole, pokračovat budeme v rekonstrukcích 
uvolněných obecních bytů. Vyvinu veškeré 
úsilí v jednání s vlastníky ostatních bytů 
a pozemků v obci, aby se Vám, občanům 
žilo co nejlépe. Tady se však musím zasta-
vit, protože, aby tato spokojenost mohla být 
naplněna, je zapotřebí vaše spoluúčast a jak 
se říká, všichni musí táhnout za jeden pro-
vaz. Ráda se s Vámi podělím o dobré nápady 
a podněty. Nebuďme lhostejní k něčemu, 
co vidíme, že je špatně. Buďme dobrým 
příkladem pro své okolí. To není fantazie, 
těší mne, že mne oslovují občané, kterým 
záleží na čistotě v obci, chtějí sami přiložit 
ruce k dílu a odstranit černé skládky, které 
vznikly lidskou lhostejností. Ve výčtu bych 
mohla pokračovat dále. O tom, co nás čeká, 
více v lednovém zpravodaji.

Blíží se konec kalendářního roku, proží-
váme adventní čas, který je naplněn očeká-
váním přicházejících Vánoc. Ráda se s Vámi 
všemi setkám na slavnostním rozsvícení 
vánočního stromu na vánočním jarmarku, 
zastavte vánoční shon a prožijte adventní 
podvečer na vánočně vyzdobeném náměstí. 

Všem dětem přeji, aby dopisy Ježíškovi 
byly včas odeslány a došlo k naplnění ale-
spoň některých přání. Ať se dětská očička 
rozzáří štěstím a radostí v bezpečí a teple 
kruhu rodiny. Těm odrostlejším přeji po-
hodu, radost z blízkých a ve zdraví prožité 
chvíle mezi blízkými. Hodně štěstí všem.

Dáša Murycová, 
starostka obce

SLOVO STAROSTKY

Zimní 
údržba 
komunikací

Obec Doubrava má zajištěno u firmy 
provádějící zimní údržbu telefonní číslo: 
607 139 163, na které se mohou občané 
obracet se svými připomínkami k zimní 
údržbě. Zejména dojde-li ke vzniku náledí 
na vozovce nebo neprohrnutí komunikace. 
Žádáme občany, aby toto číslo nezneužívali 
pro osobní potřeby a hlavně, aby odstavo-
váním vozidel na pozemních komunikacích 
nebránili průjezdu mechanizace s pluhem. 
Bude-li bráněno průjezdu pluhu, nebude na 
příslušné části pozemní komunikace prove-
dena zimní údržba.

Plán zimní údržby vč. příloh je k na-
hlédnutí na stránkách obce Doubrava. 

Jiří Sznapka, správa BaNF

OZNÁMENÍ 
o změně úředních 
a pokladních hodin 
v období vánočních svátků
PONDĚLÍ  24.12. ZAVŘENO – 

STÁTNÍ SVÁTEK

STŘEDA 26.12. ZAVŘENO – 
STÁTNÍ SVÁTEK

PONDĚLÍ 31.12. ZAVŘENO
PRO VEŘEJNOST

Speciální příloha 
zpravodaje
V prosincovém čísle zpravodaje se máte 
opět možnost seznámit s novinářskou prací 
dětí. Žáci ZŠ Doubrava vydávají svůj školní 
časopis a dvakrát do roka tvoří speciální 
přílohu Obecního zpravodaje. Přejeme vám 
hezké čtení.  ŠH

Zasedání 
Zastupitelstva 
obce Doubrava 
Zasedání Zastupitelstva obce Doubrava 
se uskuteční dne 12. 12. 2018 od 16:30 
hod. v zasedací místnosti obecního úřadu 
v Doubravě.
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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.

 NAŠE DOUBRAVA informuje sousedy 
o povolebním vyjednávání
Sousedé nás žádají, abychom v obecním zpravo-
daji zveřejnili, jak proběhla povolební vyjedná-
vání. Jako nově zvolení zastupitelé považujeme za 

naši povinnost vyhovět požadavku sousedů. Poté 
co jsme se dozvěděli výsledky voleb do obecního 
zastupitelstva, jsme očekávali, že ze strany stáva-
jícího vedení obce nám zvoleným zastupitelům za 
NAŠI DOUBRAVU bude pogratulováno. Nestalo 
se tak. Také jsme očekávali, že minimálně lídři 
zvolených stran a sdružení budou pozváni k jed-
nání u kulatého stolu, aby společně diskutovali 
o novém složení vedení obce. Nestalo se tak. Jiřina 
Ferenčíková telefonicky pogratulovala k voleb-
nímu úspěchu Dáši Murycové (Nezávislí), Rado-
míře Jasenkové (SNK ED) i Pavlu Krskovi (ČSSD). 
Tyto lídry také požádala o osobní schůzku ve věci 
povolebního vyjednávání. Na dohodnuté schůzce 
s Dášou Murycovou byla přítomna i Radomíra 
Jasenková. Bylo nám sděleno, že je rozhodnuto. 
Nezávislí, kteří volby vyhráli a získali 5 mandátů, 
budou mít starostu i místostarostu. Rada obce 
bude rozdělena mezi Nezávislé a SNK ED, kteří 
s počtem hlasů 1298 skončili mezi zvolenými 
stranami na posledním místě. Jiřina Ferenčíková 
připomněla, že NAŠE DOUBRAVA předcházející 
volby vyhrála. Také na základě jejich rozhodnutí 
se NAŠE DOUBRAVA jako vítěz voleb ocitla 

v opozici. Přestože to nikdy nebylo v Doubravě 
zvykem. V důsledku tohoto rozhodnutí došlo 
k rozdělení obce, nastal čas spojit sousedy, vždyť 
nás je pouze 1201 (stav obyvatel k 1. 1. 2018, dle 
údaje Českého statistického úřadu). Jiřina Feren-
číková také navrhla, že pokud nejsou ochotny vní-
mat tento náš návrh, tak by měly alespoň vnímat 
sousedy – voliče, kteří rozhodli ve volbách o vo-
lebním výsledku. NAŠE DOUBRAVA s počtem 
hlasů 1752 volby neprohrála, získala 4 mandáty, 
to je o jeden mandát méně než získali Nezávislí, 
proto nám přišlo vůči voličům správné, logické, 
férové a v souladu se slibem zastupitelů, že by Ne-
závislí měli mít starostu, NAŠE DOUBRAVA by 
měla mít místostarostu. 

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková 
 MUDr. Pavel Spurný

Gabriela Piperková
Ing. Petr Vrubel

zastupitelé NAŠE DOUBRAVA
(Pozn. redakce: rozšířená verze příspěvku je k dis-
pozici na www.doubrava.cz „Názory zastupitelů“.
Souhrnné zveřejnění názoru zastupitelů bylo schvá-
leno Radou obce Doubrava usnesením č. 17/03/18.)

NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ 

V průběhu měsíce října započaly 
stavební práce na výstavbě dlouho 
očekávaného víceúčelového hřiště na 
pozemku základní školy, které bude 
k dispozici jak pro zajištění sportovního 
vyžití žáků v rámci výuky tělesné vý-
chovy, tak i veřejnosti pro rozvoj spor-
tovních aktivit v obci. Celý projekt byl 

etapizován do tří částí. První etapa zahrnuje prove-
dení terénních úprav, kterými bude pozemek vyrov-
nán do dvou teras včetně jejich odvodnění, druhou 
etapou je provedení běžecké dráhy s doskočištěm. 
Nutno zdůraznit, že právě na realizaci této běžecké 
dráhy byla poskytnuta dotace z Nadace OKD, což je 
další významný způsob spolupráce na rozvoji obce 
s touto nadací, které si velmi ceníme. Dokončení 
třetí etapy, v rámci které bude realizováno víceúče-
lové hřiště s potřebným zázemím, je naplánováno do 
konce června 2019.

Jiří Sznapka, investice 

Hřiště u školy

OKÉNKO mateřské školy

Stalo se již tradicí, že děti pod vedením 
pedagogů hrají v předvánočním období 
pro veřejnost pohádku. Nejinak tomu bude 
i letos. Tentokrát jsme se nechali inspirovat 
Perníkovou chaloupkou.

Při přípravě pohádky však zabrala vý-
roba pece hodně úsilí. Malíři se štětci malo-
vali cihlu po cihle a nakonec vytvořili uvnitř 
pomyslný oranžový oheň. Pohádkové kos-
týmy si děti samy rozdělily, každý pro svou 
roli, kterou si vybral. A pak již jen zbývalo 
sestavit z jednotlivých částí celek. Zažili 
jsme i legrační chvíle, protože ježek žijící 

v lese na sobě má podle našich nejmenších 
„bydlinky“. Ježibaba křičela stydlivě a po-
tichu, Mařenka zapomněla, co má povídat, 
stromy se motaly po pasece mezi zvířátky 
a přitom to mělo být naopak. Zajíci se místo 
kotoulů stavěli na hlavu, Jeníček zpíval 
o dva takty pozadu, paní učitelka zakopla 
o chaloupku, ježidědek s ježibabkou zapo-
mínali chytat Jeníčka a Mařenku. A když 
již byli všichni připraveni k závěrečnému 
zpěvu za doprovodu reprodukované hudby, 
ozvala se úplně jiná melodie a všichni po 
sobě vyjeveně koukali.

Jak se chystá pohádka

(pokračování na straně 4)
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V sobotu 10. 11. 2018 bylo pro naše členy 
výjezdové jednotky připraveno malé pře-
kvapení v rámci pravidelného školení. Byla 
simulována situace požáru v budově doub-
ravského zámku. O konání cvičení věděl 
pouze úzký počet osob, mezi kterými nebyl 
nikdo z našich členů. Naši hasiči byli rozdě-
leni do dvou čtyřčlenných skupin a postupně 
se museli vypořádat se zdoláním místa po-
žáru a nalezením osoby v areálu zámku. 
Vše proběhlo v kompletní zásahové výstroji 
a výzbroji a za použití dýchací techniky. 
V rámci průzkumných prací bylo zjištěno, 

že se na jedné z chodeb nachází schovaná 
jedna osoba, kdy oběma skupinám se osobu 
podařilo nalézt a vyvést ji z budovy ven. 
Kromě jednoho z našich členů byli všichni 
v areálu zámku poprvé a přesto, že je zá-
mek téměř prázdný, tak množství chodeb 
a místností bylo pro některé velkým překva-
pením. Jelikož bylo cvičení naplánováno na 
denní dobu, tak bude zajímavé porovnat, jak 

si naši členové povedou 
v podobně laděném cvi-
čení, které se bude konat 
v noční době.

Výbor SDH Doubrava upozorňuje 
všechny své členy, že podle Stanov sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska, čl. 16, odst. 
6, písm. a, b, c) jsou všichni členové povinni 
zaplatit členské příspěvky. Vzhledem k tomu 
budeme v prosinci vybírat členské příspěvky 
na rok 2019. Cena je stejná jako v minulých 
letech a to 200,- Kč za dospělého člena a 100,- 
Kč za člena do 18-ti let. Členské příspěvky se 

vybírají do konce roku 2018, kdo do tohoto 
data členské příspěvky nezaplatí, bude muset 
být odhlášen! Příspěvky můžete přijít zaplatit 
každý čtvrtek do hasičské zbrojnice od 16.00 
hodin, nebo přímo po domluvě u paní Vandy 
Sosnové tel. č. 724078578 nebo 724078565.

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

Jak se chystá…
(pokračování ze strany 3)

Tomu všemu jsme se společně s dětmi za-
smáli. Vše se několikrát zopakovalo a jsme 
připraveni nastoupit před rodiče.

Určitě se přijďte všichni podívat na naši 
pohádku. Zahrajeme ji ve čtvrtek 20. pro-
since 2018 v 15,30 hod. v Národním domě 
v Doubravě.

Za pedagogy MŠ Radomíra Jasenková, 
ředitelka MŠ.

VÁ
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Kde: Ná
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V sobotu 5. 1. 2019 se od 15.00 hodin 
koná v hasičské zbrojnici 

výroční schůze našeho SDH. 
Všichni členové jsou samozřejmě 

zváni.

Sbor dobrovolných hasičů obce 
Doubrava přeje všem občanům 
naší obce krásné prožití vánočních 

svátků a ničím nerušený 
a úspěšný vstup do nového roku 

2019.

Knihovna 
informuje
Vzhledem k novému nařízení GDPR je 
nutné, aby všichni čtenáři podepsali sou-
hlas se zpracováním jejich osobních údajů. 
Prosíme všechny, kteří si ještě nevyzvedli 
v knihovně nový souhlas se zpracováním 
osobních údajů, dostavte se do knihovny 
co nejdříve.

Do knihovny byly nakoupeny nové 
společenské hry od společnosti Albi. K za-
půjčení budou od prosince. Přijďte je se 
mnou nastudovat a vyzkoušet! O vánoč-
ních prázdninách se pak můžete s kama-
rády spolu utkat formou hry.

Upozorňujeme čtenáře, že v období vá-
nočních svátků bude knihovna od 20. 
12. 2018 do 02. 01. 2019 uzavřena.

Změna výpůjční doby 
Obecní knihovny Doubrava 
od ledna 2019
Pondělí  12:00–16:00

Úterý 09:30–11:30 12:00–15:00

Renáta Cholevíková, knihovnice

Hasičské okénko
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VE ŠKOLE ROZHODNĚ NENÍ NUDA

Halloween je jeden ze starých zvyků anglicky mluvících zemí. I v naší 
škole se již stalo tradicí, že si ho vždy 31. října také připomínáme. Byli 
jsme překvapeni, kolik „krásných“ masek přišlo do školy! Všichni žáci 
si během dopoledne mohli zasoutěžit v zábavných disciplínách. Nebylo 
jednoduché vzpomenout si na anglická slovíčka, trefit se míčkem duchovi 
do pusy, složit obrázek nebo přemýšlet nad hlavolamem, když je na vše 
málo času. Ale dopadlo to dobře. Snědli jsme všechny bonbony a nejlepší 
družstva získala další odměnu. Děkujeme všem vyučujícím, kteří se po-
díleli na přípravě a 9. třídě za pomoc při této akci.

Mgr. Květa Tajovská

V rámci oslavy 100. výročí vzniku Česko-
slovenské republiky naše škola vyvěsila vlajky 
do oken a zapojila se do tvorby výtvarných prací 
souvisejících s touto dobou – roku 1918. Vznikající 
výtvarné práce budou postupně zkrášlovat školní 

prostory. Tématem výtvarných děl byla móda, 
automobilový 

průmysl, znaky, symboly období první 
republiky.

Mgr. Lenka Drobková

Bububu

Vlajky do oken Projekt – 
Myslíme 
na stáří

Ve středu dne 7.11.2018 po-
prvé devátá třída navštívila Dům 
seniorů Pohoda v Orlové. Po ve-
lice milém přivítání a občerstvení 
se měli žáci možnost seznámit 
s fungováním tohoto zařízení, 
všemi možnostmi sociální pomoci 
seniorům. Po hodinové přednášce 
navštívili některé bytové jednotky 
a popovídali si s klienty. Po celou 
dobu se nám věnovala p. Třas-
ková. Téma stáří se tímto stalo 
motivujícím námětem i těmto 
mladým lidem, kdy se sami za-
mysleli nad otázkou, jak být na-
blízku svým nejbližším a zároveň 
jak citlivě vnímat důležitou etapu 
našich životů – ,,stáří a jak ho pl-
nohodnotně prožít“.

Mgr. Lenka Drobková

  ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU 
   vve středu 19.12.2018 od 16.30 hodin.

 
           Zveme Vás na předvánoční setkání   

             na náměstí u vánočního stromu 

           zazpívat si tradiční vánoční koledy  

               a naladit se na vánoční čas. 

                   Občerstvení zajištěno. 

                       SRPŠ a PIONÝR 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOUBRAVA
Rozhovor s novou paní ředitelkou

Proč jste se rozhodla jít zrovna na 
školu ZŠ Doubrava? 

Po pravdě řečeno, jsem se na tuto školu 
dostala šťastnou náhodou. Po ukončení studia 
jsem hledala umístění v okolí bydliště. Obrá-
tila jsem se také na školu, kam jsem chodila od 
1. do 8. třídy. Zdejší paní zástupkyně tenkrát 
oslovila paní ředitelku Molíkovou, která v té 
době hledala učitelku na 1. stupeň. A tak jsem 
se ocitla na Doubravě.

Jaký jste měla cíl? Chtěla jste se už 
tehdy stát ředitelkou školy? 

Cíl jsem měla stejný jako dnes. Chtěla jsem 
pracovat s dětmi a učit. Určitě jsem nepláno-
vala, že se někdy stanu ředitelkou školy.

Učila jste někdy na jiné škole? 
Jiné školy jsem navštívila pouze během 

vysokoškolské praxe. Jak jsem již napsala, po 
ukončení studia jsem nastoupila na zdejší zá-
kladní školu.

Kolik let už učíte na této škole? 
Hodně dlouho. Raději nebudu uvádět přesné 

číslo, ale napovím. Děti, které se narodily v roce, 
kdy jsem nastoupila na tuto školu, už pravděpo-
dobně mohou studovat 3. ročník VŠ.

Jaká byla vaše první třída, kterou jste 
učila? 

Byla to jedna z těch, na kterou kantor 
nezapomíná. 

Jakou třídu jste učila/učíte nejraději 
(případně…je nějaká třída, na kterou 
nejvíce vzpomínáte)? 

Učím ráda, za celou dobu mé praxe se mi 
nestalo, že bych do některé třídy chodila ne-
rada. Ale jako třídní učitelka jsem nejlépe po-
znala „své třídy“, proto by se dalo říci, že jsem 
měla nejraději právě tyto třídy. 

Čekala jste, že se někdy stanete ředi-
telkou, proč jste se rozhodla, že se bu-
dete ucházet o místo ředitelky školy? 

Vzhledem k tomu, 
že si mě bývalá paní 
ředitelka Molíková 
vybrala jako svou zá-
stupkyni, věděla jsem, 
že také počítá s tím, 
že by mi mohla jednou 
školu předat. Rozumím 
tomu, že chtěla, aby po 
ní školu převzal někdo, 
kdo to tady má rád. Paní 
Molíkové se podařilo 
vytvořit rodinnou školu, 
kde se všichni navzájem 
známe a pomáháme si. 
Rozhodla jsem se tedy, 
že její očekávání ne-
zklamu a povedu školu 
stejným směrem. 

Kolik vyděláváte peněz jako ředitelka 
školy??? (Nemusíte odpovídat :D) 

Platy pedagogů nejsou tajemstvím, jsou 
určovány na základě platových tabulek pro 
státní zaměstnance. 
Hodláte zde udělat bufet??? 

Vzhledem k tomu, že ve škole nejsou od-
povídající prostory, určitě ne. Navíc mají žáci 
možnost nakoupit si cestou do školy ve zdej-
ších obchodech.

 
O co se musíte starat, když jste ředitelkou? 

Zjednodušeně řečeno o vše – od zajištění 
provozu budovy, přes naplnění vzdělávacích cílů, 
dodržování zákonů, oblasti bezpečnosti, požární 
ochrany, hygieny, GDPR, po administrativní 

práce, zpracovávání a podávání projektů (Mléko 
a ovoce do škol, ozdravné pobyty, obědy pro 
žáky, Šablony atd.), a také o maličkosti jakými 
je uzamykání kol do školní kolovny nebo objed-
návání paliva. A to jsem si určitě nevzpomněla 
zdaleka na všechny své povinnosti.

Je být ředitelkou takové, jaké jste si 
představovala? 

Vzhledem k tomu, že jsem působila 3 roky 
na pozici zástupkyně ředitelky školy, měla 
jsem představu o tom, co vše je nutné za-

bezpečit, aby škola fungovala. Nicméně mě 
zaskočilo množství administrativní práce – 
vyplňování statistických výdajů, různých vý-
kazů a dotazníků. Někdy mám pocit, že už 
jsme spíše úředníci než učitelé, ale to se týká 
všech pedagogů.

Mediální kroužek ZŠ Doubrava
Bc. Lenka Kolompárová

100 let 
vzniku Československé republiky

V pátek 26. října celá naše škola oslavila 100 
let od vzniku Československé republiky. K této 
příležitosti jsme se také ptali našich mladších 
i starších spolužáků, co si myslí o rozpadu ČSR, 
co mají nejraději na Česku a Slovensku, co by 

změnili v naší zemi a jak si představují ideální 
domov…

Pro žáky IV. třídy je domov místo, kde žijí 

(pokračování na straně 7)
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a bydlí se svými rodiči, cítí se doma bezpečně 
a spokojeně, domovem je pro ně celá Česká 
republika. V Česku se jim líbí památky a mu-
zea, krásná příroda, hory, český fotbal a ho-
kej. Slovensko á překrásné Tatry a také hlavní 
město Bratislavu. 

Žáci V. třídy se v České republice cítí dobře. 
Někteří by byli rádi spojeni se Slovenskou 
republikou. Mají tam členy své rodiny. Na-
vštěvují Slovensko, např. Bešeňovou, Vysoké 
Tatry, Žilinu, Bratislavu atd. Jejich oblíbeným 
slovenským jídlem jsou halušky s brynzou, pa-
renica, korbačíky. Sledují slovenské televizní 
pořady, např. Československo má talent, seriál 
Horná Dolná, poslouchají hudbu od Adama 
Ďuricy, Kataríny Knechtové, Simy, skupiny 
Elán, No name a jiné. Rozumí také některým 
slovenským slovům, např. izba, čučoriedky, 
korytnačka. 

Foto: Jana CioskováFoto: Jana Ciosková  

Myslíš si, že je dobře, že se Československo rozpadlo?
Ne, protože jsme za to všichni před 100 lety bojovali. (Břéťa 6. třída)
Ano. Kdybychom se nerozpadli, tak bychom se museli učit česky i slovensky. (Eliška, 
8. třída)
Ne, protože jsme menší, a když na nás zaútočí, tak prohrajeme. (Peťa, 6. třída)
Myslím si, že je dobře, že jsme se rozdělili, protože bychom teď museli platit eurem. (Patrik, 
7. třída)
Není dobře, že jsme se rozpadli. Kdybychom se nerozpadli, byli bychom větší a méně závislí 
na ostatních státech. (Kuba, 7. třída)
Kdybychom se nerozpadli, mohli jsme být silnější stát. (Alex, 7. třída)

Co máš rád/ráda na Česku a co na Slovensku?
V Česku máme pěkný holky. (Radek, 8. třída)
Na Česku se mi líbí, že v některých městech není tak moc znečištěné ovzduší a krajina. 
Slovensko má hezčí krajinu a silnice. (Adéla, 9. třída)
V Česku se mi líbí vinohrady, Krkonoše, Jizerské hory a venkov. Slovensko má dobré jídlo 
a Bratislavu. (Robin, 8. třída)
Na Slovensku mám ráda to, že lidé dokážou nahlas vyjádřit svůj názor i styl oblékání a ne-
zajímá je to, co na to řeknou ostatní. (Alena, 9. třída)

Jak si představíš ideální domov, co bys změnil/a v naší zemi?
Ideální domov si představím tak, že na zemi nebudou žádné odpadky a plasty. Chci, aby byla 
čistá zem. (Patrik, 7. třída)
Ideální domov je místo bez násilí a utrpení. (Sára, 9. třída)
Jsem hrdá na svou vlast, domov je pro mě to, kde mě přijmou takovou, jaká jsem. (Kača, 
8. třída)
V naší zemi by na tom mohlo být lépe zdravotnictví. Je nedostatek doktorů a všech pracov-
níků v oblasti medicíny. (Kačka, 9. třída)
Ideální domov si představuji tak, že by byla větší a menší místa pro vozíčkáře. Také bych 
chtěla lepší a rychlejší dopravu. (Verča, 7. třída)
Ideální by bylo, kdyby všichni měli všeho tolik, kolik by potřebovali. (Filip, 9. třída)
Změnil bych to, aby nebyla povinná školní docházka. Není to fér, protože každý člověk má 
talent na něco jiného. (Adam, 7. třída)
Chtěl bych, aby si byli opravdu všichni rovni a aby se dalo politikům věřit. (Adam, 8. třída)
Pod pojmem ideální domov si představím zemi s dobrými podmínkami pro život, s dostatkem 
pracovních míst pro všechny. (Honza, 9. třída)

(pokračování ze strany 6)

SPECIÁLNÍ ŠKOLNÍ PŘÍLOHU 
PŘIPRAVIL 

MEDIÁLNÍ KROUŽEK ZŠ DOUBRAVA 

(Jarda Hanák, Břéťa Hroch, Oliver Renta, 
Patrik Janičák, Kuba Tokár) 

pod vedením paní učitelky 
Bc. Lenky Kolompárové.

100 let…
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OSLAVILI JSME HALLOWEEN I 28. ŘÍJEN
V termínu podzimních prázdnin jsme se již 
tradičně vydali na „Podzimky“. Letos jsme 
pobývali na táborové základně DDM Bohumín 
v Návsí u Jablunkova.

Pro děti byl opět připraven nabitý program. 
Stihli jsme si, naposledy v tomto roce, opéct 
párky nad otevřeným ohněm. Dopoledne jsme 
si vyšli na Kozubovou a Rozhlednu Kozubová. 

V budově děti mohly tvořit a vyrábět vánoční 
dekorace na vánoční jarmark, dlabaly hal-
loweenské dýně, vytvářely strašidelné deko-
race. Mimo to hrály hry, které pro ně připravili 
instruktoři a vedoucí naší pionýrské skupiny. 
Večery jsme trávili hrou, ale také oslavami 
Halloweenu s tajemnou noční stezkou se zá-
hrobními bytostmi a strašidláckou diskotékou. 
Mimo Halloveen děti oslavily i 28. říjen. Ráno 
jsme si dali rozcvičku se zpěvem písně „Ach, 
synku, synku“. Pak se děti vydaly na výstavu 
k výročí republiky do Muzea Těšínska v Jab-
lunkově. Mladší děti, které zůstaly na základně, 
si vyrobily vlaječky a zahrály si vědomostní 
hru. Ke konci pobytu jsme si zazpívali s kyta-
rou a děti si pořádně zařádily na místních hou-
pačkách a kolotoči. Bylo to parádní zakončení 
letošních víkendovek.

V roce 2019 chystáme Ledovou Prahu, Ve-
likonoce v Gutech, přespání v klubovně, letní 
tábor v Nových Heřminovech, Pionýr Open 
a Podzimky a další akce v klubovně i mimo ni.

Všem našim kamarádům, rodičům našich 
pionýrů a příznivcům naší pionýrské skupiny 
nejen v Doubravě, přejeme šťastné a klidné 
prožití vánočních svátků a radostný vstup do 
roku 2019.
Za Pionýr, z. s. – 17. Pionýrskou skupinu Karviná

Katka Jachymčáková

NAŠE DOUBRAVA 
přeje sousedům 
a příznivcům 
k vánočním svátkům 

Vážení a milí sousedé, naši příznivci 
dovolte, abychom Vám popřáli příjemné 
prožití svátků vánočních v kruhu rodinném 
a přátel, plných spokojenosti, pohody a ra-
dosti. Do nového roku 2019 Vám z celého 
srdce přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí, 
osobních i pracovních úspěchů.

Všem, kteří se v letošním roce zúčast-
nili našich akcí, děkujeme za projevenou 
přízeň. Těšíme se na setkání s vámi i s těmi, 
kteří se dosud nezúčastnili našich akcí na 
naše společná setkání a příjemně strávený 
čas v roce 2019.

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, 
předsedkyně a členové 

NAŠE DOUBRAVA, z.s. 

m

V sobotu 3. listopadu ukončili podzimní 
sezonu naši fotbalisté vítězným utkáním mužů 
5:0 na hřišti Baníku Rychvald. Přestože se 
mužstvu v některých zápasech úplně neda-
řilo, uhájili jsme zatím 3. místo s 24 získa-
nými body. Družstvo dorostenců pod vedením 
trenéra Petra Turaze je po podzimu zatím na 
5. místě a na rozdíl od minulé sezony je patrný 
posun k lepšímu nejen v bodech, ale i ve vý-
konnosti a herním projevu. Starší žáci se zatím 
rovněž drží na 5. místě a v jejich silách je jistě 
posun v tabulce alespoň o jedno místo.

V současné době má náš klub registrováno 
172 členů a z toho je 55 členů ve věku do 18 let. 
Daří se nám udržovat 3 mládežnická družstva, 
což v některých klubech okresu ani zdaleka 
není pravidlem. Snažíme se žákům i doros-
tencům zajišťovat podmínky, které je u sportu 
pomohou udržet i do budoucna. V tomto úseku 

si ceníme finanční pomoci Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy a jejich dotač-
ních programů. Schází nám jen více trenérů 
a vedoucích družstev, kterých je nedostatek 
všeobecně. Jsme připraveni zájemcům o tuto 
činnost uhradit školení a trenérské kurzy.

Pro zlepšení infrastruktury areálu jsme le-
tos instalovali zavlažovací systém, který bude 
dokončen na jaře příštího roku. Kamerový do-
hled v areálu byl pořízen pro zlepšení ochrany 
majetku klubu a instalace nového způsobu 
vytápění již nebude tolik obtěžovat obyva-
tele přilehlých finských domků a zajistí lepší 

podmínky pro činnost Baníku 
i v zimních měsících.

Největší investiční akcí roku 
je vybudování tréninkové plochy 
nad hlavním hřištěm o rozměrech 
22x44 m. V současné době je proveden základní 
osev plochy, který bude pokračovat na jaře a po 

zatravnění bude tréninková plocha zprovozněna 
koncem jara 2019. Náklady této akce uhradila 
z 80% Nadace OKD, která se stala již pravidel-
ným podporovatelem nejenom našeho klubu, 
ale i ostatních subjektů a spolků v naší obci.

V sobotu 15. prosince pořádáme pro naše 
žákovská družstva mikulášsko-vánoční be-
sídku od 15 hodin v klubovně Baníku.

Závěrem bychom rádi popřáli nejen našim 
členům, ale i všem občanům Doubravy hezké 
a klidné vánoční svátky.

Výkonný výbor Baníku OKD Doubrava
Peter Szabó 

Baník OKD Doubrava v závěru roku

Práce na tréninkovém hřišti.Práce na tréninkovém hřišti.  
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SSpolečenská polečenská kronikakronika

Zemřeli
Milan Jersák 

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!

BLAHOPŘÁNÍ
Kometa nad Doubravou 
V plejádě farních 

správců střídajících 
se na nebi 

římskokatolické 
farnosti v posledních 

letech již řadu let 
setrvává otec P. 

Dr. Marcel Puvák. 
V letošním roce 

oslavuje čtyřicáté životní výročí. Farní 
rada se zástupem věřících mu tímto 
děkuje za záslužnou mnohotvárnou 
činnost nejen na poli víry, správy 
majetku a životě v obci, ale i coby 
faráři v sousední mateřské farnosti 
Dětmarovice a jako moderátorovi 

a simultánnímu překladateli 
cizojazyčných pořadů televize Noe.

Do jeho dalších životních dní mu 
přejeme radost, štěstí a pokoj v plném 
zdraví duše i těla a vyprošujeme mu 

Boží požehnání na přímluvu naší 
patronky farnosti sv. Hedviky a Matičky 

Boží Panny Marie.
Vděční doubravští farníci.

Ing. Jan Baroš

VZPOMÍNKA
Čas plyne a nevrací, co osud vzal. 

Ale v našich srdcích vzpomínka 
zůstává dál.

Dne 11. prosince vzpomeneme první 
smutné výročí úmrtí naší milované 

maminky, babičky a prababičky paní 
Jiřinky Majerové z Doubravy. 

Zároveň také vzpomeneme dne 
29. prosince 22. výročí úmrtí našeho 
milovaného tatínka a dědečka pana 
Jiřího Majera z Doubravy.

Ti, co jste je znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. Za celou rodinu dcery Eva 

a Daška s rodinami.

Z DOUBRAVSKÉ FARNOSTI

Malý plamínek, pochá-
zející z Chrámu Božího na-
rození v Betlémě v daleké 
Palestině, se symbolicky 
předává od jedné svíce 
k druhé, z ruky do ruky. 
Vzniká tak nádherný řetěz 

solidarity a lásky, spojený s tichým přáním, 
aby se pokoj a porozumění šířily v lidských 
srdcích přesně tak, jako se od člověka k člo-
věku šíří plamen Betlémského světla. 

Betlémské světlo bude k dispozici v doub-
ravském římskokatolickém kostele opět i letos, 
a to v neděli 23. prosince před a po mši svaté, 
která je v 7:50 hodin; jinak po předchozí do-
mluvě s panem farářem (tel. 731 402 008) na 
faře v Dětmarovicích i dříve. Samozřejmě, 
nezapomeňte si s sebou vzít svíci, chráněnou 

před větrem. 
Ať tento symbol lidské lásky a pokoje, jed-

noty a porozumění zavítá o letošních Vánocích 
do každého domova, a u slavnostního vánoč-
ního stolu připomene Toho, díky kterému se 
vůbec scházíme. 

P. Dr. Marcel Puvák, farář

Betlémské světlo 
do našich domovů 

Vánoční bohoslužby 
v katolickém kostele 
sv. Hedviky
 Po 24. 12. 20:00 hod.
 Út 25. 12.  07:50 hod.
 St 26. 12.  07:50 hod.
 Út 01. 01. 08:30 hod.

Strašidla v Doubravě opět měla svůj 
listopadový bál. Akce Světluškování 
se letos konala v Národním domě 
s rekordní účastí všech možných 
strašidelných bytostí. Děkujeme 
všem dobrovolníkům za pomoc při 
organizaci celé akce a Nadaci OKD 
za finanční podporu. ŠH

Strašidla v Doubravě

Milí přátelé charitního díla,
velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové 
sbírky. Děkujeme, že jste při minulé sbírce 
(2018) vřele přijali koledníky a štědře je ob-
darovali. V našem regionu se vybralo 433 220 
tisíc korun, díky kterým můžeme lépe pomoci 
lidem v nouzi.

Z vykoledovaných prostředků z 65-ti pro-
cent financujeme potřebné věci v Charitě Bo-
humín a zbývajících 35 procent sbírky jde, 
jako každý rok, na podporu celorepublikových 
projektů Charity České republiky a na meziná-
rodní humanitární pomoc. V rámci humanitární 

(pokračování na straně 10)
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činnosti Diecézní charity Ostravsko – opavské 
podporujeme sociálně-společenský rozvoj na 
Ukrajině a v Moldávii.

Díky výtěžku minulé sbírky (2018) jsme:
• obnovili v půdních prostorách Charitního 

domu pokojného stáří sv. Františka termo-
izolaci, čímž jsme zvýšili tepelný komfort 
půdních pokojíků

• začali tvořit rezervu pro zakoupení části 
vnitřního vybavení pro nově rozšířenou 
sociální službu Odlehčovací služby (náby-
tek pro klienty, kancelářský nábytek pro 
personál)

• podpořili provoz Nízkoprahového denního 
centra pro osoby bez přístřeší 

Vaše důvěra je pro nás závazkem a současně 
povzbuzením pro naši práci.

Další ročník Tříkrálové sbírky proběhne 
od 1. do 14. ledna 2019. 

Z nové sbírky (2019) bychom rádi:
• z části výtěžku, společně s vytvořenou fi-

nanční rezervou z roku 2018, zakoupili část 
vnitřního vybavení pro nově rozšířenou 
sociální službu Odlehčovací služby část 
vnitřního vybavení (nábytek pro klienty, 
kancelářský nábytek pro personál)

• opět podpořili provoz Nízkoprahového den-
ního centra pro osoby bez přístřeší

Prosíme o Vaši přízeň a štědrost.
Za pracovníky i klienty Charity Bohumín:

Zdeňka Kniezková Brňáková,
ředitelka

Charita Bohumín, 
Štefánikova 957, 735 81 Bohumín

info@bohumin.charita.cz, 
www.bohumin.charita.cz

Obecní zpravodaj – vydává Obec Doubrava, se sídlem Obecní úřad Doubrava č.p. 599, 735 33 Doubrava, IČ: 00562424 • Periodický tisk územního samosprávného 
celku • vydáváno 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, Peter Szabó • Redaktor: Šárka Hugáňová • Zpracovala: Š. Hugáňová • 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: 
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na žádost • Redakce si v případě potřeby vyhrazuje právo ke krácení a upravování příspěvků • www.doubrava.cz.

Tříkrálová…
(pokračování ze strany 9)

Budete-li nám chtít pomoci i jako 
koledníčci, budeme moc rádi. 

Přihlásit se můžete:

tel.: 736 766 021, 
info@bohumin.charita.cz

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V OBCI DOUBRAVA 
PROBĚHNE DNE 9. 1. 2019.

Redakce Obecního z pravodaje 
společně se všemi zaměstnanci obecního úřadu 

přejí čtenářům a občanům obce Doubrava příjemné prožití vánočních svátků 
a v novém roce 2019 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

inzerce



<<
  /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


