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SLOVO STAROSTY

Září 2016 č. 9

Vážení občané. 
Po krásných dvou 
měsících opět vy-
chází náš doubravský 
zpravodaj. Letní ob-
dobí prázdnin a do-
volenek je za námi 
a před námi je dlouhé 
období, kdy se opět 
musíme zakousnout 
do další práce a naši 

nejmladší opět budou hltat vědomosti ve škole. 
Jsme po velké obecní akci, Doubravských slav-
nostech, které se konaly 20. srpna a já doufám, 
že se všichni, kdo jsme se zúčastnili, jsme byli 
spokojeni a budeme se těšit na další akce, kte-
rých u nás v Doubravě není zrovna málo. Na 
tak malou obec se vůbec nemusíme stydět. Po-
chopitelně bych rád poděkoval všem, kteří se 
na této akci podíleli, jak organizátorsky, tak za 
to, že přišli a bavili se. O to jde především, aby 
se lidé dobře bavili. Takže závěrem přeji všem 

hodně sil a dobré nálady. S tou se dozajista pře-
kážky překonávají lépe.

Přeji rovněž nám všem, aby se nám dařilo 
dobře a aby se problémy Doubravě vyhýbaly 
z daleka.

Váš starosta Pavel Krsek

Nový školní rok začíná, ale vraťme se 
alespoň prostřednictvím fotek zpět na jejich 
začátek. Poslední červnovou sobotu se v za-
hradě Národního domu uskutečnily tradiční 
Dětské radovánky, které pořádal místní spolek 

Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Doubrava. 
Tentokrát byla hlavním tématem zvířátka. Do-
spělí i děti si užili příjemné odpoledne plné 
dětských vystoupení, her a zábavy.

ŠH

Radovánky se zvířátky

Zasedání Zastupitelstva
obce Doubrava

Zasedání Zastupitelstva obce Doubrava 
se uskuteční dne 12. 09. 2016 od 16:30 
hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu 
v Doubravě. 

Zasedání zastupitelstva obce jsou ve-
řejná a zájemci o projednávanou problema-
tiku z řad občanů naší obce jsou srdečně 
zváni.
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Na celém území obce jsou rozmístěny kon-
tejnery na tříděný odpad. Obec umožňuje také 
tříděný svoz odpadu a k dispozici je rovněž 
fungující sběrný dvůr, kde je třídění odpadu 
samozřejmostí. Mimo jiné obec Doubrava spo-
lupracuje v rámci třídění odpadů se společností 
EKO-KOM, a.s. a výsledky třídění v Doub-
ravě, které nám zaslala tato společnost, jsou 
více než pozitivní. Za rok 2015 bylo na území 
obce vytříděno celkem 22,700 tun odpadu, za 
toto množství bylo společností EKO-KOM, 
a.s. vyplaceno na odměnách zpětného od-
běru obci Doubrava celkem 58 971 Kč. Kaž-
dým rokem toto číslo stoupá a my věříme, že 
lidem není jedno, v jakém prostředí žijí a tří-
dění odpadu je samozřejmostí v každé domác-
nosti. Pokud máte jakékoliv pochybnosti nebo 
si nevíte rady, jak s tříděním začít, doporuču-
jeme webové stránky www.jaktridit.cz, pro 

děti pak www.tondaobal.cz a samozřejmě se 
také můžete obrátit na příslušného pracovníka 
obecního úřadu v Doubravě, kterým je pan Jiří 
Sznapka, Tel: 596 512 953, e-mail: sznapka@
doubrava.cz .

Jiří Sznapka, 
odpadové hospodářství

Kalendář svozu odpadů v obci 
Doubrava – září, říjen 2016
Termíny svozu pytlů jsou shodné s termíny svozu kontejnerů na tříděný odpad.

Měsíc
Svoz odpadů ze 110l (1100l) 

nádob
(uveden vždy den v měsíci)

Svoz plastových 
obalů ŽLUTÉ 

PYTLE

Svoz papíru 
MODRÉ 
PYTLE

Svoz skla 
(zelené 

kontejnery)

Svoz bio 
odpadu

Září 7,14,21,28 21 22 14 5,12,19,26
Říjen 5,12,19,26 19 20 12 3,10,17,24,31

Kalendář svozu komunálního odpadu na celý rok naleznete na www.doubrava.cz (Informace 
pro občany).

Organizační 
změny na 
obecním úřadě

Rada obce Doubrava na své schůzi konané 
dne 27. června 2016 rozhodla o organizačních 
změnách, v jejichž důsledku došlo s účinností 
od 1. září ke snížení počtu zaměstnanců 
obecního úřadu o dva. Cílem je zvýšení efek-
tivity práce a snížení výdajů na činnost místní 
správy. Bylo zrušeno pracoviště „referent na 
úseku dopravy a investiční výstavby“ s tím, 
že činnosti a úkoly zabezpečované na tomto 
pracovišti byly začleněny do ostatních praco-
višť odboru hospodářsko správního. Druhým 
zrušeným pracovištěm je „knihovník, referent 
majetkové správy“. Provoz knihovny bude 
v nezbytném rozsahu zajišťován na základě 
dohody o pracích konaných mimo pracovní 
poměr. Výpůjční doba knihovny se nemění. 

Dále rada obce rozhodla o úpravě úřed-
ních hodin Obecního úřadu Doubrava. Od 
1. září se polední přestávka v úředních dnech 
(Po, St) prodlužuje o půl hodiny, a to na dobu 
od 11:30 do 12:30 hod. V této době bude úřad 
uzavřen. Neznamená to, že se zaměstnancům 
prodlužuje zákoníkem práce stanovená půl-
hodinová přestávka na jídlo a oddech. Je to 
opatření směřující k tomu, aby zaměstnanci 
mohli nerušeně dokončit již započatá jednání 
a vyřizování a aby se o přestávce, kdy všichni 
zaměstnanci odcházejí na oběd, nepohybovaly 
v budově úřadu cizí osoby.

Ing. Tadeáš Bijok, 
vedoucí odboru hospodářsko správního

Obecní úřad Doubrava, správce místních 
poplatků, upozorňuje všechny poplatníky 
a zákonné zástupce nezletilých poplatníků, 
kteří nezaplatili za sebe, případně za nezle-
tilé děti místní poplatek za odpad ve správné 
výši 500 Kč za poplatníka a za kalendářní rok 
nebo ve lhůtě splatnosti do 31. srpna 2016 
dle obecně závazné vyhlášky obce Doubrava 
č. 6/2015 o místním poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 
(poplatek za odpad), ať poplatek uhradí co nej-
dříve. Vyhnete se tak zbytečným problémům 
a exekučním nákladům. 

Pokud byl u poplatníka evidován nedo-
platek z předchozích let a dojde k úhradě po-
platku, bude daná částka použita na pokrytí 
evidovaného nedoplatku z předchozích let. 

Marie Procházková, 
referent finanční a daňové správy

Uhradili jste poplatek za odpad 
včas a ve správné výši? 

V obci se třídí, a to je dobře

Zastávka hod. Zastávka hod.

Doubrava Dyhor 07:15 Doubrava ZŠ 14:15
Doubrava Rybníky 07:17 Doubrava MŠ 14:16
Doubrava Cihelna 07:18 Doubrava náměstí 14:17
Doubrava Sever 07:19 Dětmarovice Kruček 14:22
Doubrava U Klepka 07:22 Doubrava U vodojemu 14:24
Doubrava U vodojemu 07:23 Doubrava U Klepka 14:25
Dětmarovice Kruček 07:25 Doubrava Sever 14:27
Doubrava náměstí 07:30 Doubrava Cihelna 14:29
Doubrava MŠ 07:31 Doubrava Rybníky 14:30
Doubrava ZŠ 07:32 Doubrava Dyhor 14:32

Jezdí ve dnech školního vyučování. Ke stažení na internetových stránkách obce Doubrava 
www.doubrava.cz.

Pavel Wija, investice, doprava

Podzimní prázdniny: 
středa 26. října a čtvrtek 27. října 2016
Vánoční prázdniny: 
pátek 23. prosince 2016 až pondělí 2. ledna 
2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017. 
Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 03. 
února 2017. 
Jarní prázdniny 
v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy 
stanoveny pro okres Karviná takto: od 13. 
března do 19. března 2017
Velikonoční prázdniny: 
čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017
Hlavní prázdniny 
budou trvat od soboty 1. července 2017 do 
pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 
2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017. 

Organizace školního 
roku 2016/2017

Jízdní řád účelového školního spoje
platný od 01. 09. 2016 do 30. 06. 2017
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Starosta obce Doubrava podle ustanovení § 27 
zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev 
krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského 

kraje se konají v pátek 07. října 2016 od 14:00 
hodin do 22:00 hodin a v sobotu 08. října 2016 
od 08:00 hodin do 14:00 hodin 

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je 
volební místnost v Národním domě Doubrava, 
č. p. 462 pro voliče podle místa, kde jsou přihlá-
šení k trvalému pobytu (č.p.):

 Bílá Kolonie – 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 
582, 583, 584

 Černý chodník – 185, 187, E100
 Dědina – 8, 14, 34, 184, 272, 273, 460, 569, 595, 

631, 708, 823, 866
 Důl Doubrava – 250, 453, 465
 Finské Domky – 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,

 Kozinec – 142
 Na Kopci – 19, 62, 63, 64, 82, 143, 155, 190, 255, 

288, 380, 428, 433, 480, 484, 608, 651, 700, 825, 
836, 840, 841, 845, 860, 876

 Střed – 1, 5, 7, 37, 99, 121, 126, 127, 128, 129, 130, 
132, 135, 244, 326, 342, 346, 348, 444, 462, 468, 

474, 476, 572, 599, 600, 611, 617, 644, 685, 846, 
858

 Vrchovec – 125, 317, 319, 421, 482, 511, 528, 620, 
732

 Svět Loutek – 282, 445, 505, 529, 546, 714, 900
 U Husova sboru – 587, 679, 681, 730, 757, 779, 

881
 U Sovince – 45, 46, 122, 327, 328, 592, 613, 636, 

637, 648, 703, 729, 783, 882
 Uplíž – 58, 60, 225, 863
 Špluchov – 3, 47, 78, 247, 409, 540, 559, 603, 632, 

641, 690, 743, 744, 798, 820, 853
3. 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.):

 Dvě Hranice – 200, 517, 533, 807, 849, 924, 926, 
927, 928

 Nad Vídeňkou – 101, 251, 276, 304, 537, 565, 
604, 634, 709, 781, 797, 837, 856, 901, 902, 903, 
904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 
914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 925

 Sever – 123, 232, 238, 254, 387, 447, 470, 478, 
615, 616, 689, 711, 717, 741, 814, 

 U Dyhoru – 72, 116, 119, 137, 149, 151, 152, 161, 
168, 170, 175, 182, 183, 204, 206, 210, 233, 235, 
236, 242, 245, 252, 253, 260, 262, 269, 297, 337, 
339, 344, 461, 467, 501, 549, 558, 567, 591, 593, 
594, 605, 606, 607, 610, 640, 643, 671, 672, 687, 
712, 724, 734, 762, 789, 795, 822, 824, 831, 834, 
835, 848, 852, 857, 862, 883, 931, 932, 933, 934, 
935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 950, E30

4. Voličem je státní občan České republiky, který 
alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 
18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, 

která náleží do územního obvodu kraje. 
5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže 

okrskové volební komisi svou totožnost a státní 
občanství České republiky platným občanským 
průkazem nebo cestovním pasem České repub-
liky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní 
občanství České republiky potřebnými doklady, 
nebude mu hlasování umožněno.

6. Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích 
lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě 
hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží do 
úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasova-
cím lístku, který vkládá do úřední obálky, může 
zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u čtyř 
kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku 
vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné 
písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na po-
suzování hlasovacího lístku vliv.

7. Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru urče-
ného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední 
obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou 
volební komisí do volební schránky. Za voliče, 
který není schopen vložit úřední obálku s hla-
sovacím lístkem do volební schránky, může tak 
učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové vo-
lební komise.

8. Voliči, který se neodebral do prostoru určeného 
pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební 
komise hlasování neumožní.

9. Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezpro-
středním okolí odpovídá předseda okrskové vo-
lební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku 
a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro 
všechny přítomné.

 Mgr. Pavel Krsek, starosta obce Doubrava

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb 
do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje ve dnech 7. a 8. října 2016

VOLBY 2016 • VOLBY 2016 • VOLBY 2016 • VOLBY 2016 • VOLBY 2016

Prázdniny jsou fajn, ale už se těším na kama-
rády. Tato slova jsme od malých „školkových“dětí 
slyšeli koncem prázdnin. A není se co divit. Po 
dlouhém odpočinku čeká na děti v mateřské škole 
prostor v novém barevném provedení. Vstupní 
šatna dostala novou podobu, a také herna přivítá 
příchozí veselým nátěrem. A to, co budeme mít 
vystaveno na stěnách, vědí jen naše děti. Pod 
pedagogickým vedením využíváme totiž jejich 
umělecké nadání. Jejich vlastní realizace vždy 
potěší nejen je samotné, ale také dospělé.

Do první třídy ZŠ odešlo letos třináct před-
školáků, na jejich místa nastoupí noví kamarádi. 
Celkem bude v MŠ 32 dětí.

Čeká nás spousta zajímavého: hry, pohádky, 
výtvarné činnosti, hra na flétnu, jóga, logope-
dická průprava, environmentální činnosti, pla-
vání, výlety a další akce. 

Paní kuchařky se již těší na své nejmenší jed-
líky z mateřské školy. Věkově jsou nejmladší, ale 
chuť mají obrovskou. Stává se, že nám někdy ani 
přídavky nestačí. Není se co divit. K tomu všemu 
potřebují spoustu energie a síly jako k jednomu 
z mnoha vydařených výletů. Ten poslední se 
uskutečnil v červnu na kolech s rodiči a Pioný-
rem. Určitě se můžeme těšit na další.

Radomíra Jasenková, 
ředitelka MŠ

Prázdniny jsou u konce, 
ale něco nového začíná

První půlrok činnosti 
MS PZKO v Doubravě 
byl opět nabitý akcemi

MS PZKO v Doubravě společně z MS PZKO 
Orlová-Poruba již po deváté uspořádali dne 30. 
01. 2016 Bal PZKO v Národním domě v Doub-
ravě. Tato společenská akce se stala velmi oblí-
benou, o čemž svědčí také účast. K dobré náladě 
i k tanci hrála skupina „M-Band“. S kulturním 
programem k nám zavítal „Zespół Suszanie“ 
MK PZKO Sucha Górna.

V březnu se konala pro členy našeho 
spolku přednáška paní Renaty Kuci „Podróż 
pociągiem do Chin“.

Květen byl ve znamení svátku dne matek. 
Setkání u příležitosti tohoto svátku se konalo 
v Národním domě v Doubravě. S kulturním 
programem k nám přijel „Chórek“ MK PZKO 
Sucha Górna. U příležitosti tohoto setkání pře-
dáváme malý dárkový balíček našim členům, 
kteří během roku slaví své životní jubileum. 
Veškeré kulturní akce MS PZKO v Doubravě 
můžeme uskutečnit díky finanční dotaci obce 
Doubrava, za kterou srdečně děkujeme.

Za MS PZKO v Doubravě 
Jan Kubanek, předseda
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Doubravská naučná stezka se 
otevřela svým návštěvníkům

V rámci Doubravských slavností se dne 20. 
08. 2016 slavnostně otevřela naučná stezka, 
která je první svého druhu na území obce.

Obec Doubrava patří mezi nejstarší obce 
v regionu, přesto je pro řadu obyvatel žijících 
v blízkém okolí velkou neznámou. Rovněž ná-
vštěvníci zábavního parku DinoPark málokdy 
zavítají do centra obce. Přitom naše obec na-
bízí mnohé zajímavosti, které mohou leckte-
rého návštěvníka zaujmout. 

Naučná stezka je složena ze dvou okruhů, 
první - červená trasa prochází středem obce 

a vede po stopách 
památek, historie 
a významných udá-
lostí. Na všech zasta-
veních jsou umístěny 
informační tabule 
s mapou, popisy, 
zobrazením zajíma-
vostí, a na některých 
také krátké pověsti, 
které se vážou k naší 
obci. Ty najdete na 

tabuli spolu s logem barevné sovičky a po-
mohou vám správně doplnit slova do tajenky, 
která je součástí informačního letáku (letáček 
bude distribuován do infocenter v okolních 
obcích a městech a samozřejmě jej budou mít 
zájemci k dispozici také ve vestibulu obecního 
úřadu v Doubravě, místní knihovně, obcho-
dech apod.).

Věříme, že vás naučná stezka bude inspiro-
vat k procházkám obcí a přinese vám spoustu 
zajímavých informací, o kterých jste doposud 
neměli třeba ani tušení. ŠH

HASIČSKÉ 
OKÉNKO

Letošní léto bylo pro naše hasiče jedno 
z klidnějších. V polovině června jsme odstra-
nili z komunikace „nad pekárnou“ zlomenou 
větev, která zcela uzavřela hlavní tah na Karvi-
nou a na konci června jsme byli povoláni k po-
žáru travního porostu „v dědině“ ve směru na 
Orlovou. Jediný větší zásah nás čekal na konci 
července, kde jsme byli povoláni k požáru 
v areálu ŽDB Bohumín. Při tomto požáru, 
který byl i dost medializován, neboť škoda 
dosáhla podle původních informací několik 
desítek miliónů korun, celkem zasahovalo 17 
jednotek profesionálních a dobrovolných ha-
sičů. Naše jednotka se požáru zúčastnila ve 
složení Kučera M., Šebesta R. a Vidlička M. 
Na místě jsme prováděli kyvadlovou dopravu 
vody pomocí naší cisterny. K letnímu období 
patří i obtížný hmyz, zejména vosy a sršni. Le-
tošní léto, ale nebylo tak teplé jako to loňské, 
a proto nebylo nutné řešit tyto problémy tak 
často. K těmto případům jsme byli občany naší 
obce přivoláni zatím jen 4x.

Naše hasičské soutěže se nezastavily 
ani o prázdninách. Naši muži se postupně 
zúčastnili těchto soutěží: Orlová Město 
4. místo, Rychvald 2. místo, Záblatí 4. místo, 
Marklovice 1. místo a Závada 4. místo.

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

inzerce
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Do manželství nejspíše nikdo nevstupuje 
s předpokladem, že jednou bude muset po 
druhém manželovi vymáhat peníze na svou 
obživu, ale v mnoha manželstvích je tato 
situace časem bohužel reálná. Své o tom ví 
i paní Květa, která se rozhodla pro řešení 
takovéto situace kontaktovat OBČANSKOU 
PORADNU Karviná Slezské diakonie. 
Uvedla, že je vdaná, ale s manželem již po-
sledních několik let společně nehospodaří. 
Manžel jí nepřispívá na domácnost a platí 
pouze náklady na bydlení. Paní Květa man-
želovi pere, uklízí a vaří. Jediným zdrojem 
jejího příjmu je přitom pouze starobní dů-
chod, ze kterého musí ještě platit lékařské 
výlohy. Manžel paní Květy má skoro o polo-
vinu vyšší důchod, ale odmítá na domácnost 

přispívat a raději peníze utratí se svými 
kamarády. Paní Květa již neví, jak má man-
žela přesvědčit, aby jí ze svého starobního 
důchodu přispíval na její obživu. 

Sociální pracovnice paní Květě vysvětlila, 
že dle Občanského zákoníku mají manželé 
vzájemnou vyživovací povinnost v rozsahu, 
který oběma zajišťuje zásadně stejnou hmotnou 
a kulturní úroveň. V návaznosti na tuto infor-
maci obdržela vzor žaloby na určení výživného 
manželky a pomoc s formulací jejího obsahu. 
Naformulovanou žalobu si může ještě upravit 
a poté jí odevzdat Okresnímu soudu. Podání ža-
loby je osvobozeno od soudního poplatku.

Bezplatného a anonymního odborného 
sociálního poradenství mohou občané Doub-
ravy využít v sídle OBČANSKÉ PORADNY 

Karviná, na adrese V Aleji 435 v Karviné-
Ráji, a to v pondělí od 8:00-12:00 a od 13:00-
16:00, v úterý od 8:00-12:00 a od 13:00-16:00, 
ve středu od 8:00-12:00 a od 13:00-16:00, ve 
čtvrtek od 8:00-12.00 a v pátek od 8:00-10:00. 
Občanskou poradnu lze navštívit osobně nebo 
kontaktovat telefonicky na čísle 734 645 272. 

Mgr. Lenka Zahrajová, DiS., 
sociální pracovnice OBČANSKÉ PORADNY 

Karviná

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 zpravo-
daje nejvýše 500 znaků včetně mezer s tím, že za-
stupitel může předat současně s příspěvkem také 
jeho rozšířenou verzi v neomezeném rozsahu 
k uveřejnění na webových stránkách obce www.
doubrava.cz, „Názory zastupitelů“. Jednotlivé 
příspěvky budou do rubriky řazeny podle abe-
cedního pořadí příjmení zastupitelů. Zveřejněné 
příspěvky nemusí být v souladu s názory re-
dakce. Rubrika názory zastupitelů je v souladu 
se Zásadami pro vydávání Obecního zpravodaje, 
které byly schváleny Radou obce Doubrava dne 
10. 02. 2016 usnesením č. 345/27/16.

Zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU se 
marně snaží přesvědčit současné vedení obce, 
aby nepokračovalo s hospodařením obecních 
peněz, peněz nás občanů, tak jak bylo zave-
deno a pokračováno celých 20 let bývalou 
starostkou. Smutné je, že současné vedení 
obce, považuje tento způsob hospodaření za 
správný a nehodlá ho měnit. Peníze, které jsou 
navíc z těžby uhlí, které jsou navíc vybrány 
od občanů, se projídají, spotřebovávají se na 
běžný provoz obce místo toho, aby byly vyu-
žity na její další rozvoj.

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, 
zastupitelka za sdružení nezávislých 

kandidátů NAŠE DOUBRAVA

Všichni známe skládačku PUZZLE. Ty 
největší mívají až 2000 dílků. Opoziční za-
stupitelé však z tohoto souboru vybírají jeden 
či dva dílky a ve Zpravodaji prezentují jako 
ucelený obraz. Víme, že toto není možné. 
K celkovému obrazu, např. o výdajích obce, 
nelze opomenout ostatní nutné výdaje. A jak 
reagují autoři na výzvu o podání vysvětlení: „ 
Podívejte se, já jsem napsal, co jsem napsal, za 
tím si stojím a dál se k tomu nebudu vyjadřo-
vat.“ konstatoval pan Szebesta na červnovém 
zastupitelstvu.

Mgr. Dáša Murycová, místostarostka obce

Již několikrát jsme slyšeli od zastupitelky 
Ferenčíkové, v rámci „klidové vyhlášky“, že 
zastupitelé za Naši Doubravu volili menší zlo, 
když podal zastupitel Trzaskalik protinávrh, 
že klid bude celý den v neděli a o svátcích. 
Původní můj návrh byl sobota i neděle shodný 
čas od 17:00 do 22:00 hod. Pracující člověk se 
chce zhostit prací na své zahrádce, ale nemůže. 
Zastupitelé za Naši Doubravu již s tímto zá-
měrem (zákaz sekání v neděli a o svátcích) na 
zasedání zastupitelstva přišli. 

Mgr. Pavel Krsek, starosta obce

Z úst vedení obce slyšíme, že v důsledku 
situace v OKD budou muset hledat úspory, 
např. bude omezeno veřejné osvětlení. Pro 
porovnání obec Stonava v důsledku situace 
v OKD zastaví investiční záměr vybudování 
domova pro seniory. Ostatní výsady, které 
mají jejich občané, jim zůstanou, pamatují na 
občana, aby se mu v obci dobře žilo. Opírat se 
pouze o znalost historie naší obce a neumět se 
poučit z chyb, kdy je to nutně zapotřebí pro 
budoucnost naší obce, nás občanů a budoucí 
generace je tragédie.
MUDr. Pavel Spurný, zastupitel za sdružení 
nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA

Na zastupitelstvu v červnu jsme navrhli 
zařadit na jeho program bod týkající se na-
bídky prodeje pozemků určených k výstavbě 
stavby určené k bydlení. Jednalo se o pozemky 
za Dominikem, kde současné vedení obce 
prosazuje zřízení dalšího sběrného dvora. Je 
to pěkné místo, kde by v souladu s územním 
plánem mohla probíhat třeba stavba rodin-
ného domu. 

Avšak koalice nepodpořila zařazení to-
hoto bodu na program jednání. Pro koalici je 
důležitější zřízení sběrného dvora než navý-
šení počtu občanů v obci.

Lukáš Szebesta, zastupitel za sdružení 
nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA

Překvapivý je fakt, že při projednávání 
otázky sběrného dvora Pavel Krsek nevěděl, 
na jakou dobu byla smlouva o nájmu součas-
ného sběrného dvora uzavřena, ani jaké jsou 
možnosti její výpovědi. Na to, jak se věci 

mají, upozornila Jiřina Ferenčíková. Je po-
divné, že aniž by se vedení obce seznámilo se 
současným stavem věci, tak zadává zpraco-
vání projektové dokumentace. Zastupitelé za 
NAŠI DOUBRAVU považují za důležité, aby 
byl v obci sběrný dvůr ale ne za podmínek, 
které prosazuje současná koalice.

Šárka Venglářová, zastupitelka za sdružení 
nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA

Nutnost vybudovat nový sběrný dvůr, vy-
světluje koalice tak, že v současné době žádný 
sběrný dvůr není, je sběrné místo. Argumen-
tuje tak přesto, že na tabulích umístěných na 
sběrném dvoře a v provozním řádu se píše 
o sběrném dvoru. Tvrdí, že cesta je úzká, ale 
stejná byla při podpisu smlouvy. Prý se ušetří 
peníze za zpevnění, protože je tam pozůstatek 
betonové plochy. Projekt počítá s částkou 998 
250Kč za zpevnění plochy včetně odvodnění. 
Celkem náklady na vybudování sběrného 
dvora 2,776.321Kč.

Ing. Petr Vrubel, zastupitel za sdružení 
nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA

Bývalá starostka uzavřela v září 2014 
(těsně před komunálními volbami) smlouvu 
o nájmu nemovité věci týkající se pozemku 
bývalého kovošrotu. S tím, že pozemek bude 
obcí využíván za účelem provozování sběr-
ného dvora. Smlouva byla uzavřena na dobu 
určitou 10 let. Obec zaplatila pronajímateli 
pozemku pro případ jejího neplacení jedno-
rázovou kauci 6000Kč. Délkou sjednaného 
nájmu chtěla mít obec jistotu s provozováním 
sběrného dvora. V roce 2015 vedení obce pro-
sazuje vznik nového sběrného dvora.

Libor Trzaskalik, zastupitel za sdružení 
nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA

(Pozn. redakce: pozemek parc.č. 1154/5, 
na kterém se zřízení sběrného dvora zvažuje, 
se dle platného územního plánu obce nachází 
v ploše občanského vybavení, která není ur-
čena k výstavbě pro bydlení. Výstavba k byd-
lení je přípustná pouze v případě, že by se 
jednalo o zřízení bytu pro správce provozoven 
občanského vybavení, žádné provozovny se 
však v předmětném místě nenachází.)

NÁZORY NAŠICH ZASTUPITELŮ 

Vyživovací povinnost mezi manžely
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(pokračování na straně 7)

Doubravská pionýrská stezka
18. 06. 2016 proběhla v Doubravě ve spolu-

práci s SDH Doubrava Doubravská pionýrská 
stezka. Zúčastnilo se jí celkem 7 soutěžních 
hlídek z obou oddílů 17. ps Karviná, ale přišly 
i neregistrované děti z Doubravy.

Počasí bylo krásné a přálo závodníkům. 
Na stanovištích si prověřili znalosti 1. pomoci, 
práce s buzolou, dopravní značky i postřeh při 
skládání puzzle, přesnost při střelbě ze vzdu-
chovky, uzlování... 

Vyhrála hlídka z oddílu Burgiho parta 

z Karviné a na druhém a tře-
tím místě se umístily děti 
smíšených hlídek Doubra-
váčku a neregistrovaných dětí z Doubravy.

Všichni jsme se dobře bavili. Děti dostaly 
odměny a naší odměnou bylo jejich nadšení 
pro hru.

Děkujeme všem dětem, které sobotní dopo-
ledne strávily s námi pionýry, Pavlu Slávikovi 
za pomoc a poskytnutí zázemí pro závodníky 
a všem vedoucím stanovišť za jejich ochotu 
a práci. Katka Jachymčáková

PIONÝR INFORMUJE

Lipná u Potštátu se na čtrnáct dní promě-
nila v zemi Nezemi. Děti byly z doubravského 
náměstí uneseny piráty. Domů se mohly dostat 
jedině pomocí vílího prachu a po zmocnění se 
pirátské lodi.

Dětem počasí k útěku z Nezemě nepřálo, 
ale když se sluníčko ukázalo, náramně si to 
užívaly. Všech 43 dětí se zmocnilo pirátských 

lodí a dostalo se zpět ke svým rodičům. Ces-
tou k domovu se stihly dokonce podívat do 
Aragonitových jeskyní v Lipníku nad Bečvou, 
prošly se Hranicemi a zařádily si v Heiparku 
v Tošovicích. 

Bylo to náramné dobrodružství a už teď se 
těšíme na další ročník.

Katka Jachymčáková

Tábor s Petrem Panem

Jak jsem našla poklad
Od ledna 2016 jsem využila možnosti 

stravování ve školní jídelně při MŠ Doubrava. 
S klidným svědomím mohu říct, že jsem tam 
našla poklad. Ten tvoří trojice žen, kuchařek, 
které se starají o správné stravování jak dětí 
mateřské školy, tak žáků a učitelů základní 
školy a v neposlední řadě obyvatel Doub-
ravy a okolí. Paní Zuzana Kullová, vedoucí 
kuchyně, se stará nejen o vaření samotných 
jídel, ale hlavně sestavuje jídelníčky, hledá 
v kuchařských knihách, aby jídlo bylo vý-
živné a chutné. Přitom musí dodržovat stano-
vené hodnoty potravin a také hlídat alergeny 
v potravinách. Paní kuchařka, Alena Toma-
lová, s paní vedoucí konzultuje všechna navr-
žená jídla a sleduje správný postup při vaření. 
Třetí kuchařka je paní Renáta Potyšová, 
která trojlístek doplňuje a při vaření pomáhá. 
Všechny tři již od brzkého rána začínají při-
pravovat nejdříve svačinky pro děti v mateř-
ské škole a přitom již chystají ingredience 
pro samotný oběd. Všechna tři děvčata jsou 

Historické okénko
Historie naší obce – 
pokračování

Jsme ve druhé polovině 18. století, kdy 
Doubrava obdržela vlastní pečetidlo, jeli-
kož do té doby pečetila zapůjčeným z ne-
dalekého Rychvaldu. V arších josefovského 
katastru z roku 1790 je již kulatá pečeť 
o průměru 26 mm, nesoucí v pečetním poli 
zobrazený strom (nejspíše dub), na jehož 
levé větvi sedí malý ptáček. Tato pečeť (ty-
pář) je užívána ještě v polovině 19. století. 
Poté byl tento typář nahrazen německými 
bez symboliky.

Něco o počtu obyvatel:
Při prvním přesném sčítání lidu v roce 

1771 měla Doubrava 76 domů a 680 obyva-
tel. Další údaje jsou z roku 1804, kdy bylo 
napočítáno 494 obyvatel, ale už o dvacet let 
byl počet dvojnásobný.

Rok 1826 je to 878 obyvatel, 
1843 - 1 006 obyvatel,
1851 - 1 069 obyvatel,
1869 - 1 753 obyvatel,
1880 - 2 382 obyvatel,
1890 - 3 089 obyvatel,
1900 - 4 327 obyvatel,
1910 - 5 660 obyvatel.
Důležitým předělem v životě obce se 

stal nález černého uhlí v roce 1822 a roz-
mach průmyslu. Pro přibývající zaměst-
nance a jejich rodiny se budovaly nové 
byty, vznikaly nové osady (Mexiko, Ši-
míčkova kolonie). Vznikaly šachetní jámy 
Bettina a Eleonora, které v této době pat-
řily k nejlépe vybaveným dolům v revíru 
a v některých směrech měly prvenství, 
zejména v uplatnění nové dobývací metody 
(stěnování) a v zavádění elektrifikace.

Ing. Květuše Szyroká, kronikářka 

Z redakční pošty
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Zvonička na památku 
obětí důlních neštěstí

Díky štědré podpoře Nadace 
OKD a Obce Doubrava vyroste 
na trávnaté ploše u kostela na-
proti Obecnímu úřadu nové 
pietní místo – zvonička na pa-
mátku obětí důlních neštěstí. 
Její dominantou bude zvon 
z konce 19. století, tzv. umírá-
ček, který měl kdysi své místo v kostelní věži. 
Nyní se pro něho našlo nové využití. V hor-
nické obci Doubrava bude trvalou připomín-
kou všech, kdo položili život pod zemským 
povrchem, ale zároveň nás živé bude vybízet 
ke vzpomínce a modlitbě za jejich duše. Po-
kud vše půjde podle plánu, slavnostní odha-
lení a svěcení se uskuteční začátkem prosince 
u příležitosti svátku sv. Barbory, patronky 
horníků.

Podpořme dobrou věc
Třetí zářijová neděle se nese ve znamení 

poděkování za úrodu. Jistě, v dnešní době, 

kdy si můžeme vše potřebné 
k vlastní obživě opatřit v ob-
chodech, nás to notně svádí 
k tomu, abychom úrodu brali jako naprostou 
samozřejmost. Často je slyšet, že neurodí-li se 
u nás, přiveze se odjinud. V našich zeměpisných 
šířkách jsme se vlivem doby naučili takto uva-
žovat a málokdo už se dnes nad tímto postojem 
pozastaví. Je třeba si ale uvědomit, že i nyní 
můžeme ve světě najít řadu zemí, kde tuto jis-
totu nemají. Život mnoha rodin stále závisí na 
tom, jaké bude během roku počasí a kolik se ná-
sledně urodí na poli či v zahradě. To, že za dob-
rou úrodu je třeba prosit a pak děkovat, si dobře 
uvědomovali nejen naši předkové, ale cítíme to 
jako správné i my. V naší farnosti proto při mši 
svaté v neděli 18. září v 9:15 hod. poděkujeme 
za všechno, co jsme letos z Boží ruky a z plodů 
naši práce obdrželi. Do kostela bude možné při 
této milé příležitosti přinést k požehnání plody 
zahrad a polí, a ti, kdo budou chtít, mohou zele-
ninu a ovoce nechat v kostele, případně donést 
v příštích dnech, a následně budou darovány 
sestrám Matky Terezy v Ostravě, které pečují 
o ty nejubožejší. 

Naše Doubrava zve 
sousedy na zdravotnickou 
přednášku 

V sobotu 10. září 2016 od 15:00 hodin se 
v přízemí Národního domu v malé banketce 
bude konat přednáška o nemocných klou-
bech. Přednášet bude a dotazy na dané téma 
Vám rád zodpoví lékař a místopředseda 
spolku NAŠE DOUBRAVA MUDr. Pavel 
Spurný. Během přednášky se dozvíte, jaké 
jsou příčiny bolesti kloubů, čeho se vyvaro-
vat, jaké jsou projevy příznaků nemocných 
kloubů, jaké komplikace mohou s tímto 
onemocněním nastat a o léčbě nemocných 
kloubů. Připraveno pro Vás bude domácí 
pohoštění. Těšíme se na setkání s Vámi a na 
Vaše dotazy týkající se onemocnění kloubů.

Vstupné zdarma

Připravujeme pro vás 
divadelní představení 
slaměný klobouk

S potěšením Vás naše sousedy infor-
mujeme, že na sobotu 26. listopadu 2016 
od 19:00 hodin jsme pro Vás v Národním 
domě připravili divadelní představení Sla-
měný klobouk, ve kterém se vám představí 
divadelní ochotnická společnost BOBAN 
z Bohumína. O ceně vstupenek a jejich 
předprodejích Vás budeme informovat 
prostřednictvím příštího vydání obecního 
zpravodaje a vývěsních desek.

Těšíme se na setkání s Vámi
Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková

předsedkyně NAŠE DOUBRAVA, z.s.
www.nasedoubrava.cz

Poděkování
Děkujeme obecnímu úřadu v Doubravě 

a SDH Doubrava, zvláště panu starostovi 
obce Mgr. Pavlu Krskovi a paní Vandě Sos-
nové, taktéž paní Jiřce a Marušce za květiny, 
věcný dárek a blahopřání k 96. narozeninám 
naší mamince paní Marii Konkolové. Za milou 
návštěvu a hezké povídání děkuje dcera Anna 
Kořenovská.

Rád bych vyřídil… 
 Křest malých dětí

V případě zájmu o křest dítěte do 7. roku 
věku rodiče kontaktují pana faráře pro se-
psání údajů a domluvy jednoho společného 
setkání a následného data křtu. 
 Křest a 1. sv. přijímání školních dětí

S novým školním rokem nabízí Římsko-
katolická farnost Doubrava vyučování ná-
boženství pro školní děti, které by mj. rády 
přijaly křest nebo první svaté přijímání. Děti 
obdržely přihlášky začátkem září ve škole; 
rodiče, kteří mají o výuku zájem, je vypl-
něné poslaly nebo stále mohou poslat zpět 
do školy, a následně je pan farář kontaktuje 
ohledně dalšího průběhu.
 Křest dospělých

Starším 14 let se křest uděluje zpravi-
dla o Velikonocích, a to po alespoň půlroční 
přípravě, která probíhá individuálně formou 
soukromých setkání s panem farářem. 
 Biřmování

Takzvanou svátost křesťanské dospělosti 
neboli biřmování, mohou přijmout všichni 

pokřtění starší 15 let, a to po jednoroční pří-
pravě, která v případě zájmu začne koncem 
září. Zpravidla ji uděluje biskup. Podrobnosti 
u pana faráře.
 Svatba v kostele

O svatbu v kostele mohou v zásadě žá-
dat snoubenci, z nichž minimálně jeden 
je pokřtěný v katolické církvi, a pokud by 
někdo z nich byl rozvedený, tak předchozí 
manželství nebylo uzavřeno v kostele. Z dů-
vodu větší administrativy a přípravy je nutno 
o svatbu žádat nejpozději 3 měsíce před plá-
novaným datem sňatku. 
 Mše za zemřelé

Za své zemřelé rodiče, přátelé a známé 
lze nechat odsloužit mši svatou, zvláště u pří-
ležitosti výročí úmrtí či narození. Může to 
být mše v neděli nebo ve čtvrtek. Konkrétní 
datum nutno domluvit s panem farářem dle 
volných termínů. Mše na rok 2017 se začnou 
zapisovat po Všech svatých; zatím jsou ale 
volná data i v roce 2016.

připravil P. Dr. Marcel Puvák, farář
rkf.doubrava@doo.cz, tel. 731 402 008

Z DOUBRAVSKÉ FARNOSTI

jako naprostou 

Z redakční pošty

milá, usměvavá a velmi ochotná. Veškerá 
uvařená jídla, co jsem od ledna snědla, byla 
moc dobrá. Některá jídla byla pro mě úplnou 
novinkou, ale vždy mi chutnala. Ale chod ku-
chyně není jen o samotném vaření. Veškeré 
suroviny se musí objednat a uložit. Úklid ku-
chyně, umývání nádobí, dezinfekce povrchů 
a podlah musí být denně provedena. Mají se 
děvčata co otáčet, aby jídlo pro jejich stráv-
níky bylo vždy včas připraveno.

Patří jim za to můj veliký dík. Potom 
že poklady nejsou. Jeden, v podobě mi-
lých a profesionálních kuchařek, jsem našla 
v Doubravě. Jana Filzáková

(pokračování ze strany 6)

Kam vyrazit…
Kralická pevnostní oblast

Oblast okolo městečka Králíky v nejvýchod-
nější části Pardubického kraje, konkrétně pro-
stor mezi kótou Maliník a Adam, představovala 
ve 30. letech tohoto století nejsilněji opevněné 
území tehdejší Republiky československé a jeden 
z nejsilněji opevněných úseků hranic v Evropě. 
Na relativně velmi malém prostoru tu kromě ma-
lých pevnůstek (Řopíků) a pěchotních srubů vy-
rostly dokonce tři mohutné dělostřelecké tvrze, 
skrývající rozsáhlé podzemní prostory hluboko 
ve skalním masivu pod krajinou (Hůrka, Bouda 

a Adam). Návštěvník se zde i dnes na každém 
kroku setkává s velmi sugestivními a rozsáhlými 
pozůstatky čs. předválečného pevnostního sys-
tému. Naučná stezka Vojenské historie Králíky 
je situována ve východní polovině Králické pev-
nostní oblasti, na severním okraji města Králíky. 
Trasa měří 6,5 km a spojuje Vojenské muzeum 
v Králíkách, dělostřeleckou pevnost Hůrka a pě-
chotní srub U Cihelny. 

V oblasti je možno navštívit již zmiňované 
dělostřelecké tvrze, muzea a mnoho dalšího.

Více informací na www.kpo1938.com 
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Uzavřeli manželstvíUzavřeli manželství
Petra Široká a Jiří Šustek
Přejeme mnoho štěstí na společné cestě životem!

Dagmar Hajdóková 
a Antonín Poledník

Přejeme mnoho štěstí na společné 
cestě životem!

Zemřeli
Milan Šureček

Pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast!

SSpolečenská polečenská kronikakronika

Blahopřání

V srpnu tohoto roku 
oslavil své významné 
životní jubileum Jiří 
Vyžrálek. Vše nejlepší, 
hodně štěstí, zdraví 
k tvým 60. narozeni-
nám ti ze srdce přejí 
dcera Eliška a družka 

Helenka.

PŘIVÍTALI JSME NOVÉ OBČÁNKY
Dne 30. 7. 2016 byli přivítání tito noví občánci::

Petr PeškaPetr Peška Ondřej PěčonkaOndřej Pěčonka

Blahopřejeme k narození děťátka!

Obecní zpravodaj – vydává Obec Doubrava • Periodický tisk územního samosprávného celku • Příspěvky zasílejte na adresu: Obecní úřad Doubrava, č.p. 599, 
735 33 Doubrava, tel.: 596 512 980, e-mail: huganova@doubrava.cz • Fotosazba a tisk: Tiskárna Schenk, Ostrava • Registrováno pod č. MK ČR E 12154 • UZÁVĚRKA 
PŘÍSTÍHO ČÍSLA JE 15. září 2016 do 09:00 hodin • Redakční rada: předseda: Mgr. Radomíra Jasenková, zástupce předsedy: Mgr. Monika Kozubková, členové: 
Ing. Tadeáš Bijok, Pavel Slávik, Libor Trzaskalik, redaktor: Šárka Hugáňová • Zpracovala: Š. Hugáňová • Redakcí neobjednané rukopisy, fotografie a kresba se vracejí 

pouze na žádost • Redakce si v případě potřeby vyhrazuje právo ke krácení a upravování příspěvků.

Obec Doubrava a 
pozvat na

DRA
Přivítejte s námi p

- soutěže létajících

- soutěže pro děti,

- opékání párků

NEZAPOMEŇTEE DRAKA A PÁRKY NA OPÉKÁNÍ!
V případě nepříznivého po

Místní knihovna Doubrava si V
a VI. ročník akce pro celou rodin

AKIÁDA
podzim a pojďte si užít příjemné 

07. 10. 2016 od 115:30 hodin
fotbaalové hřiště 

TJ Baník OKDD Doubrava

h draků
- UKÁZKKY AGILITY

, tvořivé dílny
- ATRAKCCE PRO DĚTI

Každý účastník obdrží krásn

NEZAPOMEŇTE DRAKA A PÁRKY NA OOPÉKÁNÍ!
očasí (trvalý déšť) se akce přesouvá na další pát

VSTUP ZDARMA!
Těšíme se na Vás!
Změna programu vyhrazena.

Vás dovolují
nu

A
odpoledne

od 15:30 hodin
fotbalové hřiště 

TJ Baník OKD Doubrava

UKÁZKY AGILITY

ATRAKCE PRO DĚTI

krásný dárek!

NEZAPOMEŇTE DRAKA A PÁRKY NA OPÉKÁNÍ!
tek 14.10.2016.

													OPEN
OTEVŘENÁ	KLUBOVNA
ZVEME	VŠECHNY	HRAVÉ	
DĚTI DO	DOUBRAVÁČKU

DATUM 

14. 9. 2016
ČAS 

15:00
MÍSTO KONÁNÍ 
KLUBOVNA V BUDOVĚ MŠ

PŘIJĎTE SE POBAVIT 

A ZAHRÁT SI HRY! 

SRDEČNĚ VÁS ZVOU 
KATKA A TEREZKA

ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA
30. září a 1. října 2016

v Národním domě v Doubravě.
Na výstavě zhlédnete ovoce, zeleninu a květiny v krásném aranžmá 

našich zahrádkářek.

Součástí výstavy je floristická soutěž zahrádkářek a soutěže v po-
znávání zahradních rostlin.

Výstava je otevřená v pátek od 8:00 hod. do 17:00 hod
v sobotu od 9:00 hod do 16:00 hod
Srdečně zve výbor ZO ČZS v Doubravě



<<
  /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


