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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

BYDLENÍ PRO SENIORY

Vytipované pozemky pro plánovanou výstavbu byly geodeticky
zaměřeny a je vypracován geometrický plán. Přibližnou výměru
pozemků můžeme vidět na obrázku.
Rada obce doporučila výstavbu se 14 byty a architektonickým zadáním
jako tzv. rostoucí projekt. To prakticky znamená, že bude možné
v případě budoucí potřeby kapacitu dále zvyšovat. Ve spolupráci
s Ing. arch. Vojtěchem Kmoškem jsme oslovili studenty z katedry
architektury VUT Brno a nabídli naše bydlení pro seniory jako téma jejich
ročníkové práce. Příjemným překvapením bylo zjištění, že šest (se šesti
možných) studentek a studentů projevilo zájem.
Ve druhém únorovém týdnu jsme tak celou skupinu budoucích mladých
architektů i s jejich studijním vedoucím přivítali v Čisté. Studenti
si pečlivě prohlédli lokalitu pro výstavbu, také kulturní dům, kostel se
zdí, památnou stavbu čp. 171 aj. Vyslechli si od Pavla Kuře základní
historická fakta a souvislosti. S chutí pojedli čerstvě upečenou bábovku
a obdrželi pár propagačních materiálů obce. A to zejména proto, aby
nasáli tu správnou tvůrčí atmosféru. Výsledkem jejich práce bude šest
různorodých studií a návrhů bydlení pro seniory - pravděpodobně
vč. plastických modelů.
Hned po dokončení architektonických studií plánujeme uspořádat
veřejnou výstavu s besedou s příslušnými prezentacemi samotnými
studenty. Pokud půjde vše podle plánu, v květnu t. r. proběhne celá akce
v kulturním domě.

Mgr. Petr Dřínovský

OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
Nový územní plán naší obce je skoro ve své finální podobě.
Po projednávání v minulém roce došlo k několika připomínkám,
které byly vypořádány. V opakovaném veřejném projednání bude
s úpravami veřejnost seznámena. Schůzka, kterou organizuje
a svolává MÚ Litomyšl, se uskuteční 6. 3. 2019 od 16 hod.
v kulturním domě v Čisté. Podrobnosti, podobně jako celý návrh
územního plánu, mohou občané získat z veřejné vyhlášky umístěné
na elektronické úřední desce http://www.cista.info/uredni-deska.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
V několika únorových dnech nás pozlobilo veřejné osvětlení v dolní
části obce (od vodního vrtu směrem k Benátkám). Po větrných
poryvech došlo několikrát k vyhození jističe a museli jsme jej
zapínat ručně. Nyní by mělo být již všechno zase při starém.
Co se týká veřejného osvětlení, obec zadala vypracování tzv.
technicko – ekonomické studie, ve které by měl být posouzen
stávající technický a provozní stav. Také efektivita svícení
a ekonomické parametry. Ze zadané studie by měl vzejít i návrh
na případné úpravy a modernizaci. Na základě výsledků budeme
posuzovat další postup.

KÁCENÍ DŘEVIN

Nacházíme se v období vegetačního klidu, tj. od 1. 11. do 31. 3. V této době je možné odstraňovat a kácet dřeviny v oblasti mimo les (v lese jsou
možné takové zásahy celoročně).
Ke kácení stromů je potřeba mít písemné rozhodnutí státního orgánu přírody, v našem případě jde o Obecní úřad Čistá. Povolení není potřeba
v těchto případech (dle § 3, vyhl. 189/2019 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení):
- pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
- pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m ,2

- pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
- pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná

plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.
Jestliže uvažujete o pokácení nějakých dřevin, které vyžadují povolení OÚ, vyplňte příslušnou žádost (k nalezení na webových stránkách
http://www.cista.info/formulare-obce). V případech, kdy půjde o rizikové kácení nebo bude zapotřebí služeb stromolezce, můžeme vám
nabídnout nějaké kontakty a tipy. Pište nejlépe na obec.cista@iol.cz.
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ZASTUPITELSTVO A RADA OBCE
Zastupitelstvo obce na svém lednovém (22. 1. 2019) jednání
schválilo:
- jednací řád ZO
- vstup obce Čistá do Sdružení místních samospráv ČR
- prodej zaplocené části pozemku č. 2293/5 a 2293/3 (přesná výměra

bude stanovena geometrickým plánem)
- záměr prodeje pozemku č. 4244/1
- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích

1443/1, 7191 a 7192 se společností ČEZ Distribuce, a.s.
- koupi pozemků čp. 568/2 a 568/4
- příspěvek ve výši 400 tis. Kč na dokončení obnovy zvonů kostela sv.

Mikuláše v Čisté
- zadání technicko – ekonomické studie na opravu a modernizaci

veřejného osvětlení
- zadání vytvoření pasportu místních komunikací

ZO pověřilo:
- starostu zajištěním nabídky na revizi pojištění obecního majetku a

odpovědnosti; oslovením alespoň tří bank k zajištění nabídek
možného zhodnocení finančních prostředků obce; zadáním
vypracování projektové dokumentace na vytipované úseky opravy
vodovodu; žádostí ředitelce školy o prověření možnosti úspor v
oblasti účetnictví školy

- RO výběrem dodavatele zvonů Mikuláš a Petr po předchozím oslovení
nejméně tří dodavatelů

- kontrolní výbor a p. Pavliše vypracováním návrhu kritérií pro výběr
kupujících ze žadatelů o pozemky pro výstavbu rodinných domů
(pozemky č. 2191/2, 2190/1, 5599 a 2190/2)

- p. Kučeru, p. Briola a p. Klusoně předložením možností na pořízení
nového automobilu, zejména pro účely místních technických
služeb

ZO vzalo na vědomí:
- rozsah činností finančního a kontrolního výboru v roce 2019

- rozpočtové opatření č. 10/2018, ve kterém byly navýšeny příjmy o 685
000 Kč a výdaje o 287 020 Kč na konci roku 2018. Celkové příjmy v roce
2018 činily 23 499 220 Kč a výdaje 31 382 140 Kč.

- informace o vývoji akce „Bydlení pro seniory“, o dalších krocích k
řešení čištění odpadních vod v obci, o připravovaném opakovaném
veřejném projednání územního plánu, o zadání zastavovací studie a
vytvoření seznamu vhodných obecních pozemků pro výstavbu
rodinných domů, o aktuálním stavu připravenosti projektu k opravě
hasičárny, o záměru instalovat dopravně bezpečnostní prvky v obci, o
plánovaném Babském bále, o renovaci podlahy v kulturním domě a
dovybavení obecní posilovny, o semináři na téma „stavební zákon a
jeho novinky“

- doporučení RO prozatím neopravovat asfaltováním žádné další úseky
místních komunikací do doby, než budou definovány možnosti čištění
odpadních vod

- námitku ohledně názvu obce a nesprávného označení úřední desky
jako úřední tabule

Jednání zastupitelstva jsou veřejná, anonymizované zápisy z jednání
jsou zveřejněné na webových stránkách obce, kompletní zápisy pak na
obecním úřadě.

Rada obce se na svých lednových a únorových jednáních zabývala
a schválila:
- záměr prodeje pozemků č. 2191/2, 5599, 2190/2 a 2190/1; později pak

záměr prodeje části pozemku č. 2293/3, 2293/5 a 4244/1; také záměr
prodeje nebo směny obecního podílu na pozemku č. 571/2 a 445/2

- rozšíření dopravních bezpečnostních prvků – odrazové zrcadlo u čp.
125, signalizaci okamžité rychlosti (radar) na rovince před MŠ,
vodorovné značení

- zhotovení reklamních a propagačních materiálů obce
- dovybavení obecní posilovny
- změny v redakční radě obecního zpravodaje
- dar Farní charitě Litomyšl ve výši 10 tis. Kč

POSILOVNA - NOVÉ VYBAVENÍ A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Obecní posilovna fungující již řadu let v prostorách kulturního domu je nyní doplněna novým vybavením. Objevil se zde
nový běžecký pás a sada jednoručních činek. S výběrem nám pomohl známý litomyšlský fyzioterapeut Petr Fila, který
stál i u původního návrhu na vybavení.
Jakmile se vše zaběhne, připravíme den otevřených dveří. Uskuteční se právě za účasti Petra Fily, který seznámí
návštěvníky se základními principy fitness, předvede různé varianty cvičení a doporučí, jak správně pečovat o pohybový
aparát. O konkrétním datu budeme informovat.
Obecní posilovnu můžete pravidelně či nepravidelně navštěvovat také vy. Jedna návštěva stojí 30 Kč. Více informací
na obec.cista@post.cz.

VEŘEJNÝ ROZHLAS
Na konci ledna došlo k instalaci šesti nových bezdrátových hlásičů systému VISO/VOX. Byly umístěny na sloupech
elektrického vedení u čp. 99, čp. 115, čp. 172, čp. 179, čp. 367 a čp. 368. Zároveň jeden hlásič technici demontovali
(u chovatelské stanice) a odvezli k opravě.
Prvopočáteční potíže s funkčností jsou snad již vyřešeny. Po zhruba týdenním provozu přestávaly být některé nové
hlásiče postupně slyšet – až zmlkly docela. Bylo to způsobeno tím, že nedošlo k jejich připojení k elektrickému vedení
a v rámci zkušebního provozu jsme ověřovali, jak dlouho vydrží v provozu z akumulátorového napájení. Výsledkem je, že
pokud by došlo k masivnímu výpadku dodávky elektřiny, můžeme prostřednictvím bezdrátových hlásičů několik dnů
šířit důležité zprávy.
Nově vznikla také možnost uchovávat jednotlivá hlášení v elektronické podobě, které si pak budou moci zájemci přehrát
proklikem z obecních webových stránek. Na úvodní stránce v záložce Obecní úřad je hned první podstránka Hlášení
místního rozhlasu. V pohodlí domova, z práce, příp. z druhého konce světa si pak budeme všichni moci poslechnout,
co že se to v Čisté zase děje.

VYÚČTOVÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY
„ OŘÍZENÍ POŽÁRNÍHO VOZIDLA CAS 20 S VÝBAVOUP
Sbírka probíhala od června do listopadu 2018. Lidé přispívali prostřednictvím příspěvků do pokladničky, vkladem
na zvláštní bankovní účet nebo tzv. sběracími listinami. Celkem se podařilo shromáždit 12 771 Kč. Všem donátorům
velmi děkujeme.
Získané prostředky byly využity na dovybavení zásahového vozidla. Konkrétně na nákup vybaveného záchranářského
batohu a řady dalšího vybavení a příslušenství pro poskytnutí první pomoci a zdravotnického ošetření. Místní hasiči,
kteří byli mimochodem proškoleni v poskytování první pomoci, nyní disponují např. transportní plachtou, záchranář-
skými nůžkami, resuscitačním a popáleninovým setem, množstvím zdravotnického materiálu apod. Nejpozději při pří-
ležitosti letošního branného dne si budeme moci konkrétní věci prohlédnout.
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- vypracování zastavovací studie pro účely výstavby rodinných domů v
lokalitě „za Kutovými“

- konkrétní úseky pro opravu vodovodu, vč. vypracování nezbytné
projektové dokumentace

- zapojení obce do programu Mikroregionu Litomyšlsko, zaměřeného
na ošetření a výsadbu zeleně

- smlouvu o dílo s Mopos Communications, a.s. za poskytování
servisních služeb na zařízení obecního rozhlasu

- nájemné v obecních bytech v čp. 398 (za OÚ) na 50 Kč/m 2

započitatelné podlahové plochy s platností od 1. 4. 2019
- záměr pronajmout obecní byt 1 + 1 v čp. 398

- rozpočtové opatření č. 1/2019, kterým se navyšují příjmy o 13 400 Kč
(jde o dotaci KÚ na provoz obecního úřadu)

- výběr dodavatele na odlití zvonů do kostela sv. Mikuláše, kterým je
zvonařská dílna L. V. Dytrychové z Brodku u Přerova

Jednání rady obce jsou neveřejná. Zápisy z jednání jsou ukládány na
obecním úřadě, pro své potřeby je dostávají k dispozici zastupitelé obce.

Pozvánka na jednání ZO
Zveme Vás tímto na další veřejné jednání zastupitelstva obce, které se
uskuteční 19. 3. 2019 od 17 hod. v zasedací místnosti OÚ.

PODĚKOVÁNÍ
A NOVÝ ČLEN ZASTUPITELSTVA

PODĚKOVÁNÍ

Dne 28. 1. 2019 rezignovala Mgr. Dagmar Jůzová na mandát člena
ZO. Novým členem se dle pořadí náhradníků stala p. Miroslava
Lipavská.
Paní Jůzové děkuji za její několikaleté působení v zastupitelstvu
a za její aktivitu a spoluorganizaci výjezdních kulturních
a turistických akcí.

Mgr. Petr Dřínovský

Chci poděkovat Mgr. Dagmar Jůzové jak za babinec, tak i za sebe,
že pro nás připravovala zájezdy. Byly to třeba muzikály, výlet
do Polska s prohlídkou solných jeskyní a výlet na hrad Karlštejn
s odpoledním muzikálem v Praze. Jezdila s námi ve svém volném
čase. Vždy se nám věnovala jak v autobuse, tak po příjezdu na
místo, poradila nám, kam jít třeba na kafíčko. Doufám, že to nebyly
poslední zájezdy!
Děkuji

Ladislava Žroutová

ZÁKLADNÍ
ŠKOLA
Začátek nového
roku v naší škole

ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ OBCÍ ČISTÁ

M ě s í c l e d e n s e n e s l p ř e v á ž n ě v d u c h u
sportovních aktivit a samozřejmě nechybělo
ani to správné napětí před koncem prvního
pololetí. Hned ve čtvrtek 3. ledna 2019 byl
zahájen plavecký výcvik žáků v litomyšlském
b a z é n u p o d v e d e n í m č t y ř p l a v e c k ý c h
instruktorů. Tato výuka plavání probíhá ve
dvouhodinových blocích celkem v deseti
lekcích a účastní se jí žáci celé naší školy.
Další sportovní aktivitou, která se pro naše
žáky stala již tradiční a velmi oblíbenou,
je čtyřdenní z imní pobyt ve Staré Vsi u
Rýmařova. Letos se ho zúčastnilo dvacet žáků
naší školy a velkým potěšením pro nás všechny
bylo i to, že se k nám přidalo sedm našich
absolventů, kteří v minulých letech na hory
pravidelně jezdili. Děkujeme jim, že na nás
nezapomněli a podpořili nás svým zájmem
i letos. Ve čtvrtek 10. ledna odjel plný autobus
nadšených lyžařů vstříc novým zážitkům. Po
zdárné cestě jsme byli ubytováni na chatě
Orientka, která byla zasypaná krásným bílým
sněhem, a tak se sněhové podmínky zdály být
i d eá l n í . To , ž e t o m u t a k b y l o , j s m e s e
přesvědčili hned odpoledne, kdy jsme vyrazili
na sjezdovku. Někteří začínali s lyžováním
úplně poprvé a někteří už „jen“ pilovali svůj
lyžařský styl. Po celodenním lyžování byl vždy
pro děti připraven další program. Oblíbená byla
návštěva bazénu se slanou vodou, který
se nachází přímo v chatě. Během pobytu
nechyběla ani stezka odvahy, diskotéka nebo
hry na pokojích. To je jen neúplný výčet aktivit
a činností, pro které jsou každoročně tyto dny
netrpělivě očekávány. Velmi nás těší, že jsou
na horách všichni spokojení a domů zpět
se vrací jako nadšení lyžaři i ti úplní začátečníci.
Odměnou za první pololetí bylo pro žáky

Základní škola a Mateřská škola Čistá,

okres Svitavy

Čistá 3, 56956, tel.: 461 634 115

Milý předškoláčku,
zveme Tě k zápisu do 1. ročníku

„Pojďte s námi za pohádkou”

Zápis se uskuteční
v úterý 16. dubna 2019

od 15:00 hod.

Těšíme se na Vás
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zprávy z mateřské školky
Jak na Nový rok, tak po celý rok!
Tato pranostika je známá i dětem ve školce, a proto se jí snažíme řídit. Po Vánocích jsme se ve školce sešli jak jinak než s úsměvem.
Paní zima nám vše začarovala pod bílou peřinku, a tak si děti užívaly hrátky na sněhu plnými doušky. Jako správní otužilci jsme se starším oddělením
vyrazili na plavecký výcvik do Městského bazénu v Litomyšli, kde se nám moc líbí. Nebudete tomu věřit, ale dokonce jsme si vyzkoušeli plavat v
pyžamku. Teď už dobře víme, jak je to těžké, když se někdo topí a je zahalen v oblečení… Ve školce jsme přivítali divadélko U dvou sluncí s naučnou
pohádkou Myšák Pišta, kde se děti dozvěděly, že zelenina, ovoce, je prý lék na nemoci.
Ze zimy jsme se na chvilku ocitli blízko sluníčka a užili jsme si exotické dopoledne v rytmu afrického tance. Až z dalekého Konga za námi přijela
návštěva dvou sympatických černoušků Paula a Franka, kteří nám přiblížili život v jejich zemi. Tento multikulturní zážitek děti sdílely také s kamarády
z místní ZŠ i okolních MŠ Karle a Trstěnice. Jsme rádi, že jsme tak mohli využít krásné prostory místního kulturního domu.
A co je u nás nového?
Kromě krásných hraček a didaktických pomůcek od Ježíška máme ve školce i drobné změny. Od 1. února jsme upravili provozní dobu. Školka se nově
otevírá již v 6:30 hodin. Věříme, že rodiče tento krok pozitivně přivítali.
Od března do našeho přátelského kolektivu přivítáme novou posilu – asistentku pedagoga. Díky rozvojovému programu jsme na zkrácený úvazek
zaměstnali také naše pedagogicky vzdělané školní asistentky nyní i jako paní učitelky.
V následujících měsících se budeme těšit na tradiční akci „karneval“, dále na exkurzi v planetáriu v Hradci Králové nebo na maňáskové divadlo.
Předškoláky v rámci přípravy na nástup do první třídy čeká návštěva místní ZŠ aneb „Škola nanečisto“.
V květnu se bude konat zápis do mateřské školy pro rok 2019/2020 viz plakátek.

Za kolektiv MŠ Mgr. Jitka Řeháková

vysvědčení, které hodnotí jejich půlroční práci. S vyznamenáním
prospělo 28 žáků a z toho si 19 žáků odnášelo domů samé jedničky.
Abychom jim odchod na jarní prázdniny zpestřili, navštívili jsme
v kulturním domě program africké skupiny z Ugandy, která nám přiblížila
život a kulturu v jejich rodné zemi. Dva nadšení hudebníci nám
představili tóny afrických bubnů a rytmy tance, které jsme si také

vyzkoušeli. Během jedné hodiny se přenesli na africký kontinent nejen
děti, ale i dospělí.
První pololetí skončilo a je před námi další, do kterého přejeme všem
žáčkům krásné zážitky a těšíme se na další společně strávené chvíle
nejen ve škole.

Mgr. Miloslava Siglová



5



6

KONALO SE

Tříkrálová sbírka
Dne 5. 1. 2019 proběhla tradiční tříkrálová sbírka. I přes to, že nám počasí letos vůbec nepřálo, se sbírka vydařila a naši šikovní koledníci společně
s vedoucími vybrali dokonce o něco větší částku než loni, a to krásných . Jsme za to vděční a děkujeme všem, co do tříkrálových kasiček35 332 Kč
přispěli a pomohli tak lidem v nouzi. Moc také děkuji všem dětem, které se aktivně zapojily, a taky vedoucím, že se společně v deštivém počasí vydali
za zpěvu a dobré nálady žehnat lidem do domů štěstí a pohodu do nového roku 2019. Kristýna Binková

Letos se sbírkou pomáhaly tyto skupiny a jejich vedoucí:

VEDOUCÍ KOLEDNÍCI VYBRANÁ ČÁSTKA

Veronika Binková
Aneta Klusoňová

4 215 KčPavlína Klusoňová
Karolína Kuchtová

Matěj Stříteský
Jan Broulík

3 348 KčDaniel Pekárik
Jan Holec

Jana Lenochová
František Klusoň

8 780 KčEdita Maiwaldová
Adéla Klusoňová

Jiřina Filipčíková
Vojtěch Filipčík

4 271 KčOndřej Filipčík
Jakub Kuře

Veronika Jůzová
Dominika Jůzová

5 280 KčZuzana Behrová
Veronika Jetmarová

Jana Maiwaldová
Natálie Cvrková

4 016 KčAnežka Maiwaldová
Kristýna Ficková

Michaela Sochorová
Karolína Kuřová

2 382 KčTereza Půlkrábková
Kateřina Doskočilová

Lenka Štrumfová

Tereza Hanusová

3 040 KčHelena Bubnová

Eliška Haitová
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VI. Hokejový ples
Už se stalo milou tradicí, že plesovou sezónu v Čisté zahajují místní hokejisti. Ani letos tomu nebylo jinak. V pátek 11. 1. 2019 se v místním kulturním
domě sešli milovníci tance, jídla a samozřejmě hokeje. K poslechu a k tanci nehráli místní kanci, ale výborná kapela Rytmik. Návštěvníci plesu hltali
nejen výborné jídlo šéfkuchaře a útočníka HC Čistá Václava Rambouska, ale také kulturní vložku skupiny Trstěnických žen, které zazářily se svým
vystoupením. Ženy si na vystoupení na ples připravily jedno překvapení, a sice v podobě krásné nejmenované hostující tanečnice. Nechybělo ani
každoroční půlnoční překvapení, kterým hokejisti pobláznili celý sál. Ten si pak svým bouřlivým potleskem vynutil přídavek. Dle ohlasů v sále i mimo
něj se ples docela povedl. Musím poděkovat všem, co se na plese jakkoli podíleli. Velké poděkování patří obci Čistá za podporu HC Čistá, samozřejmě
sponzorům, kapele, hasičům Čistá za každoroční pomoc a v neposlední řadě všem návštěvníkům Hokejového plesu, bez kterých by to nebylo ono :-).
Už teď začínáme pracovat, aby ten další ples byl ještě lepší... Tak si zapište do diáře datum 10. 1. 2020. Budeme se na Vás těšit.

Za HC Čistá Jiří Elčkner

Hasičský ples
Již po 39. jsme uspořádali Hasičský ples, na který přišlo mnoho lidí. Pro nás hasiče byl opět jedinečný v tom, že naše hasičské děti měly připraveny
krátké vystoupení, na které jsme se všichni moc těšili. A že to stálo opravdu za to. Ti menší měli připravený taneček na hasičskou písničku Míši
Růžičkové a bylo to opravdu úžasné. Však také děti sklidily zasloužený potlesk.
Větší děti měly připravený tanec na různé písničky, což se jim také povedlo. Také ony byly odměněny bouřlivým potleskem. Těsně před půlnocí nás
všechny ohromil kouzelník pan Krejčí, který se nezapomenutelně vryl do našich pamětí levitací čtyř mužů. Ples se nám vydařil a už nyní se těšíme
na příští rok. Jiřina Filipčíková
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Fotbalový ples
V sobotu 16. února 2019 se v místním kulturním domě konal tradiční Fotbalový ples. I přes letošní průměrnou návštěvnost se ples vydařil. K poslechu a
tanci nám až do ranních hodin hrála hudební skupina MIX. Dobroty k jídlu nám připravili Jarda Kmošek, Pavel Klusoň a Honza Boštík. Hlavně půlnoční
domácí bramboráky byly k pivu velmi žádané. Hlavní cena z tomboly, kterou byla velká LED televize, zůstala tentokrát v Čisté. Šťastnému výherci
přejeme pěknou podívanou. Všem sponzorům a dárcům tomboly děkujeme. Závěrem bychom chtěli také poděkovat všem návštěvníkům, kteří
zavítali na náš ples, a dále dobrovolníkům, kteří se na jeho organizaci podíleli.

Za TJ Sokol Čistá Ladislav Kmošek

ZPRÁVY Z OBECNÍHO LESA

O kalamitě kůrovce je slyšet v poslední době často a s příchodem jara to bude zase velmi aktuální téma. Přesnější by přitom bylo (pokud bychom
se drželi jen „kůrovce“) mluvit o kalamitním dopadu kůrovcovitých (brouků) na lesy. Problémy totiž nemáme jen s jedním, ale rovnou několika druhy
kůrovců. Aktuálně největší hrozbu představuje „starý známý“ lýkožrout smrkový napadající u nás už dvě stě let obvykle smrky cca nad 20 cm
ve střední části kmene a dolní části koruny, kterému zdatně pomáhá relativně nedávno zavlečený lýkožrout severský (napadá také starší stromy,
ale shora od koruny), lýkožrout lesklý (jde po tenkém dříví od velikosti vánočních stromků do tyčovin) a další druhy.
Co se to tedy vlastně děje? Příčin je víc: Zásadní jsou v minulosti vsazené peníze na kartu „smrk“ prakticky ve všech polohách země. Konkrétně v Čisté
by ho podle aktuálních poznatků měla být cca méně než čtvrtina současného zastoupení. Výše uvedení škůdci jsou potravní specialisté se schopností
se bleskurychle množit (z jednoho napadeného nezpracovaného stromu vylétnou desetitisíce jedinců, kteří zničí dalších deset stromů) a likvidovat
uniformní porosty velmi rychle. Obvykle se rojili 2x ročně. Dalším faktorem je nebývale se dloužící vegetační doba – brouci zimují a začnou létat až při
průměrné teplotě nad 10 stupňů. Začali tedy mít s brzkými nástupy jara a nekonečným létem daleko víc času se množit a ve spojení s extrémními
teplotami se vloni množili ve vlnách třikrát, někde čtyřikrát a zkrátili dobu od vajíčka až po dospělce z průměrných šesti až na dva týdny. Katastrofální
nedostatek vody v létě (další projev klimatické změny) způsobuje, že stromy se nedokážou bránit (nemohou vytvářet pryskyřici, kterou brouka
zalévají) a patrně tím zásadně „zlepšili kůrovcovou schopnost ničit“ z původního poměru 1:10 k daleko lepšímu výsledku. Důvodů ke kalamitě je daleko
víc, ale už je pozdě bycha honit a můžeme v této fázi spíš jen snižovat následky. Reálně kůrovce nejsme schopni zastavit, pokud se razantně nezmění
počasí. On totiž pár set metrů klidně přeletí do jiných oslabených porostů. Můžeme je prakticky jen draze technicky „lovit“ v řádu deseti až statisíců,
ale jich jsou momentálně desítky až stovky miliónů.
V obecních lesích byla vloni situace ve srovnání s jinými oblastmi republiky v podstatě dobrá (v souhrnu se nevytěžily ani ¾ povoleného ročního
množství, cca 1200 m – těžil se téměř výhradně kůrovec), ale i tak nejhorší za celou dobu jejich existence od r. 1996. Na co se tedy můžeme připravit?3

V obecních lesích se momentálně nachází cca 25 tis. m ohroženého dříví smrku (dvacetinásobek roční těžby, 58 % celkové zásoby). V kalamitních3

oblastech severní Moravy se kůrovci podařilo smrk zdecimovat do tří let… Takhle rychlé to snad u nás nebude, ale čeká nás razantní pokles zastoupení
smrku v lesích a jeho náhrada převážně širokou paletou jiných, převážně listnatých dřevin. Lesy prostě budou (až na horské polohy) brzy vypadat
úplně jinak. Mimochodem, všimli jste si, že téměř vymizel jilm a stejný osud brzy čeká i jasan? Výše uvedené není bohužel známka navracení nějaké
přírodní rovnováhy, ale počátek vytváření nějakého úplně jiného stavu prostředí. Prognózy ukazují, že za sto let tu nebudou asi podmínky vhodné ani
pro aktuálně dobře odrůstající buk. Takže začínáme přecházet rovnou ke směsím s vyšším zastoupením dubu.

Jak závažná je hrozba kůrovcové kalamity v obecních lesích?

Obec vloni v předstihu před kůrovcovou a odbytovou kalamitou podala
žádost o podporu při nákupu lesnické techniky. Jedná se o soubor pěti
strojů, které jsou využitelné jejich (postupným) připojením na zánovní
modrý traktor. Část strojů je spíše pěstebních (ořezávací pila na větve,
talířová půdní fréza), část pomůže při přibližování a zpracování dříví
a těžebních zbytků (naviják a nesený štěpkovač). Samostatnou
kapitolou je palivový procesor, který dokáže efektivně nakrátit
a naštípat dříví. Stroje by měly být v případě schválení podpory dodány
v květnu. Rádi bychom nabídli stálé dodávky palivového dříví
přednostně do čisteckých kotlů ve všech formách: od samovýroby v lese
přes dříví na skládkách až po polínka dovezená k vám domů. Cena
dříví klesá a v zemi zůstane po letošku několik miliónů kubíků
nezpracovaného dříví, takže (pro les a vlastníky bohužel) bude dlouho
čím topit. K dispozici bude jak dříví jehličnaté (letos převážně smrk), tak
i listnaté měkké a v omezené míře i tvrdé. Rádi bychom znali vaše
představy zejména o délce a průměru polen. Délku a průměr polen
můžeme přizpůsobit vaší objednávce. Dříví pořezané a naštípané na jaře
bude při uskladnění pod střechou před zimou již slušně proschlé. Výroba

Lesnická technika

paliva bude provozována dlouhodobě, takže pokud budete měnit zdroj
vytápění, doporučujeme kotle na kusové dříví nebo štěpku – obojí bude
dostupné a vždycky nejlevnější. Bližší informace k možnosti odkupu
palivového dřeva přineseme v příštím čísle.

Ing. Milan Hron, odborný lesní hospodář obce Čistá

palivový procesor - polínkovač

kůrovec - brouk strom napadený kůrovcem
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JINÉ

ČISTECKÉ ZVONY
Od léta 2016, kdy vyšel článek o barokní zvonařce Kateřině Kerckerové z Brna, nejstaršímu nám
známému výrobci zvonů pro kostel sv. Mikuláše v Čisté, jsme zamířili do mnohem větších hlubin
poznání ohledně našich zvonů i historie obce Čistá. Proto by si Kerckerová, Zejda i Winter dnes
zasloužili jistý upgrade a snad se ho také souhrnně dočkají. V roce 2016 jsme začali ženou -
zvonařkou z Moravy a jinou ženou - zvonařkou z Moravy se pro dnešek kruh uzavírá...

O zvonařích čisteckých věží – Leticie Vránová Dytrychová
Leticie Vránová Dytrychová se narodila do slavné zvonařské rodiny Dytrychových v Brodku
u Přerova 7. 5. 1966. Křestní jméno dostala po babičce Laeticii Dytrychové, spoluzakladatelce
zvonařské dílny a rodiče o něj museli bojovat s tehdejšími úřady, protože jméno Leticie (z lat. -
radost, krása) nebylo v tehdejším oficiálním kalendáři. Jako dítě vyrůstala mezi zvonovými
formami a připravovala se tak mimoděk na své budoucí povolání. Po absolvování Střední
umělecko-průmyslové školy v Turnově vystudovala obor slévárenství na VUT v Brně. V červnu 1995
se podílela na odlití největšího zvonu na území bývalého Československa od konce 1. světové války
– 4,2 tunového zvonu Urban. Vlastní výrobu zvonu vedla tehdy její matka Marie Tomášková-
Dytrychová, účastnila se babička Laeticia Dytrychová a setkání tří generací brodeckých zvonařek
při události takového významu bylo více než symbolické. V roce 2000 převzala po matce
zvonařskou dílnu – jednu z nejvýznamnějších v Evropě.
Její zvony znějí prakticky po celém světě, včetně prestižních míst jako jsou např. katedrála sv. Víta,
Václava a Vojtěcha v Praze, katedrála sv. Martina v Bratislavě nebo Vídeňská filharmonie. Je
nositelkou medaile Za zásluhy 1. stupně – za zásluhy o stát v oblasti hospodářské, udělené
prezidentem České republiky v říjnu 2014. Při výrobě zvonů dodržuje tradiční staletími osvědčené
umělecko-řemeslné postupy s maximálním podílem ruční práce, což zaručuje originalitu každého
nového zvonu. Pouze malé pamětní zvonečky jsou odlévány moderní technologií přesného lití,
umožňující výrobu většího počtu kusů, ale i tam převládá ruční práce. Na svých zvonech používá
v souladu s rodinnou tradicí kartuši a otisk živé snítky túje severské ze zahrady vedle zvonárny.
Preciznost práce zvonařky dokládá mimo jiné fakt, že její zvony jsou už po odlití a vyčištění
dokonale hudebně naladěné a nevyžadují dodatečné zvukové úpravy, které neprospívají struktuře
bronzu ani estetice. Tajemný svět zvonařské dílny otvírá při prohlídkách a exkurzích studentům
a příznivcům zvonů. Od raného dětství ji po jejím boku stráží čtyřnohý kamarád – v současné době
je to 55 kilový Napoleon, staré římské plemeno Cane corso, kterému je věrná už 20 let. Má ráda
rychlé vozy, díky kterými ve volném čase cestuje a navštěvuje evropské kostelní věže.
Leticie Vránová Dytrychová odlila dosud přibližně 1500 zvonů. Pro kostel sv. Mikuláše v Čisté
provedla v říjnu 2015 zvukové zaměření starého zvonu sv. Jana a Pavla mučedníků a 1. 3. 2016 odlila
pětašedesátikilový zvon sv. Václava a sv. Mikuláše jako náhradu za Zejdův zrekvírovaný zvon.
V nejbližším okolí znějí její zvony z piaristického kostela v Litomyšli (od Velikonoc 2017),
ve známém obnoveném poutním místě v Neratově v Orlických horách (2018), aktuálně nejmladší
v regionu je zvon František odlitý v Brodku 18. 9. 2018 pro kapličku v Morašicích-Říkovicích. Dne
7. 2. 2019 byla vybrána jako dodavatel našeho nového velkého zvonu Mikuláš.

Dytrychová bezprostředně po odlití zvonu
sv. Václava a Mikuláše pro Čistou 1. 3. 2016,
nový zvon chladne vpravo dole

Detail rodinné kartuše Dytrychových se snítkou
túje severské na voskové výzdobě zvonu pro
Čistou

PŘED A PO

Renovace podlahy v kulturním domě

podlaha před renovací podlaha v průběhu renovace

podlaha hned po nátěru podlaha po zdařilé renovaci
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Pálení klestí
Topná sezona pomalu končí a přes velký počet požárů způsobených žhavým popelem vysypaným do popelnic a následným požárem, který způsobil
hodně škod na majetku i na zdraví, tu máme jaro, které přináší teplé počasí, a to nás láká k úklidu zahrady po zimě. Ten s sebou přináší spalování
shrabaného listí, trávy či pálení lesní hrabanky, což vždy navyšuje počty zásahů. Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivity přímo ohrožují lidské životy!
I zdánlivě tak bezpečná činnost, jako je spalování shrabaných porostů, může mít neblahé následky. Oheň se v otevřeném prostoru může velice snadno
vymknout kontrole, např. při silném větru, a způsobit nejenom ohrožení života a značné škody na majetku, ale také závažné ekologické následky,
např. v podobě ztráty části lesa či úhynu živočichů. Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika.
Zákon o požární ochraně hovoří jasně: Fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném
prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru. Jinak řečeno zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole
a nevznikl z něj požár. Navíc právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství, včetně
přijatých protipožárních opatření, předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. V ohlášení uvést datum, místo pálení
a osobu, která za pálení odpovídá, a kontakt na tuto osobu. Dále při pálení dbát těchto zásad: Při náhlém zhoršení počasí – silném větru – je nutné
pálení přerušit, oheň uhasit, místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu,
místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek. Opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně, místo
pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat. Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny, spalování
se může provádět pouze v bezpečné vzdálenosti od objektů. Nezapomeňte, že a suché trávy je zákonem zakázáno!plošné vypalování porostů

Jiří Bulva, preventista požární ochrany za okrsek Polička

Třídit odpad se vyplatí
Ze zprávy o množství vytříděných odpadů a odměně od systému
EKO-KOM za období 01. 10. 2018 - 31. 12. 2018 vyplývá, jaké
množství naše obec vytřídila a předala k využití. V přehledu je také
uvedena výše odměny, kterou naše obec od společnosti EKO-KOM,
a.s. za vytříděný odpad získala.

Papír 3,043 t 4 324,71 Kč
Plast 3,699 t 20 036,74 Kč
Sklo 5,384 t 5 756,57 Kč
Kovy 0,000 t              0,00 Kč
Nápojový karton 0,000 t 0,00 Kč
Celkem 12,126 t 30 118,03 Kč

Díky dlouhodobé spolupráci průmyslu, obcí a měst v systému EKO-
KOM při rozvoji systému třídění a recyklace obalových odpadů se
podařilo dosáhnout stavu, kdy své odpady třídí více než 72 %
občanů České republiky.
Třídit odpad v naší obci se tedy skutečně vyplácí.

Svoz nebezpečného odpadu
Firma LIKO SVITAVY a.s. provede v letošním roce svoz
nebezpečného odpadu v naší obci v termínu 14. 5. 2019 a 1. 10.
2019, vždy úterý od 16 hod.

Obecní knihovna
Pravidelní návštěvníci knihovny již vědí, že od začátku roku 2019
je knihovna pro čtenáře otevřena každý lichý čtvrtek od 16:00
do 18:00 hodin. Fond obecní knihovny je postupně doplňován
novými tituly. Obec pro letošní rok uvolnila značnou sumu
na nákup nových knih, takže se máte na co těšit. I nadále bude
nabídka knih rozšiřována z výměnného fondu knihovny
v Litomyšli. Zvu dospělé i děti. Rozšiřte řady pravidelných
čtenářů obecní knihovny. Vydejte se se svými dětmi na vycházku
a přijďte jim půjčit knihu. Vždyť pohádka přečtená před spaním
je to nejkrásnější, co můžete svému dítku dát.

Těší se na Vás Vaše knihovnice Jana Moučková

Střípky na Mikuláše
Ve veřejné sbírce na dokončení obnovy zvonů kostela sv. Mikuláše v Čisté se prozatím vybralo téměř čtvrt milionu korun. Po schválení příspěvku od
Česko-německého fondu budoucnosti a garanci finanční spoluúčasti hlavního donátora rozhodlo zastupitelstvo obce Čistá o podpoře projektu
částkou 400 tis. Kč z obecního rozpočtu. Podařilo se tak poskládat střípky za 1.455.000 Kč, což je cena za nový zvon Mikuláš. Dne 7. února vybrala rada
obce dodavatele zvonu - zvonařskou dílnu rodiny Dytrychovy z Brodku u Přerova.
Jakkoliv je celý projekt v řadě ohledů jedinečný (kupříkladu bronzový zvon obdobných parametrů najdete nejblíže až ve Vysokém Mýtě - 2080 kg nebo
v Jevíčku – 2250 kg) a již samotné zafinancování tak velkého zvonu v obci naší velikosti lze považovat za malý zázrak, zvlášť pozitivně vyznívá společná
účast širší veřejnosti na projektu, a to u nás i za západní hranicí Česka. Tato šíře (účast mnoha lidí) dává celé věci správnou hloubku a zvučící kov
přetváří na živý symbol a nadčasový vzkaz naší generace. Díky vám všem, kteří se na „psaní“ vzkazu budoucím generacím podílíte – velcí i drobní dárci
a také obecní zastupitelé, co jste zvedli ruku pro vyhlášení veřejné sbírky v roce 2017 a nyní pro příspěvek na dofinancování Mikuláše.
Ve veřejné sbírce budeme pokračovat až do léta 2020 - ještě schází srdce, nová dubová hlava a kování na Mikuláše, také doprava zvonu na věž a jeho
montáž nebude s ohledem na parametry (průměr 142 cm a hmotnost 1850 kg) snadná záležitost. A malý zvon Petr? Pokud nedopadne letos, jistě se
podaří příští rok.

V rámci velké zvonové akce připravujeme na jaro 2019:
�� koncem dubna - sbírka „dům od domu“ – aby měl možnost přispět třeba jen drobnou částkou každý, kdo chce a zatím se mu to nepodařilo (obdobně

se v naší obci vybíralo na zvony v roce 1922 a z výtěžku se tehdy pořídily dva menší zvony)
�� 30. dubna - prezentace na celorepublikovém sletu zvoníků v Praze
�� 24. května - noc kostelů s programem také u sv. Mikuláše v Čisté

Mgr. Pavel Kuře
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Oznámení občanům
Petice za záchranu kvality života, ovzduší a vody, která vznikla z iniciativy občanů proti výstavbě velkokapacitní farmy pro výkrm drůbeže ZD Dolní
Újezd a trvala od 5. listopadu do 30. listopadu 2018, byla po ukončení vyhodnocena petičním výborem s .celkovým počtem podpisů 529
Originál petice byl předán spolu s vyhodnocením a průvodním dopisem na Městský úřad Litomyšl, dále na Krajský úřad Pardubice a Ministerstvo
životního prostředí ČR, kde probíhá odvolací řízení a vyčkává se na rozhodnutí. Vyhodnocení petice s průvodním dopisem bylo předáno na Obecní úřad
v Čisté. Žádáme tím zvolené zástupce obce, aby činili veškeré možné kroky ve prospěch našich občanů a zabránili této výstavbě!
Vážení občané, s Vaší spoluprací jsme udělali maximum, co jsme udělat mohli. A za tuto aktivitu a zájem o kvalitní život v obci Vám všem děkujeme
S přáním stále krásné a čisté obce

členové petičního výbor

Vyhodnocení petice
Zápis ze schůzky petičního výboru ze dne 28. 12. 2018

1. Důvod vzniku petice
Petice vznikla na základě iniciativy občanů obce Čisté, kteří
nesouhlasí s výstavbou velkokapacitní farmy pro výkrm drůbeže v
katastrálním území Čisté u Litomyšle. Návrh petice byl podpořen
všemi nově zvolenými zastupiteli obce Čisté dne 1. 11. 2018.

Byl založen petiční výbor ve složení:

Petice probíhala od 5. 11. do 30. 11. 2018. Podpisové archy byly uloženy na
obecním úřadě, u některých členů petiční komise a jednoho zastupitele
obce. Informace o petici a umístění petičních archů byla vyhlášena
obecním úřadem.

2. Název a stručné znění petice
PETICE ZA ZÁCHRANU KVALITY ŽIVOTA, OVZDUŠÍ A VODY

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s navrhovanou výstavbou
velkokapacitní farmy pro výkrm drůbeže:

Investor Zemědělské družstvo Dolní Újezd, IČO 00129488, Dolní Újezd
č.p. 471, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle, který podal žádost o vydání
společného povolení na stavbu: Čistá – farma pro výkrm drůbeže

3. Součet petičních archů
Petiční arch č. 1 počet podpisů:  37
Petiční arch č. 2 počet podpisů:  95
Petiční arch č. 3 počet podpisů: 125
Petiční arch č. 4 počet podpisů:  84
Petiční arch č. 5 počet podpisů:  63
Petiční arch č. 6 počet podpisů: 125

Celkem:            529

4. Závěr
Petici podpořilo svými podpisy .529 občanů
Tato petice bude zaslána na MěÚ Litomyšl odbor výstavby
a územního plánování a na další instituce společného řízení, a to
KrÚ Pardubického kraje a Ministerstvo životního prostředí (MŽP).

Za petiční výbor Ing. Vendula Lebánková

Č. Jméno Příjmení Bydliště

1. Vendulka Lebánková, Ing. Na Radouči 1250, Ml. Boleslav

2. David Dezort, MUDr. Čistá čp. 426

3. Emílie Kmošková Čistá čp. 368

4. František Chleboun Čistá čp. 269

5. Jana Jiráková Zahájská 101, Litomyšl

6. Václav Klatovský Čistá čp. 350

7. Pavel Jůza Čistá čp. 380

8. Zdeněk Veselovský Čistá čp. 10

9. Martin Šotola Čistá čp. 291

Petiční výbor zastupuje Ing. Vendulka Lebánková

Poděkování
Děkuji všem, kdo se podílí na obecním
zpravodaji. Dozvíme se více informací o
obci a zajímavých akcích. Také bych chtěla
poděkovat novému panu starostovi a
novému zastupitelstvu, že na nás seniory
nezapomněli a dále pokračují v realizaci
nového bydlení pro seniory.

Ladislava Žroutová

Ateliérové focení
V pondělí 11. 3. 2019 a v pondělí 1. 4. 2019 od 9:00 - 18:00 hodin proběhne v kulturním domě v
Čisté ateliérové focení pro veřejnost. V případě zájmu volejte paní Silvii Boštíkovou, tel. č. 604
838 083. Fotit bude Jana Štípková
Více informací naleznete na plakátku.

Svá životní jubilea v měsíci lednu
oslavili:
50 – Irena Kutová

70 – Ludmila Klatovská
Oldřich Vašina

80 – Milada Pelánová

85 – Božena Kuřová
Našim spoluobčanům gratulujeme.

V měsíci lednu jsme
se rozloučili
s Jaroslavem Šlesingerem.
Upřímnou soustrast.
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Základní škola
a Mateřská škola Čistá,

okres Svitavy
Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ
KARNEVAL,

který se bude konat
v sobotu 9. března od 14 hodin

v Kulturním domě v Čisté
Tombola

Soutěže

Překvapení

Občerstvení

Promenáda masek

Hudba „KDO MÁ ČAS” a „Junior II.”

VIII. OBECNÍ BABSKÝ BÁL

Místenky v předprodeji od 12. 2. 2019
na Obecním úřadě Čistá, tel. 461 634 903.

Obec Čistá ve spolupráci s nadšenými dobrovolníky Vás srdečně zvou na

v sobotu 16. 3. 2019 od 20.00 hod.
v Kulturním domě Čistá.

Dostavte se nejlépe v maškarním
kostýmu nebo masce.
Předtančení, promenáda masek, tombola,
domácí kuchyně šéfkuchaře
pana Miloše Rejmana z Budislavi
a jiné občerstvení zajištěno



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 25%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /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.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
  /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 [595.276 841.890]
>> setpagedevice


