
Oznámení uchazečům 
o zaměstnání

V důsledku přetrvávající hospodářské krize 
se výrazně zvýšila míra nezaměstnanosti 
také v naší obci a počet nezaměstnaných 
se u nás zvýšil v měsíci březnu na 86. 
Přesto, že obec nemá mnoho možností, jak 
tento nepříznivý trend ovlivnit, rozhodla 
Rada obce vytvořit i v letošním roce 
několik pracovních míst na výkon veřejně 
prospěšných prací především při údržbě 
majetku obce. Vznik nových pracovních 
míst je fi nančně podporován z ESF.
Současně byly také vytvořeny podmínky, 
které umožňují žadatelům o práci 
vykonávat veřejnou službu dle zákona 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi přímo v obci Čistá a odpadá tak 
povinnost dojíždět do Litomyšle. Zájemci 
mohou veřejnou službu vykonávat nejen 
při úklidu veřejných prostranství, údržbě 
a opravě majetku obce, ale také v sociálních 
službách, např. při pomoci spoluobčanům 
se sníženou soběstačností.

OBECNÍ ZPRAVODAJ
S novým rokem 

přicházejí i poplatky
Tak jako každý rok i letos přichází 
s jarním počasím povinnost uhradit poplatky. 
Jedná se o částku plynoucí z vyúčtování 
vodného za druhou polovinu roku 2009 
a leden 2010, o poplatky za svoz 
komunálního odpadu a poplatky za psy na rok 
2010. Vzhledem k technickým problémům 
při tisku vyúčtovaní vodného byla 
splatnost všech poplatků prodloužena do 
15. dubna 2010. V tomto termínu je 
také možné si složenky a předpisy plateb 
vyzvednout na obecním úřadě. V případě, 
že platba za KO přesáhne pro 1 domácnost 
800 Kč, je možnost poplatek uhradit ve 
dvou stejných splátkách a to k 15.4. 2010 
a 30.9. 2010. Po termínu splatnosti budou 
výměry rozesílány jako upomínka. 
Platby je možné uhradit:
• v hotovosti na obecním úřadě,
• vkladem nebo převodem na 
bankovní účet č. 1283369389/0800, 
variabilní symbol pro poplatek za 
komunální odpad je 1337xxx a pro 
poplatek za psa je 1361xxx, kde xxx 
nahraďte vaším číslem popisným.
Potřebné údaje pro platby si lze vyžádat na 
e-mailové adrese obec.cista@iol.cz

Plán svozu komunálního
odpadu v obci v r. 2010 

Jak jste jistě zaznamenali, v roce 2010 je 
organizován pravidelný svoz komunálního 
odpadu (popelnic) každé liché úterý. 
Společnost LIKO bude dále provádět 
11. května od 14:00 svoz nebezpečného a 
objemného odpadu a 12. října opět od 14:00 
pravidelný svoz pouze nebezpečného 
odpadu. Svoz bude organizován tak jako v 
minulosti přímým převzetím od občanů na 
6 určených odvozních místech.
Mimo to všichni občané obce Čistá, 
kteří prokáží totožnost a mají zaplacený 
poplatek za KO, mohou po celý rok 
odevzdávat nebezpečný objemný odpad ve 
sběrném dvoře LIKO v Litomyšli.

Očkování psů
28. 4. 2010 proběhne v naší obci očkování 
psů.
Informace o místech a časech budou 
vyvěšeny na úřední tabuli a na letáčcích. 

Realizace projektu 
„Revitalizace centra obce“

Neobvykle dlouhá zima zapříčinila drobné 
zdržení realizace především přípravných 
prací na stavbě „Víceúčelového zařízení 
pro kulturu, sport a spolkovou činnost“. 
Všichni, kdo se o dění v obci zajímají, 
zaznamenali, že koncem února bylo 
dokončeno veřejné výběrové řízení na 
dodavatele stavby a 5. března byla podepsána 
smlouva o dílo s vítězným zájemcem, 
kterým je První litomyšlská stavební, a.s. 
Litomyšl. Podle této smlouvy v měsíci 
dubnu bude zahájena výstavba přeložek 
a přípojek inženýrských sítí k novému 
objektu a po 50 letech provozu bude 
odstraněna stavba našeho starého 
kulturního domu. Podle harmonogramu 
prací by ještě letos měl vyrůst nový objekt, 
který začne koncem roku 2011 plně 
fungovat a sloužit svému účelu. 



Volby do PSP ČR 2010 
Dne 5. února 2010 byly prezidentem 
České republiky vyhlášeny volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 
které budou probíhat v pátek 28. května od 
14:00 do 22:00 a v sobotu 29. května od 
8:00 do 14:00, volební místností je v obci 
Čistá určena zasedací místnost obecního 
úřadu.
Každá volební strana, jejíž kandidátní 
listina bude pro volby do Poslanecké 
sněmovny PČR v Pardubickém volebním 
kraji zaregistrována, může nejpozději do 
28. dubna 2010 do volební komise 
delegovat 1 člena a 1 náhradníka. Pokud 
tak neučiní, doplní členy volební komise do 
potřebného počtu starosta obce. Občané, 
kteří mají o práci ve volební komisi 
zájem, se mohou včas přihlásit na obecním 
úřadě. Nutnou podmínkou ke členství ve 
volební komisi je dosažení věku 18ti let 
a časová možnost účastnit se nejen samotných 
voleb, ale také volbám předcházející 
schůze okrskové komise a povinného 
školení.

V naší obci byl v loňském roce 
zaměstnancem Městského úřadu v Litomyšli 
zjištěn výskyt velmi nebezpečné a agresivní 
netýkavky žláznaté, kterou často lidé 
v neznalosti vysazují jako okrasnou rostlinu 
a mohou tak způsobit nemalé potíže sobě a 
okolí. 
Ani obec Čistá tedy není výjimkou 
a na jejím území se vyskytuje nejeden druh 
rostlin, které jsou nepůvodní a invazně 
se šíří. Jejich nepůvodnost si mnohdy 
už ani neuvědomujeme. Boj s nimi není 
nikterak jednoduchý, v pozdějších stadiích 
již dokonce marný. V počátcích růstu je 
v podstatě jedinou možností pro zastavení 
jejich nekontrolovatelného šíření použití 
kombinace mechanické a chemické obrany, 
která je pro každý rostlinný druh jiná. 
Tyto rostliny mohou negativně ovlivňovat 
biologickou rozmanitost, znehodnocovat 

krajinu a způsobovat nemalé hospodářské 
škody. 
Nepůvodní druhy rostlin (antropofyty) 
Jedná se o rostliny, které se na daném území 
v přírodě nevyskytují přirozeně, ale byly 
tam zavlečeny člověkem. Ať už úmyslně, 
jako okrasné rostliny a kulturní plodiny, 
nebo neúmyslně s osivem, vlnou apod. Tyto 
rostlinné druhy se v novém prostředí chovají 
různými způsoby. Některé nezplaňují vůbec 
a zůstávají jen v kultuře, jiné zplaňují málo, 
zejména proto, že nepřežijí silnější mrazy. 
Jiné druhy zplaňují více, ale nenaruší 
přirozená společenstva, avšak některé se 
šíří lavinovitě – jsou invazní. 
Invazní druhy představují značné 
nebezpečí pro přirozenou vegetaci, ve které 
se rychle šíří a potlačují druhy původní. 
Těmto rostlinám chybí v novém prostředí 
přirození predátoři, paraziti a konkurenti, 

kteří by jejich růst přirozeně 
omezovali.
Invazní rostliny se podle 
síly a nebezpečnosti invaze 
rozdělují do několika 
kategorií. Do první, u které je 
prováděna evidence a následná 
likvidace patří např. borovice 
vejmutovka (Pinus strobus), 
křídlatka japonská (Reynoutria 
japonova), bolševník 
velkolepý, křídlatka česká 
(Reynoutria bohemica) a netýkavka 
žláznatá (Impatiens glandulifera). 
U další kategorie je prováděna 
evidence za účelem zamezení šíření. 
Sem patří např. andělika lékařská 
(Archangelica offi cialis) a třapatka 
dřípatá (Rudbeckia laciniata).
 Předpoklad invaze je u např. 
puškvorce obecného (Acorus 
calamus), trnovníku akátu 
(Robinia pseudacacia) a vlčího 
bobu mnoholistého (Lupinus 
polyphyllus). 

Invazní a nepůvodní rostliny v Čisté

OZNÁMENÍ

Bohumil Pavliš
Starosta obce
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KONALO SE... Navzdory nepříznivému 
zimnímu počasí a přetrvávající 
hospodářské krizi se díky 
obětavosti koledníků a štědrosti 

vašich příspěvků v obci Čistá při tradiční 
Tříkrálové sbírce  
vybralo  21.131 Kč.     
     
Koledníci Mariana Maiwaldová, 
Vojtěch Buben, Eliška Pánková s vedoucí 
Jiřinou Filipčíkovou  vykoledovali 
4.022,-Kč.
Koledníci Veronika Pavlišová, Radka 
Vimrová s koledníkem a vedoucím 
Lukášem Rothscheinem  
vykoledovali 2.303,- Kč.
Koledníci Jakub
Buben, Michaela 
Sochorová, Kristýna 
Binková s vedoucí 
Janou Maiwaldovou vykoledovali 
5 643,- Kč.
Koledníci Marie Klusoňová, 
Veronika Binková, Hana Klusoňová 
s vedoucí Barborou Hladíkovou 
vykoledovali 4654,- Kč.
Koledníci Lucie Maiwaldová, 
Veronika Rothscheinová, Miluše 
Lopaurová s vedoucí 
Vendulou Mazůrkovou 
vykoledovali 2.489,- Kč.
Koledníci Dana Pakostová, 
Jarmila Vonšáková, Lucie 
Stibůrková s vedoucím 
Vladimírem Klusoněm ml. 
vykoledovali 2020,- Kč.
Vybraná částka je letos opět 
vyšší, než byla ve všech 
minulých letech. Výrazně vzrostl 
i počet dobrovolných koledníků, 
kteří tak mohli navštívit 

Tříkrálová sbírka
téměř všechny naše spoluobčany. 
Koledníkům i těm, kdo přispěli, děkujeme.

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka, která se uskutečnila 
10. 1. 2010 se vydařila, i když s občasným 
zklamáním jsme od domu odcházeli 
bez příspěvku. Po celé Čisté jste mohli 
potkat 4 skupinky králů s vedoucími. 
Před otevřenými dveřmi se vzácní hosté 
představili krátkou písní či básní. Králové 
s sebou přinesli i své dary z daleka. I my 
jsme byli obdarováni sladkými dobrotami. 
Poté jsme pro štěstí domu napsali nad 

dveře své iniciály 
K+M+B 2010.
 I přes celkem 
slušné počasí se 
nám mráz dostal 

pod kůži, ale i tak se nám 
podařilo vybrat kasičku 
plnou peněz na pomoc lidem 
z ČR i zahraničí.
 Celá akce se nám líbila 

a pro dobročinné účely jsme se rádi 
zúčastnili…

Bára Hladíková, Maruška Klusoňová

Vítání občánků
V předvánočním čase na neděli 
13. 12. 2009 připravil Sbor pro občanské 
záležitosti v zasedací místnosti obecního 
úřadu slavnostní přivítání nově narozených 
občánků do obce Čistá. Pozváno bylo 
celkem osm nových občánků narozených od 
března do října roku 2009. Pan místostarosta 
František Beneš nové občánky přivítal 
jménem obce a děti z čistecké mateřské 
školy se postaraly o kulturní program. 
V upomínku na tento slavnostní den se
rodiče nově narozených občánků 
podepsali do pamětní knihy a pro své 
potomky obdrželi pamětní list o uvítání 
do obce Čistá a další hodnotné dary.

za SPOZ připravila Jana Dřínovská
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ZASTUPITELSTVO OBCE RADA OBCE
Zastupitelstvo obce se v posledním období 
ke své schůzi sešlo 3krát. 
14. prosince 2009 
Nejvýznamnějším bodem programu byly 
konečné úpravy rozpočtu na rok 2009. 
Dále proběhlo schválení rozpočtu obce 
na rok 2010. Rozpočet byl schválen jako 
vyrovnaný dle příjmů a výdajů 16 390 000. 

V novém roce se schůze ZO konala 

22. února 2010, 
byly projednány 
běžné, provozní 
a majetkoprávní 
záležitosti. 

1.března 2010 
proběhla mimořádná schůze, kde 
zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy 
o dílo pro stavbu „Revitalizace centra 
obce – Víceúčelové zařízení pro kulturu, 
sport a spolkovou činnost“ s generálním 
dodavatelem První litomyšlská stavební, 
a.s. Litomyšl. Celková cena díla je 26 998 
466 Kč.

Rada obce se ke svému jednání sešla 
v uplynulém období celkem 6krát.

21. prosince 2009 
byly projednány především účetní 
a fi nanční záležitosti spojené s přechodem 
na rok 2010.

18. ledna 2010 
RO se zabývala běžnými, provozními 
a majetkoprávními záležitostmi.

25. ledna 2010 
RO schvalovala vyloučení zájemců 
o zakázku „Revitalizace centra obce“ 
podle zákona č. 137/2009 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek. Dále se zabývala 
rozhodnutím SFŽP o akceptování žádosti 
o podporu z OPŽP na projekt 
odkanalizování obce Čistá a další.

18. února 2010
RO rozhodla o námitkách zájemců 
o zakázku Revitalizace centra obce a dále 
rozhodla  výběru nejvhodnější nabídky 
a stanovila pořadí úspěšných zájemců 
o zakázku RCO. 
RO se také zabývala pronájmem sálu 
Hospody U Chlebounů pro konání 
kulturních a společenských akcí po dobu 
výstavby „Víceúčelového zařízení pro 
kulturu, sport a spolkovou činnost“

15. března 2010 
byly mimo jiné projednávány příspěvky 
na činnost zájmových organizací v obci, 
jednalo se o dodatku ke smlouvě LIKO. 
RO se zabývala činností stavební komise 
a stavební činností v obci.

Nový starosta SDH 
Na předvánoční valné hromadě byl zvolen 
novým starostou SDH Mgr. Radek Klusoň. 

Dobrovolní hasiči vyjíždějí častěji
Zatímco počet výjezdů jednotek 
Hasičského záchranného sboru ČR se 
v posledních deseti letech prakticky 
nemění, dobrovolní hasiči vyjíždějí oproti 
době před deseti lety bezmála třikrát 
častěji.
Trend v počtu výjezdů jednotek HZS by 
byla více méně rovná čára, zásahovost 
dobrovolných jednotek má ale výrazně 
vzestupnou tendenci. Vyplynulo to ze 
srovnání požárních statistik za posledních 
deset let. Ve stejně dlouhodobém srovnání 
vyšel najevo také znepokojující fakt, 
že počet úmyslně založených požárů je 
nejvyšší za posledních deset let. Jednotky 
požární nehledě na svoji profesionalitu 
nebo dobrovolnost zasahovaly v roce 2009 
u 105 507 událostí. To je o 2882 událostí 
více, než bylo v roce 2008. V celkovém 
počtu mimořádných událostí ubylo požárů, 
dopravních nehod, úniků nebezpečných 
látek. Ale přibylo technických havárií. 
Nepatrně stoupl i počet planých poplachů. 
Tradičně nejvíce vznikají požáry 
v soukromých domácnostech. V loňském 
roce zemřelo při těchto požárech 62 osob 
a 440  jich bylo zraněno. Škody přesáhly 
370 milionů korun. Jsou nejvyšší za 
posledních třináct let. Požáry v roce 
2009 způsobily celkové škody za 2 165 
miliard korun. Škody způsobeny požáry 

postupně rostou i když bylo řečeno, že 
jejich počet stále klesá. Celkové uchráněné 
hodnoty jsou odhadem několikanásobně 
vyšší. Přívalovými povodněmi bylo 

v loňském roce 
zasaženo devět 
krajů České 
r e p u b l i k y . 
Patnáct obětí 
p o v o d n í 

z nich dělá nejtragičtější povodeň 
v novodobé historii ČR. Celkem bylo 
nasazeno 8125 hasičů. Z tohoto počtu 
bylo 1791 profesionálních, drtivá 
většina 6336 dobrovolných SDH. Při 
přívalových povodních zahynul jeden 
dobrovolný hasič. Dalších 409 jich 
bylo zraněno, z toho 148 dobrovolných. 
Nejzatěžovanějšími dny, co se týče počtu 
zásahů, jsou pro hasiče středy, z měsíců to 
je červenec, nejméně událostí je v neděli, 
z měsíců pak únor.
dle článku z Hasičských novin připravil

Arnošt Maiwald starší

SPOLKY

4



!
INFORMACE ZE ZŠ

Napříč školou
          28. 1. v den pololetního vysvědčení 
se na naší škole realizoval program Napříč 
školou, který jsme letos zaměřili na 
obyvatelstvo všech světadílů v průběhu 
věků.
          Děti se rozdělily do pěti týmů a každý 
si vylosoval svůj kontinent i poradkyni 
(paní učitelku), se kterou pak v den 
projektu spolupracoval. Celých čtrnáct dní 
děti do školy snášely sehnané informace. 
Ty mohly shánět ze všech dostupných 
zdrojů (noviny, časopisy, knihy, internet 
a samozřejmě své vědomosti).
          V určený den jsme se rozdělili po 
skupinách, vůdci si uspořádali své členy 
a rozdělili mezi ně práci. Každý vystřihoval, 
lepil nebo maloval. Celou dobu nás 
p r o v á z e l a 
p ř í j e m n á 
atmosféra plná 
s p o l u p r á c e 
a přátelství.
          Nakonec 
jsme se všechny 
skupiny sešly 
v tělocvičně 
a předaly 
nashromážděné 
i n f o r m a c e 
o s t a t n í m 
s p o l u ž á k ům . 
S a m o z ř e j m ě , 
že důležité bylo 
i vystoupení při 
prezentaci, takže 
se u nás objevili 
lovci mrožů, 

Zajímá vás vůbec osud naší školy?
Měsíc leden je každoročně dobou konání 
zápisů dětí do prvních tříd základních škol. 
I když jsem již šest let žádné ze svých dětí 
k zápisu nedoprovázel a ještě pár roků 
provázet nebudu a problém se mě osobně 
na první pohled vůbec nedotýká,  prožíval 
jsem začátkem letošního roku velmi 
zvláštní a nepříjemný pocit očekávání. 
Chmurné předpoklady se naplnily a z osmi 
našich spoluobčánků, kteří dosáhli věku 
předškoláka nastoupí v září 2010 do 1. třídy 
Základní školy v Čisté zřejmě pouze čtyři. 
Zastupitelstvo obce proto bude muset 
v květnu – červnu letošního roku učinit 
mimořádně závažné rozhodnutí a udělit 
nebo neudělit škole výjimku z počtu žáků, 
což také představuje závazek obce uhradit 
v budoucnu část mzdových nákladů školy, 
které u plně obsazených tříd hradí v celé výši 
stát. Jednou z možností jak uspořit náklady 
je snížit počet tříd ze tří na dvě, tedy spojit 
ročníky. Další možností je zrušit jednu třídu 
s tím, že škola bude dále fungovat jako 
neúplná tak, jak tomu již v minulosti bylo. 
Každé z těchto opatření přinese nemalé 
komplikace. Nové podmínky budou klást 
vyšší nároky na učitele pokud se má udržet 
vysoká kvalita výuky. O osudu školy se tak 
bude rozhodovat na mnoho let do budoucna, 
nebo také navždy. 
O rok později ve školním roce 2011/2012 
se situace může opakovat, nebo být ještě 
složitější. Do školních lavic doroste asi 11 
našich spoluobčánků narozených v roce 
2003/2004 a pokud se výrazně nezmění 
veřejné mínění a povědomí rodičů, lze 
předpokládat, že počet žáků klesne hluboko 
pod 30, což je pro 3 třídy s 5 ročníky 
kritická mez.
Je dobré si uvědomit, že o osudu 
školy nerozhoduje jenom její ředitel, 
Zastupitelstvo obce, ale nakonec především 
ti, kterým na škole nejméně záleží a proti její 
existenci otevřeně nebo nepřímo vystupují. 
Svoji odpovědnost ponese také početná 
mlčící většina, která si sice obrovský 
význam školy nejen v oblasti vzdělávání 
plně uvědomuje, ale kvůli své lhostejnosti 
necítí potřebu se k činnosti našeho jediného 
školského zařízení vyjadřovat.

B. Pavliš, starosta obce

americký prezident, africké čarodějnice, 
australští domorodci v charakteristických 
travních sukýnkách či gejši z Asie. 
Mluvilo se o čarodějnické magii woodoo, 
o náboženstvích daných území, o chudobě 
některých států a podobně.
           Všichni jsme si užili spoustu zábavy 
a dověděli se mnoho zajímavostí. Většině 
z nás se společně dobře spolupracovalo 
a hlavně - z dětských rukou vznikly 
nádherné plakáty. Ty jsou plné informací, 
které jsou pro většinu z nás známé, ale 
najdeme zde i mnoho zajímavostí. Plakáty 
stojí za prohlédnutí, vystaveny jsou ve 
vestibulu školy.

Mgr. M. Zahálková

Bruslení
Dne 17. 3. jsme vyrazili na krytý zimní 
stadion do Litomyšle. Po obutí bruslí jsme 
klopýtavými kroky šli na led. O kluziště 
jsme se podělili se školou z Morašic.
Bruslení nám šlo perfektně (až na malé 
výjimky). I prvňáčci dokázali, že bruslit 
umějí. Hrálo se na babu, někdy někdo 

upadl, ale většinou to nebylo vážné. Jen 
Nikola si pohmoždila nohu. Možná si 
někdo nějakou modřinu odnesl, ale všem 
se nám bruslení líbilo. Autobusem jsme se 
vraceli dost unavení, ale spokojení.

žákyně 5. ročníku
Míša Masopustová, Bára Bubnová, 

Denča Chlebounová
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Informace z MŠ
Přestože letošní začátek roku, spojený 
s velkým „přídělem“ sněhu, přinesl 
spoustu starostí „dospělákům“, my jsme si 
to náramně užívali.
Sněhuláky a vločkami jsme si vyzdobili 
i MŠ, poznávali jsme sníh ve všech 
podobách, učili se chránit své zdraví, 
zdolávali jsme kupy sněhu na zahradě, 
bobovali, klouzali se, učili se ohleduplnosti. 
Měli jsme také možnost pozorovat hasiče 
při odklízení sněhu a ledu ze střechy. Za 
jejich pomoc při našem ohrožení ještě 
jednou děkujeme. 
Předškolní děti jsme připravovali k zápisu 
do ZŠ. V letošním roce se ho účastnilo 
10 dětí (6 dětí v ZŠ Čistá, 4 děti v ZŠ 
v Litomyšli).
Účastnili jsme se Smyslové revue v ZŠ.
Využili jsme nabídky p. uč. z MŠ v Karli 
a společně s nimi starší děti navštívily 
Planetárium v Hradci Králové. Malovaly 
na textil.
Dne 4. 3. jsme v naší MŠ shlédli 
kouzelnické vystoupení a těšíme se na 
pohádku „Perníková chaloupka“ dne 12.4. 
Průběžně si budeme užívat přípravy na 
Velikonoce. K tomuto tématu připravíme 
také tvořivou dílnu pro rodiče.
Zima se sice ještě nevzdává, ale my už se, 
tak jako mnozí, těšíme na jarní sluníčko.

připravila Jitka Marešová

JINÉ
Statistika za rok 2009

 Rok 2009 přivítala naše obec 
s počtem obyvatel 921. Toto číslo se 
postupně v průběhu roku s novými 
událostmi měnilo. Narodilo se 16 krásných 
miminek, 5 holčiček a 11 chlapců.  Sňatek 
uzavřeli 4 páry snoubenců.  Odstěhoval se 
i přistěhoval stejný počet občanů - 15. V 
obci bylo v loňském roce rozvedeno jedno 
manželství. Rozloučit jsme se museli se 
4 spoluobčany. Do nového roku 2010 tak 
obec Čistá vstupovala s počtem obyvatel 
931.  

-



<<
  /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


