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RREVITALIZACE CENTRA OBCE
Jak jste si jistě mohli všimnout, také v letních měsících se na realizaci projektu Revitalizace centra obce pilně pracovalo. Vše

nasvědčuje tomu, že všechny dojednané termíny výstavby budou splněny a můžeme se těšit, že v druhé polovině roku 2011
začneme nově vybudované objekty užívat.

Podařilo se dokončit hrubou stavbu, kterou již také chrání střešní krytina a dokončena je i část klempířských prvků. Vyzděny
jsou také příčky a zahájeny práce na montáži rozvodů vodovodu, elektroinstalace a odpadu. Zahájeny byly také zahradnické
práce u obecního úřadu, u základní školy a v okolí kostela.

K 30. září 2010 obec proplatila faktury za provedené stavební práce a služby spojené s realizací projektu ve výši přibližně
9.200.000 Kč a přijala dotaci 1.440.268,99 Kč.

Důležitým úkolem pro nově zvolené zastupitelstvo obce bude zabývat se využitím a budoucím provozem nového
kulturního domu. Nejdříve ale bude nutné vyřešit problém s financováním projektu. Vláda České republiky totiž usnesením
č. 563 ze dne 11. 8. 2010 zrušila od roku 2011 kofinancování projektů regionálních operačních programů ze státního
rozpočtu ve výši 7,5% poskytnuté dotace. V našem případě to může znamenat snížení dotace až o několik set tisíc korun.

VÝZVA KE KÁCENÍ A
OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ
A JINÝCH POROSTŮ

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. žádá
zákazníky o pokácení a okleštění stromoví a
jiných porostů v blízkosti elektrických
rozvodných zařízení.

OKLEŠTĚNÍ DŘEVIN PROVEĎTE
V TERMÍNU OD 1. ŘÍJNA DO
15. LISTOPADU.

Důvodem je zabezpečení provozu
rozvodného zařízení, zajištění bezpečnosti
osob, kvalitní dodávky elektřiny a snížení
ztrát v sítích na základě zákona č. 458/2000
Sb., energetický zákon, a zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění.

Okleštění (ořez) dřevin provádějte tak,
aby:

nejmenší vzdálenost větví od vodičů
u ovocných stromů byla

alespoň 1 m u holých vodičů; 0,5 m
u izolovaného a kabelového vedení;
u lesních a ostatních stromů 0,5 m u holého,
izolovaného i kabelového vedení
s uvažováním ročního přírůstku;

v ochranném pásmu vedení
, tj. pod vedením a 7 m na každou

stranu od krajních vodičů, dosahovaly
porosty maximální výšky 3 m a minimální
vzdálenost větví od vodičů u ovocných
stromů byla 2,1 m u holých vodičů, 1,5 m
u izolovaného vedení a 0,5 m u kabelového
vedení; u lesních a ostatních stromů 0,6 m
u holého vedení a 0,5 m u izolovaného
a kabelového vedení s uvažováním ročního
přírůstku;

v ochranném pásmu ,
t.j. pod vedením a 12 m na každou stranu od

krajních vodičů dosahovaly porosty
maximální výšky 3 m.

Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti
od vodičů pod napětím dle ČSN EN 501
10-1 ed. 2. Odstraňování stromoví, při
kterém by mohla být ohrožena bezpečnost
a funkčnost vedení provádějte pouze se
souhlasem společnosti ČEZ Distribuční
služby, s. r.o.
Pokud nedodržíte uvedený termín, provede
okleštění, případně odstranění dřevin
společnost ČEZ Distribuční služby, s. r. o.

•

•

nízkého napětí

vysokého
napětí

vedení 110 kV

•

Upozorňujeme občany, že splatnost
vodného za I. pololetí roku 2010 byla
30. září 2010.
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Zastupitelstvo obce
Zastupitelstvo obce se od minulého

vydání obecního zpravodaje sešlo
celkem dvakrát.

30. zasedání se uskutečnilo 6. září
2010. Zastupitelům zde byla sdělena
zpráva o průběhu realizace projektu

Revitalizace centra obce. Zastupitelé se
dále zabývali projektem Odkana-
lizování obce Čistá a majetkoprávními
záležitostmi – prodejem pozemků,
budovy a opravou obecní cesty.

31. poslední zasedání se uskutečnilo

11. října 2010. Zastupitelům byla
předložena zpráva o plnění usnesení
schůzí Zastupitelstva obce v uplynulém
období, Zpráva o hospodaření obce
v období leden – září 2010 a informace
o hospodaření obce v letech 2006
– 2010.

Rada obce
Rada obce se od minulého vydání

obecního zpravodaje sešla celkem
třikrát.

58. schůze proběhla 15. července
2010. Na programu schůze byla
realizace projektu Revitalizace centra
obce, prodej pozemků a finanční
záležitosti.

59. schůze se konala 9. srpna 2010.
Rada obce se zabývala pronájmem
obecního bytu, majetkovými a finanč-
ními záležitostmi jako např. prodejem
pozemků, stanovením ceny získaných
pozemků a projektem Odkanalizování
obce Čistá.

60. schůze se uskutečnila 24. září
2010. Radní projednávali možnost
výměny oken a zateplení obecních bytů
v rámci dotačního programu Zelená
úsporám a podzimní komunální volby.

Organizace zřizované obecním úřadem
Základní a mateřská škola

OPĚT
VE ŠKOLE

Po letních prázdninách, které utekly
stejně rychle jako každý rok, jsme se
1. září opět sešli v naší škole. Za úvodní
slovo děkuji panu starostovi, který

zahájil nový školní rok a kromě žáků,
kteří se k nám určitě znovu rádi po
dvou měsících vrátili, přivítal zvlášť pět
prvňáčků Vojtěcha Bubna, Dominika
Čonku, Tadeáše Kmoška, Daniela
Lipavského a Matěje Stříteského
včetně jejich rodičů. Každý, kdo se
bude ve škole podílet na tom, aby
se něco nového naučili, se jim bude
snažit vytvořit takové prostředí, ve

kterém se budou dobře cítit, ve kterém
získají spoustu znalostí a dovedností,
které pak budou uplatňovat při svém
dalším vzdělávání a dalším životě. Ale
nejen prvňáčkům, ale i ostatním žákům
naší školy přejeme co nejlepší výsledky,
aby byli spokojeni sami se sebou a dělali
co největší radost svým rodičům.

připravila Mgr. Miloslava Siglová

Už celá desetiletí nabízí naše škola,
jako jedna z mála, našim žákům
možnost půjčování knížek ze školní
žákovské knihovny.

K zamyšlení nad školní knihovnou
mě přivedlo motto celonárodního
projektu „Celé Česko čte dětem“, které
zní: „Čtenářem se nikdo nerodí,
čtenáři musíme ukázat cestu“. Je
všeobecně známé, že pravidelné čtení
vytváří pevné pouto mezi rodičem
a dítětem, učí morálním hodnotám,
rozvíjí paměť, jazyk, představivost
a v neposlední řadě rozšiřuje znalosti
a usnadňuje učení. Naše školní
knihovna je celkem malá, tvoří ji jedna

skříň s nástavcem. Dají nebo lépe
řečeno daly se tu najít obsahově
různorodé knihy a zajímavé informace.

Úplně první knihou, zapsanou na
seznam žákovské knihovny, je Babička
Boženy Němcové. Tato kniha byla
zakoupena 18. 12. 1946 a její cena byla
6,80 Kčs. Z dalších autorů je to třeba
Erben, Jirásek, Hrubín. Konec
padesátých let přinesl obrovský příval
sovětských autorů a knihovna tak byla
přímo zahlcena básněmi oslavujícími
velitele tanku sovětské armády nebo
texty o budování komunismu, které, jak
se můžeme dočíst, závisí na malém
pionýrovi s rudým šátkem na krku.

Jistě uznáte, že dnešní děti tyto knihy
nemohou nijak a ničím oslovit. V naší
skříni plné knih jsou také svazky
literatury naučné. Tady se dá říci, že
encyklopedie z roku 1958, a ani ta
z roku 1976 dnešní dítě také ničím
neupoutá.

Dnešní dítě vezme do ruky knihu,
která ho musí upoutat na první pohled
krásnou obálkou. Těm nejmenším
čtenářům musí nabídnout málo textu
a hodně barevných ilustrací. Obrázky
v knihách pomáhají dítěti poznávat
obsah textu. V současné době má kniha
velkou konkurenci především v televizi
a počítači a záleží jen na dospělých, zda

Co nabízí a potřebuje žákovská knihovna
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dítě sáhne po knize.
Chtěla bych tedy touto cestou

oslovit všechny dospělé, nejen rodiče
a prarodiče našich žáků, ale vás
všechny, kteří sáhnete někdy po knize.
Minulý týden jsem ze školní knihovny
vyřadila téměř 100 knih, o jejichž
sporných námětech jsem psala
v úvodu. Chtěla bych /třeba jako
vánoční dárek/ nabídnout dětem knihy
nové, s pěknými ilustracemi, které děti
osloví, přinesou jim pobavení
i poučení. Cena knih je úplně jiná, než
tomu bylo v roce 1946. Proto vás
prosím o sponzorské dary na obnovu

naší školní knihovny Nezbývá mi, než
doufat, že snad někdo moji prosbu
vyslyší a já budu moci alespoň částečně
zaplnit dva prázdné regály po vyřaze-
ných knihách, které se na mě každý den
vyčítavě dívají.

.

Přeji vám všem příjemné podzimní
dny snad i s pěknou knihou
v ruce.

.

Na závěr mi dovolte nahlédnout do
historie ukryté ve školní knihovně. V úvodu
píšu o zajímavých informacích. Patří sem třeba
ta, že ve školním roce 1961 - 1962 byl
nejlepším čtenářem pravděpodobně Milan K.,
který přečetl za školní rok 18 knih! Naproti
tomu se děti ve školním roce 1981 – 1982
chovaly vůči knihám odmítavě, neboť
si průměrně vypůjčily 3 knihy na jednoho

žáka v průběhu celého školního roku Máme
tady také uložený „Pozdrav Komunistické
straně“ z roku 1961, kde se mluví o tom , že
se „Pionýrská skupina při národní škole
v Čisté zavazuje odpracovat 250 hodin na
úpravě parku u školy. Pionýři seberou do
konce května 100kg papíru, 150kg hadrů
a 500kg železa. Většině těchto pár řádků nic
neřekne, u někoho vyvolá nelibost a někomu
vykouzlí úsměv na tváři.

připravila Věra Kladivová, vychovatelka ŠD

INFORMACE Z MŠ

Výběrové řízení

Požadavky  a kvalifikační
předpoklady na uchazeče:

K písemné přihlášce přiložte
tyto doklady:

Ředitelka Základní školy a Mateřské
školy Čistá, okres Svitavy vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení místa
zástupce ředitele pro předškolní
výchovu, místem výkonu práce je
mateřská škola, Čistá 256, termín
nástupu leden 2010.

pedagogické vzdělání dle zákona
č. 563/2004 Sb., o pedag.
pracovnících a o změně některých
zákonů, §6 odst. 1 (ukončené
bakalářské příp. vysokoškolské
studium výhodou)

schopnost pracovat samostatně
i v týmu, schopnost plánovat,
organizovat, řídit a kontrolovat

znalost práce na PC

komunikativnost, organizační
schopnosti, asertivita, společenská
úroveň jednání a vystupování

praxe v oboru (praxe vedoucího
zaměstnance výhodou)

znalost právních předpisů
z oblasti školství

ochota k dalšímu vzdělávání
v oblasti právní a pedagogické

občanská a morální bezúhonnost

dobrý zdravotní stav

životopis zaměřený na údaje
o dosavadních zaměstnáních a
odborných znalostech

kopii dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání

koncepce rozvoje mateřské školy
Písemné přihlášky s výše uvedenými
doklady předejte ředitelce školy

na adresu:
Mgr. Miloslava Siglová
Základní škola a Mateřská škola Čistá,
okres Svitavy, Čistá 3, 569 56
Kontaktní osoba:
Mgr. Miloslava Siglová
- ředitelka školy,
telefon: 736 481 887,
e-mail:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mgr. Miloslava Siglová
ředitelka školy

do 15. 11. 2010

skolacista@seznam.cz
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Spolky TJ Sokol Čistá

Umístění našeho družstva v nejvyšší okresní soutěži mužů neodpovídá našim představám. Družstvo mužů se v letošní
sezóně neuvěřitelně trápí v koncovce. Nato, abychom vstřelili branku se neskutečně nadřeme a přitom nevyužijeme velké
množství gólových šancí. V některých případech nás také srážejí výkony některých rozhodčích, jejichž výroky jsou v mnoha
důležitých momentech nesprávné. Doufáme, že až se podaří tuto smůlu protrhnout, budeme tabulkou zase stoupat výš až na
umístění, které nám přísluší. V opačném případě nám však hrozí pád do nižších tříd, kterému však chceme předejít.

Svoji soutěž hrají také
naši nejmladší fotbalisté a to
mladší přípravka (do 8 let) a
starší přípravka (do 10 let).
Ta si se svou konkurencí
počíná velmi dobře, takže
nám dává dobrý předpoklad
pro další roky. V této soutěži
nejde o body, ale o to, aby si
děti zahrály a dělaly radost
svým rodičům.

Všechny tyto soutěže a
práce s mládeží jsou pro
úspěšný chod fotbalu v naší
obci časově a finančně
nákladné, což ale bohužel
nechápou někteří naši
zastupitelé obce.

Připravil Jan Boštík DiS.
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Sbor dobrovolných hasičů

Nad mistrovstvím ČR ve hře
Plamen v Litomyšli držel od 7. do 9.
července ruku snad sám svatý Florián.
Ryze letní počasí takřka bez mráčku
provázelo mladé hasiče od začátku až
do konce.

Hlavním pořadatelem celého
mistrovství bylo sdružení hasičů okresu
Svitavy v čele s Josefem Bidmonem,
Josefem Jirušem, Jiřím Lopaurem
a Ivem Oprchalským.

Zúčastnili se také členové ústřední-
ho výboru SH ČMS, starosta Ing. Karel
Rychtr a také členové ministerstva
vnitra.

Vedoucí technické čety Ivo
Oprchalský spolu s ostatními vedoucí-
mi mládeže z našeho okresu se postarali
o bezproblémový průběh celé soutěže.

Na hřišti jsme je mohli zahlédnout
v oranžových tričkách pod jménem
, mandarinky“.

Dále bych se chtěl zmínit o zabezpe-
čení stánků s občerstvením, o které se
postarali SDH Desná, Lezník a Čistá.

Závody slibovaly mnohá překvape-
ní a jak se ukázalo, očekávání nezůstalo
nenaplněno.

Závod požárnické všestrannosti,
první z disciplín mistrovství, se rozjel
naplno hned ve středu po příjezdu. Na
trati v Nové vsi u Litomyšle byla v
konkurenci 26 hlídek. Čtvrtek proběhl
ve znamení disciplín CTIF. Ani požární
útok nebyl jen bojem o lepší čas. Jak se
ukázalo, kamenem úrazu jsou uzly.
Počty trestných bodů míchaly pořadím,
a tak kdo se jim vyhnul, měl rázem větší

šance. Zatímco Písková Lhota (Středo-
český kraj) měla po dvou vyhraných
disciplínách našlápnuto na zlato,
skutečný vítěz, družstvo Měníka se
ještě pohyboval hluboko pod průmě-
rem. S dalšími disciplínami a dalšími
zlatými se Měník pomalu ale jistě šplhal
k celkovému vítězství a ani druhé místo
v královské disciplíně už na tom
nezměnilo nic.

Družstvo Měník je teď po Litomyšli
už trojnásobným Mistrem republiky.
V kategorii dorostenců vyhrálo
družstvo Zbožňov z Pardubického
kraje. V kategorii dorostenek vyhrálo
dr užs tvo Ivanov ice na Hané
z Jihomoravského kraje.

připravil Jiří Lopaur

Mistrovství ČR hry plamen

Koncem měsíce září t.r. proběhla v
televizních novinách zpráva, že v rámci
úsporných důvodů na Min. vnitra
potažmo na HZS (Hasičský záchranný
sbor) je počítáno s uzavřením někte-
rých málo frekventovaných požárních
stanic. Náhradou za to, je počítáno
s jednotkami Dobrovolných hasičů
(JPO), které jsou ze zákona zřizovány
a financovány příslušnými obecními
úřady, viz. JPO-OÚ Čistá) .

Tato zpráva v televizních novinách
mne zvedla vysoko ze židle. Je to již
více jak tři roky, kdy se ještě o krizi
nemluvilo, MV – HZS vydalo novou
vyhlášku, kde provedlo novou
kategorizaci mimo jiné i dobrovolných
jednotek PO. A tak se také stalo, že
JPO – OÚ Čistá byla převedena z JPO
II na JPO III do nižší kategorie. A to
hlavně z finančních důvodů. Stát
dotoval 50% na provoz a tak zbylo více
na jednotky HZS .

Při letošních letních záplavách
v Libereckém a Ústeckém kraji byly
opět nasazeny jednotky IZS /Integro-
vaný záchranný systém/, jehož součástí
jsou i jednotky dobrovolných hasičů /
JPO – OÚ /. Plně se opět osvědčila
stará praxe, že na celkový počet
nasazených hasičů bylo 2/3 dobrovol-

ných a 1/3 profesionálních. Ono to
totiž v konečném efektu přijde stát
mnohem laciněji. Vrcholem toho byla ta
skutečnost, že na požární stanici
v T U R N OV Ě by l o h a s i č ů m
z povolání a policii poděkováno a na
dobrovolnéhasiče senějakzapomnělo.

Dobrovolný hasič určitě nepůjde
kvůli těmto nespravedlnostem
stávkovat, ale slušelo by se alespoň
poděkovat. Ovšem určité nebezpečí
z prodlení zde hrozí. Pokud by se
finančních prostředků nedostávalo,
mohlo by se vám stát, že po vytočení
čísla 150, by se ve sluchátku ozvalo
„Chcete oznámit požár budov
zmáčkněte 1, chcete oznámit požár
automobilu zmáčkněte 2, chcete
oznámit povodeň zmáčkněte 3,
a budete čekat a čekat a čekat.

Občané , važte s i has ičů
v místě.

připravil Arnošt Maiwald st.

Važte  si  místních  hasičů
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Dne 11. 9. 2010 od 8.00 hod. se na
místním hřišti TJ Sokol Čistá konal již
X. ročník Memoriálu Vladimíra Tauera
v netradičním požárním sportu.

Pro nezasvěcené čtenáře tohoto
tisku bych rád zmínil, že Vladimír Tauer
byl v minulosti dlouholetým a dodnes
velmi uznávaným velitelem místní
jednotky SDH. Byl vyznamenán
nejvyšším možným oceněním pro
dobrovolné hasiče a to čestným

uznáním „Zasloužilý hasič“, bohužel až
po své smrti, tedy „In memoriam“.

Průběh letošního memoriálu byl
oproti minulým ročníkům zvýhodněn
prostředím místního fotbalového
hřiště, kde nám bylo umožněno letošní
zápolení uskutečnit.

Memoriálu se zúčastnilo 6 družstev
mužů a 2 družstva žen. Pro soutěžící si
pořadatelé připravili netradiční štafetu
a požární útok v humorném pojetí.

V kategorii mužů zvítězilo družstvo
Vidlaté Seče a v kategorii žen družstvo
Čisté.

Vzhledem k tomu, že nám po celý
den přálo krásné slunečné počasí,
postarala se nám v odpoledních
hodinách o kulturní program litomyšl-
ská kapela Náhoda, která hrála k tanci a
poslechu do pozdních večerních hodin.

připravil Mgr. Radek Klusoň

X. ročník Memoriálu Vladimíra Tauera
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Jiné
SBÍRKA  POUŽITÉHO  OŠACENÍ
Obecní úřad Čistá pořádá pro občanské sdružení Diakonie Broumov, neziskovou organizaci sbírku použitého ošacení

• Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
• Látky (minimálně 1m , prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
• Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
• Obuv – veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
• znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :

dne:                      21. – 23. 10. 2010
čas:                       ve všední dny od 10 do 17 hod

v sobotu od 8 do 17 hod
místo:                   budova bývalé knihovny

Věci noste zabalené do igelitových pytlů či krabic
www.diakoniebroumov.org

2

SBÍRKA  POUŽITÉHO  OŠACENÍ
Obecní úřad Čistá pořádá pro občanské sdružení Diakonie Broumov, neziskovou organizaci sbírku použitého ošacení

• Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
• Látky (minimálně 1m , prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
• Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
• Obuv – veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
• znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :

dne:                      21. – 23. 10. 2010
čas:                       ve všední dny od 10 do 17 hod

v sobotu od 8 do 17 hod
místo:                   budova bývalé knihovny

Věci noste zabalené do igelitových pytlů či krabic
www.diakoniebroumov.org

2

Za měsíce červenec, srpen, září

Titová Květa
Stránská Alena
Půlkrábek Bohuslav

Maiwaldová Marie

Malá Helena

Kmošek František

Žroutová Milada

Pavlišová Marie

Tereza Hurychová
Tomáš Kořízek
Čeněk Pánek

Božena Ďuriánová

50 let

60 let

70 let

81 let

85 let

89 let

Narodili se:

Rozloučili jsme se:

Našim spoluobčanům, kteří oslavili svá životní jubilea, srdečně
blahopřejeme.

Novým občánkům přejeme do života hodně zdraví a rodičům
gratulujeme!

Upřímnou soustrast

Společenská kronika



<<
  /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


