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LETNÍ SEZÓNA ZAHÁJENA 
A CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ 
Z POHLEDU MĚSTYSE 

Letní sezóna se pomalu rozbíhá, hezké počasí k nám 
láká čím dál víc turistů a návštěvníků. Nejen o víken-
dech Vranov ožívá, ale je zde živo i přes celý týden. 
Ojedinělou přírodu a památky u nás a okolí si cení škol-
ní výlety, zájezdy z celé republiky i zahraničí a milovníci 
klidu a pohody. Vranovsko má co nabídnout a řadí se 
mezi nejvyhledávanější regiony naší vlasti. Cestovní 
ruch se rozvíjí díky nádherné přírodě, která je ukázkou 
zachovalého říčního údolí v bohatě zalesněné krajině 
a pamětihodnostem jako je barokní zámek a přehrada, 
která je velmi oblíbeným místem pro rekreaci. K tomu 
samozřejmě patří vybavenost a služby, ubytování, re-
staurace a vše, co souvisí s komfortem trávené dovo-
lené. I tyto nabízené služby jsou na odpovídající úrovni 
a je z čeho vybírat.
Z pohledu městyse bych se rád zmínil o akcích, kte-
ré nás čekají ještě do konce roku. Největší investič-
ní akcí je oprava místní komunikace v lokalitě Přední 
a Zadní Hamry. Na konci měsíce proběhlo výběrové 
řízení a nejlepší nabídku podala fi rma STRABAG a.s., 
která již realizovala minulý rok opravu komunikace 
v Junáckém údolí. Předpokládaná hodnota zakázky 
byla 3.000.000 Kč a podaná nabídka vítězné fi rmy je 
2.083.790,31 Kč. Z Ministerstva pro místní rozvoj jsme 
získali dotaci na tuto akci 1.000.000 Kč. Stavba bude 
zahájena na začátku září a ukončení by mělo být do 
konce října. I když budeme opravovat po hlavní sezóně, 
prosím především bydlící v Hamrech a místní chalupáře 
o spolupráci a toleranci, protože se jedná v určitých 
místech o zúženou vozovku a provoz bude muset být 
dočasně uzavřen. Budeme se maximálně snažit včas 
informovat a hledat s realizační fi rmou řešení.
Další větší akcí bude oprava sociálního zařízení v naší 
základní škole. Stávající sociální zařízení je zastaralé, 
neodpovídá současným trendům, bylo uváděno v zá-
vadách při kontrolách OHS. Celá rekonstrukce bude 
stát 967.798,30 Kč. Tuto nejvýhodnější nabídku poda-
la fi rma PS Znojmo s.r.o. Financována bude z dotace 
z Jihomoravského kraje ve výši 200.000 Kč, z rozpočtu 
městyse, z rezervního fondu ZŠ a z příspěvků od okol-
ních obcí, jejichž děti navštěvují zdejší základní školu.
Podařilo se také získat dotaci na restaurování sochy 
Madony s děťátkem za kostelem ve výši 54.000 Kč, na 
provoz Turistického informačního centra 41.540 Kč a na 
vybavení místní knihovny 44.000 Kč. Ještě letos nebo 
do konce příštího roku budeme obnovovat 222 z 242 
stávajících svítidel veřejného osvětlení. Nová soustava 
veřejného osvětlení využívá svítidla se zdrojem LED.  
Na tento projekt jsme získali ze Státního fondu životní-
ho prostředí dotaci ve výši 1.729.904 Kč.

TRŽNÍ ŘÁD

Rada městyse se na své schůzi dne 23. 5. 2016 usnese-
ním č. 25/07/16/R usnesla vydat na základě § 18 odst. 1 
a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podniká-
ní (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů Nařízení městyse Vranov nad Dyjí 
č. 1/2016, kterým se vydává Tržní řád.
Účelem tohoto nařízení městyse je stanovit podmínky, 
za kterých lze uskutečňovat nabídku, tj. prodej zboží 
a poskytovat služby mimo provozovnu určenou k to-
muto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního 
zákona, na území městyse Vranov nad Dyjí.
Hlavním cílem je zakázat pochůzkový a podomní pro-
dej s ohledem na převažující veřejný zájem spočívající 
v zajištění bezpečnosti v městysi, ochrany bezpečnosti 
seniorů a ostatních obyvatel městyse.
Podomní prodej je prodej mimo provozovnu určenou 
k prodeji kolaudačním rozhodnutím, kolaudačním sou-
hlasem nebo jiným opatřením stavebního úřadu podle 
stavebního zákona, při němž je potencionální zájemce 
(uživatel) o zboží nebo služby bez předchozí objednáv-
ky vyhledáván prodejcem z okruhu osob mimo veřej-
ně přístupná místa, zejména obcházením jednotlivých 
domů, bytů apod.
Pochůzkovým prodejem se rozumí nabídka, prodej 
zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou 
k prodeji kolaudačním rozhodnutím, kolaudačním sou-
hlasem nebo jiným opatřením stavebního úřadu podle 
stavebního zákona, provozovaný formou pochůzky, 
při němž je potencionální zájemce (uživatel) o zbo-
ží nebo služby bez předchozí objednávky vyhledáván 
prodejcem z okruhu osob pohybujících se na veřejně 
přístupných místech. Za pochůzkový prodej se poklá-
dá nabízení, prodej a poskytování služby za účelem 
dosažení zisku s použitím přenosného nebo neseného 
zařízení (konstrukce, tyče, závěsný pult, ze zavazadel, 
tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky. Není 
rozhodující, zda ten, kdo zboží a služby nabízí, prodá-
vá a poskytuje, se přemísťuje nebo postává na místě. 
Chtěl bych upozornit, že poslední dobou různí prodejci, 
zejména prodejci služeb, nabízející výhodné tarify ener-
gií, se telefonicky ohlásí na určitý čas a pak se dostaví 
do domácnosti. Jak je výše uvedeno, na tento prodej 
služeb, pokud je domluven čas a místo, se toto naříze-
ní nevztahuje. Proto doporučuji hlavně starším lidem, 
kteří jsou především oslovováni těmito prodejci, aby 
pokud nemají zájem o předmětnou nabídku, prodejce 
rázně do telefonu odmítli.
Dodržování tohoto nařízení jsou oprávněni kontrolovat 
pověření pracovníci Úřadu městyse Vranov nad Dyjí, 
a proto v případě porušování kontaktujte úřad městyse.
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Výtah na zdravotním středisku
Dne 17. května za účasti pracovníků stavebního 
úřadu, fi rmy ELVÝZ a městyse byla provedena 
kolaudace výtahu ve zdravotním středisku k ordi-
nacím lékařů. Tento projekt byl realizován fi rmou 
ELVÝZ, s.r.o., Znojmo, stavební práce v rámci sub-
dodávky dělala fi rma Zdeněk Kounek z Dančovic 
a celá akce stála 1 118 342 Kč. Částkou 800.000 Kč 
přispěl Jihomoravský kraj, z Odboru kanceláře 
hejtmana. Věřím, že výtah usnadní nemocným pří-
stup k lékařům.

/ Ing. Lubomír Vedra /

Výmalba průjezdu budovy zdravotního střediska
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Uplynulý školní rok byl opravdu pestrý na nej-
různější události nad rámec běžného vyučování 
– kulturní, sportovní i vzdělávací akce, tak nám 
opět utekl jako voda.
Co vše se nám podařilo během posledního ob-
dobí? Všichni žáci 9. ročníku byli přijati na po-
žadované střední školy a učiliště. Tři žáci jdou 
studovat na střední školy, ostatní nastoupí do 
učebních oborů.
Během školního roku jsme se opět aktivně zapo-
jovali do života naší obce. V poslední době šlo 
např. o již tradiční setkání obcí, konané na Šum-
né, pěkný program, se kterým naši žáci vystoupili 
nejen ve Vranově, ale i ve Starém Petříně, si při-
pravili se svými učiteli i na Den matek.
V březnu pracovníci Zdravotnické záchranné 
služby Jihomoravského kraje připravili pro žáky 
1. a 2. ročníku velmi zajímavou besedu „První 
pomoc pro prvňáčky aneb Když nám medvědům 
někdo stůně”.
Z pátku 11. 3. na sobotu 12. 3. 2016 proběhla 
v místní knihovně s vybranými dětmi akce Vra-
nov čte dětem. Tentokrát šlo o setkání s aktiv-
ními seniory. Na závěr měly 
děti besedu s autory knihy 
Vranov nad Dyjí nejen na 
starých fotografi ích. Všech-
ny děti obdržely knížku od 
pana starosty jako dárek 
i s podpisy autorů.
V pondělí 21. března jsme 
za krásného slunečného 
počasí spálili Moranu a při-
vítali tak příchod jara.
Ve čtvrtek 28. dubna ab-
solvovali  žáci 6.–9. ročníku 
celodenní vycházku do NP 
Podyjí, kde se i díky pra-
covníkům Národního parku 
dozvěděli mnoho informací 
o přírodě a zdejší krajině.
Ve čtvrtek 19. května 
k nám opět po roce zavítali 
pracovníci záchranné sta-
nice Ikaros, aby nám před-
stavili několik zajímavých 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Co se podařilo aneb škola žije!

druhů dravých ptáků. Pro děti to byl opravdu 
nevšední zážitek.
V pátek 20. května jsme pro naše žáky 
1.– 5. ročníku připravili projektový den OVOCE 
A ZELENINA. Děti se tak mohly takřka všemi 
smysly seznámit s různorodými druhy ovoce 
a zeleniny. Dále se dozvěděly spoustu užiteč-
ných rad o zdravé výživě.
Žáci 1.–3. ročníku a členové fl orbalového krouž-
ku ze 4. třídy se ve čtvrtek 26. května zúčastnili 
akce „Louka plná dětí“, kterou pro děti z našeho 
regionu připravilo Okresní tělovýchovné sdružení 
ČSTV ve Znojmě. Jednalo se o setkání mladých 
začínajících sportovců, kteří si tak na vlastní kůži 
mohli vyzkoušet mnoho různých druhů sportu.
Sportovní akce se uskutečňují během celého 
školního roku, jako např. fl orbalové turnaje nejen 
mezi žáky naší školy, ale také mezi těmi ze sou-
sedních škol – Šumná, Štítary, Lubnice, kde si naši 
sportovci pod vedením pana učitele Durdy vedou 
velmi dobře.

Vranovský
zpravodaj
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30. května se uskutečnila již tradiční kuličkiáda.

 

1. červen se na naší škole nesl ve znamení 

ochrany životního prostředí a třídění odpa-

dů. Mezi děti zavítal ředitel A.S.A. pan Mgr. Es-

terka se zajímavou besedou. Z celého projektu 

nakonec žáci vypracovali výstupy, umístěné na 

nástěnkách ve škole, k dispozici všem žákům 

i návštěvníkům školy.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem 

svým kolegům, kteří se dětem po celý rok 

ochotně věnují ve svém volném čase, což 

není všude běžné.

A nakonec ještě jedna důležitá pozitivní zpráva: 

po dlouholetém úsilí se nám konečně podařilo 

spolu s panem starostou zajistit fi nanční pro-

středky na rozsáhlou rekonstrukci sociálního za-

řízení ve škole, rozhodli se přispět také starostové 

okolních spádových obcí. Celá rekonstrukce se 

uskuteční během hlavních prázdnin. Stavební prá-

ce budou zahájeny už v sobotu 25. června 2016. 

Proto bude období školního vyučování ve druhém 

pololetí ukončeno slavnostním shromážděním už 

ve čtvrtek 23. června 2016 v 10.00 hodin v tělo-

cvičně ZŠ. V pátek 24. června žáci obdrží závěreč-

né vysvědčení. 

Všechny zajímavé akce uplynulého školního roku 

bude moci veřejnost zhlédnout prostřednictvím 

fotografi í ve výkladní skříni vranovské lékárny, 

kde bude během prázdnin s laskavým svolením 

majitelů umístěna naše nástěnka.

/ Mgr. Zdeňka Černošková, ředitelka školy /

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Co se podařilo aneb škola žije!
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UDÁLO SE
10. zahájení rekreační sezóny na Vranovsku

Letos se již podesáté konalo o posledním dubnovém víkendu tradiční „Zahájení rekreační sezóny na 
Vranovsku”. Ofi ciální zahajovací zasedání se tentokrát konalo v nově otevřeném rodinném pivovaru na 
Bítově a Bítovští se své organizátorské role zhostili velmi dobře.
Víkendový program byl opět pestrý a je potěšitelné, že kromě stálých subjektů se do akce zapojily 
i subjekty nové jako např. ukázka procesu tvorby originál Tiffany technikou a nová loď Poseidon 
svými plavbami na přehradě. Všem, kteří zabezpečovali program, stravování a ubytování, patří 
velké poděkování.
Zvlášť v sobotu byly jednotlivé akce poměrně hojně navštíveny a hosté Vranovska vyjadřovali svoji spokojenost.
Negativně celou akci ovlivnilo horší nedělní počasí. Problémem byla i porucha turistického vláčku, na 
který se mnozí velmi těšili a ze zastávek odcházeli zklamáni, neboť nejezdil ani v jednom víkendovém 
dni. Možná se tato situace dala vyloučit větší snahou provozovatele vláčku o odstranění závady. 
„Zahájení sezóny” se stalo již zavedenou akcí a i přes drobné nedostatky přilákalo mnoho návštěvníků, 
kteří by v daném termínu na Vranovsko nezavítali.

/ Ing. Jaroslav Ryšavý, Petra Matulová /

Vranovský
zpravodaj
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SPORT VE ŠKOLE

Další vítězství našich mladých fl orbalistů
I třetí turnaj v řadě dopadl pro naše mladé fl orbalisty úspěšně. Po dvou 1. místech, o kterých jsme 
informovali už v minulém čísle zpravodaje, zvítězili 20. dubna v Šumné, když postupně porazili domácí 
i družstvo Pavlic shodným výsledkem 4:3.

Školní fl orbalový turnaj
Úspěšnou fl orbalovou sezonu jsme zakončili závěrečným školním turnajem. Ten byl odehrán ve středu 
26. května. Letošními vítězi mladší kategorie se stali MEDOJEDI (Lukáš Chaloupka, Filip Durda, Kryš-
tof Balcárek a Lukáš Makovička). Ve starší kategorii zvítězili JÁGROVCI (Tomáš Šrámek, Jan Havelka 
a Tadeáš Müller). 

Kuličkiáda
V pondělí 30. května se uskutečnil již 5. ročník kuličkiády. Letošními vítězi se stali Julie Hradecká, Lucie 
Hradecká, Filip Durda, Lukáš Makovička, Tomáš Šrámek, Tadeáš Müller, Marek Altenburger a Jan Havelka. 

Softtenisový turnaj
V pondělí 6. června proběhl 5. ročník školního softtenisového turnaje, který letos vyhrál Filip Durda 
v kategorii 1.–5. ročník a Jan Havelka v kategorii 6.–9. ročník.

Výsledky a fotografi e z výše uvedených akcí najdete na školních webových stránkách www.zsvranov.zde.cz. 

SK VRANOV NAD DYJÍ
Úspěšná jarní sezona nejmladších fotbalistů
Po podzimním 5. místě v „Okresní soutěži starších přípravek A” se našim mladým fotbalistům podařil 
husarský kousek, když po sedmnácti vítězstvích, čtyřech remízách a jediné porážce v jarní části vysko-
čili v tabulce dvanácti družstev až na celkovou 2. příčku. Poděkování patří všem rodičům a fanouškům, 
kteří fandili, pomáhali při trénincích a s dopravou na jednotlivé zápasy. 
Všechny výsledky, fotografi e i video sestřih ze zápasu SK Vranov nad Dyjí – FK Hatě najdete na školních 
stránkách www.zsvranov.zde.cz v sekci BONUS, v kapitole FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA.

/ Mgr. Lubor Durda /

Mladí fotbalisté SK Vranov nad Dyjí – 2. místo v „Okresní 
soutěži starších přípravek A”  (sezona 2015/2016)

Mladí fl orbalisté na vítězném turnaji v Šumné 
(20. dubna 2016)
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Dne 21. května pořádal Městys Vranov nad Dyjí tra-
diční zájezd na zahradnickou výstavu HOBBY České 
Budějovice. Autobus jsme doplnili zájemci z obcí 
našeho mikroregionu Vranovsko a tímto podpořili 
tolik diskutovanou meziobecní spolupráci. Počasí 
vyšlo nadmíru slunečné a sešlo se nás celkem pa-
desát včetně pana starosty se ženou. I přesto, že 
se zájezd pořádá každoročně, roste zájem nových 
účastníků. Pro příští rok můžeme uspořádat podob-
nou zahradnickou výstavu i do jiných míst, bude-li 
z vaší strany zájem.

/ Petra Matulová /

Ne každá obec se může pochlubit tím, že se u nich 
každoročně koná posvícení i pouť. Tuto neděli 
29. května se konalo již páté Vranovské posvíce-
ní se slavnostní mší svatou v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie. Po mši byli všichni pozvaní na přá-
telské posezení, které se konalo na farské zahra-
dě. Tato tradice posvícení byla založena 29. května 
2011 u příležitosti posvěcení nového oltáře v opra-
veném kostele.
Při mši byl kostel plný místních občanů, ale také 
rekreantů. Posezení s bohatým občerstvením, na 
které přispěl i úřad městyse, bylo velmi přátelské, 
zúčastnil se i starosta s rodinou, setkali se zde ob-
čané a až do odpoledne bylo o čem povídat.
Tradiční pouť se uskuteční v srpnu.

/ MUDr. Alena Horná /

I letos v květnu navštívili Vranov nad Dyjí studen-
ti Střední školy umění a designu z Brna. Začínající 
malíři a fotografové malovali a fotili zajímavá zákou-
tí městečka i okolní přírody. Dle slov pedagogů je 
„Vranov” již nedílnou součástí výukových programů 
školy, a to nejen pro pestrost námětů k umělec-
kému ztvárnění, ale i vzhledem k dobrému zázemí 
a vstřícnosti městyse.

/ Ing. Jaroslav Ryšavý /

MLADÍ UMĚLCI OPĚT VE VRANOVĚ

HOBBY POSVÍCENÍ

Vranovský
zpravodaj
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V sobotu dne 14. května jsme oslavili „Den matek” v Zámeckém hotelu. Kulturní program pro maminky, 
babičky i prababičky si připravily nejen děti z mateřské a základní školy, ale i tatínci scénkou z baletu 
„Labutí jezero”. Za občerstvení patří velké DĚKUJI dětem z mateřské školy, které zákusky připravily 
téměř samy. Poděkování také patří  hudební skupině Wor Wani z Havlíčkova Brodu, která všem přítom-
ným zahrála k tanci i poslechu bez nároku na odměnu. Jako hlavní pořadatelé bychom se jako mateřská 
škola rádi omluvili všem, na které z kapacitních důvodů nezbylo místo k sezení. Nepředpokládali jsme 
tak velký zájem o tuto akci u našich spoluobčanů.

/ Iva Mahrová, ředitelka MŠ /

DEN MATEK 

Vranovský
zpravodaj
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16. dubna se nám vrátila, po téměř půlroční odlu-

ce, naše hasičská TATRA. Tu jsme totiž odvezli 

19. října do obce Šmolovy u Havlíčkova Brodu, 

kde fi rma MIKHT prováděla výrobu nové hasič-

ské nástavby. Při výrobě vzniklo spoustu nových 

odkládacích prostor, které nám na staré nástav-

bě chyběly. Zvětšil se i objem nádrže na vodu 

z 6000 na 6600 litrů. Ještě nám zbývá upravit 

držáky hadic, žebříků a vyrobit bednu na nářadí 

a savice. Do budoucna počítáme s navijákem se 

stálotvarou hadicí, který necháme namontovat 

do zadní části nástavby. Cena nové nástavby byla 

470 000 a byla ze 70% hrazena z dotací JMK. Bu-

deme doufat, že nám Tatra po této úpravě vydrží 

dalších 38 let (rok výroby 1978). V letošním roce 

jsme zasahovali při pěti událostech. 4x požár a 1x 

technická pomoc – likvidace nebezpečného hmy-

zu (viz. foto). 14. května byla v Lančově okrsková 

soutěž, kde jsme skončili na 3. místě. 

/ Jan Maurer /

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Výcvik vrtulníkem

Hasičské vozidlo Tatra

Likvidace hmyzu
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M Ě S T Y S  V R A N O V  N A D  D Y J Í
N Á R O D N Í  P A M Á T K O V Ý  Ú S T A V  -  S P R Á V A  S T Á T N Í H O  Z Á M K U  V R A N O V  N A D  D Y J Í

Úterý
5. července 

Sobota
16. července

Neděle
17. července

Středa
20. července

Středa
27. července

Sobota
30. července

Úterý
2. srpna

Středa
10. srpna

Úterý
16. srpna

Úterý 
23. srpna

VRANOVSKÉ 
KULTURNÍ 
LÉTO 2016

P R O G R A M  X X X I V . R O Č N Í K U

Grafika a tisk: Tiskárna WEGATM s.r.o. Znojmo

E V R O P S K Á  K A M E N I N A  Z E  S B Í R E K  U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V É H O  M U S E A  V P R A Z E
Výstava v bývalé kočárovně před vstupní branou do zámku přibližuje jeden z nejucelenějších a nejkvalitnějších souborů kameniny ve střední Evropě. 

T V Á Ř E  A  Z N A K Y  S T V O Ř E N Í
Duchovní témata  v tvorbě renomovaného českého výtvarníka  Karla Rechlíka. Sedmý ročník výstavy v kapli Nejsvětější Trojice.

K R A J I N Y  M É H O  O K O L Í
Výstava fotografií jihomoravského grafika Michala Schneidera v galerii Thayana na prvním nádvoří.

U pořadů v interiérech je počet posluchačů omezen. Objednávky vstupenek v pokladně zámku (tel. 515 296 215, 515 282 088 ) a dále na Infocentru ve Vranově nad Dyjí (tel. 515 296 285). 

Z m ě n a  p r o g r a m u  v y h r a z e n a  !

KAMELOT. Koncert legendární trampské kapely s populárním zpěvákem, kytaristou, textařem a skladatelem ROMANEM HORKÝM. Jako host vystoupí česká

zpěvačka a muzikálová herečka ILONA CSÁKOVÁ. Začátek v 19,30 hodin. Místo - první nádvoří zámku. Vstupné 290 Kč. 

Koncert populární hudební skupiny POZDNÍ SBĚR. Představí melodický folk-rock, ale i country, šansony a jazz. Frontman kapely JIŘÍ PAŘEZ. Jako host

vystoupí brněnský soubor FOLK TEAM. Začátek v 19,00 hodin. Místo - první nádvoří zámku. Vstupné v předprodeji 190 Kč, před představením 250 Kč. 

HOSTINA PRO MOZARTA. Unikátní GOURMET KONCERT spojující mistrovskou hudbu s vysokou gastronomií.. V průběhu stylizované dobové večeře 

s osmi vybranými víny a osmi gastronomickými specialitami od Jana Punčocháře zazní hudba W. A. Mozarta a F. X. Richtera v podání Brno Baroque Tria.

POŘAD ZNOJEMSKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALU. Začátek v 19 hodin. Místo - sál předků zámku. Info a prodej vstupenek na www.hudbaznojmo.cz.

POUTNÍCI. KONCERT POPULÁRNÍ HUDEBNÍ SKUPINY, která proslula osobitým přístupem k stylu bluegrass a country. 

Začátek v 19,30 hodin. Místo - první nádvoří zámku. Vstupné 130 Kč. 

VIVA DIVA. Komponovaný pořad klasického zpěvu a mluveného slova o tom, jak krásné a talentované primadony inspirovaly muže a jaké byly jejich rozmary. 

Zpěv JANA ŠTĚRBOVÁ, mluvené slovo ALFRÉD STREJČEK, klavírní doprovod PETRA KLIMEŠOVÁ. 

Začátek v 19,30 hodin. Místo - hudební salon zámku. Vstupné 130 Kč.

VRANOVSKÁ ROMANCE. Setkání s hudbou, krajinou a architekturou. Hraje DAGMAR VOŇKOVÁ (kytara) a ONDŘEJ SMEYKAL (australské didgeridoo 

a gongy). Akustický poslechový koncert spojující prvky písničkářské a meditativní hudby. Pořad je spojen s ochutnávkou exotických čajů. Počet účastníků

omezen, nutná předchozí rezervace na tel. 774 924 924. Začátek ve 20 hodin. Místo - sál předků a jižní terasa zámku. Vstupné 300 Kč. 

KRÁSKA A NETVOR. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SOUBORU MARKA DOBRODINSKÉHO na motivy francouzské pohádky. Tajemný a romantický

příběh s množstvím světelných a hudebních efektů v sále předků a v dalších interiérech zámku. Délka představení 50 minut. 

Začátky v 19.00, 20.00, 21.00 a 22.00 hodin. Vstupné: 130 Kč - děti do 15 let 90 Kč. Předchozí rezervace nutná na tel. 604 381 520 
nebo prostřednictvím elektronické pošty (agentura.veronika@centrum.cz). 

NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI. Divadelní adaptace známého románu Choderlose de Laclose vypráví příběh milostného mnohoúhelníku zaplněného intrikami

dvou francouzských šlechticů volných mravů. Účinkuje divadlo historie v pohybu “EXULIS“. 

Začátky v 19,30 hodin a ve 21 hodin . Délka pořadu 50 minut. Místo - sál předků zámku. Vstupné 130 Kč. 

JAKUB A JEHO PÁN. Atraktivní divadelní představení na motivy prozaických variací Milana Kundery vypráví příběhy zasazené do Francie 18. století plné

křehkého humoru, moudrosti a jemné erotiky. Účinkuje HOFFMANNOVO DIVADLO UHERSKÉ HRADIŠTĚ. 

Začátek představení v 19,30 hodin. Místo - první nádvoří zámku. Vstupné 130 Kč. 

Vokálně instrumentální KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY z přelomu 16. a 17. století v podání  souboru MUSICA COELI. Sbormistr IVO PRCHAL. 

Na varhany hraje SVATAVA BARÁKOVÁ. Začátek v 19,30 hodin. Místo - zámecká kaple Nejsvětejší Trojice. Vstupné 50 Kč.

Vranovský
zpravodaj
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Nedílnou součástí okolní krajiny při hlavní silnici pří-
jezdu do Vranova vpravo, na horizontu pole, je ne-
přehlédnutelná kaplička, která má tvar trojlístku. Je 
to taková „turistická značka” že už jsme „doma“, nad 
serpentinami Vranova.
Historie  této drobné stavby, která by si také zaslou-
žila opravu, je velmi pozoruhodná. Má blízký vztah 
k panstvu našeho zámku, hlavně ale díky dochova-
nému dokumentu máme dokonalý obraz života doby 
kolem r. 1755.
Při mém bádání ve Znojemském archivu jsem objevila 
kroniku ručně psanou panem farářem Johanem Car-
lem Johnem, který působil ve Vranově jako kněz od 
21. října 1728 a zemřel 30. prosince 1776 – působil 
plných 48 let. Jeho kamenný náhrobek je zachován 
s dobře čitelným jménem. Najdete jej v úplném rohu 
vlevo, vedle kříže před vchodem do kostela.
Kronika je psaná kurentem, a tak mi nezbývalo než 
sehnat znalce tohoto písma a staroněmčiny. Nesnad-
ného úkolu se ujala stará učitelka němčiny z Rakous-
ka, která obětavě provedla překlad ze staro-němčiny 
do němčiny současné. Tak vznikl věrohodný překlad 
o historii této pozoruhodné kapličky.
Začtěte se tedy do dávných časů:
„Obyvatelé Onšova si přáli vlastní místo na modlení, 
aby jim a jejich obci požehnal nebeský Otec. Naplně-
ni zvláštní zbožností a křesťanskou horlivostí pověřili 
mě, Johanna Carla Johna, faráře ve Vranově, abych 

toto jejich přání učinil nejpřednější součástí svých 
zdejších starostí a abych jednal. Roku 1730 jsem tedy 
získal povolení od veledůstojného biskupského úřadu 
postavit a zasvětit v blízkosti této obce Boží muka, 
která byla zasvěcena sv. Anně, sv. Donátu Mučední-
kovi a sv. Isidorovi Rolníkovi.
Ale toto místo k modlitbě bylo důvodem četných stíž-
ností, neboť déšť, chlad a jiný nečas odradil většinu 
lidu v krátkém čase od modlitby růžence. Takže bylo 
snadné očekávat, že si Onšovští budou přát, aby se 
mohli zúčastňovat obecné pobožnosti pod střechou 
na místě zasvěceném Bohu, aniž by byli při tom ne-
příznivým počasím znepokojováni.
Po pokorné žádosti u Její Excelence milostivé paní 
hraběnky Marie Pignatelli se ihned podařilo získat vy-
soké svolení k postavení nové kaple a k tomu tři zlaté 

od hraběnky k položení základního kamene. Zákla-
dy byly vyzděny ještě v pozdním podzimu listopadu 
1754 za velké horlivosti všech obyvatel Onšova v do-
nášení a dovážení stavebního materiálu. Mezi všemi 
má zvláštní zásluhy u Boha, Matky Boží a sv. Anny 
počestný soused Paul Pobisch, muž 75 let, který při 
zdění míchal maltu, podával a pracoval stejně jako 
mladí. Tímto všechny ostatní povzbuzoval.”
…tolik tedy doslovný překlad úvodu z kroniky, z které 
jsem se svolením archivu Znojmo pořídila kopie pasá-
ží, kde jsou záznamy, jak obtížně se sháněly v tehdej-
ší době zlaté a krejcary. 
Tolik tedy k rozšíření znalostí o cenné památce v na-
šem okolí, které bylo dříve samozřejmě součástí zdej-
šího panství.
Kaplička je tedy z r. 1730 a je zasvěcená třem sva-
tým, sv. Anně, sv. Donátovi a sv. Isidorovi.
Mohla bych pokračovat ve zveřejnění překladu dále, 
rovněž jsem chtěla uvést historii platidel, aby byl pře-
hled, jakou hodnotu měl jeden zlatý a krejcar. Ale to 
snad až příště, ať mají slovo i jiní.
Vždy jsem moc ráda, když se mi podaří něco objevit 
a mám prostor se s vámi o zajímavosti podělit. Děkuji 
tímto za možnost  zveřejňování mých příspěvků.   

/ MUDr. Alena Horná /

HISTORIE Božích muk z titulní stránky
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V kostelech máme sochy a obrazy světců. Lidé 
znali jejich životní příběhy, a když je takto měli 
často před očima, stávalo se to pobídkou a po-
vzbuzením řešit životní situace podobně jako 
tito svatí. My, lidé moderní doby, některé svaté 
objevujeme teprve postupně a bylo by škoda, 
kdybychom je neobjevili. Opakovaně žasnu nad 
tím, jak někteří z nich jsou aktuální pro dnešní 
dobu a jak mohou velmi pomoci, jak už svým 
příkladem, tak i svou přímluvou.
Díky opravě našeho kostela ve Vranově, jsem 
kromě jiného takto objevil i sv. Otýlii. Její socha 
už zde byla dávno a to dokonce z dob, kdy na 
Vranovsku převažovalo německé obyvatelstvo. 
Vždyť právě Němci mají k této světici velmi blíz-
ko. Socha stávala v kostele pod kůrem a někteří 
si ji pletli se sv. Lucií. Má totiž v ruce tácek 
a na něm oči. 
Velmi zajímavý je její životní osud. Žila v po-
lovině 7. století v Alsasku, což leží na východě 
dnešní Francie. Byla dcerou mocného hraběte 
Aldaricha a jeho ženy Beresinty. A problémy 
začaly hned.
Když se narodila, mírně řečeno, především to 
nepotěšilo jejího otce, chtěl syna a narození 
dcery viděl jako něco strašného. Ještě horší 
však bylo, že se brzy zjistilo, že je slepá – 
proto ty oči na tácku. Její otec dokonce chtěl 
po matce, aby ji usmrtila – jak je to aktuální 
v případě některých rodičů, kteří dnes usmrcují 
vlastní děti, ještě před narozením a to jen kvůli 
možnému riziku, že by mohlo být sebeméně 
poškozeno. A někdy i jen kvůli nechtěnému 
pohlaví dítěte... 
Matka Beresinta vyjednala kompromisní řešení: 
nechtěné „mimino” svěřili řeholním sestřičkám 
benediktinkám v Burgundsku, v místě vzdáleném 
zhruba dvě stě kilometrů od jejich sídla. Sest-
řičky se mladé šlechtičny ujaly s veškerou péči. 

Svatá Otýlie, aneb v kostele máme zajímavou sochu 

Brzy si však uvědomily, že ji rodiče nenechali 
ani pokřtít – až tak se jí zřekli. A protože to 
byla dcera ze vznešeného rodu, domluvily její 
křest se samotným biskupem – svatým Erhar-
tem z Řezna. A právě při křtu se stalo, že malá 
Otylka, prohlédla a začala vidět. Přestože tuto 
radostnou zprávu vzkázali rodičům, jejich postoj 
se nezměnil a dcera musela zůstat v klášteře. 
To však nebylo ve skutečnosti mínus, ale plus. 
Sestřičky jí totiž věnovaly veškerou péči a kro-
mě výchovy a vzdělání jí předaly i hlubokou 
zbožnost, a tím ji připravily pro nelehké životní 
podmínky tak, aby mohla obstát.
Když už Otýlie dorůstala, zorganizoval jí její 
bratr návrat domů. V domnění, že se otcovo 
srdce obměkčí, sám vše prozradil, ale hrabě 
Aldarich se rozzuřil natolik, že v hněvu svého 
syna zabil. 
Když mu pak došlo, co udělal, velice se zhrozil 
a alespoň souhlasil s tím, že Otýlie už může 
zůstat doma, aIe pouze jako služebná. Nadále 
ji však naprosto nesnášel, což bylo pro toto 
děvče velmi bolestné a těžké.
I v tomto případě však platilo, že Bůh má vše 
rozehráno velmi velkoryse a ti, kdo mu nekazí 
jeho plány tím, že by prosazovali vůli svou nebo 
šli po cestách zlého, zažívají velkolepá vítězství. 
Po nějaké době táta vážně onemocněl a asi si 
domyslíte, kdo se o něho nejvíce v době jeho 
nemoci staral. Byla to právě jeho nechtěná 
dcera Otýlie. Trávila u jeho lůžka spoustu času 
včetně nočních hodin. On však se k ní choval 
stále stejně – mírně řečeno – hnusně. Časem 
však jeho nenávist povolila a to až tak, že ji 
přijal za svou dceru a vztah se uzdravil.
Po nějaké době opět Otýlie u svého otce na-
razila a to, když oznámila, že by se ráda stala 
řeholní sestřičkou. Ani to však nebylo definitivní 
odmítnutí ze strany otce a dorostl k velkorysému 

Vranovský
zpravodaj
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souhlasu a to natolik, že milované dcerce Otýlii 
věnoval hrad Hohenburg. Ona se tam pak stala 
časem představenou 130 sester.
Přestože nás od doby, kdy žila svatá Otýlie, 
dělí více než tisíc let, je její příklad stále velmi 
aktuální. Jistě i vy se setkáváte s lidmi, kteří 
prožívají v našem 21. století podobné problémy: 
nepřijetí ze strany rodičů, nemožnost ovlivnit 
nějakou situaci, která strašným způsobem kom-
plikuje život, vystavení do pozice toho, který 
je nechtěný, nepřijímaný, a to zcela nevinně, 
problémy mezi nejbližšími atp. Jak to řešila 
Otýlie? Modlitbou, pokorou, dobrotou a milo-
srdenstvím. Je třeba zmínit ještě její obrov-
skou vytrvalost. Někteří dnes sice chvíli nasadí 
dobrotu, modlitbu, pokoru a milosrdenství, ale 
když hned nevidí výsledky, upadají do pokušení 
vzdávat se. Bůh má ale obrovské plány a šance 
i pro naše životy. A my mu většinou nedáme 
šanci, abychom mohli zažít jeho velkolepá roz-
uzlení, protože se vzdáme dřív a sáhneme po 
nesprávných řešeních, která ve skutečnosti 
k řešení nevedou...
A ještě jedna aktuálnost ze života Otýlie pro 
současnost: mnoho lidí nemá moc vůli pomáhat 
těm, kteří jim nějak ublížili. Často říkají slova 
typu: přece se nenechám využívat nebo nebudu 
někomu dělat hlupáka… Svatá Otýlie, nepřijetí 
přemáhala láskou i přesto, že z toho neměla 

nic jiného než ponížení, urážky, zlobu. Tuto lásku si určitě vyprosila v modlitbě, člověk sám 
by na to totiž neměl. A nepřišlo to hned. Musela jistě také den co den své rozhodnutí jednat 
s láskou obnovovat a častokrát ji muselo zabolet chování otce, ale vytrvala. Její vytrvalost byla 
odměněna, zloba překonána, hříšník umírněn.
Vyprávěl jsem o svaté Otýlii mariankám – děvčatům, které se snaží následovat Pannu Marii. Před 
vyprávěním jsem se jich zeptal: „Která z vás by se chtěla jmenovat Otýlie?” Všechny ohrnuly 
nos. Zřejmě to v nich vyvolalo vzpomínku na někoho, kdo je otylý, tlustý. Po vyprávění jsem se 
jich zeptal znovu: „Chtěla by některá z vás jméno Otýlie?” Asi dvě se ozvaly, že budou zvažovat, 
že by toto jméno přijaly při biřmování, případně by je možná i daly některému ze svých dětí… 

/ P. Marek Dunda /
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NOC KOSTELŮ SE OPĚT VYDAŘILA

Tentokrát přilákala Noc kostelů do vranovského kostela neče-
kaně mnoho návštěvníků. Během večera se kostel několikrát 
zaplnil. Velký dík patří všem pořadatelům, kteří opět připravili 
velmi zajímavý program. Kromě toho, že již tradičně vystoupil 
náš vranovský varhaník – který je uznávaným odborníkem ve 
svém oboru – Ivo Prchal, při varhanním koncertu velmi pěkně 
vyzněl i recitál Kristiny Šimegové i vystoupení nositelky světo-
vé ceny Antonína Dvořáka mezzosoprán Virginie Walterové. Za 
varhany usedl též profesor pražské konzervatoře Karel Prokop. 
Dalším milým obohacením byla malá večerní hudba v podání 
houslistky Jindry Dvořákové.
Také tentokrát byla do programu zařazena procházka historií 
kostela a prohlídka varhan provázena odborným výkladem. 
Mnozí návštěvníci, kteří náš kostel neznají, jsou udiveni už jen 
tím, jak je krásný. A proč by ne, vždyť je to dům Boží a jako ta-
kový je už trochu předchutí nebe a tam to bude ještě krásnější. 
Celý program Noci kostelů vyvrcholil noční mši svatou.
Tato akce, která probíhá v několika středoevropských zemích, 
má připomenout, že kostely jsou živými místy, kde se krása 
výzdoby, hudby a dalšího umění, setkává se skutečností, že 
chrám je domem modlitby. A právě při noci kostelů si nejeden 
návštěvník v nitru uvědomí to, co už před staletími formuloval 
svatý Augustýn, totiž že duše lidská je od přirozenosti křesťan-
ská. Mnozí lidé si odnášejí z kostela do života něco, co slovy 
nejde vypovědět.
Noc kostelů probíhala i jinde, z těch námi spravovaných to bylo 
v Lančově, v Olbramkostele a v Jeníkově.

/ P. Marek Dunda /

Srdečně zveme občany nejen Vranova nad Dyjí na VRANOVSKOU POUŤ 2016
Program bude pestrý a zde vám představujeme, na co se můžete těšit.

SOBOTA 13. 8. 2016 – KATAPULT REVIVAL ZNOJMO, Hudební skupina HABAKUK, Skupina historického 
šermu „ALBION” – Rytířský turnaj, Ohňová show.
NEDĚLE 14. 8. 2016 – Dechový orchestr „AMATÉŘI z Dobšic

Za minulé období oslavili svá významná jubilea tito naši občané: 
Jaroslav Štancl, Miloš Sklenář, Božena Jurčíková, Leopold Černošek, Adolf Vrba.
Krásné životní jubileum oslavila paní Květoslava Prodělalová – 94. narozeniny a paní Marie Zajácová – 
91. narozeniny.
Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a optimismu do dalších let. 
Narození:
Anna Březinová
Rozloučili jsme se:
Marie Šimečková, Rudolf Mynařík

/ Miroslava Hanáková /

ZVEME NA AKCE

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vranovský
zpravodaj
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Vranov nad Dyjí 
propaguje Českou republiku

Anglický nápis na fotografii v obecním zpravodaji 
nebývá obvyklý. V tomto případě je však cizí 
jazyk na místě.
„Best of the Czech Republic” (v překladu „To 
nejlepší z České republiky”) je v angličtině psaná 
brožura, kterou vydala organizace CzechTouri-
sm, jež se zabývá propagací ČR jako turistické 
destinace v zahraničí. Publikace byla vystavena 
na letošním veletrhu Regiontour a bude posky-
tována mnoha zahraničním organizacím, které 
se zabývají turismem.
Součástí brožurky jsou turistické cíle jako Praha, 
Karlovy Vary, Český Krumlov, Třebíč a další. 
O to více může Vranováky těšit to, že na titulní 
stranu byla vybrána reprezentativní fotografie 
zámku Vranov nad Dyjí.
Lze jen doufat, že tento drobný počin přispěje 
i ke zviditelnění Vranova nad Dyjí ve světě.
A my, kteří zde bydlíme, bychom si měli uvě-
domit, jak krásně tu máme.

ODKAZ NA PUBLIKACI
http://pdf.czechtourism.com/best_of_czech_republic/

/ Ing. Jaroslav Ryšavý, Petra Matulová /

NÁZEV TITULU: „Best of the Czech Republic“
VYDAVATEL: CzechTourism 
Autor fotografi e: Libor Sváček



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /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 false
  /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 false
  /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 (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        5.669290
        5.669290
        5.669290
        5.669290
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


