
zlepšit i tlakové podmínky pro rodinné
domy v ulici ČSLA. Na řadu postupně
přijdou vodovodní řády, rozvody elektři-
ny NN a plynu. Bagry bagrují každý den
od rána do večera tak, aby následující dny
zase mohly všechno zahrnout a znovu 
ujezdit…☺…Již nyní lze rozpoznat, ku-
dy asi povedou komunikace, chodníky 
a kde se budou nacházet jednotlivé par-
cely. Přijďte se podívat. Kolaudace všech
inženýrských sítí, chodníků a místních
komunikací včetně veřejného osvětlení,
je naplánována na září letošního roku. 
K prodeji zbývá posledních sedm sta-
vebních parcel. Příští rok se určitě do-
čkáme na Slunném vrchu prvních dome-
čků, proto neváhejte, ať můžete být mezi
těmi prvními i Vy…☺

V novém areálu TESS se vše při-
pravuje k nastěhování. Probíhají zde
úspěšně stavební práce na kompletní re-
konstrukci zázemí pro zaměstnance tech-
nických služeb. Zpracovává se projekto-
vá dokumentace včetně žádosti o staveb-
ní povolení k vybudování nového sběrné-
ho dvoru. Po prázdninách se budeme
doufám stěhovat.

„Říkáš: miluji déšť, když však prší,
jdeš se schovat, abys nezmokl. Říkáš:
miluji slunce, když však svítí, jdeš se
schovat do stínu. Mám strach, že mi
jednoho dne řekneš: miluji tě.“

(John Lennon)

Šťastný každý den, krásné prázdniny
a léto jen s dobrou náladou plnou úsmě-
vů, Vám přeje

František Mládek, Váš starosta

mává své škole, svým učitelům, kuchař-
kám, uklizečkám, panu školníkovi 
a  mnohým kamarádům. Rozloučí se tak
s první etapou svého života, svého do-
spívání s nabýváním svých základních
vědomostí a zkušeností. Učení však pro
ně nekončí, bude je provázet po celý ži-
vot! Stanou tak před svoji druhou etapou
a já doufám, že všem zůstanou v myslích
i v srdcích jenom ty krásné vzpomínky 
a zážitky z té první. Kolik těch dalších ži-
votních etap ještě prožijí, s jakými pocity,
výsledky, úspěchy a vzpomínkami, zále-
ží už jenom na nich. Chtěl bych nyní po-
přát všem devatenácti absolventům naší
základní školy do dalšího života hodně
štěstí, ať jejich všechny životní etapy sko-
nčí vždy podle jejich představ a přání, ať
jsou to vždy etapy úspěšné. Když však
přijde neúspěch, tím vše nekončí – ba na-
opak, opět začíná! Vážení deváťáci, pře-
ji Vám ty nejkrásnější prázdniny, užívej-
te si je plnými doušky a mějte se moc
fajn. Právě nyní se před Vámi otevírá 

úplně nová kapitola Vašeho života a zce-
la určitě i velká budoucnost. Běžte ji tím
prvním a správným krokem naproti! ☺

„Lidi je třeba učit, jak mají myslet,
a ne to, co si mají myslet.“

(Georg Christoph Lichtenberg)
Vážený učitelský sbore, ostatní za-

městnanci školy, Vám tímto srdečně dě-
kuji za skvěle odvedenou práci v uply-
nulém školním roce a přeji též zaslou-
žené prázdniny a odpočinek.

Slunný vrch se přeměňuje každý
den takřka před očima. Hromady ze-
miny se pohybují, jako při hře škatulata,
škatulata hejbejte se. Jeden den hromady
přibývají, druhý den zase zmizí, aby udě-
laly místo novým. Odkanalizování této
lokality se blíží ke svému konci. Pod ze-
mí zmizely stovky metrů potrubí, desítky
betonových šachet a tuny a tuny betonu.
Další je následují v nekonečných labyrin-
tech výkopů. Buduje se ATS (posilovací
stanice) na podporu průtoku pitné vody,
kde by se měly mimo jiné, především

Vážení a milí spoluobčané, dnes má
svátek Jan, nebo chcete-li sv. Jan
Křtitel. Křestní jméno Jan patří k těm
nejpříjemnějším českým jménům.
Dokazuje to jeho vysoká popularita.
Pochází z hebrejštiny a v České republi-
ce je takřka 296 000 Janů resp. Honzů.
Podle statistiky se jedná o druhé nejčastě-
jší jméno u nás. Všem Janům přeji krás-
ný a pravý letní svátek. Pranostiky praví:
„Na Jana Křtitele skoč do vody smě-
le“, anebo - „na Jána bez deště – bude
pěkně ještě.“ Pěkné počasí máme jistě
před sebou, neboť právě 21. června sko-
nčilo astronomické jaro a nastal tak 
v 00:33:55 hodin, první letní den, letní
slunovrat.

Prázdniny jsou opět za dveřmi.
Přeji všem žákům naší základní školy, ale
i těm nejmladším absolventům z mate-
řské školky a budoucím prvňáčkům,
krásné a nezapomenutelné prázdniny, pl-
né kouzelných zážitků. 

Již za týden našich 19 deváťáků za-
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Váš starosta Vám 

BUDUJE SE ATS... SLUNNÝ VRCH... BAGRY BAGRUJÍ KAŽDÝ DEN...

Základní škola a mateřská škola Svratka
• I v letošním školním roce jsme se zapojili do řady matematických soutěží. Mezi

nejoblíbenější patří soutěž Klokan, které se mohou zúčastnit žáci již od druhé
třídy. Nyní budou uvedena jména nejlepších řešitelů z každého ročníku: 2. třída -
Anna Chmelíková, 3. třída - Barbora Netolická, 4. třída - Daniel Šikl, 5. třída -
Jakub Bureš, 6. třída - Robin Řádek, 7. třída - Leona Landová, 8. třída - Petr Vítek,
9. třída - Josef Jandert. Ze všech jmenovaných žáků nejvíce bodů získal Robin
Řádek, který v rámci okresu Žďár nad Sázavou ve své kategorii obsadil celkově
velmi pěkné 10. místo. Další soutěží byla Pythágoriáda - ta je pro žáky 5. - 8. roč-
níku. Nejvíce bodů v jednotlivých ročnících získali tito žáci: 5. třída - Daniel
Kovařík, 6. třída - Robin Řádek, 7. třída - Lucie Němečková, 8. třída - Martin
Janeba. Daniel Kovařík se jako jediný za naši školu probojoval do kola okresního
a zde obsadil vynikající 1. místo. Letos podruhé jsme se zapojili do soutěže
Pangea. Je to soutěž pro žáky 4. - 9. třídy. Opět budou uvedena jména nejlepších
řešitelů: 4. třída - Stanislava Šedá, 5. třída - Hynek Šiler, 6. třída - Robin Řádek,

7. třída - Petra Pavlíková, 8. třída - Martin Janeba, 9. třída - Karolína Švecová. 
Žákyni 4. třídy Stanislavě Šedé se podařilo v rámci kraje získat 2.místo a jako je-
diné v naší škole postoupit až do finálového kola, které proběhlo 6. května na
Karlově Univerzitě v Praze. Celkově obsadila pěkné 38. místo. Žáci naší školy se
též zapojili do Logické olympiády. Mezi žáky 1. stupně si nejlépe vedla Barbora
Netolická ze 3. třídy - její celková úspěšnost byla 68 %. Stejně jako vloni tak i le-
tos se za 2. stupeň nejlépe dařilo Davidu Stodolovi - jeho celková úspěšnost byla
krásných 86%. Poslední matematickou soutěží byla matematická olympiáda. 
V okresním kole naši školu reprezentovalo celkem 10 žáků. Nejlépe se dařilo
Robinu Řádkovi ze  6. třídy, který z 18 možných bodů získal bodů 14, obsadil tak
10. místo a pyšní se titulem úspěšný řešitel. Titul úspěšný řešitel okresního kola
matematické olympiády též získali tito žáci: Adéla Řádková, Šimon Řádek (oba
ze 6. třídy), Petr Vítek (8. tř.) a Josef Jandert (9. tř.). Nejen žákům, kterým se po-
dařilo obsadit přední místa blahopřejeme a doufáme, že všem zájem o matemati-

ku vydrží i nadále.  Jana Suchá
•  V pátek 6.5. se žáci 1.stupně zúčastnili ve
vzdělávacím centru na Křižánkách besedy 
o animovaném filmu s Cyrilem Podolským,
spoluautorem Krysáků. Zpáteční cesta příro-
dou umocnila zážitek ze zajímavého dne.
•  Ve středu 25.5. se žáci druhého stupně v mě-
stské knihovně setkali s Jarmilou Štulíkovou,
ležáckým dítětem. Děkujeme vedoucí knihov-
ny Marii Polákové a paní Zdeňce Doležalové
za zprostředkování  mimořádného zážitku.
• Den dětí v naší MŠ jsme pojali neobvyklou

Den dětí v MŠ
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formou. Kostýmem se pro tento
den stalo pyžamo. Hned ranní pro-
gram začal poněkud netradičně a to
rozcvičkou na zahradě školy.
Provozní zaměstnanci i paní kucha-
řky s námi „táhli za jeden provaz“ 
a opravdu naruby nám připravili
svačinku - menší děti našly svůj
chleba na obraceném talíři a děti
větší si v tento den namazaly poma-
zánku na chleba samy. Program na-
dále pokračoval na zahradě školy,
kde proběhlo několik soutěží.
Slalom mezi kužely, prolézaní pod
provazem, věšení kolíčků a soutěž,
kdy si děti oblékaly věci, co nej-
rychleji uměly. Ke dni dětí patří 
i okamžiky, které děti jen tak ve
školce neprožijí, proto jsme se spo-
lečně vydali na zmrzlinu. Poté nás
ve školce ještě čekal oběd, kde jsme
prvně jedly hlavní chod- lžicí a na
závěr polévku vidličkou. Celý den
jsme si náramně užili, prožili jsme
kopec srandy a vyzkoušeli zase ně-
co nového!       Za MŠ J.Šírová

• Děti z mateřské školy a žák 1.třídy Roderik Ducheček byli v sobotu 28.5.2016 
v Jimramově při příležitosti oslav 170 let od narození Jana Karafiáta za svá vý-
tvarná díla na téma Broučci oceněni. Blahopřejeme.

• Letošní pohádkový les začal ve Švédsku u Pipi dlouhé punčochy, pokračoval 
v Polsku u Lolka a Bolka, třetí zastávkou bylo USA a Tom a Jerry, po té jsme ve
Velké Británii navštívili Harryho Pottera, ve Francii Pinocchia, v Rusku Mrazíka
a skončili jsme v Mexiku, protože všichni jsou už v Mexiku. ☺ Velké poděkování
patří: žákům a zaměstnancům ZŠ a MŠ, Svazu zdravotně postižených Svratka,
SK Svratka, Svrateckým Valkýrám, Odborové organizaci Mars.a.s, hasičům, ju-
nákům, firmě Holických a všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu akce, MěÚ
a panu Miloši Kubíčkovi za zafinancování celé akce, firmě E.ON  a panu Aleši
Dudkovi  za sponzorské dary

• Děkujeme firmě Floristika Svratka za osázení památníku osvobození. 
Za ZŠ a MŠ Iva Kopecká

ZŠ výlet 1. třída

Základní škola 
a mateřská škola Svratka

Osudy lidických a ležáckých dětí
Dne 25. května 2016, se uskutečnila v naší knihovně přednáška pro 6. – 9. ročník
ZŠ na téma „Osudy a cesty lidických a ležáckých dětí“. 

Bylo nám velikou ctí v osobě přednášejících přivítat paní Jarmilu Doležalovou,
roz. Šťulíkovou a její dceru Jarmilu Doležalovou ml.. Paní Jarmila Doležalová-Šťu-
líková se narodila v roce 1939 v ležáckém mlýně. Spolu se svou mladší sestrou
Marií přežila vypálení obce Ležáky. Jako jediné se zachránily. Tehdy Jarmile byly
teprve 3 roky a sestře Marií necelých 15 měsíců. Obě sestry byly vybrány nacisty 
k poněmčení.

V červnu 1946 si je jejich dědeček po návratu z koncentračního tábora vzal zpět
do opatrovnictví. Deset členů jejich rodi-
ny bylo popraveno či zemřelo, další čtyři
nacisté věznili. Život sestrám Šťulíkovým
v roce 1946 začal znovu od nuly, v zemi,
jejíž jazyk už zapomněly.

Vyprávění bylo velmi emotivní a něk-
terým i ukáply slzy. Není se co divit, po-
kud pomyslíme na to, že paní Doležalová
vše opravdu prožila na vlastní kůži. Je ne-
uvěřitelné, že lidé, kteří toto přežili, kteří
přišli o rodiny a přátelé, našli sílu žít a mít
opět rodinu a mluvit o tom dál.

Je důležité znát minulost, abychom mohli ovlivnit budoucnost.
To, co se stalo 10. června 1942 v Lidicích a 24. června 1942 v Ležákách, už by

se nikdy nemělo opakovat.                           S úctou a poděkováním Marie Poláková 

Výstava obrazů
110.výročí narození našeho rodáka malíře Rudolfa Hanycha připomíná vybraná kolekce jeho
obrazů z Vysočiny, kterou je možno shlédnout od 24.června do 3.září v Městském Muzeu a
Galerii Hlinsko souběžně s akcí Výtvarné Hlinecko.
I s odstupem času neztratila Hanychova plátna na působivosti, svou osobitou a pravdivou
výpovědí se po právu vřazuje do bohaté krajinářské tradice. Jeho uměleckým programem bylo
zobrazit milovanou krajinu ve všech ročních obdobích a proměnlivých náladách. Zachytil tak
pro nás i mnoho motivů a půvabných zákoutí, které existují dnes už jen na jeho obrazech.

Hasiči informují

Malé ohlédnutí do 
svratecké fotbalové historie   

Půl roku je pomalu za námi a při pohle-
du zpátky je uděláno mnoho práce.
Stručně připomenu akce, které již
proběhly. 

5.3. proběhlo v Herálci získání od-
bornosti mladých hasičů, kde mladí ha-
siči museli prokázat své znalosti, aby
získali odbornost mladého hasiče a ved-
li si zde opravdu dobře.  18.3. proběhlo
školení nositelů dýchací techniky v za-
kouřeném prostoru, kde museli hledat
například plynové bomby a vyhledání
osoby, zároveň proběhlo školení zása-
hové jednotky. 2.4. za účasti okolních
sborů cvičení mladých hasičů v tělocvi-
čně ve Svratce.  9.4. již tradičně, jako
každý rok, proběhlo setkání hasičů -  se-
niorů, letos v Herálci.

7.5. se konala okrsková soutěž 
v Herálci za účasti Herálce, Křižánek,
Chlumětína a Svratky v požárním útoku
a štafetách. Soutěžili muži, ženy, dorost,
žáci mladší a starší. Naše ženy získaly
třetí místo a muži druhé.  

21.5. proběhla soutěž dorostu 
v Bystřici nad Perštejnem, které jsme se
také zúčastnili.  

28.5. ve Ždáře nad Sázavou okresní
kolo hry Plamen-jarní kolo . 4.6. probě-
hla soutěž v útoku
a štafetách za
účasti okolních
sborů v Krásném. 

Práce s mládeží
je velice náročná 
a důležitá, proto si
toho važme a dě-
kuji všem našim
členům, kteří se 
o naši mládež sta-
rají. Každé pondě-
lí se schází a pilně
cvičí. Díky. 

Velkou starost nám také dělá zastara-
lá technika cisterna CAS 25. Letos již
proběhly opravy brzdového válce, pali-
vového systému, vodního systému,
chladiče, vodního čerpadla. Tyto opravy
většinou zajišťujeme svépomocí, mno-
ho hodin strávených ve svém volném
čase, někdy i na úkor dovolené. Musím
strašně poděkovat týmu, který se stará 
o techniku.

11.6. se konal 10. ročník hasičení ve
vodním fotbale v Mostě za účasti dvou
našich týmů - mužů a veteránů. Naši
muži předvedli neskutečný výkon bez
jediné porážky, s jednou remízou získa-
li první místo a přivezli krásný pohár.
Veteráni získali páté místo. Smůlou by-
lo, že 3 vteřiny před koncem dostali gól
a to je vyřadilo z postupu. Nemají se za
co stydět, tento zápas skončil pro ně 4:5,
po celou dobu to byl těžce vyrovnaný
zápas. Ve Svratce by se měl konat tento
fotbal 23.7. , přijďte nás podpořit.

Zásahová jednotka měla letos tři
výjezdy Integrovaného záchranného
systému a několik technických pomocí.

SDH Svratka Jiří Cach, 
starosta sboru

Město Svratka Vás srdečně zve 
na tradiční letní výstavu obrazů:
Marta Kovaříková – OBRAZY

Společenská místnost nad knihovnou, 3.-31.7.2016
Otevřeno denně mimo pondělí, 10-12 / 13-16

ZŠ výlet 2. třída

Psal se rok 1941, 18. října.
ZPRAVODAJ ČESKOMORAV-
SKÉ VYSOČINY – str. 4.
SK. Slavoj Vortová – SK. Svratka 2:0
(nedohráno). V mistrovském zápase ve
Vortové nastoupila Svratka bez Neděli
a se zraněným Suchým. Jistě na sto
příznivců se přišlo podívati a povzbudi-
ti a zároveň i ochrániti své hráče. Jim
patří dík za přítomnost na hřišti, neboť
jinak několik osamocených hráčů by
poznalo útulné místnosti nemocnice.
Zápas byl svěřen mladému rozhodčímu
p. Starhoňovi z Pardubic, který dobře
začal, ale na vlídné upozornění do-
mácího publika, nebude-li pískati, „že
mu bude roztržena huba“, couvnul před
nátlakem a pískal jen co musel.
Slušnost a technická zdatnost svratec-
kých hráčů ztroskotala na hráčích

Vortové, kteří hráli za pokřiku systé-
mem „železný nápor“, proti němuž by
hostům nepomohly ani krunýře.
Nejprve byl zraněn sprostým způso-
bem Nekvinda, který byl 20 minut mi-
mo hru a potom již statoval. Dalšími
obětmi byli Hajný a Suchý. V té době
získali domácí dvou laciných úspěchů.
Jedna branka byla vlastní a druhou jim
pan rozhodčí daroval, když míč byl
hrán půl metru za lajnou v autu. Tím
bylo však umění domácích vyčerpáno 
a jen brutální bezohlednou hrou ukazo-
vali, že jsou pány na hřišti. Předseda
SK. Svratky vyzval pak své hráče, aby
opustili kolbiště, což však z pochopitel-
ných důvodů nemohli udělati. Část
svrateckého obecenstva opustila hřiště
a v napjaté atmosféře se dohrál poločas.
V druhé půli zatlačili hosté domácí do
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Chrámový sbor při kostele sv. Jana Křtitele Vás zve na

Večer duchovní hudby
v sobotu 23. 7. 2016 v 19. hodin
v kostele sv. Jana Křtitele ve Svratce
varhanní skladby, sólový zpěv, sbor Svatojánek
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Usnesení
U S N E S E N Í z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRATKY,
konaného dne 26. 5. 2016  od 17.00 hodin na MěÚ
44. Zastupitelstvo města schvaluje: 
a/ Program zasedání zastupitelstva města. Návrhovou komisi tohoto zastupitelstva: Petr

Bureš, Ing. Igor Fiala. Ověřovatele zápisu a usnesení z tohoto zasedání: František
Peňáz, Božena Hromádková.

b/ Způsob hlasování zastupitelstva – vždy veřejně, se jmenovitým zápisem v případě, že
přítomní zastupitelé hlasují různě.

c/ Smlouvu s SVK Žďársko o poskytnutí finančního příspěvku – síťování - lokalita
Slunný vrch /výstavba vodovodu a splaškové kanalizace/.

d/ Smlouvu č. 014330037221/001  o  zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce.
e/  Smlouvu č. 1030018461/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi 

Městem Svratka a E.ON Distribuce.
f/ Účetní závěrku včetně výsledku hospodaření města za účetní období 2015, sestave-

nou ke dni 31. 12. 20154.
g/ Závěrečný účet města a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez vý-

hrad.
h/ Vstup Města Svratky do nově vzniklého dobrovolného svazku obcí Mikroregion 

Žďársko.
ch/ Smlouvu č. 2016064 mezi Městem Svratka  a firmou Asecol, a. s.o finanční podpo-

ře z Fondu Asecol ve výši  40 000 Kč.
i/ Prodej pozemku p. č. 1307 o výměře 1125 m2 v k. ú. Svratka ing. Josefu Nadrchalovi

– Liberec a Daně Nadrchalové – Jeřmanice za stanovenou částku 300 Kč bez DPH/1
m2.

j/ Prodej pozemku p. č. 1305 o výměře 1000 m2 v k. ú. Svratka ing. Petru Nadrchalovi,
Žďár nad Sázavou za stanovenou částku 300 Kč bez DPH/1 m2.

k/ Prodej pozemku p. č. 251/15 v k. ú. Svratka o výměře 35 m2 Františku Filipi, Marcelu
Filipi a Františku Filipi ml. Za 50 Kč/1 m2.

l/ Prodej pozemku p.č.1133/12 v k.ú. Svratka o výměře 15 m2 Pavlu Zástěrovi za 50
Kč/1 m2.

m/ Záměr prodeje části pozemku p.č. 1134/24 v k. ú. Svratka /zastavěná plocha u domu
č.p.79/ o celkové výměře 43 m2.

n/ Záměr prodeje pozemků p. č. 198/2 a 200/4 v k. ú. Svratka a p. č. 12/1 a 14/1 v k. ú.
Moravská Svratka.

o/ Veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Svratka a Městem Žďár nad Sázavou na výkon
přenesené působnosti podle ustanovení § 40, odst. 5, písm. b/ zákona č. 13/1997 Sb.
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

p/ Příjem dotace ve výši  67 000 Kč z Fondu Vysočiny, programu Sportoviště 2016, 
určené na rekonstrukci sauny v tělocvičně ZŠ.

45. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a/ Zprávu o činnosti rady města.
b/ Zprávu o hospodaření města za měsíce leden a duben 2016.
c/ Zápis do kroniky města za rok 2015.
d/ Projekt a rozpočet na stavbu nové komunikace v průmyslové zóně /areál býv. JZD/.
e/ Přidělení dotace ve výši 30 000 Kč pro SDH Svratka.

Nabídka volného bytu v domě s pečovatelskou
službou ve Svratce „Šťastný domov u Řivnáče“
Jedná se o byt v 1.NP, kuchyňka + pokoj, koupelna s WC a zádveří. Vstup 
i byt jsou bezbariérové. Byt s pečovatelskou službou je možno pronajmout 
k bydlení zejména seniorům, osobám se sníženou soběstačností a osobám
zdravotně postiženým, kteří nepotřebují komplexní ústavní péči.

Žádost o přidělení bytu mohou podat:
a/ zájemci ve věku 70 let a více
b/ žadatel je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby dle zákona č.

108/2006 Sb. o soc.  službách.
Bližší informace je možno získat na MěÚ Svratka, nebo přímo v DPS

Svratka /bývalá MŠ/ u paní Marie Polákové, mobil 774 225 400.

Upozornění pro majitele psů
Městský úřad Svratka upozorňuje majitele psů na povinnost přihlásit a za-
platit poplatek  za každého psa staršího 3 měsíců.

Poplatek je stanoven ve výši 400 Kč  za prvního psa, za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele 600 Kč.

Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů,
nebo poživatel sirotčího důchodu, činí 200 Kč  za kalendářní rok. Za druhého
a každého dalšího psa téhož držitele činí poplatek 300 Kč.

Poplatek byl splatný ke dni 31. 3. 2016. 
Žádáme občany, kteří svého psa dosud nepřihlásili nebo kteří poplatek ne-

uhradili, aby tak učinili v nejbližším možném termínu.
Poplatek je možno uhradit na účet č. 2227751/0100, VS 1341, SS č. známky

nebo v hotovosti na MěÚ.

Platby za odpady rok 2016 - informace
Sazba poplatku činí 550 Kč  za občana s trvalým pobytem ve Svratce a dále
550 Kč za nemovitost sloužící k rekreaci. Termín splatnosti poplatku byl do
31.5. 2016.

Poplatek může být uhrazen převodem na účet města č. 212510512/0600, varia-
bilní symbol 1340, konstantní symbol 0308, specifický symbol – popisné číslo ne-
movitosti, poštovní poukázkou nebo  v hotovosti na Městském úřadu.

Malé ohlédnutí do 
svratecké fotbalové historie   
obrany. Hráč Kozel byl kapitánem do-
mácích Káďou varován a raději opustil
hřiště. Byl to signál pro vortovské.
Obránce hostí Bureš byl napaden
Laštovičkou a ještě jedním vítečníkem
Vilímkem. Soudce byl v té chvíli bez-
mocen a nemohl ani zápas ukončiti.
Obecenstvo domácích vtrhlo do hřiště 
a hráči hostí měli co dělati, aby před

rozníceným davem, z nichž si někteří
počínali jako ztíženi amokem, dostihli
klubovní místnosti. Nejsmutnější ze
všeho bylo také napadení brankáře hos-
tí domácím brankářem Boháčem. –
Důsledek: SK. Svratka přerušuje s SK.
Slavoj Vortová veškeré sportovní 
a přátelské styky.

(Pokračování příště)

Vstupenky 
na úžasné
vyprávění
spisovatelky
Marie Formáč-
kové o životě
slavných osob-
ností, můžete
zakoupit v pe-
kárně Borová
nebo v salonu
Blanky Sá-
dovské. 

Součástí 
vstupenky je 
i místenka. 

Těšíme se 
na vás!

mutace SVRATKA:_SVRATKA.QXD 18.6.2016 21:12 Stránka 3



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /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 true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /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 600
  /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 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /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 [1360.630 1360.630]
>> setpagedevice


