
 
 
 

Obecní vodovod 
 

Velkým problémem uplynulého roku bylo časté zakalení vody drobnými částečkami jílu 
a rzi. Provozovatel VaK Břeclav jen zdráhavě přistupoval k pravidelnému odkalení potrubí. 
V říjnu 2001 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí týkající se nově vybudovaného obecního 
vodovodu. Prakticky ve stejnou dobu byl zkolaudován také nový přivaděč pitné vody z Brna, 
známý pod názvem Vírský oblastní vodovod (VOV) II. etapa.  

Obecní rada vypsala v závěru roku 2001 výběrové řízení na provozovatele našeho 
vodovodu. Ze čtyř oslovených firem vybralo zastupitelstvo Brněnské vodárny a kanalizace 
(BVK). Cena vody pro rok 2002 byla dohodnuta na 19,21 Kč/m3. Pro srovnání VaK Břeclav 
má na rok 2002 cenu vody 22,68 Kč/m3. Od 2. ledna jsme připojeni na VOV. 

Změna provozovatele by měla dlouhodobě zajistit zvýšení kvality vody a umožnit 
placení vodného v inkasu. Pro ty, kteří dosud nejsou připojeni na vodovod, se podmínky pro 
vybudování vodovodní přípojky o poznání zpřísní. Hromadnou kolaudaci již vybudovaných 
vodovodních přípojek plánujeme na II. čtvrtletí tohoto roku. Celá obec bude rozdělena na 
několik částí a každá část bude kolaudována v průběhu jednoho dne. 

 
 

Kanalizace a ČOV 
 

Od podzimu roku 2000 do července 2001 probíhaly práce a jednání o možnosti 
financování výstavby naší kanalizace a ČOV z fondu ISPA Evropské unie. Bohužel koncem 
léta loňského roku zaujala příslušná komise definitivně stanovisko, že podpoří pouze 
výstavbu a rekonstrukce čistíren odpadních vod pro více než 10 000,- obyvatel.  

Obecní rada operativně rozhodla o vypracování žádosti na Státní fond životního 
prostředí a na Ministerstvo zemědělství o finanční podporu této stavby. Jejich stanovisko 
budeme znát do konce prvního pololetí letošního roku. Již předem je třeba přiznat, že 
podmínky těchto institucí nejsou tak výhodné jako podmínky EU. 

Za jediné pozitivní události loňského roku na tomto úseku můžeme označit pouze 
vydání územního rozhodnutí o připojení Nesvačilky na naši čistírnu odpadních vod a dále 
písemně projevenou bezvýhradnou podporu celé stavbě ze strany jak okresního, tak krajského 
úřadu. 

 

Víceúčelové hřiště za Orlovnou 
 

8. května 2001 bylo slavnostně otevřeno víceúčelové hřiště s umělým povrchem za 
Orlovnou. Na jeho ploše jsou různými barvami vyznačena a plně vybavena dvě hřiště na 
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volejbal (jedno z nich i na nohejbal), tenisový kurt, hřiště na basketbal, hřiště na malou 
kopanou a házenou a tréninková tenisová stěna. Pro školní děti je vybudováno doskočiště.   

Dnes už je využívání tohoto sportoviště samozřejmou součástí každodenního života 
moutnické mládeže i dospělých. Uskutečnilo se zde i několik turnajů ve volejbale a malé 
kopané. 

Narostlo rovněž sportovní využití prostor Orlovny (stolní tenis, badminton, posilovna). 
Pro sportující jsou k dispozici šatny, sprchy a drobné občerstvení.  

Od března do listopadu je hřiště v provozu denně od 14.00 do 21.00 hodin. V zimě je 
provoz o hodinu kratší. O dodržování provozního řádu se stará správce, který je přítomen po 
celou provozní dobu. Objednávky přijímá na telefonním čísle 44 24 86 04. Mládež do 18ti let 
má vstup zdarma. Pravidelní návštěvníci z řad dospělých mohou získat až 50 % slevu. Se 
správcem je také možno dohodnout využití hřiště mimo obvyklou provozní dobu. 

Je dobré si připomenout, že toto hřiště bylo postaveno s myšlenkou protidrogové 
prevence. Bylo by však naivní si myslet, že stačí vybudovat sportoviště a poručit mladým ať 
tam jdou. Ideální je, když dospělí a zejména rodiče dají svým dětem dobrý příklad. Sport 
přece není jen pro ty, kteří ho perfektně ovládají.  

  
 

Kulturně společenské a sportovní akce 
 
Zimní silniční běh, pořádaný Jednotou Orla Moutnice pravidelně od roku 1990, je dnes 

již celorepublikově známou záležitostí. Obdobně je znám i šachový turnaj, který organizačně 
zajišťuje paní Pavla Vymazalová. 

V loňském roce se Moutnice už podruhé ocitly i v kalendáři mezinárodních akcí. 
Cyklistický závod Interserie – juniorů se jel zásluhou Jiřího Buchty opět na okruhu Moutnice 
– Těšany – Nesvačilka. Navzdory chladnému počasí se závod vydařil a brněnští pořadatelé 
odjížděli velmi spokojeni. 

Naši občané byli v loňském roce svědky dvou unikátních mezistátních fotbalových 
utkání. Nejprve se Karlu Hrdličkovi podařilo uspořádat zápas moutnického výběru 
s brazilskými internacionály. Díky počasí a kvalitní hře obou mužstev budou mít fotbaloví 
fanoušci ještě dlouho na co vzpomínat. 

Je určitě škoda, že naopak počasí nepřálo fotbalovému zápasu mezi politiky KDU-ČSL 
a slovenského KDH uskutečněnému rovněž na našem fotbalovém hřišti. Déšť a vítr odradil od 
návštěvy tohoto utkání řadu diváků a podmáčený terén značně snížil úroveň hry. Když se 
navíc nešťastně zranil náměstek slovenského ministra zahraničních věcí Fígeľ, který 
zodpovídá za vyjednávání vstupu Slovenska do EU, bylo utkání předčasně ukončeno. 

Moutnický fotbal má dnes neuvěřitelně širokou základnu: 2 přípravky, 2 družstva žáků, 
2 družstva dorostenců, 2 týmy mužů a „staré pány“. Když k tomu připočteme i předchozí 
významné akce, je každému jasné, že jedno fotbalové hřiště nemůže takový nápor zvládnout.  

Z obecního rozpočtu byl proto zakoupen další pozemek a SK s podporou státu a Agro 
MONETu provádí komplexní rekonstrukci svého areálu včetně přesunu vodárny. Výsledkem 
mají být dvě kvalitní travnatá hřiště a tréninková plocha s umělým osvětlením. Postupně 
budou také nahrazeny staré topoly kolem hřiště novou zelení. 

 
Již druhým rokem jsme pořádali tradiční hody v sousedství fotbalového areálu. Vedle  

nově vybudovaného dětského hřiště zde vyrostlo pódium pro muzikanty a betonový taneční 
parket, který je však prozatím příliš prašný. Přesto hodnotí většina občanů přesunutí 
hodových zábav a atrakcí do tohoto prostoru pozitivně. 

Začátkem prosince se již pošesté konala v Orlovně výstava archivních vín spojená 
s ochutnáváním. Mezi odborníky i širokou veřejností je tato akce hodnocena mimořádně 



příznivě. Moutnickým vinařům patří právem poděkování za šíření dobrého jména naší obce 
do širokého okolí. 

V roce 2002 se hody uskuteční 1. září a výstava archivních vín bude 8. prosince. 
 

 
 

Kabelová televize 
 
Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku se potvrdily zprávy o definitivním vypnutí 

mikrovlnného šíření placených televizních kanálů (HBO, Spektrum a SuperMax). Obecní 
úřad operativně dohodl s provozovatelem předváděcí akci levnějších programů, které by 
mohly částečně toto vysílání nahradit. Následoval rozsáhlý průzkum sledovanosti 
jednotlivých kanálů a mimořádná akce pro usnadnění připojení ke kabelové televizi. 
Z výsledků průzkumu vyplynulo, že je jen malý zájem o cizojazyčné stanice. Naproti tomu se 
ukázal překvapivě velký zájem o zachování vysílání kanálu Spektrum, ale i SuperMax a 
HBO.  

Provozovatel zpracoval finanční odhad nákladů, které musí obec vynaložit na udržení 
dosavadní programové nabídky. Zastupitelstvo po velkém váhání nakonec tuto investici 
schválilo (bez Hallmarku). Jedinou změnou v programové nabídce prozatím bude hudební 
kanál MTV místo stanice Polsat. 

Do konce ledna 2002 se musel každý uživatel kabelové televize rozhodnout, zda si i 
nadále dopřeje poměrně luxusní televizní nabídku a bude za ni platit nemalé peníze, nebo se 
uskromní a část nabídky si nechá odfiltrovat. Nabídka vypadá následovně: 

- základní – ČT1, ČT2, Nova, Prima, Markíza, ORF1, ORF2, SAT1, Pro7, MTV, 
Eurosport v české verzi a Infokanál (70,- Kč měsíčně) 

- rozšířená – základní + Spektrum a SuperMax (110,- Kč měsíčně) 
- úplná – rozšířená + HBO (359,- Kč měsíčně) 

Poplatky budou vybírány tak, že 249,- Kč za HBO se bude v inkasu objevovat každý měsíc, 
zatímco zbývající poplatky budou i nadále v inkasu jednou za čtvrt roku. 

 
 

Internet 
 

Zákon 106/1999 Sb. stanoví pro obce povinnost umožnit od roku 2002 dálkový přístup 
k povinně zveřejňovaným informacím. Vzhledem k tomu, že internetovou adresu 
www.moutnice.cz si zaregistrovala pirátská firma s cílem prodat tuto adresu obci za nemalé 
peníze, zvolila rada adresu www.oumoutnice.cz.  

Ve spolupráci s okolními obcemi a panem Pavlem Dostálem vznikla jednotná titulní 
stránka (viz obrázek). Obsah stránek je doplňován postupně tak, aby do konce prvního 
pololetí bylo zákonu vyhověno beze zbytku, a aby případní zájemci o dálkovou komunikaci 
s obecním úřadem mohli využívat adresu podatelna@oumoutnice.cz. Prozatím lze posílat 
poštu přes internet na adresu moutnice@iol.cz.   

 
V loňském roce byl přestavěn počítač v družině naší Základní školy a zapojena rychlá 

telefonní linka (ISDN) tak, aby čtenáři místní knihovny mohli v půjčovních hodinách 
využívat také informací šířených po Internetu. 

V rámci průzkumu sledovanosti kabelové televize byla položena i otázka, zda by 
majitelé kabelových přípojek uvítali přístup k Internetu prostřednictvím existujícího 
kabelového rozvodu. Celkem 25% účastníků tohoto průzkumu odpovědělo kladně. Potřebná 
investice by představovala při dnešních cenách téměř 1 milion korun. V letošním roce proto 



nebude realizovaná. Přesto neustále sledujeme cenový vývoj v této oblasti a hledáme 
nejvhodnější způsob realizace v dalších letech. 

 

Půjčky občanům 
 

Díky finančním prostředkům z Ministerstva pro místní rozvoj má obec Moutnice Fond 
podpory bydlení. V roce 2000 využilo půjčku z tohoto fondu celkem deset rodin na zlepšení 
podmínek svého bydlení. V loňském roce bylo schváleno 11 žádostí. Vzhledem k tomu, že 
celkový požadavek převyšoval možnosti obce, byly některé žádosti mírně kráceny. 

Prozatím nebyly zaznamenány vážnější problémy ve splácení poskytnutých půjček. 
V roce 2002 budou žádosti přijímány opět do 31. března. Formuláře jsou k dispozici na 

obecním úřadě. Přijatá vyhláška, která poskytování půjček upravuje, zůstává beze změny.  
 
 

Pozemková úprava a cesty 
 

Rozhodnutí pozemkového úřadu o komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území 
Moutnice (tzv. druhé rozhodnutí) nabylo právní moci v červnu loňského roku.  

Stalo se tak bohužel těsně před přechodem katastrálních úřadů na nový informační 
systém. Toto programové vybavení, které usnadňuje přístup k datům katastru nemovitostí po 
Internetu z kteréhokoli místa v našem státě, zkomplikovalo práci katastrálního úřadu Brno-
venkov natolik, že rozhodnutí o komplexní pozemkové úpravě není dodnes zapsáno na 
jednotlivých listech vlastnictví. Nejnovější slib ředitele KÚ je, že zápis pozemkové úpravy 
bude dokončen začátkem března 2002. Digitalizace intravilánu je slíbena na rok 2003. Tím by 
měla naše obec dořešeno vše, co souvisí s evidencí nemovitostí.  

Potěšitelná je také snaha občanů zapsat do katastru nemovitostí novostavby, které tam 
dosud zapsány nebyly. 

 
Okresní pozemkový úřad zadal koncem minulého roku výstavbu první polní cesty 

vyplývající z pozemkové úpravy jihozápadně od střediska Agro MONETu. Letos pokračují 
projekční práce týkající se cesty kolem záhumenků směrem k Nesvačilce a protierozní 
opatření (větrolam) na Prašnicích. Cesta kolem AgroMONETu má být dokončena v dubnu 
tohoto roku. Na ni naváže stavba cesty k Nesvačilce. Cesta a větrolam na Prašnicích se začne 
budovat v závěru letošního roku. 

Přítomnosti stavební firmy hodlá obec využít k dobudování některých navazujících 
úseků místních komunikací. Vše samozřejmě závisí na možnostech obecního rozpočtu. 

 
 

Demolice a úpravy prostranství 
 
Snaha obecního zastupitelstva o postupné zlepšování vzhledu veřejných prostranství 

vyústila v loňském roce v odstranění nefunkčního objektu, který v minulosti krátce sloužil 
jako vodojem na pitnou vodu pro ZŠ a MŠ. Podobně byla  vykoupena a zbourána garáž pana 
Čermáka před Hasičskou zbrojnicí.  

Obec dále vykoupila domek po paní Palkovičové a prozatím odstranila plot a drobné 
objekty ze zahrady tohoto domku. Do konce letošního roku bude zbourán i tento dům. 



 
Stav bývalé restaurace Morava se v uplynulém roce nezlepšil. Demoliční práce na 

odstranění bortící se severní terasy a schodiště jsou finančně velmi náročné a postupují 
neúnosně pomalu. Přesto musí být prostranství kolem Moravy upraveno do letošních hodů. 

V létě loňského roku zpracovali tři architekti studie vnějšího vzhledu a vnitřního využití 
tohoto objektu. Zastupitelstvo vybralo jako nejvhodnější studii Ing. arch. Barbory Jenčkové. 
Letos by měly projekční práce pokračovat. 
 

Komunální odpad 
 

Moutnice patří k obcím, kde platba za komunální odpad je již čtvrtým rokem 
rozpočítána na jednoho obyvatele. V loňském roce se podařilo vybrat tyto peníze od všech 
občanů, byť ve třech případech s velkým zpožděním. Po tři roky se nám také dařilo 
nezvyšovat platbu za komunální odpad a inflační nárůst cen svozové firmy utlumit 
v celkovém hospodaření obce. 

Parlament provedl v létě loňského roku dvě úpravy zákonů souvisejících s likvidací 
komunálního odpadu a s výběrem příslušných poplatků. Povinnost rozpočítat cenu likvidace 
odpadů na jednotlivé občany platí od roku 2002 pro všechna města a obce bez výjimky (velká 
města s tím mají řadu problémů). Současně poslanci zvýšily povinné odvody do státního 
rozpočtu za uložení odpadu na skládku. Nárůst představuje asi 65,- Kč na jednoho 
občana.Vlastní platba za svoz popelnic se stala součástí zákona o místních poplatcích. 

Obecní zastupitelstvo proto upravilo obecní vyhlášky o odpadech a o místních 
poplatcích. Z vyhlášky o odpadech vyplývá, že od letošního roku se zvyšuje rozsah separace 
odpadů o plasty a papír. Příslušné kontejnery ( spolu s kontejnery na sklo ) jsou v obci na pěti 
místech: u pošty, u bývalé požární nádrže, u bývalé restaurace Morava, za Stavoartiklem a u 
kapličky.  

Dále jsme museli přistoupit na požadavek firmy A.S.A., aby raději bylo více popelnic, 
ale aby u nich neležely pytle z umělé hmoty. Pytlů totiž neustále přibývalo a poměrně často se 
trhaly. Navíc pytle museli pracovníci firmy do auta zvedat, zatímco popelnice si auto zvedne 
a vysype samo. 

Z vyhlášky o místních poplatcích vyplývá, že vlastní poplatek byl zvýšen o 60,- Kč na 
osobu. Současně byl prodloužen termín na zaplacení až do 15. února a případná druhá splátka 
až do 15. srpna. Naproti tomu zařazení do místních poplatků znamená, že není možné 
tolerovat zpoždění. Po vypršení termínu je obecní úřad povinen vystavit platební výměr a 
předat ho Finančnímu úřadu k vymáhání. Obecní zastupitelstvo věří, že díky prodloužení 
termínů na zaplacení, nebude třeba k tomuto nepopulárnímu kroku sahat.  

Ze změny zákona také vyplývá, že není možné osvobodit od tohoto poplatky ty občany, 
kteří zde sice mají trvalý pobyt, ale kteří ve skutečnosti tráví celý rok někde úplně jinde. 

Velkoobjemové kontejnery budou v letošním roce přistaveny celkem čtyřikrát vždy celý 
víkend na obou parkovištích u Moravy. Přistavení je plánováno na 22. – 24. března, 7. – 9. 
června, 16. – 18. srpna a 18. – 20. října 2002.  

Sběr nebezpečného odpadu bude opět organizován ve II. a IV. čtvrtletí letošního roku. 
Sběr hřbitovního odpadu je od listopadu 2001 řešen velkým kontejnerem umístěným 

v ohradě u márnice.  
 

Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 3. 2001 
 
Počet obyvatel celkem:    1103 (muži: 562, ženy: 541) 
- obyvatelstvo s pobytem trvalým:  1099 
- obyvatelstvo s pobytem dlouhodobým:        4 



Osoby dočasně přítomné:        24 
Cizinci : Vietnam:  3  Ukrajina:  1    Ostatní: 1 
 
Věkové složení 
věk   0 – 14 :   215 (muži: 120, ženy:   97) 
věk 15 – 59 :   683  (muži: 357, ženy: 326) 
věk 60 a starší:  205  (muži:   85, ženy: 120) 
 
Počet pracujících celkem:    451 (muži: 279, ženy: 172) 
Z toho má pracoviště v jiné obci:   334 
 
Obyvatelstvo podle národnosti 
Česká: 739 Moravská: 338 Slovenská: 4 Německá: 1 Ostatní: 21 
 
Obyvatelstvo podle náboženského vyznání 
Bez vyznání:     199 
Věřící:     830 
- Církev římskokatolická:   815 
- Českobratrská církev evangelická:      9 
- Církev čsl. husitská:       2 
- Ostatní:          4 
Nezjištěno:       74 
 
Domovní a bytový fond 
Domy úhrnem:       337 
Obydlené rodinné domy:      303 
Neobydlené rodinné domy:      34 
Byty celkem:        373 
 
Počet trvale obydlených bytů:     337 
Průměrný počet osob na 1 trvale obydlený byt:   3,27 
Průměrný počet obytných místností nad 8 m2:   3,66 
Průměrný počet osob na l obytnou místnost nad 8 m2:  0,89 
 
Neobydlené byty celkem:      36 
- Byty obydlené přechodně:     10 
- Byty sloužící k rekreaci:      7 
- Byty nezpůsobilé k bydlení:     15 
- Skutečně neobydlené byty jsou tedy jen   4 
 

Populační vývoj 
 
Statistika 
 
Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2001     1090 
- z toho mužů          558 
- z toho žen          532 
Věkový průměr občanů v obci         38 
 
Počet přistěhovaných            22 
Počet odstěhovaných           14 



Počet uzavřených sňatků             6 
Počet narozených dětí             9 
Počet úmrtí            11 
 
Zemřeli v roce 2001 

 
Norbert Vymazal, Zdeňka Kleinová, Josef Husák, Václav Váňa, Anežka Srncová, Přemysl 
Choc, Františka Šulcová, Vojtěch Sedláček, Milada Klanicová, František Suchánek, Anna 
Hrušková 

 
Významná výročí 
 

80 let oslavili: Štěpánka Buchtová, Růžena Dohnálková, František Hrdlička, Kateřina Hrdá,  
Jan Mareš, Božena Sedláčková, Emílie Svobodová, Terezie Váňová  

75 let oslavili: Marie Čermáková, Božena Červinčáková, Františka Hrdličková,  Alois 
Chmelař, Václav Lízal, Zdenka Novotná, František Rozkydal, Anna Stejskalová, 
František Svoboda, Eliška Škrdlová, Františka Veithová  

 
 

Nejstarší občané 
 
98 let se dožil náš nejstarší občan pan František Procházka 
94 let se dožila paní Františka Otřísalová 
88 let se dožili Antonín Skřička a Hedvika Ryšavá 
 
 

 
 

Obrazová část (texty k obrázkům) 
 
• Dětské hřiště jako součást centra oddechu  
• Brazilci v Moutnicích 
• Cyklistický závod juniorů 
• K výstavě archivních vín patří cimbálová muzika 
• Víceúčelové hřiště se stalo samozřejmou součástí života obce 
• Internetové stránky obce Moutnice – www.oumoutnice.cz  
• Graf sledovanosti základní nabídky kabelové televize 



<<
  /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
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000610062007900730074006500200064006F007300E10068006C00690020007600790161016100ED0020006B00760061006C0069007400790020007400690073006B0075002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E9007400720065002000610020006A006F006200620020006E0079006F006D00740061007400E1007300690020006D0069006E0151007300E90067002000E9007200640065006B00E900620065006E0020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


