Slovo starostky obce
sĄǎĞŶşƐƉŽůƵŽďēĂŶĠ͕ŵŝůşēƚĞŶĄƎŝ
ƉƌĂǀŽĚĂũĞŽďĐĞ:ĞŶşŬŽǀ͘ŽǀĂƓŝĐŚƐĐŚƌĄŶĞŬǀĄŵďǇůŽĚŽƌƵēĞŶŽůĞƚŽƓŶşĚƌƵŚĠǀǇĚĄŶşŶĂƓĞŚŽ
ƉƌĂǀŽĚĂũĞ͕ǀĞŬƚĞƌĠŵǀĄŵƉƎŝŶĄƓşŵĞŝŶĨŽƌŵĂĐĞŽĚĢŶşǀŽďĐŝ͘
DŽũĞ ĚŶĞƓŶş ƷǀŽĚŶş ƐůŽǀŽ ƐĞ
ďƵĚĞƚǉŬĂƚŽĚƉĂĚŽǀĠŚŽŚŽƐƉŽĚĄƎƐƚǀş Ă ŵşƐƚŶşŚŽ ƉŽƉůĂƚŬƵ ǌĂ
ƐǀŽǌŬŽŵƵŶĄůŶşŚŽŽĚƉĂĚƵ͘
<ĂǎĚǉ ǌ ŶĄƐ ƉƌŽĚƵŬƵũĞ ŽĚƉĂĚ͕
ŬƚĞƌǉũĞǀƐŽƵēĂƐŶĠĚŽďĢǀĞůŬǉŵ
ƚĠŵĂƚĞŵ͘ ^ƚĄƚ ǌǀǇƓƵũĞ ƐŬůĄĚŬŽǀŶĠ͕ ƌŽƐƚŽƵ ŵǌĚǇ Ă ĐĞŶǇ
ĞŶĞƌŐŝş͕ĂƚŽƚŽǀƓĞƐĞƉƌŽŵşƚĄĚŽƉŽƉůĂƚŬƽĂŶĂƓŝĐŚŽďĞĐŶşĐŚŶĄŬůĂĚƽ͘KƚŽŵ͕ũĂŬũĞĚƽůĞǎŝƚĠƚƎşĚŝƚ͕ũƐŵĞƐĞǌŵŝŸŽǀĂůŝũŝǎǀŵŝŶƵůǉĐŚēşƐůĞĐŚ͘^ĞƉĂƌŽǀĂŶǉŽĚƉĂĚ;ƉĂƉşƌ͕ƉůĂƐƚ͕
ŬŽǀǇ͕ƐŬůŽͿũĞƐƵƌŽǀŝŶŽƵ͕ǌĂŬƚĞƌŽƵŽďĐĞĚŽƐƚĄǀĂũşĂůĞƐƉŽŸ
ēĄƐƚĞēŶĢ ǌĂƉůĂĐĞŶŽ͘ \ĂĚĂ ǌ ǀĄƐ ƐŬƵƚĞēŶĢ ǀǌŽƌŶĢ ƚƎşĚş
ĂƚĢŵǀĞůŝĐĞĚĢŬƵũŝ͘:ĞǀƓĂŬƐƉŽƵƐƚĂƚĢĐŚ͕ŬƚĞƌǉŵƐĞƚƎşĚĢŶş
ũĞƓƚĢƐƚĄůĞŶĞĚŽƐƚĂůŽƉŽĚŬƽǎŝĂĚŽŬŽŵƵŶĄůƵ;ēĞƌŶǉĐŚƉŽƉĞůŶŝĐͿŽĚŬůĄĚĂũşǀĞƓŬĞƌǉŽĚƉĂĚ͘ŽŚƵǎĞůŶĄŬůĂĚǇŶĂƐǀŽǌ
ũĞŶŬŽŵƵŶĄůŶşŚŽŽĚƉĂĚƵũƐŽƵƉƌŽŶĂƓŝŽďĞĐƐŬƵƚĞēŶĢǀǇ-

ƐŽŬĠ͕ǀůĞƚŽƓŶşŵƌŽĐĞĚŽƐĄŚŶŽƵēĄƐƚŬǇŬŽůĞŵϴϱϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ<ē
ĂũĞƉƎĞĚƉŽŬůĂĚ͕ǎĞƐĞďƵĚŽƵĚŽďƵĚŽƵĐŶĂƐƚĄůĞǌǀǇƓŽǀĂƚ͘
EĢŬŽůŝŬůĞƚũƐŵĞŶĂƓĞŽďēĂŶǇĚŽƚŽǀĂůŝĂƐďĢƌŬŽŵƵŶĄůŶşŚŽ
ŽĚƉĂĚƵƉƌŽƚƌǀĂůĞŚůĄƓĞŶĠŽďēĂŶǇďǇůďĞǌƉůĂƚŶǉ͘sƐŽƵēĂƐŶĠ ĚŽďĢ ƉƎŝƐƚƵƉƵũĞŵĞ Ŭ ŶĞƉŽƉƵůĄƌŶşŵƵ ŬƌŽŬƵ͕ ŬƚĞƌǉ
ũĞǀƓĂŬƉƌŽŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶşŽďĐĞŶĞǌďǇƚŶǉ͘ĂƐƚƵƉŝƚĞůĠŽďĐĞ
ƐĐŚǀĄůş ŶŽǀŽƵ ŽďĞĐŶĢ ǌĄǀĂǌŶŽƵ ǀǇŚůĄƓŬƵ Ɛ ƉůĂƚŶŽƐơ ŽĚ
ϭ͘ϭ͘ϮϬϮϮ͕ŬƚĞƌŽƵďƵĚĞǌŶŽǀƵǌĂǀĞĚĞŶŵşƐƚŶşƉŽƉůĂƚĞŬǌĂ
ŽĚŬůĄĚĄŶşŬŽŵƵŶĄůŶşŚŽŽĚƉĂĚƵ͘WƎŝƌŽǌŚŽĚŽǀĄŶşǌĂƐƚƵƉŝƚĞůƐƚǀŽŽďĐĞŶĞǀǇƵǎŝůŽŵŽǎŶŽƐƟƉŽƵǎŝơƉůŶĠƐĂǌďǇ͕ŬƚĞƌĠ
ǌĄŬŽŶŽŵşƐƚŶşĐŚƉŽƉůĂƚĐşĐŚƵŵŽǎŸƵũĞĂƎşĚŝůŽƐĞƐŬƵƚĞēŶĢ
ǀǇŶĂůŽǎĞŶǉŵŝŶĄŬůĂĚǇŽďĐĞǌĂƐǀŽǌŬŽŵƵŶĄůŶşŚŽŽĚƉĂĚƵ͘
EĂ ǀĄƐ ƐĂŵŽƚŶǉĐŚ ŶǇŶş ďƵĚĞ͕ ũĂŬ ǀĞůŬŽƵ ēĄƐƚŬƵ ďƵĚĞƚĞ
ƉůĂƟƚ͕ũĂŬďƵĚĞƚĞŽĚƉĂĚƚƎşĚŝƚĂũĂŬŽƵŬĂƉĂĐŝƚƵŶĄĚŽďǇŶĂ
ŬŽŵƵŶĄůŶşŽĚƉĂĚƐŝǌǀŽůşƚĞ͘
EĂǌĄǀĢƌŵĠŚŽƐůŽǀĂďǇĐŚǀĄŵǀƓĞŵƌĄĚĂƉŽƉƎĄůĂŬůŝĚŶĠ
Ă ƉŽŚŽĚŽǀĠ ƉƌŽǎŝơ ēĂƐƵ ƉƎĞĚǀĄŶŽēŶşŚŽ ŝ ƐǀĄƚŬƽ ǀĄŶŽēŶşĐŚ͕ƉĞǀŶĠǌĚƌĂǀşǀĄŵŝǀĂƓŝŵďůşǌŬǉŵ͘EĞŶĞĐŚŵĞƐŝŶĞũŬƌĄƐŶĢũƓşƐǀĄƚŬǇƌŽŬƵǌŬĂǌŝƚŽƉĢƚƐĞǌŚŽƌƓƵũşĐşƐŝƚƵĂĐşŬŽůĞŵĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵ͕ŶĞďƵěŵĞŶĂƓƚǀĂŶşĂŽƚƌĄǀĞŶşĂŚůĞěŵĞ
ĚŽďƵĚŽƵĐŶĂƐŶĂĚĢũş͕ǎĞǌĂƐĞďƵĚĞůĠƉĞ͘
^ƚĂŶŝƐůĂǀĂ<ƵďĂũŬŽǀĄ͕ƐƚĂƌŽƐƚŬĂ

WůĄŶƵũĞŵĞǀǉƐƚĂǀďƵŶŽǀĠŚŽĐŚŽĚŶşŬƵĂŵşƐƚĂƉƌŽƉƎĞĐŚĄǌĞŶş
sůĞƚŽƓŶşŵƌŽĐĞũƐŵĞǀǇďƵĚŽǀĂůŝĐŚŽĚŶşŬŵĞǌŝĂƵƚŽďƵƐŽǀŽƵǌĂƐƚĄǀŬŽƵKůĚƎŝĐŚŽǀʹKďĞĐŶşƷƎĂĚĂƉŽƚŽŬĞŵŽƵƎůŝǀĞĐ͘
sƌŽĐĞϮϬϮϮƉůĄŶƵũĞŵĞǀǇďƵĚŽǀĄŶşŶĂǀĂǌƵũşĐşŚŽĐŚŽĚŶşŬƵŬǎĞůĞǌŶŝēŶşǌĂƐƚĄǀĐĞ:ĞŶşŬŽǀʹKůĚƎŝĐŚŽǀǌĚƽǀŽĚƵǀǇƓƓş
ďĞǌƉĞēŶŽƐƟ ĐŚŽĚĐƽ͘ EĂ ƚĞŶƚŽ ƉƌŽũĞŬƚ ďǇĐŚŽŵ ƌĄĚŝ ǌşƐŬĂůŝ ĚŽƚĂĐŝ ǌĞ ^ƚĄƚŶşŚŽ ĨŽŶĚƵ ĚŽƉƌĂǀŶşĐŚ ŝŶǀĞƐƟĐ͘ ZŽǀŶĢǎ
ƉůĄŶƵũĞŵĞŵşƐƚŽƉƌŽƉƎĞĐŚĄǌĞŶşŵĞǌŝďǉǀĂůŽƵƓŬŽůŬŽƵǀKůĚƎŝĐŚŽǀĢĂŽďĐŚŽĚĞŵƐƉŽƚƌĂǀŝŶĂŵŝŶĂƌŽŚƵŬƎŝǎŽǀĂƚŬǇ͘
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Zprávičky z jeníkovské školičky
Vážení rodiče a občané Jeníkova a Oldřichova,
začal nový školní rok 2021/2022 a do školky nastoupilo šest
Společně s těmi, které do školky chodily, si hrají,
nových
zpívají, malují, prostě si každý nový den užívají.
v MŠ Lahošť a společně si s nimi
V září jsme
zařádili na jejich školní zahradě. Ony na oplátku
i naši
školní zahradu, kde využily hlavně odstrkávadla a proháněly
se na nich. Konec září se nesl v indiánském duchu a 30. 9.
vyvrcholil „Velkou indiánskou párty“ na naší zahradě. Rodiče
s dětmi plnili indiánské úkoly a bojovali o poklad velkého
boha Manitoua. Vstup do vesnice kmene Jéniksú byl pouze
v indiánském obleku
se umocnila skvělá atmosféra
a všichni se těšili na poklad
celého odpoledne. Sluníčko
v podobě dortu s ohňostrojem a na překvapení… Jako správní
indiáni jsme si zajezdili na koních. Na závěr praskal ohýnek
a na dálku voněly pečené buřty. V podvečer se z vesnice
kmene Jéniksú každý
do svého domova. Ze zážitků
a vzpomínek čerpáme dodnes.
V říjnu jsme vlakem vyjeli zkontrolovat medvědy a další
zvířátka, jestli se chystají na zimu, do ZOOparku v Chomutově.
na Vánoce. Od Fondu SIDUS jsme obdrželi
Také jsme se
za pomoc při veřejné sbírce, pro zdravotně
v procesu léčby a rehabilitace.
Listopad se stal soutěžním od začátku do konce. Na
Polytechnický klub při DDM
začátku měsíce jsme
Duchcov, kde
stavěly a soutěžily se stavebnicí LEGO.
A bylo to opravdu super! Čtyři holčičky získaly 2. místo ve
výtvarné soutěži s DDM Osek „Strašidelná lucerna“ a my
jim ještě jednou moc gratulujeme. Soutěž ve sběru kaštanů
trvala od září, a když všechny kaštany, kterých letos zase
tolik nebylo, opadaly, přivítali jsme ve školce pana myslivce,
který všem sběračům předal diplomy a ceny. Povídal si
s dětmi o lese a o zvířátkách, která v něm žijí a také přinesl
dětem na ukázku parohy jelena. Celkem jsme nasbírali 1002
kg. Máme radost, že zvířátka budou mít v zimě co na zub.
A všem sběračům děkujeme! Od 22. – 26. 11. probíhá projekt
Babičky a dědečkové do školky. Hlasité předčítání v přátelské
atmosféře, je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení
stát pro
stejně přitažlivé, či dokonce přitažlivější než
televize a PC. A o to nám jde. Vážíme si obrovské spolupráce
mezi školkou, dítětem, rodinou a seniory. A musím
podotknout, že spolupráce s rodiči je opravdu vynikající. To se
také potvrdilo při celorepublikové soutěži s Pribináčkem, do
které jsme se zapojili, a to o školku v přírodě za 50 000,- Kč.
Počtem hlasů od Vás všech jsme zvítězili!!! A to podruhé!!!
V době publikace Zpravodaje, jsme ještě neobdrželi potvrzení
Pribináček o výhře školky v přírodě, tak nám prosím
od
Moc děkujeme všem, kteří nás podpořili a moc
držte
si toho vážíme!

A co nás ještě do konce roku 2021 čeká?
Srdečně vás zveme ve spolupráci s OÚ Jeníkov na Slavnostní
rozsvícení vánočního stromu dne 2. 12. 2021 od 16:00 hodin
u MŠ Jeníkov.
Už nyní se na vás těšíme a budeme se snažit zpříjemnit vám
adventní čas. A těšte se i vy. Sladké dobroty a překvapení na
závěr budou stát za to!
Přejeme všem klidné, šťastné, spokojené a pohodové Vánoce,
hlavně pevné zdraví a skvělý vstup do nového roku plného
dvojek 2022.
Za MŠ Jeníkov ředitelka Jana Baumgartlová

Naše malá školička,
slyšet je v ní písnička.
Děti si tu rády hrají,
kreslí, tvoří, počítají.
Všichni se tu máme rádi,
jsme tu dobří kamarádi.
Jaro, léto, podzim, zima,
v Jeníkově je to prima.
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Obnova pamětního kříže v obci Jeníkov – Oldřichov
V květnu 2020 byl při budování nových kolejí v obci
Jeníkov nalezen u železniční
fragment středového
těla Kamenného kříže. Původní umístění kříže bylo
budově dnešního Obecního úřadu Jeníkov. Dle
záznamů v kronice nechal kříž v roce 1769 postavit na
své náklady Franz Sander na tehdejší cestě do Jeníkova.
Na restaurování kříže obec Jeníkov přispěla částkou
118.000,- Kč. Aby nová poloha odpovídala co nejblíže
původnímu místu, byl kříž umístěn mezi autobusovou
zastávkou Oldřichov – Obecní úřad a potokem Bouřlivec.
Obec Jeníkov pomohla zachránit pro budoucí generace
historickou kulturní památku. Slavnostní žehnání
obnoveného kříže proběhlo dne 2.10.2021.

Soutěž o nejhezčí dýni 2021 v obci Jeníkov
V říjnu 2021 byla vyhlášena podzimní soutěž o nejhezčí
dýni Jeníkova a nejhezčí dýni Oldřichova. Účastníci
mohli
svých dýní zasílat na Facebook obce do
28. října 2021.
Občané sami rozhodli o vítězích svým hlasováním na FB
stránkách obce.
Pro vítěze byla přichystána malá odměna. A kdo vlastně
vyhrál?
Za Jeníkov je vítězkou paní Ladislava Bžochová.
V Oldřichově vyhrála dýně paní Moniky Rychtaříkové.
Vítězkám srdečně gratulujeme. Protože soutěž měla
roce.
kladný ohlas, zopakujeme ji

Halloweenské akce
V měsíci listopadu jsme v naší obci pořádali první Halloweenský pochod s lampiony.
Účast byla nad očekávání veliká. Sešlo se mnoho strašidel i strašidélek s lampiony.
rok bude ještě větší účast.
Pochod se všem líbil a těšíme se, že
Navazující akcí ve stejném strašidelném duchu byl Halloweenský dětský večer pořádaný
v hasičské zbrojnici Oldřichov.
i dospělí si večer skutečně užili.
roce si akci určitě zopakujeme.
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ZŽǌƐǀşĐĞŶşǀĄŶŽēŶşŚŽƐƚƌŽŵŬƵ
>ĞƚŽƐ ƐĞ ƉŽ ůŽŸƐŬĠ ŽĚŵůĐĞ ŽƉĢƚ ƵƐŬƵƚĞēŶş  ƌŽǌƐǀşĐĞŶş
ǀĄŶŽēŶşŚŽ ƐƚƌŽŵŬƵ Ƶ DĂƚĞƎƐŬĠ ƓŬŽůǇ ǀ :ĞŶşŬŽǀĢ͘ KƉĢƚ
se ŵƽǎĞŵĞ ƚĢƓŝƚ ŶĂ ŵŝůĠ ǀǇƐƚŽƵƉĞŶş ĚĢơ ǌ ŶĂƓş ŵĂƚĞƎƐŬĠ
ƓŬŽůŬǇ͕ĐŚǇďĢƚŶĞďƵĚĞĂŶŝƚƌĂĚŝēŶşŽŚŸŽƐƚƌŽũŶĂǌĄǀĢƌ͘WƎŝũěƚĞ
ǀĞēƚǀƌƚĞŬϮ͘ƉƌŽƐŝŶĐĞϮϬϮϭǀϭϲ͗ϬϬŚŽĚŝŶŬŵĂƚĞƎƐŬĠƓŬŽůĞ
ŶĂƐĄƚǀĄŶŽēŶşĂƚŵŽƐĨĠƌƵĂƉŽƚĢƓŝƚƐĞƉŽŚůĞĚĞŵŶĂŽŚŸŽƐƚƌŽũ͘

Mikulášská nadílka
ŽŚƵǎĞů ŶĄŵ ƐŝƚƵĂĐĞ ŬŽůĞŵ ĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵ ŽƉĢƚ ŶĞĚŽǀŽůŝůĂ
ƵƐƉŽƎĄĚĂƚDŝŬƵůĄƓƐŬŽƵŶĂĚşůŬƵŶĂƐĄůĞŚĂƐŝēƐŬĠǌďƌŽũŶŝĐĞ
ǀ KůĚƎŝĐŚŽǀĢ͘ EĞĐŚƚĢůŝ ũƐŵĞ ŶĂƓĞ ĚĢƟ ŽƉĢƚ ƉƎŝƉƌĂǀŝƚ
ŽƉŽŚĄĚŬƵĂŶĂĚşůŬƵ͕ĂƉƌŽƚŽƐĞůĞƚŽƐďƵĚĞŬŽŶĂƚǀĞŶŬƵ
ƉƎĞĚŚĂƐŝēƐŬŽƵǌďƌŽũŶŝĐş͘WƌŽƚŽƐĞƚĞƉůĞŽďůĞēƚĞĂƉƎŝũěƚĞ
ƐĞ Ɛǀǉŵŝ ĚĢƚŵŝ ǀ ŶĞĚĢůŝ ϱ͘ ƉƌŽƐŝŶĐĞ ϮϬϮϭ ǀ ϭϬ͗ϬϬ ŚŽĚŝŶ
Ŭ ŚĂƐŝēƐŬĠ ǌďƌŽũŶŝĐŝ͘ ĢƟ ƐĞ ŵŽŚŽƵ ƚĢƓŝƚ ŶĂ ŚƵĚĞďŶş
ƉŽŚĄĚŬƵ Ɛ ŶĄǌǀĞŵ DŝŬƵůĄƓ͕ ĂŶĚĢůĠ Ă ēĞƌƟ͘ ^ĂŵŽǌƎĞũŵĢ
ŶĞďƵĚĞĐŚǇďĢƚƐůĂĚŬĄŶĂĚşůŬĂ͘

ĚǀĞŶƚŶşŬŽŶĐĞƌƚϮϬϮϭ
EĂ ŶĞĚĢůŝ ϭϮ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ ŽĚ ϭϳ͗ϬϬ ŚŽĚŝŶ ũƐŵĞ ŶĂƉůĄŶŽǀĂůŝ
ĂĚǀĞŶƚŶş ŬŽŶĐĞƌƚ ǀ ŬŽƐƚĞůĞ Ɛǀ͘ WĞƚƌĂ Ă WĂǀůĂ ǀ :ĞŶşŬŽǀĢ͕
ŬƚĞƌǉƉŽƎĄĚĄŵĞǀĞƐƉŽůƵƉƌĄĐŝƐ&ĂƌŶşŵƷƎĂĚĞŵ:ĞŶşŬŽǀ͘
WŽŬƵĚ ŶĄŵ ƚŽ ĐŽǀŝĚŽǀĄ ƐŝƚƵĂĐĞ ĚŽǀŽůş͕ ǌƉƎşũĞŵŶş ǀĄŵ
ƉƎĞĚǀĄŶŽēŶşĐŚǀşůĞƵĐŚĐŽǀƐŬǉƉĢǀĞĐŬǉƐďŽƌĂǎĄĐŝƉƎŝha
/ǀĂŶĂ<ĂǁĂĐŝƵŬĂƵĐŚĐŽǀ͘

/ŶĨŽƌŵĂĐĞƉƌŽŽďēĂŶǇʹǌĄǀĢƌƌŽŬƵϮϬϮϭŶĂŽďĐŝ
KǌŶĂŵƵũĞŵĞŽďēĂŶƽŵ͕ǎĞKďĞĐŶşƷƎĂĚ:ĞŶşŬŽǀďƵĚĞƵǌĂǀƎĞŶǀĞĚŶĞĐŚϮϯ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭĂǎϮ͘ϭ͘ϮϬϮϮ͘WŽƓƚŽǀŶşƉƌŽǀŽǌŽǀŶĂ
WĂƌƚŶĞƌ//͘ďƵĚĞƵǌĂǀƎĞŶĂƉŽƵǌĞĚŶĞϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ͘

sƓĞŵŽďēĂŶƽŵǌĂKďĞĐŶşƷƎĂĚ:ĞŶşŬŽǀƉƎĞũĞŵĞ
ŬƌĄƐŶĠĂƉŽŚŽĚŽǀĠƉƌŽǎŝơǀĄŶŽēŶşĐŚƐǀĄƚŬƽ͘
Stanislava Kubajková - starostka, David Groh – místostarosta,
ēůĞŶŽǀĠǌĂƐƚƵƉŝƚĞůƐƚǀĂ͗
Đ͘WĞƚƌĂĞŶĄŬŽǀĄ͕DŐƌ͘DŝƌŽƐůĂǀŝŚĞůŬĂ͕DŝƌŽƐůĂǀƵůşŬ͕
/ŶŐ͘ZŽŵĂŶƌĂŚŽƓWŚ͕͘͘:ŝŶĚƎŝĐŚ<ŶŽƌƌ
ĂƷƎĞĚŶŝĐĞKj͗ůĂŶŬĂŶĚƌƓƚŽǀĄĂůĞŶĂDŽũǎşƓŬŽǀĄ͘
sĂƓĞƉƎşƉĂĚŶĠĚŽƚĂǌǇ͕ŶĄǌŽƌǇ͕ƉƎŝƉŽŵşŶŬǇĂƉŽĚŶĢƚǇŶĄŵůĂƐŬĂǀĢƚůƵŵŽēƚĞƚĞůĞĨŽŶŝĐŬǇŶĂēşƐůĞ͗417 835 522, nebo na e-mailové
ĂĚƌĞƐĞ͗ŽďĞĐΛũĞŶŝŬŽǀ͘Đǌ͕ƉƎşƉĂĚŶĢƉşƐĞŵŶǉŵŝǀǌŬĂǌǇͲǀŚŽǌĞŶşŵĚŽƉŽƓƚŽǀŶşƐĐŚƌĄŶŬǇ͕ƵŵşƐƚĢŶĠŶĂďƵĚŽǀĢKďĞĐŶşŚŽƷƎĂĚƵ:ĞŶşŬŽǀ͘
ΎWZsK:K:E1<KsʹK>\/,KsΎŽďĞĐŶşǌƉƌĂǀŽĚĂũΎ
ǀǇĚĄǀĄKďĞĐ:ĞŶşŬŽǀƐĞƐşĚůĞŵKůĚƎŝĐŚŽǀϱϮ͕ϰϭϳϮϰKůĚƎŝĐŚŽǀƵƵĐŚĐŽǀĂ͕/͗ϬϬϮϲϲϯϲϭ
ΎƉĞƌŝŽĚŝĐŝƚĂǀǇĚĄǀĄŶş͗ŶĞƉƌĂǀŝĚĞůŶĢΎǀǉƟƐŬũĞƉŽƐŬǇƚŽǀĄŶǌĚĂƌŵĂΎ
ǀŝĚĞŶēŶşēşƐůŽ͗D<ZϮϬϬϳϬ

ƐƚƌĂŶĂϰ

