
Zpravodaj
Albrechtice nad Vltavou

číslo 4 ročník 2 srpen 2012 ZDARMA Registrován u MK ČR pod č. E 20238

Informace z jednání obecního 
zastupitelstva

Z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu osobních údajů podle 
zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, 
zveřejňujeme upravenou verzi usnesení a projednávané nejdů-
ležitější záležitosti na schůzích Zastupitelstva a Rady obce Albrech-
tice nad Vltavou.

Usnesení z 2. zasedání ze dne 15. 6. 2012
• Zastupitelstvo obce (ZO) schválilo darování stavební parcely č. 

1/2 v katastru Údraž.
• ZO schválilo podání žaloby k Okresnímu soudu v Písku l majet-

kovému vypořádání spoluvlastnictví na budovu na stavební par-
cele č. 1/1 a 1/19 a stavební parcele č. 1/1 a 1/19 v k. ú. Údraž.

• ZO souhlasilo s podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení práva odpovídajícího věcnému břemenu na parcele č. 653 v k. 
ú. Jehnědno pro kabelovou přípojku NN.

• ZO schválilo Směrnici k aplikaci reálné hodnoty u majetku 
určeného k prodeji.

• ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 5/2012 – ZO.
• ZO schválilo prodej parcely č. 199/8 o výměře 110 m2 za cenu 

70,- Kč/m2 panu Mikoláškovi.
• ZO schválilo harmonogram zasedání rady obce a zastupitel-

stva obce na 2. pololetí 2012.

Informace z jednání obecní rady
Usnesení z 10. zasedání ze dne 11. 7. 2012

• Rada obce (RO) schválila snížení nájemného v roce 2012 firmě 
Rivetec, s.r.o. z důvodu náhrady za zaplacenou elektrickou energii 
v budově č.p. 31 Chřešťovice, kterou firma nespotřebovala.

• RO souhlasila s nákupem nového křovinořezu pro potřeby 

obce. Starší obecní křovinořez bude poskytnutý škole.
• Na základě dohody s nájemcem RO souhlasila s uzavřením 

smlouvy na pronájem sálu v Albrechticích nad Vltavou č.p. 189 na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce bez možnosti pod-
nájmu třetí osobě s výší nájmu 16 tis. Ročně.

• RO schválila rozpočtové opatření č. 6/2012.
• RO vzala na vědomí informaci o výsledcích 39. ročníku fot-

balového turnaje „Štít Albrechtic“ a plánovaném pořadatelství 
tohoto turnaje v Albrechticích nad Vltavou v roce 2014.

Usnesení z 11. zasedání ze dne 8. 8. 2012
• Na RO proběhlo jednání ohledně nákupu nové hasičské stří-

kačky pro SDH Chřešťovice. Jednání nebylo uzavřeno.
• RO projednala se zástupci TJ Albrechtice nad Vltavou čin-

nost TJ v uplynulém ročníku soutěže a zajištění soutěže v ročníku 
2012/2013. RO schválila převod elektroměru v budově šaten na 
TJ Albrechtice nad Vltavou. Bylo dohodnuto, že o výši příspěvku 
do konce 2012 rozhodne zastupitelstvo obce na základě písemné 
žádosti TJ.

•  RO neschválila příspěvek  pro Mateřskou školu v Klukách.
• RO schválila rozpočtové opatření č. 7/2012.
• RO schválila pověření pí. J. Lipčákové a M. Švehlové k pro-

vedení kontroly v ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou dle zákona 
320/2001 Sb.

• RO projednala a doporučuje zastupitelstvu ke schválení zveřej-
nění záměru na prodej části parcely č. 887 v k.ú. Albrechtice nad 
Vltavou.

• RO po projednání doporučuje zastupitelstvu schválení žádosti 
o bezúplatný převod PK parcely č. 912 v k.ú. Albrechtice nad Vlta-
vou, kde dle schváleného územního plánu má být vybudována čis-
tírna odpadních vod.

• RO doporučuje zastupitelstvu pověřit kontrolní výbor k prove-
dení kontroly půjček z FRB a splnění účelového daru.

Od října 2007 provozujeme sběrné 
místo použitých elektrozařízení, na 
které se ze zákona vztahuje povinnost 
zpětného odběru.

Sběrné místo je zřízeno v Albrechticích 
nad Vltavou v montované  hale č.1 (naproti 
bývalým dílnám JZD), provozní doba je kaž-
dou první sobotu v měsíci od 8.00 hodin 
do 12.00 hodin. Na tomto sběrném místě je 
možno bezplatně odkládat elektrozařízení, 
která jsou uvedena v příloze č. 1 vyhlášky č. 
352/2005 Sb. Na sběrném místě elektrood-
padů lze odkládat i objemný odpad a nově  
i odpadový neznečištěný papír (noviny, 
časopisy, karton apod.)

Veškerá elektrozařízení přijímaná do 
sběrného místa jsou následně recyklována 
specializovanými firmami, proto musí být   
kompletní, jinak nebudou do sběrného 
místa převzata.

Dále upozorňuji na zákon č. 185 / 2001 
Sb. o odpadech a následně vyhlášku č. 
2/2009 obce Albrechtice nad Vltavou.

Dle zákona a vyhlášky obce je občan 
(fyzická osoba) mající trvalé bydliště na 

katastru obce povinen využívat vlastní 
popelovou nádobu na směsný komunální 
odpad katalogové číslo 200301 (zbytkový 
odpad z domácností) a tento odpad uklá-
dat pouze do této typizované nádoby nebo 
nádob. Z hygienických důvodů nebudou 
svozovou firmou sváženy odpady uložené 
do jakýchkoli pytlů.

Odkládání odpadů občany s trvalým 
pobytem na katastru obce do kontejnerů 
1100 l (sídlištní kontejnery na 4 kolečkách) 
bude posuzováno jako porušení platné 
vyhlášky obce a následně řešeno  přestup-
kovou komisí Městského úřadu v Písku.

Fyzické osoby  mající na katastru obce 
rekreační zařízení (chaty, chalupy  bez 
trvalého bydliště) využívají k odkládání 
směsného komunálního odpadu kontej-
nery 1100 l (sídlištní kontejnery na 4 koleč-
kách) umístěné v rekreačních oblastech 
a u hřbitovů.

Do popelové nádoby 
zásadně nepatří :

- stavební suť, žhavý popel, pneumatiky

- zemina
- tráva a ostatní zeleň
- železné i neželezné kovy
- uhynulá zvířata
- nebezpečný odpad (oleje, léky, barvy, 

chemikálie, baterie)
Pokud bude popelová nádoba obsaho-

vat tyto odpady, nebude svozovou firmou 
vyvezena.

Upozorňujeme občany na dodržování  
Zákona o ochraně ovzduší č. 472/2005 
Sb., tj. úplné znění zákona č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší, který zakazuje spalo-
vání odpadů tj. i spalování rostlinných 
pletiv – sena, slámy, listí a ostatních  
organických zbytků.

Jediným povoleným způsobem likvi-
dace těchto organických zbytků je kom-
postování, které bude obecním úřadem 
a odborem životního prostředí MÚ Písek 
důsledně kontrolováno.

Ing. Václav Kaifer 
- starosta obce

Informace o odpadovém hospodářství obce Albrechtice nad Vltavou



V sobotu večer 16. června 2012 
se rozhodli dobrovolní hasiči 
z Mirovic uspořádat noční sou-
těž v požárním útoku, na kte-
rou hasiči a hasičky z Jehnědna 
obdrželi pozvánku a rozhodli 
se ji přijmout. Soutěž začala až 

po setmění, kolem dvaadva-
cáté hodiny, a přihlásily se čtyři 
družstva žen a dvanáct družstev 
mužů. V Mirovicích panovala 
přátelská nálada, všichni fandili 
všem, ať se znali či ne.

Hasičky z Jehnědna běžely jako 

první a i s trémou, která trá-
pila zaskakující strojnici (byl to 
její první závod v roli strojnice), 
nasadily laťku docela vysoko. 
Na dotykové terče se jim podařil 
čas 24,13 s a s tímto časem zís-
kaly druhé místo. První skončily 
ženy ze Zalužan s časem 21,37 
s, které běhají Brdskou ligu.

Muži z Jehnědna šli na start 
s myšlenkou na výhru, ale záro-
veň i s pokorou, jelikož na sou-
těž byla přihlášena mužská 
družstva, která běhají na vyšší 
úrovni. Jejich pokus byl platný 
a díky fandění všech diváků, 
které hnalo kluky dopředu, 
ukončili svůj útok s časem 18,99 
s a s napětím čekali na další 
výkony. Po dokončení útoků 
všech přihlášených družstev se 
muži z Jehnědna mohli radovat 
z třetího místa, na kterém skon-
čili společně s muži z Chrástu, 
kteří měli na setinu vteřiny 
shodný čas měřený elektronic-

kou časomírou. Tímto výko-
nem zamotala obě družstva 
pořadatelům hlavu, jelikož dva 
poháry pro třetí místo připra-
veny neměli. Nakonec pořa-
datelé předali pohár družstvu 
z Chrástu a slíbili, že muži z Jeh-
nědna obdrží pohár dodatečně.

Text: Hana Kozáková
Foto: Kateřina Kozáková

1. kolo XVI. ročníku 
„O putovní pohár hasičů okresu Písek 
2012“ v Milenovicích

Ženské i mužské družstvo z Jehnědna se zúčastnilo 1. kola šest-
náctého ročníku soutěže v požárním útoku „O putovní pohár 
hasičů okresu Písek 2012“ v Milenovicích u Protivína, které 
začalo nástupem ve 12:45 hod. v sobotu 30. června 2012. Pod 
žhnoucími slunečními paprsky se při nástupu sešlo sedmnáct 
mužských družstev a třináct ženských družstev. Ženy z Jehnědna 
skončily na čtvrtém místě s časem 35,89 s, pouze o 0,5 s za 
třetím družstvem. Čtvrté místo pro ženy z Jehnědna byl druhý 
největší úspěch v této soutěži za dobu, kterou se této soutěže 
účastní – největší úspěch byl třetí místo v roce 2010, které získaly 
také v Milenovicích. Muži se s časem 30,51 s umístili na osmém 
místě. 

Text: Hana Kozáková

Noční soutěž v Mirovicích 
a další dva poháry do sbírky SDH Jehnědno

Okrsková soutěž v Klukách
V sobotu 30. června 2012 se zároveň s prvním kolem šestnác-

tého ročníku „O putovní pohár hasičů okresu Písek 2012“ konala 
ještě okrsková soutěž, kterou pořádali hasiči z dobrovolného 
sboru Kluky. Soutěž v požárním útoku proběhla u příležitosti 120 
let založení sboru na hřišti v Klukách v kategorii ženy, muži a seni-
oři. Celkem se zúčastnilo šestnáct družstev z pěti okrskových sborů 
– 3 ženská družstva, 10 mužských družstev a 3 seniorská družstva. 
První své útoky předvedli muži, kdy na prvním místě se usadila 
dvě družstva se shodným časem 27,30 s, a to muži Jehnědno „B“ 
a Albrechtice nad Vltavou „A“. V kategorii ženy vyhrály ženy z Jeh-
nědna s časem 23,20 s a v kategorii senioři vyhráli Albrechtice nad 
Vltavou s časem 32,90 s. Mimo soutěž si zasoutěžili muži z Novo-
sedel a svůj útok dokončili v čase 31,60 s.

Výsledky okrskové soutěže:
kategorie muži – 1. Jehnědno „B“ a Albrechtice nad Vltavou „A“ 

s časem 27,30; 3. Kluky „A“ 30,50; 4. Kluky „C“ 34,90; 5. Kluky 
„B“ 35,70; 6. Albrechtice nad Vltavou „B“ 36,90; 7. Chřešťovice 
„B“ 36,60; 8. Jehnědno „A“ 39,00; 9. Chřešťovice „A“ 45,20; 10. 
Údraž 81,80;

kategorie ženy – 1. Jehnědno s časem 23,20; 2. Albrechtice 
nad Vltavou 24,00; 3. Chřešťovice 33,30; kategorie senioři – 1. 
Albrechtice nad Vltavou s časem 32,90; 2. Jehnědno 38,80; 3. 
Kluky 44,20.

Text: Hana Kozáková
Foto: Ladislav Řeřábek, Zdeněk Ušatý

Výhra „mužského“ družstva z Jehnědna 
na noční soutěži v Radobytcích

Aby toho hasiči z Jehnědna neměli málo, rozhodli se v sobotu 
30. června 2012 ještě zúčastnit noční soutěže s názvem Nočník, 
kterou uspořádal sbor dobrovolných hasičů Radobytce. Noční 
soutěže se zúčastnil pouze tým Jehnědno „A“ ve složení Jindřich 
Kozák (koš), Hana Kozáková (savice), Martin Jačka (strojník), Jiří 
Malkus („béčka“), Kateřina Kozáková (rozdělovač), Lukáš Kousal 
(levý útok) a Radek Ušatý (pravý útok). I přes šílený terén (vysoká 
tráva a velké nerovnosti v terénu) a znevýhodnění, kdy za družstvo 
mužů Jehnědno „A“ běžely dvě ženy a jeden veterán, si „muži“ 
Jehnědno „A“ přivezli domů pohár (nočník) za 1. místo s časem 
24,88 s.

Text: Hana Kozáková

Pěna se stává tradicí
Příjemné odpoledne 6. července strávily děti v Chřešťovicích 

u hasičské zbrojnice. Při různých soutěžích jako bylo skákání 
v pytli, střílení ze vzduchovky nebo hopsání na trampolíně si užily 
mnoho legrace.

Avšak největším lákadlem pro ně bylo vytvoření velikého množství 
pěny, ve které děti dováděly tak, že ani nebyly vidět. Ještě že ten 
den bylo horko a následná sprcha z hasičské hadice dětem přišla 
vhod. Po oschnutí se děti mohly občerstvit výbornými bramboráky 
strejdy Fandy.

Nevšední zážitek z pěny si odnášely nejen děti, ale i jejich 
rodiče.

Text: Radka Lacinová



Albrechtické vítání léta 2012
Na sobotu 23. června se spousta lidí těšila. Nastal již 4. ročník 

albrechtického Vítání léta. Na místním fotbalovém hřišti a v přileh-
lém okolí si příznivci dobré nálady mohli vybrat z bohaté nabídky 
kulturních a sportovních akcí, jež byly určeny pro všechny věkové 
kategorie.

Počasí přálo, nálada stoupala. Prvním bodem byl Vltavský pohár 
– hasičská soutěž, které se zúčastnila družstva mužů i žen. Za 
povzbuzování fanoušků a velkého napětí vše nakonec skončilo ke 
spokojenosti všech.

A jaké byly výsledky?
Kategorie muži:
1. místo Jehnědno A 21:90 s
2. místo Vlastec 26:15 s
3. místo Albrechtice nad Vltavou 27:93 s
Následovala družstva z Jamného, Kluk, Zvíkovského Podhradí 

a Jehnědna B.
Kategorie ženy:
1. místo Jehnědno 23:92 s
2. místo Albrechtice nad Vltavou 28:40 s
3. místo Jamný 32:42 s
Další byly ženy z Chřešťovic, Vlastce a Záhoří.
Poté hasiče na fotbalovém hřišti vystřídali sportovci. Mohli jsme 

být svědky fotbalového utkání muži z Hospodské dvanáctky versus 
oddíl žen z Protivína. Zápas dopadl nerozhodně.

To už na malém hřišti byly připraveny děti z místní Základní 
a Mateřské školy v Albrechticích nad Vltavou, aby ukázaly nejen 
svým rodičům, příbuzným, kamarádům, ale i všem přítomným 
pěkné vystoupení složené z pásma básní, písní českých i anglic-
kých a country tanců. Po potlesku jejich místo zaujali tanečníci ze 
skupiny Z.I.P. Písek s originálními tanečními sestavami. Pro zpest-
ření měl každý možnost připojit se ke cvičitelce a naučit se základy 
zumby. V dalším sledu akcí následovala hudební produkce rozma-
nitých stylů a žánrů ze které si mohl každý vybrat – rock Zlý ovce, 
country Los Bambulos či klasický Honton Sax. S netrpělivostí a zvě-
davostí byl očekáván amatérský a divadelní spolek Albrechtický 
brebta s operetkou „O dvanácti měsíčkách“. Opravdu, ochotníci 
ani tentokrát nezklamali a dlouhotrvající potlesk hovořil za vše. 
Program zdaleka nekončil. Jeviště se proměnilo v letní kino, kde 
se promítal nejprve vzpomínkový a zážitkový dokument o krásách 
našeho kraje a následoval film v režii ochotníků – Osídlení Albrech-
tic. Teprve v pozdních hodinách se ke slovu dostala taneční sku-
pina Banket, aby přítomným hrála k poslechu i tanci.

Celou akci zorganizovali Ženy a Muži v akci, o občerstvení se 
postarali místní dobrovolní hasiči a dobrovolníci. Všem zúčastně-
ným patří poděkování za to, že ve svém volném čase nemyslí pouze 
sami na sebe. Kulturní program shlédli i přátelé ze švýcarské part-
nerské obce Siselen, kteří zde byli na přátelské návštěvě a podle 
jejich slov se jim zde líbilo. Dokonce se naučili i pár českých slov 
a rozmlouvali s místními obyvateli v němčině nebo angličtině.

Akce se konala v rámci Oranžového roku v obci, za podpory JE 
Temelín ze skupiny ČEZ.

Text: Tereza Zachová, Dana Ryšlavá a Petr Sidum

3. kolo Vltavského poháru 2012 
v Albrechticích nad Vltavou

Teplé červnové počasí vydrželo i na třetí kolo Vltavského poháru 
2012, jež v Albrechticích nad Vltavou uspořádali místní dobrovolní 
hasiči a hasičky v sobotu 23. června 2012.

Jako první nastoupily na start ženy z Albrechtic nad Vltavou, aby 
všem ukázaly svůj rychlý útok na nové terče, které si hasiči z Albrech-
tic vyrobili za finanční podpory OÚ Albrechtice nad Vltavou. Svým 
výkonem ženy ukázaly, že se nemají za co stydět. Další družstva 
šla ve vylosovaném pořadí, celkem si do Albrechtic přijelo zasou-
těžit 15 mužských a ženských družstev. První zádrhel přišel při útoku 
žen z Jehnědna, kdy levý terč nesignalizoval své naplnění, a proto 
byl ženám z Jehnědna umožněn opakovaný pokus po odsoutěžení 
všech družstev. Ten samý problém ještě postihl i muže z Novosedel, 
kteří si také pokus ještě jednou zopakovali. Při druhém pokusu žen 
z Jehnědna bohužel nastal stejný problém jako při prvním pokusu, 
a proto jim byl uznán po dohodě pořadatelů a hlavního rozhod-
čího průměrný čas pravého terče z obou útoků. Mužům z Novo-
sedel se jejich opakovaný pokus podařil a svým výkonem obsadili 
6. místo. Vítěznými družstvy třetího kola Vltavského poháru 2012 
se stali hasiči a hasičky z Jehnědna se svými rekordními časy, kdy 
ženy z Jehnědna svým časem dokonce porazily všechny muže mimo 
mužů z Jehnědna „A“ na dráze na 2 „B“ hadice.
Výsledky 3. kola Vltavského poháru:

kategorie muži – 1. Jehnědno „A“ s časem 21,90; 2. Vlastec 
26,15; 3. Albrechtice nad Vltavou 27,93; 4. Jamný 32,20; 5. Kluky 
(útok provádělo 6 členů) 33,77; 6. Novosedly 34,12; 7. Zvíkovské 
Podhradí 41,00; 8. Chřešťovice 47,67; 9. Jehnědno „B“ 103,87;

kategorie ženy – 1. Jehnědno s časem 23,92; 2. Albrechtice nad 
Vltavou 28,40; 3. Jamný 32,42; 4. Chřešťovice 34,61; 5. Vlastec 
35,21; 6. Záhoří 54,49.

Průběžné celkové výsledky si můžete prohlédnout na www.sdh.
jehnedno.cz

Text: Hana Kozáková 
Foto: Ladislav Řeřábek, Jitka Hamerníková

Jako každý rok, i ten letošní, se konaly 
rybářské závody na soukromém rybníku 

Vápeňáku. V sobotu 21. července se od 13. 
hodiny na hrázi rozprostřeli soutěžící, aby 
zkusili své štěstí. Mezi rybáři jsme mohli 
spatřit hlavně muže, ale nechyběly ani děti 
a jedna žena.

Pravidla byla jasně dána. Chytat se musí 
pouze na 1prut, úlovek musí být přeměřen 
a nahlášen organizátorům, pak se vhodí 
zpět do vody. Sčítá se délka všech chyce-
ných ryb v cm, nezáleží na počtu ani na 
druhu. Mezi úlovky patřily hlavně kapr, 
dále amur, lín a plotice. Nejdelší chycená 
ryba byl amur, který měřil úctyhodných 
65 cm.

Počasí se zdálo zpočátku příznivé, ale 
s postupujícím závodem se začalo kazit 
a nakonec se spustil vydatný déšť. Ten 
ovšem nebránil zapáleným rybářům v sou-
těžení. Co kdyby ještě něco zabralo? Jako 
návnada sloužily ochucené kuličky, různé 
směsi v krmítkách, ale osvědčil se i oby-
čejný rohlík. 

Fandících diváků se sešlo plno. O jídlo 
a pití bylo postaráno, pamatováno bylo 
i na nepřízeň počasí. Každý se mohl scho-
vat v prostorném stanu s lavicemi.

Po 18. hodině byl závod ukončen. Zúčast-
nilo se ho celkem 18 závodníků. Na pomysl-
ných stupních vítězů se umístili tito rybáři:

1. místo: Ladislav Šabatka z Hladné – úlo-
vek čítal celkem 320 cm

2. místo: Karel Jaroš – 195 cm
3. místo: žák Pepa Novák  z Albrechtic 

– 178 cm
Jako ocenění za účast v soutěži dostal 

chlapec pěkného kapra. 
Večer se pomalu nachyloval a ke slovu 

přišlo zpívání nejen českých a slovenských 
lidových písniček, ale i známé trampské 
a country písně zněly nad okolní krajinou.

Rok se s rokem setká a můžeme se těšit 
na další ročník. Poděkování patří hlav-
ním organizátorům – p. M. Pizingerovi a J. 
Lidovi z Albrechtic.

Text a foto: Dana Ryšlavá 
– kronikářka obce Albrechtice nad Vltavou

Rybářské závody v Albrechticích nad Vltavou



Na Cyrila a Metoděje ve čtvr-
tek 5. července 2012 se sešlo 
v Jehnědně na louce nad hřiš-
těm 34 soutěžních družstev 
u příležitosti 2. kola šestnác-
tého ročníku soutěže v požár-
ním útoku „O putovní pohár 
hasičů okresu Písek 2012“. Pro 
hasiče z Jehnědna to bylo již 
potřetí, kdy tuto soutěž pořá-
dali. Pro soutěžící i diváky, kteří 
přišli či přijeli fandit nebo se jen 
podívat na soutěž, bylo připra-
veno občerstvení, o které bylo 
díky slunečnému počasí zájem. 
Do soutěže se sice přihlásilo 
celkem čtyřiatřicet družstev (20 
mužských a 14 ženských), ale 
jeden z mužských týmů (muži 
ze Sepekova) běžel mimo sou-

těž z důvodu chybějících foto-
grafií na průkazkách členů. 
Hlavním rozhodčím na soutěži 
byl pan Václav Řehoř, od star-
tovní čáry startoval Ing. Miro-
slav Ušatý, základnu u mužů 
měl na starosti Roman Černý 
a základnu u žen Jiří Kvas-
novský. Soutěž začala v jednu 
hodinu odpoledne, průběh 
byl bezproblémový do té 
doby, než se na start posta-
vili muži z Vlastce. Po odstar-
tování vypadalo vše v napro-
stém pořádku, žádný zádrhel 
se nikde nevyskytl a útočníci 
pádili s hadicemi a proudni-
cemi k čáře výstřiku, kde se stal 
bohužel neočekávaný problém 
– levý útočník místo zaklek-

nutí uklouzl a zůstal ležet na 
zemi. Pořadatelé ihned volali 
záchrannou službu a byla mu 
poskytnuta první pomoc. F. 
Bican (člen družstva Vlastec) 
byl po půl hodině odvezen 
sanitkou do písecké nemocnice 
s vyvrknutým kotníkem a zlo-
meninou nohy, kde byl během 
následujících dní operován. 
Soutěž pokračovala dál, i když 
všechna následující družstva si 
dávala větší pozor, aby se situ-
ace neopakovala. Během sou-
těže byl podán jeden protest, 
který dali muži z družstva Krč 2, 
tento protest jim bohužel nebyl 
uznán, a proto jejich pokus byl 

neplatný. Konec soutěže byl 
provázen oslavami, jelikož jeh-
nědským ženám se podařilo 
poprvé v jejich kariéře na této 
soutěži zvítězit s časem 29,17 
s, u mužů vyhrálo družstvo 
Krč 1 s časem 26,98 s. Muži 
Jehnědno „A“ skončili na 9. 
místě s časem 33,83 s a muži 
Jehnědno „B“ měli, bohužel, 
neplatný pokus. Úspěch sla-
vily také ženy z Albrechtic nad 
Vltavou, které skončily s časem 
31,35 s na krásném třetím 
místě a i pro ně to bylo v této 
soutěži nejlepší umístění.

Text: Jana Hošková
Foto: Jitka Hamerníková

V sobotu 4. srpna se konalo již tra-
diční setkání u příležitosti 36. výročí ote-
vření hasičské zbrojnice. Dobrovolní hasiči 
a hasičky zdejšího sboru zde připravili 
nejen pro děti a mládež různé soutěže 
a atrakce, kde přiblížili svoji záslužnou 
hasičskou činnost. Společným vodítkem 
byla totiž voda.

Největší úspěch měla u dětí disciplína stří-
kání džberovou stříkačkou na plechovky, 
kde se tvořily největší zástupy dětí. Dále 

jsme mohli spatřit jízdu zručnosti s dět-
ským kolečkem plným vody, někteří malí 
„šikulové“ ji cestou vylévali a usnadňovali 
si kličkování mezi slalomovými kužely. Mezi 
oblíbenou disciplínu patřilo lovení jablíček 
z nádoby s vodou, které bylo možno vylo-
vit jedině ústy bez jiné pomoci. Kdo chtěl, 
mohl stočenou hadicí v barvě trikolóry sha-
zovat kuželky v podobě plastových lahví 
naplněných vodou. Za každou zvládnutou 
disciplínu následovala sladká odměna od 

hasičů a to nejhezčí po splnění úkolu od 
dětí rozzářený úsměv.

Pamatováno bylo i na dospělé. Ve spole-
čenské místnosti zbrojnice byla připravena 
výstavka z historie sboru, který v obci fun-
guje od roku 1890. Vystaven byl slavnostní 
prapor sboru i historická motorová stří-
kačka. Dále zde byly ke zhlédnutí vítězné 
poháry, diplomy, medaile, plakety a foto-
grafie z různých hasičských akcí. Ve ven-
kovních prostorách před hasičskou zbroj-
nicí si všichni mohli prohlédnout zásahová 
vozidla a techniku albrechtických hasičů, 
se kterými je už tolikrát viděli při pomoci 
a výjezdech.

Na občerstvení bylo též pamatováno, 
náladu podporovala reprodukovaná hudba 
s dětskými hity a lidé se mezi sebou vzá-
jemně bavili. Počasí se zpočátku zdálo příz-
nivé, ale s postupujícím časem se na obloze 
objevily mraky a začalo hřmít. To ovšem 
neodradilo nikoho k odchodu. Vždyť kdo 
by si nechal ujít pěnovou show určenou 
nejen pro malé návštěvníky hasičského dne, 
která se pro velký úspěch musela několikrát 
opakovat.

Tato kulturní a společenská akce se konala 
v rámci Oranžového roku v obci, za pod-
pory JE Temelín ze skupiny ČEZ.

Poděkování ovšem patří všem nadšencům, 
kterým není lhostejný život v naší obci.

Text: Dana Ryšlavá 
– kronikářka obce
Foto: Petr Sidum 

– velitel SDH Albrechtice nad Vltavou

2. kolo XVI. ročníku „O putovní pohár hasičů okresu Písek 2012“

Hasičský den v Albrechticích nad Vltavou



V. ročník 
dechovkového 
festivalu v Jehnědně

První sobotní odpoledne 7. července 
2012, patřilo v Jehnědně dechovkovému 
festivalu, který již pět let po sobě pořá-
dají dobrovolní hasiči z Jehnědna a jejich 
přátelé. Za finanční podpory Jaderné elek-
trárny Temelín, Obecního úřadu Albrech-
tice nad Vltavou a Jihočeského kraje se 
opět podařilo sboru dobrovolných hasičů 
uspořádat dechovkový festival, na kte-
rém zahrálo a zazpívalo pět kapel. Jako 
první pro všechny přítomné posluchače 
a fanoušky dechovek, kterých se sešlo 
na tři stovky, zahrála Malá muzika Nauše 
Pepíka, poté následoval Dechovkový 
orchestr Temelín, Sedmikráska, Muzikanti 
z JIŽNÍCH ČECH a nakonec zahráli a zazpí-
vali Božejáci, kteří po krátké přestávce 
pokračovali v taneční zábavě pro všechny 
vytrvalé náruživce dechovek. Počasí se 
v sobotu docela podařilo, pouze krátkou 
chvilku pršelo, což ale nikomu nevadilo, 

jelikož po celém prostoru, kde se dechov-
kový festival konal, bylo dostatek přístřeší 
ve formě stanů, které byly pro tento pří-
pad postaveny. Po Božejácích pro vytrvalce 
ještě nastoupila nečekaně místní hudební 
skupina „Boží band“, která hrála až do 
ranních hodin.

Během dechovkového festivalu byli oce-
něni dva členové sboru dobrovolných hasičů 
Jehnědno čestným uznáním za odvedenou 
práci při opravě laku hasičské avie, na které 
strávili několik desítek hodin. Těmito členy 
byli František Hošek (Alf) a Martin Jačka.

Text: Jana Hošková
Foto: Ladislav Řeřábek, 

Jitka Hamerníková

Návštěva otáčivého hlediště 
Týn nad Vltavou

Léto je tady a s ním i  letní program na otáčivém hledišti v Týně 
nad Vltavou.

Stejně jako v loňském roce, tak i letos  obyvatelé Újezda společně 
navštívili představení, tentokrát divadelní hru se zpěvy  „Balada 
pro banditu“. Letos byl větší zájem než loni, a tak nakonec do 
Týna za kulturou odjelo 19 obyvatel. Představení bylo hezké, týn-
ští  ochotníci skvěle hráli i zpívali, ani déšť  nezkazil dojem a tak 
už teď se všichni těšíme, co hezkého připraví kolektiv ochotníků 
na příští sezónu.

Text a foto: V. Jarošová

Společenská rubrika
Vedení obce přeje všem jubilantům hodně zdraví, 

lásky a rodinné pohody

V měsíci červnu 2012 oslavili životní jubileum:
Karlík Petr - Údraž 

Řeřábková Zdena - Jehnědno 
Rybáková Kamila - Albrechtice nad Vltavou

Mikolajczyk Přemysl - Albrechtice nad Vltavou
Pohnánová Kristina - Údraž 

Řeháček František - Chřešťovice
Lejčarová Růžena - Údraž 

Schánilcová Ladislava - Albrechtice nad Vltavou
Kaiferová Miroslava - Albrechtice nad Vltavou

Hynoušová Marie - Údraž 
Urbanová Věra - Albrechtice nad Vltavou

Procházka Bedřich - Chřešťovice
Jarošová Božena - Albrechtice nad Vltavou

Lhota Milan - Albrechtice nad Vltavou
Čejka Miloslav - Albrechtice nad Vltavou

V měsíci červenci 2012 oslavili životní jubileum:
Dvořáková Anna - Albrechtice nad Vltavou

Horník Václav - Chřešťovice
Pisinger Jaroslav - Újezd

Žáková Marie - Chřešťovice
Hrdličková Hermína - Hladná 

Trefi lová Věra – Údraž

Poznámka: věk jubilantů neuvádíme 
s ohledem na zákon na ochranu osobních údajů
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Hurá, prázdniny…!!!
Tak takhle reaguje většina dětí školou povinných a studentů vyš-

ších škol. Jejich představa prázdnin je jednoduchá. Pohoda, zážitky, 
sport, relax, párty s kamarády..v případě těch šťastných i brigáda. 
Moje představa – PŘEŽÍT. Po návratu mých kluků ze škol absolvuji 
několikadenní běh po trase pračka - sušák - žehlička. Po tomhle 
náporu již „pouze“ stojím u sporáku, vařím cokoliv, „hlavně že je 
toho hodně“. Oni tvrdí, že jsou ve vývinu, já, že jedí jako protržení. 
Proto nakupuji tuny potravin a kolemjdoucí nechávám v němém 
úžasu a představách o nakrmení jednoho armádního pluku.

Dělám svoz, rozvoz i dovoz mých synů a jejich kamarádů na 
různé sportovní a další aktivity, /nakonec si za to můžeme sami, že 
jsme se odstěhovali na ves bez jakéhokoli spojení/.

Zajišťuji domácí servis, přijímám i předávám informace, jejichž 
obsah mi mnohdy zůstává utajen, venčím psa, snažím se zušlech-
tit zahradu, je mi dovoleno chodit do práce, aby nechyběly 
finanční prostředky, a to vše s úsměvem na tváři, který se s při-
bývajícími dny mění na křeč. Moje „HURÁ“ zazní až po skončení 
prázdnin, kdy první den po odjezdu všech na školy jsem v leh-
kém bezvědomí a druhý den s láskou vzpomínám a těším se opět 
na jejich příjezd.

Text: V. Jarošová

POZVÁNKA NA XX. ROČNÍK
NOHEJBALOVÉHO TURNAJE
Sbor dobrovolných hasičů Jehnědno 
zve srdečně příznivce nohejbalu na
XX. ročník nohejbalového turnaje trojic

Datum:  18. 8. 2012
Místo konání: hřiště v Jehnědně
Prezence účastníků:  8:30 – 9:00 hod.
Začátek turnaje:  9:00 hod.
Startovné:  50,- Kč na osobu

Občerstvení zajištěno

V. ROČNÍK

MEMORIÁL JANA KUKRÁLA
SBOR DOBROVOLNÝCH 

HASIČŮ JEHNĚDNO ZVE 
SRDEČNĚ VŠECHNY NA

SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU

DATUM: PÁTEK 28.9.2012
MÍSTO: HŘIŠTĚ V JEHNĚDNĚ
ZAČÁTEK SOUTĚŽE: 13:00 hod.

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Z činnosti albrechtických hasičů
Do hasičského léta vstoupila parta albrechtických hasičů a hasi-

ček účastí v prvních třech kolech Vltavského poháru 2012, což je 
polovina tohoto klání, které končí až na podzim. Zde bych chtěl 
vyzdvihnout výkony zejména našich hasiček, které vyhrály první 
a druhé kolo ve Vlastci a Dolních Novosedlích a ve třetím kole na 
domácí půdě konané v rámci akce Vítání léta v Albrechticích skon-
čily na pěkném druhém místě. V celkovém hodnocení si družstvo 
žen drží první pozici a muži jsou ve své kategorii na místě třetím.

O posledním červnovém víkendu, albrechtickém pouťovém, nás 
čekala okrsková soutěž v Klukách u příležitosti 120. výročí založení 
místního hasičského sboru. Do Kluk vyrazila nejpočetnější sou-
těžní sestava posledních let. A to dvě družstva mužů, družstvo 
žen a družstvo veteránů. Po důkladné přípravě se nám poda-
řilo na okrskové soutěži vybojovat v kategorii mužů dělené první 
místo, v kategorii žen místo druhé a kategorii veteránů vyhráli naši 
nezdolní senioři. Což jsou velice pěkné výsledky, zejména u vete-
ránského družstva, které by svým výsledkem mohlo konkurovat 
o generaci mladším družstvům.

Do rozběhnuté soutěže O pohár hasičů okresu Písek jsme vstou-
pili až druhým kolem v nedalekém Jehnědně, kde jsme zároveň 
s kolegy ze Záhoří zajišťovali v průběhu soutěžního odpoledne 
dopravu vody s naším zásahovým MANem. Na soutěž se sjela 
družstva mužů i žen ze všech koutů našeho okresu a konkurence 
byla veliká. Přes šesté místo v kategorii mužů, což bylo také hezké 
umístění se podařilo stále se zlepšujícím albrechtickým hasičkám 
dosáhnout svým výkonem na krásné třetí místo. Toto třetí místo 
je historicky nejlepším umístěním našeho sboru v soutěži O pohár 
hasičů okresu Písek.

Ve druhé polovině měsíce července jsme přijali pozvání a zároveň 
reprezentovali náš sbor a obec na oslavách 110. výročí založení 
hasičského sboru v Milenovicích. Do Milenovic jsme vyrazili 
s chloubou naší obce, zásahovým vozidlem CAS 16 MAN, který byl 
součástí hasičské výstavy a slavnostním praporem sboru ke kte-
rému nám byla udělena čestná stuha sboru.

O Anenském pouťovém víkendu v Protivíně jsme patřili jako již 
několik let mezi deset vybraných sborů, které soutěžily O pohár 
pivovaru Platan v areálu pivovaru. Soutěžila zde družstva mužů 
a veteránů za velkého povzbuzování našich hasiček a albrechtic-
kého hasičského potěru.

Na přelomu prázdninových měsíců, kdy si připomínáme výročí 
otevření hasičské zbrojnice, letos již 36. výročí, jsme připravili 
hasičský den v areálu hasičské zbrojnice, o kterém se můžete 
dočíst na jiném místě Zpravodaje.

S blížícím koncem prázdnin bych chtěl především dětem popřát 
ještě hodně slunečných dnů ke koupání a letním radovánkám. 
A hasičům a hasičkám úspěšnou druhou polovinu hasičské sou-
těžní sezóny. 

Text: Petr Sidum – velitel SDH Albrechtice nad Vltavou

Chřešťovický nohejbal
V sobotu 14.7. ráno se sjeli do Chřešťovic sportovní nadšenci 

z blízkého okolí, aby se utkali o nejlepší místa v nohejbalovém 
turnaji. Mezi  muži statečně bojovala i žena z Chřešťovic a velmi 
dobře také hráli mladí hoši z týmu Kluk, nejlepší místo však pat-
řilo mužům z Jehnědna. Po ukončení nohejbalového turnaje 
přišla na řadu zábava, o kterou se tentokrát postarala country 
kapela Briga.

Text: Lenka Kothánková

PŮJČOVNA PŘÍVĚSŮ U ALFA
František Hošek
Jehnědno 66, 397 01 Písek Tel.: 608 273 973

fejeton



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


