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Vážení čtenáři...
Za téměř dva roky, co mám tu čest pro Vás
chystat Loučovický zpravodaj, se mi stalo poprvé, kdy jsem si opravdu lámal hlavu nad �m,
jak veškeré informace vtěsnat na 16 stran.
A přiznám se, že se mi to nepovedlo. Proto mi
dovolte tento úvodník věnovat tomu, co se do
dubnového čísla nevešlo a co bude v číslech
dalších.
Jako první se mi do zpravodaje nevešla informace o rekonstrukci tzv. Čtyřicítky. Zde Vám přineseme informaci o tom, jak bude rekonstrukce probíhat a na jakou podobu této budovy se
můžeme těšit. A proč vlastně toto téma? Určitě
to zajímá nejednoho z Vás, ale hlavně k mému
překvapení jsem zjis�l, že kompetentní osoby
rozšiřují informace, které jsou zcela zcestné
a mylné. Bohužel.
Další informací, kterou Vám přinese náš zpravodaj hned příš� měsíc je plynoﬁkace starého sídliště. Chystaný článek odpoví na veškeré otázky
ohledně této chystané akce. A věřím, že stejně
jako já se na plynoﬁkaci těší i plno z Vás.
Věřím, že omluvíte to, že přednost dostaly informace aktuální a které nemohly být zveřejněny později.
František Fazekas

V dubnu oslaví své krásné jubileum
paní

BARTOVSKÁ MARIE
BRUNOVÁ JAROSLAVA
DURČOVÁ BOŽENA
FREUNDENSCHUSSOVÁ ANGELA
JIRKALOVÁ JANA
KRAMMEROVÁ ALINA
KUTLÁKOVÁ ANTONIE
MAIXNEROVÁ MARIE
MARKOVÁ MARGITA
RAGAČOVÁ ANNA
RUFEROVÁ ANNA
ŠRÁMKOVÁ MARIE

pan

ADAMEC FRANTIŠEK
BAJCAR JAN
BENEŠ VÁCLAV
ČIŽMAR JOSEF
KALÁT STANISLAV
LEPSCHY HELMUT
MUSIL BOHUMÍR
ŠMALINSKÝ JAN

Všem výše uvedeným přejeme vše nejlepší, plno životních
rados� a mnoho dalších let spokojeného života.
Uzávěrka příštího čísla:
19. 4. 2019
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SENIOŘI POZOR!

S

enioři, zbystřete. Ročně řeší policisté několik desítek případů, kdy se obě� trestné
činnosti stanou senioři. Pokuste se svou vlastní obezřetnos� tomu předejít a dodržujte základní rady a tipy, jak se nestát obě� podvodu.
Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby
se dostali k Vašim penězům. Chtějí vniknout
do Vašeho bytu, a pokud z Vás nevylákají peníze přímo, ovládají řadu způsobů jak Vás okrást.
Jen během března zaznamenali policisté v
Jihočeském kraji, konkrétně v jedné obci
na Prachaticku a v jedné na Českokrumlovsku, dva obdobné případy, kdy na pevnou
telefonní linku zavolal staršímu muži, resp.
starší ženě neznámý volající, který se vydával za notáře, resp. příbuzného a požadoval
po nich vydání finanční hotovosti, kterou
potřebuje s �m, že si pro peníze někdo přijede. Jednalo se o částku ve výši několika
set tisíc korun. V obou případech se senioři
zachovali na výbornou. Okamžitě o podezřelém telefonátu informovali své příbuzné,
kteří věc začali řešit. K žádnému trestnému
činu tak v těchto dvou případech nedošlo.
Policisté i v souvislos� s těmito dvěma případy chtějí varovat starší občany, především
ty, kteří mají pevnou telefonní linku, aby byli
velmi obezřetní. Podvodníci používají různé legendy a záminky, pod kterými se chtějí
vetřít do Vašeho bytu. Podvodníci se někdy
představí jako vnuk, synovec či jiný příbuzný

a žádají ﬁnanční hotovost ať už pro advokáta, který jim vyřizuje výhodnou koupi nového
domu, či bytu nebo uvedou, že se jim stala
dopravní nehoda, že jsou v pořádku, ale peníze potřebují například na odtah a opravu
auta. Dále uvedou, že pro peníze pošlou svého kamaráda. V poslední době pak policisté
zaznamenali případy, kdy peníze nakonec u
poškozeného seniora vyzvedlo vozidlo taxi
služby.
Buďte proto opatrní! Nedůvěřujte neznámým
lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého
bytu a nikdy hned neotevírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.
Pořiďte si panoramatické kukátko, které Vám
umožní dobře si návštěvníka prohlédnout. Instalujte si na dveře bezpečnostní ře�zek, který
udrží dveře jen pootevřené, a tak můžete některé věci vyřídit bezpečněji.
Zvoní-li opravář, pracovník úřadu nebo jiných
služeb, nechte si předložit služební průkaz
úřadu nebo instituce, na kterou se odvolává,
a zavolejte tam. Máte-li pochybnosti, služby
odmítněte. Hlavně nepodléhejte lákavé vidině
snadného zbohatnu�. Podomní nabídky výher
v loterii nebo výhodných koupí odmítejte, ve
většině případů jde totiž o podvod.

ŽELEZNÁ
SOBOTA
V sobotu 27. dubna proběhne v
naší obci tzv. Železná sobota. Naši
dobrovolní hasiči Vám odvezou
veškerý železný odpad, který připravíte na kopici k přístupové cestě. V případě dotazů kontaktujte
pana P. Štepánka na telefonu

723 848 682

UZAVŘENÍ
KNIHOVNY
Vážení čtenáři,
od 7. 5. – 12. 6. 2019
bude knihovna
ZAVŘENÁ.

Policie ČR, por. Ing. Štěpánka Uhlířová, krpc.
pio@pcr.cz

- JaGr -

Sobota 6. 4. 2019
14.00 hodin v domě kultury
Výroba velikonočních dekorací.
Budeme zdobit vajíčka, pro velikonočního zajíčka a na náš „vajíčkovník“.
Přineste si vyfouklá vajíčka a dobrou náladu.
Po celou dobu akce budete mít možnost, si pod odborným
dohledem uplést pomlázku.

V pátek 5. 4. 2019 v 10 hodin
Zahájen prodej jarních květin, velikonočních dekorací,
který zajistí „Zahradnictví Halka.“
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ZASTUPITELSTVO

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČOVICE KONANÉHO DNE 4. BŘEZNA 2019
OD 17:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU LOUČOVICE
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 30/2019
ověřovatele zápisu p. Greschnera, p. Hü�nera
Usnesení č. 31/2019
program dnešního zasedání doplněný o (vloženo do bodu č. 11 – Různé-diskuse):
•
OZV č. 1/2019 o nočním klidu
•
Žádost o finanční podporu na
zakoupení nového přístroje na
dětské oddělení – Nemocnice Český
Krumlov
•
Zvýšení nájemného v obecních
bytech o 20%
•
Dotace SDH
•
Nákup osobního auta do sběrného
dvora
•
Žádost o příspěvek Vltavan
Loučovice – oddíl kopané
•
Žádost o příspěvek Vltavan
Loučovice, z. s.
•
Cenová nabídka na rekonstrukci
bytu pro lékárnici
•
Smlouva o výpůjčce
•
Smlouva o zřízení věcného břemene
č. CB-014330045452/001
•
Výhradní dohoda o zprostředkování
•
Prodej části pozemku p.č. 258/1 k.ú.
Loučovice, 180/18 k.ú. Loučovice
•
Prodej části pozemku 210/1 k. ú.
Kapličky
•
Manželé Ardovi – žádost ohňostroje
Usnesení č. 32/2019
uzavření Smlouvy o poskytnu� dotace č. SDO/
OSOV/108/19, poskytovatel Jihočeský kraj, U
Zimního stadionu 195/2, 370 76 České Budějovice, v celkové výši 1 170 000,-Kč.
Usnesení č. 33/2019
zveřejnění záměru prodeje p. č. 133/1 v k. ú.
Loučovice.
Usnesení č. 34/2019
návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene se společnos� LCE s. r. o.,
se sídlem P. J. Šafaříka 912/15, 37007 České
Budějovice, IČ 04795172, na stavbu „ STL plynovodu a plynovodní přípojky Loučovice č. p.
37, 38, 39 a 40“.
Usnesení č. 35/2019
pronajmout Extreme Kayak Club ve dnech
23. – 25. 8. 2019 pozemky: přilehlá parkovací
plocha k malému fotbalovému hřišti ve směru
na Lipno, pozemek p. č. 290/1, p. č. 673/1 a
605/1. Na kempování pronájem pozemku p.
č. 290/1.
Usnesení č. 36/2019
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje poskytnu� finančního daru ve výši 40 000,-Kč
pobočnému spolku SH ČM-Sbor dobrovol-
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ných hasičů Loučovice, se sídlem Loučovice 6,
382 76 Loučovice, IČ 65024729.
Usnesení č. 38/2019
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje navýšení ceny za vývoz odpadu o 200,-Kč/osoba/
rok s platnos� od 1. 1. 2020.
Usnesení č. 39/2019
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o nočním klidu.
Usnesení č. 41/2019
navýšit základní nájemné ve všech obecních
bytech o 20% na m2 od 1. 10. 2019.
Usnesení č. 42/2019
podání žádosti o dotaci a spolufinancování na
SDH na výměnu garážových vrat.
Usnesení č. 43/2019
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Loučovice a pobočným spolkem Vltavan Loučovice – oddíl kopané, se sídlem 382 76 Loučovice 308, IČ 05191840, na finanční příspěvek
ve výši 140 000Kč, žádost ze dne 27. 2 2019.
Usnesení č. 44/2019
cenovou nabídku na opravu bytu pro lékárnici
na č. p. 290, Služby Loučovice se sídlem Loučovice 261, 382 76 Loučovice, IČ 04825365 a
pověřuje místostarostu o podepsání smlouvy
o dílo na celkovou částku 472 681,70 Kč bez
DPH.
Usnesení č. 45/2019
smlouvu č. SV/OHMS/026/19 o výpůjčce nemovité věci mezi Obcí Loučovice se sídlem
Loučovice 51, 382 76, IČ 00245984, Jihočeský
kraj se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370
76 České Budějovice, IČ 70890650 a Cisterciácké opatství Vyšší Brod se sídlem Klášter 137,
382 73 Vyšší Brod, IČ 00476684.
Usnesení č. 46/2019
smlouvu o věcném břemeni č. CB014330045452/001 ve věci „Dvorečná 2x
ČEVAK – NN“ se společnos� E.ON Distribuce,
a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01
České Budějovice 7, IČ 280 85 400, jednorázová náhrada ve výši 10 000 Kč bez DPH.
Usnesení č. 47/2019
pověřuje starostu podepsáním Výhradní dohody o zprostředkování s M&M reality holding
a. s. se sídlem Praha, Krakovská 583/9, 110 00,
IČ 27487768.
Usnesení č. 49/2019
prodej části pozemku p. č. 258/1 a 180/18 k.
ú. Loučovice za prodejní částku 200,-Kč/m2
a úhrady všech nákladů spojených s převodem pozemku, kupující MUDr. Eduard Benc,

Loučovice 124, Lucie Bencová, Loučovice 290.
Usnesení č. 50/2019
prodej části pozemku p. č. 210/1 k. ú. Kapličky za prodejní částku 200,-Kč/m2 bez DPH a
úhrady všech nákladů spojených s převodem
pozemku, kupující Jan a Petra Kubíkovi, Loučovice 300.
Usnesení č. 52/2019
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí
Loučovice a pobočným spolkem Vltavan Loučovice – kuželky, se sídlem Loučovice 308,
382 76 Loučovice, IČ 12889849, na finanční
příspěvek ve výši 100 000 Kč.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
Usnesení č. 37/2019
poskytnu� finančního příspěvku spolku Aqualung club – Klub sportovního potápění, z. s., se
sídlem 382 79 Frymburk čp. 3, IČ 00476382.
Usnesení č. 40/2019
žádost o finanční podporu na zakoupení nového přístroje na dětské oddělení - Nemocnice
Český Krumlov.
Usnesení č. 48/2019
prodej části pozemku p. č. 258/1 a 180/18 k.
ú. Loučovice za prodejní částku 150,-Kč/m2,
kupující MUDr. Eduard Benc, Loučovice 124,
Lucie Bencová, Loučovice 290.
Usnesení č. 51/2019
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí
Loučovice a pobočným spolkem Vltavan Loučovice – kuželky, se sídlem Loučovice 308,
382 76 Loučovice, IČ 12889849, na finanční
příspěvek ve výši 140 000 Kč.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
•

Žádost o projednání připomínky ohledně
ohňostrojů v naší obci.

Zastupitelstvo obce pověřuje p. Hackla na
předložení nabídek na nový osobní automobil pro technické služby. ZO p. Hü�nerovou
vypracovat důvod a návrh nového člena kontrolního výboru.
POZNÁMKA:
Úplný zápis je ve smyslu ust. § 95 odst. 5 zákona o obcích uložen na obecním úřadu k nahlédnu�.
Obecní úřad je na požádání povinen umožnit
občanům nahlédnout do zápisu ze zasedání
zastupitelstva obce.

ŠTÍ TNÁ Ž LÁ ZA - SNÍ Ž ENÁ FUNKCE
š�tné žlázy může být poškozena infekčními
záněty a zhoubnými nádory a je velmi citlivá
vůči vyšším dávkám radiace. Do této skupiny
patří i cílené operační odstranění š�tné žlázy.
3. Nedostatek jódu - jodopenie - Dnes není
tolik typický, protože kuchyňská sůl je jodovaná. Dříve však tento nedostatek existoval a
měl v některých oblastech za následek výskyt
endemického (místního) kretenismu. Napr. v
hornatych oblastech některých zemi byla běžná „ Quis tumidum gu�ur miratur in Alpibus“
= Kdo by se divil opuchlým krkům v Alpách“

S

nížená funkce š�tné žlázy (hypotyreóza) se
projevuje sníženou tvorbou jejích hormo-

nů. Pro pochopení je dobré si říct pár vět o
činnosti š�tné žlázy. Tento orgán se nachází v
oblasti krku před průdušnicí a skládá se ze 2
laloků spojených uprostřed zúženým krčkem.
Buňky š�tné žlázy jsou schopné zachytávat z

metabolismus organismu a tvorbu tepelné
energie, snižují hodnoty cholesterolu, pomáhají odbourávat tělesný tuk, zrychlují činnost srdce, zvyšují fyzickou i psychickou aktivitu člověka.

Projevy: Projevy snížené funkce š�tné žlázy
souvisí s funkcí jejích hormonů. Pokud je nedostatek těchto hormonů již u plodu v děloze
a pak v dětství, což většinou souvisí s nedostatkem jódu v potravě, vyvinul se u dítěte
kretenismus (fyzická a mentální retardace).

Příčiny snížené funkce š�tné žlázy:

Proces může být spojený se zvětšením š�tné

1. Autoimunitní nemoci - Základní choro-

žlázy a vzniká tzv. struma (to je nicméně ne-

nin (T3). Tyto hormony mají široké spektrum

bou patřící do této skupiny je Hashimotova

specifický příznak, struma může vzniknout i u

účinků, kdy nejviditelnější jsou jejich zásahy

tyreoi�da, u které se v lidském těle začnou

do metabolismu živin a energie. Ve š�tné žlá-

vytvářet autoagresivní protilátky poškozující

ze se nacházejí 4 příš�tná tělíska (2 v každém

š�tnou žlázu, a způsobující snížení její funk-

laloku).

ce. Snížená funkce š�tné žlázy ovšem může

Pro většinu orgánů tvořících hormony je typic-

být přítomna i u dlouhodobě probíhající Gra-

ké jejich funkční propojení s naším mozkem a

ves-Basedowowy choroby, která působením

krve jód a s jeho pomocí vytvářet účinné hormony š�tné žlázy- tyroxin (T4) a trijodtyro-

ani š�tná žláza není výjimkou. V částech mozku nazývaných hypofýza a hypotalamus se
vytváří působky, které mají vliv na tvorbu hormonů š�tné žlázy a to v tomto pořadí:
Hypotalamus produkuje sloučeninu (TRH)

autoprotilátek nejprve způsobuje zvýšenou
funkci š�tné žlázy. Snížená funkce je v tomto
případě spojena s vyčerpáním tkáně š�tné
žlázy dlouhotrvajícím zánětem.

normální nebo zvýšené funkce š�tné žlázy),
vzácně může tato struma utlačit průdušnici
a omezovat dýchání. U snížené funkce š�tné
žlázy také dochází k prosáknu� podkoží a svalů
hlenovitými látkami (mukopolysacharidy), což
označujeme jako myxedém. Takovéto prosáknu� hlasivek obvykle způsobí zhrubnu� hlasu.
Dlouhodobě neléčená může snížená funkce
š�tné žlázy skončit ztrátou vědomí a smr�.
- MUDr. Eduard Benc -

působící na hypofýzu -> hypofýza uvolní další
sloučeninu (TSH) působící na š�tnou žlázu ->
š�tná žláza začne ve zvýšené míře uvolňovat
její hormony T3 a T4. A aby to bylo logicky
regulované, tak tyto hormony budou zpětně
utlumovat tvorbu TRH i TSH. To zde píšu spíše
jen tak pro zdůraznění, že porucha š�tné žlázy se může týkat jak jí samé, tak jejích řídících
center v našem mozku.
Účinky hormonů: U plodu a u novorozence mají hormony š�tné žlázy vliv na správný
vývoj mozku. U dospělého člověka je jejich vliv velmi široký. Důležité je, že zvyšují
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ZDRAVÍ

2. Jiné důvody poškození š�tné žlázy - Tkáň

ECOCHEESE - TŘIĎTE BATERIE DESIGNOVĚ
spalovnách uvolňují škodlivé látky, zejména
těžké kovy. Ty mohou znečistit ovzduší, půdu,
spodní a povrchové vody. Z celkového obsahu
těžkých kovů v komunálním odpadu jsou baterie zodpovědné za 88 % obsahu rtuti, 67 %
niklu a 85 % kadmia. Tyto kovy mají prokazatelně škodlivý vliv i na lidské zdraví.
Správným tříděním baterií napomáháme k
jejich recyklaci. Čím více vybitých baterií se
do recyklačního procesu dostane, �m méně
přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě
nových článků.

Z

ačněte třídit baterie v rámci své domácnosti. Využít k tomu můžete šikovnou krabičku

ECOCHEESE, která svým designem připomíná
ementál a hodí se do každého interiéru. Nashromážděné baterie pak odevzdejte na sběrném místě, kterých je nyní více než 20 000 v
rámci České republiky.

Proč třídit vybité baterie?
Použité baterie a akumulátory se mohou stát
vážnou zátěží
pro životní prostředí i lidské zdraví. Jejich tříděním a recyklací navíc chráníme přírodní
zdroje před další těžbou.
Z baterií, bohužel stále často vyhazovaných s
domácím odpadem, se na skládkách nebo ve

Kam s bateriemi?
Jakmile krabičku ECOCHEESE naplníte, stačí
vybité baterie odnést na jedno ze sběrných
míst. V Loučovicích je to například sběrný
dvůr, OÚ nebo prodejny COOP.
Kde mohu krabičku ECOCHEESE?
Krabičku si můžete vyzvednout na OÚ v kanceláři místních poplatků nebo si jí můžete objednat na www.ecocheese.cz, kdy Vám krabička
přijde domů poštou zcela ZDARMA.
- ECOBAT s.r.o.-

NEPŘETRŽITÁ VÝLUKA NA TRATI RYBNÍK - LIPNO N./VL.
busové dopravy budou ze zastávky Lipno nad
Vltavou a Loučovice ve směru Vyšší Brod dříve
než je odjezd vlaků. Ve dnech 5.4. – 11.4. bude
uzavřen žel. přejezd u zastávky Čertova Stěna
a místo autobusu do této zastávky bude jezdit
mikrobus s místem zastavení před železničním
přejezdem.

P

řinášíme Vám informace o plánované nepřetržité výluce na trati 195 Rybník - Lipno nad Vltavou, která potrvá od 27.3. do
17.4.2019. Prosíme věnujte pozornost umístění zastávek a času odjezdu náhradní autobusové přepravy, které se od běžných umístění
a časů liší. Obzvláště v období od 29.3. do
5.4.2019, kdy bude také kompletně uzavřen
železniční přejezd P6111 na silnici II/163 směr
Dolní Dvořiště (mezi křižovatkou na Rožmberk
a křižovatkou na H. Dvořiště).
Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC,
s.o. informuje, že od 27.3. od 7:00 hodin
do 17.4.2019 do 18:20 hodin proběhne
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nepřetržitá výluka v úseku Rybník – Lipno nad
Vltavou na trati 195 Rybník – Lipno nad Vltavou. (S touto výlukou je souběžně výluka na
železničním přejezdu u Rožmberka ve dnech
od 29.3. od 8:00 do 5.4. do 8:00 hodin a bude
vydán zvláštní VJŘ na tyto dny). Dopravce
České dráhy, a.s. proto musí po dobu výluky
všechny vlaky nahradit náhradní autobusovou
dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního řádu v upravené trase. Spoj
náhradní autobusové dopravy pojede ze zastávky Vyšší Brod klášter do zastávky Čertova
Stěna, zpět přes zastávku Vyšší Brod klášter
dále směr Lipno nad Vltavou. Opačně pojede
ve stejné trase, odjezdy spojů náhradní auto-

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
•
Rybník - před nádražní budovou
•
Rožmberk nad Vltavou - na křižovatce
silnice Č.Krumlov – V. Brod odbočka na
Rožmberk n.Vl., zast bus „Rozc. Rožmberk n.Vl.“ cca 600m
•
Herbertov - silnice Č.Krumlov – V. Brod,
zast bus „V.Brod-Herbertov“ cca 150m
•
Těchoraz - silnice Č.Krumlov – V. Brod
zast bus „V.Brod-Těchoraz“ cca 200m
•
Vyšší Brod - V.Brod náměs� zastávka bus
(U kina)
•
Vyšší Brod klášter - před nádražní budovou
•
Čertova stěna - před nádražní budovou
•
Loučovice - na zastávce ČSAD „Loučovice
„ na hlavní silnici
•
Loučovice zastávka - na zastávce ČSAD
„Loučovice Svatý Prokop“ na hlavní silnici
•
Lipno nad Vltavou - u příjezdové komunikace k dopravně
- ČD, a.s.; SŽDC, s.o. -
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ÚPLNÉ UZAVŘENÍ ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU - SEJFY

N

a trati 195 Rybník – Lipno nad Vltavou
bude probíhat rozsáhla oprava kolejového lože, výměna kolejnic, oprava železničního
mostu a hlavně kompletní generální oprava
železničního přejezdu Sejfy (železniční přejezd
na silnici směr Dolní Dvořiště mezi křižovatkou
na Rožmberk a křižovatkou na Horní Dvořiště, pozn. redakce), včetně sanace kolejového
spodku a položení nového kolejového roštu.
Přejezd bude zcela uzavřený v termínu od
29. 3. od 8:00 do 5. 4. do 8:00. Objízdné trasy vedou přes Český Krumlov. Prosím dbejte
dopravního značení. Objízdné trasy naleznete
také na webu obce Loučovice.
- SŽDC, s.o. -

NEKRMBROUKA.CZ - KALAMITNÍ KŮROVCOVÉ DESATERO

V

souvislosti s dopady sucha na lesní porosty a rozvojem kůrovcové kalamity na většině území Česka byl spuštěný nový informační
portál www.nekrmbrouka.cz určený především drobným vlastníkům lesů.
Nekrmbrouka.cz přináší jednoduché a srozumitelné informace, jak postupovat v ochraně
lesa v době kůrovcové kalamity a je jedním z
kroků, jak zapojit maximum vlastníků do boje
s kůrovcovou kalamitou. Na portálu je rovněž
mobilní telefonní číslo horké kůrovcové linky,
kam mohou majitelé lesů zavolat pro radu.
Garantem projektu je Lesní ochranná služba a
Ministerstvo zemědělství.
Desatero a více informací naleznete i na webu
obce.
- redakce -

KOUZELNÝ MÁJ U SEIDELŮ

M

useum Fotoateliér Seidel si Vás dovoluje
srdečně pozvat v období 27. – 28. dubna
2019 do muzejního ateliéru, kde bude probíhat tradiční romantické retrofotografování.
Dobové oblečení a dekorace zapůjčíme na
místě.
Fotografie je doručena do dvou týdnů elektronickou formou. Možnost doobjednání tisků.
Cena za fotografování bez prohlídky: 250,- Kč;
s prohlídkou za běžné vstupné + 150,- Kč.
Změna programu vyhrazena.
Informace a objednávky na www.seidel.cz
ROMANTICKÉ RETROFOTOGRAFIE
DODÁ JEDINĚ NÁŠ UMĚLECKÝ ZÁVOD
- Museum Fotoateliér Seidel-
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INFORMACE Z ČINNOSTI SENIOR KLUBU LOUČOVICE

V

ážení občané,
dne 18. března 2019 proběhla v Kino clubu Loučovice přednáška k nové knize Seidlova
muzea o starém Krumlovu (Krumlov – město
pod věží). Autoři knihy odprezentovali fotografie, které se do knihy nevešly. Přednáška
byla i o historii Seidlova muzea a vydaných
publikacích (Šumava – krajina pod sněhem
a Lipno – krajina pod hladinou). Jednotlivé tituly si mohli účastníci přednášky zakoupit za
zvýhodněnou cenu. Celá přednáška byla obohacena i souborem starých fotografií z obce
Loučovice.
Lekce rehabilitačního a rekondičního cvičení
budou pokračovat do května 2019, na přání
našich seniorů.
- Mgr. Pavla Vachová -
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INFO ZE ŠKOLY

Úspěch v okresním kole zeměpisné olympiády
Dne 20. 2. se v DDM v Českém Krumlově konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. Naši
školu reprezentovali celkem tři žáci. Největšího úspěchu dosáhl Vojta Sedláček, který byl
ve své kategorii zaměřené na zeměpis mimoevropských světadílů druhý! Zeměpisná olympiáda se skládá z několika čás� - od klasického
teoretického testu, přes práci s atlasem, až po
praktickou část zaměřenou na používání geografických dovednos� (počítání vzdálenos�,
určování souřadnic, atp.) Vojta získal za všechny tři části celkem 78, 5 bodu a za vítězem tak
zaostal o pouhé čtyři body. Gratulujeme a přejeme hodně štěs� do kola krajského!
Lyžování na Lipně
Již druhým rokem se mohli žáci 1. stupně naší
školy seznámit se základy lyžování ve Skiareálu Lipno. Navázali jsme na loňský týden
„Olympijského zimního sportování“, které
mělo mezi dětmi mimořádný ohlas. Malí lyžaři
si mohli i letos zapůjčit veškeré lyžařské vybavení včetně helmy a pod vedením zkušených
lyžařských instruktorů Gábiny, Vlaďky a Honzy si osvojit základy lyžování. Většina žáků si
po krátké době ve výukovém hřišti FOX PARK
trouﬂa vyjet lanovkou a několikrát sjet Jezerní
sjezdovku i přesto, že se někteří na lyže postavili jenom párkrát. Pomohly jim k tomu právě
loňské zkušenosti a chuť více se zdokonalit.
Všichni byli nadšeni z pokroků, které na sněhu
udělali. Radost dě� byla vidět už při vracení
lyží, kdy se překřikovali svými zážitky na sněhu
a celou cestu zpět do školy se nebavili o ničem
jiném, než o „lyžování“. Určitě se všichni těší

na další rok.
Velké poděkování patří Skiareálu Lipno, který
tento mimořádný den naší škole poskytl zcela
zdarma včetně dopravy, vybavení, lyžařských
instruktorů a jízdy lanovkou.
Děkujeme, žáci 1. – 6. třídy a učitelé ZŠ Loučovice
Lyžařský kurz žáků sedmé třídy
Žáci naší sedmé třídy měli možnost se již tradičně účastnit povinného lyžařského výcviku
ve tře�m březnovém týdnu za velmi výhodných podmínek. Za týdenní výcvik zaplatili
pouze symbolickou částku 20 Kč za dopravu na
lanovkách, kdo neměl vlastní lyžařskou výbavu, byla mu zapůjčena zdarma včetně ochranné přilby. Jednu přepravu na Lipno absolvovali

rovněž zdarma skibusem. Za tyto skvělé podmínky děkujeme Skiareálu Lipno. Lyžařské instruktory zaplatila naše škola.
Mohli byste si pomyslet, že výhodnější podmínky již nikdy mít nebudou a všichni, stejně
jako za našeho mládí, se budou nadšeně výcviku účastnit. Opak je pravdou. Ze sedmnácti dě� dokončilo výcvik pouze devět. Kromě
jednoho úrazu byl na vině slabý fyzický fond
žáků. Dvě hodiny tělocviku týdně prostě nestačí a „moderní styl“ vysedávání u počítačů a
mobilních telefonů jsou zhoubou jejich fyzické zdatnosti. Tento nedobrý stav se projevuje
pak na jejich zdraví. Protože fyzická a duševní
stránka jsou spojené nádoby, mají tito žáci nepřekvapivě také horší prospěch. A to je smutné vysvědčení pro mladou generaci sedmáků.
Ve velkém kontrastu pak byla nadšená účast
všech žáků 1. stupně naší školy na jednodenním lyžařském výcviku ve stejném areálu.
Nezbývá si přát, aby jim to vydrželo za silné
podpory rodičů až do sedmičky.
F.Frantál
Školní představení
V pátek 22. 3. navš�vili žáci 2. stupně z naší
školy film Bohemian Rhapsody. Představení
mělo velký úspěch a tak doufáme, že �mto by
mohla začít tradice školních představení alespoň několikrát v roce. Velmi děkujeme panu
Františku Fazekasovi, který nám film ochotně
promítl a těšíme se na další spolupráci.
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Slova mojí učitelky:
„Ty už zase chytáš lelky?
Dávej pozor, přece!“
Jenže nevím, jak se lelek
chytá tak, aby mi nelek´.
Žije v moři, v řece?
Je to vůbec ryba?
Ale kdepak! Chyba!
Lelek to je lesní ptáček,
nic nedělá, jako žáček,
který sedí v lavici
a nevnímá mluvnici.

Víš, že lelek je čilý v noci a přes den je přitisknutý
k větvi nebo pařezu a spí? Jeho zbarvení připomíná
kůru stromu. Loví až za soumraku různý hmyz. Lelek
je ohrožený druh a je chráněný.

Lelkův
jazykolam
Letí lelek do jetele,
lelkuje tam malé tele,

slastně se tam tetelí.
Jak je krásně v jeteli.
Jetelem i jelen letěl,
do telete tělem vletěl.
Nelekej se, lelku, hej,
radši jazyk rozmotej.

V dřívějších dobách se ptáci chytali na lep. Vodorovné prkénko se pomazalo
lepem a posypalo návnadou. Z toho vzniklo i rčení sednout někomu na lep.
Jelikož lelci ve dne seděli na větvi a spali, lepu se vyhnuli. Takže ten co
"chytá lelky" nedělá prakticky nic.
Najdeš ve větách naše ptáky?

to Vědro zde předtím nestálo.
V rákosí bylo nové hnízdo.
koHo luboš nepozdravil?
Slož správně slova (ptáci).

vosa, rakosý, rýv, kýčes,
kaštovlav, Ičkajiř, pěvanka
Autor textů a ilustrací: Gondeková Alena
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DĚTSKÝ KOUTEK

Lelek lesní

Chytání lelků

HISTORIE

VODNÍ DÍLO LIPNO DÍL 2. – ZAČÍNÁME STAVĚT

R

oku 1951 se štáb stavby usídlil ve Vyšším
Brodě v hotelu Šumava a prvním vedoucím

stavby byl jmenován inženýr Kotek. Přišli zedníci Pozemních staveb České Budějovice, kteří
staví další dřevěné baráky jako ubytovny a nahoře na kopci se začíná stavět nové zděné sídliště. Staví jej dvě stavební čety, kterým mistrují
dva bratři František a Tomáš Hláskovi. Začínají
stavět první čtyři zděné domy, které dnes mají
čísla popisná Lipno jedna až čtyři. Všechny čtyři zděné domy mají být do zimy pod střechou
a tak na stavbu přicházejí na výpomoc i zednič� učni. V září 1951 se však na Lipně rozšířila zpráva, že se stavět nebude, a tak většina
zaměstnanců stavbu opustila. Dřevěné baráky
osiřely a v hospodě U Hou�ů zůstal jen mistr
Buble s několika zedníky, kteří měli přestavět
hospodu na závodní kuchyni. Který zedník by
rád rušil zaběhlou hospodu, když vedení stavby je od Lipna sedmdesát kilometrů až v Českých Budějovicích? A tak se víc pilo, než zdilo.
Teprve před zimou přišla zpráva, že se přehrada stavět bude. Bylo třeba zase dát rychle
dohromady všech 318 stálých pracovníků a
dohánět plán, který nikdo při přerušení stavby nezměnil. Takže, jak píše kronikář Lobl: „Na
Silvestra odpoledne se ještě dodělával krov na
zděném domě. Aby byl nejen splněn závazek,
ale především aby byly vyplaceny prémie.
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Měli štěs�, protože zima je letos mírná, mohla
být daleko hrubší, silnější a horší.“
Na stavbě Lipna se vystřídalo více než tři tisíce stálých pracovníků a asi desetkrát více
dobrovolných a nedobrovolných brigádníků
nejrůznějších povolání. Zemědělců, kteří byli
jako „kulaci“ vyhnáni ze svého statku, protože neměli kladný poměr k rozorávání jejich
mezí a k socializaci vesnice, bývalí hokynáři,
obchodníci a živnostníci, kterým komunisté
zavřeli hokynářství, obchody a živnosti. Lidé z
kanceláří, kteří měli smůlu, že neměli rudou
stranickou legitimaci a Go�wald vyhlásil heslo
„sto tisíc úředníků do výroby.“ Ale i vojáci, kteří bojovali na západní frontě. Jedním z nich byl
i pilot-major Hendrych, který za bitvy o Anglii
dostal válečný řád, který mu udělil sám anglický král Jiří. Tady na Lipně dělal injektážníka
na clonách. Jiný bývalý letec ze západní fronty,
který pracoval na Lipně, vlastně již nežil. Za
druhé světové války byl úředně prohlášen za
mrtvého a jeho jméno bylo vytesáno na rodinném náhrobku na pražském hřbitově u Sv.
Matěje. Když se po válce vrátil do Prahy, tak
nejen že jeho manželka byla podruhé vdaná,
ale nemohl dostat potravinové lístky, protože
neměl občanský průkaz. Ten zase nemohl získat, protože neměl pracovní knížku. Když vyžadoval vydání pracovní knížky, tak mu úřednice
na stavbě Lipna řekla, že pracovní knížku mu

nemůže vypsat, protože nemá občanský průkaz.
Na lipenskou „stavbu mládeže“ jezdili o prázdninách dobrovolně-povinně studenti středních škol. Stalo se to v roce 1952, kdy studenti
tlačili ke skladu železniční vagón. Když studentka na levé straně vozu dotlačila vagón k
rampě, schůdky k plošině brzdaře na voze jí
zabránily, aby se mohla vrátit zpět. Tak se stalo, že byla vtlačena mezi stěnu vagónu a rampu a než studenti vůz zastavili a zatlačili zpět,
dívka zůstala na místě s těžce poškozeným
hrudníkem. Nekrvácela, jen byla smrtelně bledá. Zemřela po převozu do nemocnice.
Vedle Spirovo hydrocentrály nad Vyšším Brodem, nedaleko od Čertovy stěny, začali svou
práci barabové. To byla od samého počátku
elita mezi budovateli Lipna. Měli se od Vyššího Brodu prokopat mohutným tunelem až k
budoucí lipenské podzemní elektrárně. Za�m
však sbíječkou a lopatou odklízeli stovky kubíků zeminy a na tvrdou skálu se ne a ne dostat.
Byly to tři party, které se ve dne v noci střídaly.
Jednu z nich vedl Novák. Jeho křestní jméno
jsem nikde nenašel. V tu dobu se křestní jména nahrazovala slovem „soudruh.“ Novák byl
soukromým pekařem u Milevska, kde mu znárodnili pekárnu, a tak byl vyslán na Lipno, aby
místo pečení chleba se zde zavrtával sbíječkou
a lopatou do hory Luč.

Zima 1951-1952 byla až do února 1952 mírná, ale v únoru 1952 napadlo hodně sněhu.
Skulinami dřevěných baráků pronikal ostrý
šumavský vítr a voda se nosila i za třeskutého mrazu z blízké studánky. Na takovou zimu
nebyl nikdo připraven, a tak se prakticky
veškeré práce zastavily a v novinách se objevila věta: „Jen velké spousty sněhu zabránily
tomu, že nebyl v únoru splněn plán.“ Na jaře
1952 přijíždí na Lipno mnoho nových brigádníků. Konečná stanice na elektrické železnici
to byla zapadlá dřevěná bouda a v ní nerudná
kostnatá paní pokladní. Od nádraží se šlo rozblácenou hliněnou stezkou po dřevěné lávce
přes Vltavu nahoru do kopce. Všude bylo plno
hluku motorů těžce naložených nákladních Tater, rachot vrtacích a bouracích kladiv a bafání
kompresorů. Po práci se většinou chodilo na
pivo nebo na něco ostřejšího. Postupně se na
stavbě otevřela knihovna a začalo hrát kino.
Na „brigádu“ přijel i Vycpálkův umělecký soubor, který večer po práci zpíval pracujícím na
Lipně krásné lidové písně. Na jaře 1952 ožívá i
starý lom, kterému se později říkalo „Kamenný hrad.“ Nejdříve zde parta minéra Pražáka
navrtala skálu. Denně 16 až 20 vrtů. Po nich
přišli střelmistři a navrtanou skálu odstřelili.
Největší odstřel roku 1952 měl tři metráky
trhaviny a po odstřelu bylo tři sta kubíků lomového kamene najednou. Velké odstřelené
balvany však bylo třeba ještě rozbít sbíječkou
a těžkými kladivy. Nestřílelo se jen v lomu, ale

i při stavbě nových silnic a rovnání terénu pro
stavby dílen, garáží a pomocných staveb. Na
podzim 1952 při ranním odstřelu skály - výlomu pro gravitační blok, zahynul předák střelmistrů Olda. Natáhl si dráty od náloží dostatečně daleko a z krytu za dřevěnou boudou
odstřel odpálil. Jeden z ostrých úlomků kamene dolétl na boudu, přerazil střešní trámek a
Oldovi odřízl zadní část lebky. Nejpodivnější
bylo, že do okolí boudy žádný jiný úlomek skály nedopadl. Při pohřbu Oldovi jeho kamarádi
u hřbitova odpálili čestnou nálož. Ve své diplomové práci uvádí M. Musilová, že „stavba přehrady si vyžádala i oběti. Při práci přišlo o život
12 pracovníků a 35 bylo velmi těžce zraněno.“
Vladimír Michal napsal pro druhý díl Jihočeské pravdy ročníku 1952: „Sníh promísený
ledovými kapkami vody spojuje vyšebrodské
kopce s temnou zimní oblohou. Vítr chvílemi
vzdouvá tuto hustou síť strun podivné veliké
harfy a už se vysunují před silnicí první domy
města Vyšší Brod. Za nimi narostl najednou
známý klášter a každým metrem se blížíme

k Lipnu - velké vodní stavbě jižních Čech. Vltava uhání kolem boku auta a na kopci spatříme v ledové spršce řadu nových, ještě cihlami
růžových, domů. Jsme téměř na místě. Tyto
nové krásné domy patří stavitelům Lipna, desítkám a stovkám stálých pracovníků a nadšených brigádníků. Než však řeku přinu�me k
tomu, aby nám vlévala energii do elektrovodních sí�, než budeme schopni sami regulovat
zavlažování jižních Čech, musíme pilně pracovat na stavbě přehrady, na stavbě prvního
z vltavských stupňů míru. Generální přípravy
k mohutnému jarnímu nástupu jsou v plném
proudu. A tak první slunné dny jara letošního
roku budou signálem k zahájení vlastní stavby
lipenského vodního díla, jež se řadí svou důležitos� hned za naše velké stavby socialismu na
Ostravsku a na Slovensku.“ Zařadil jsem tuhle
ukázku doby se vším všudy, i když Vladimír Michal patřil mezi ty „lepší“ novináře a rozhlasové reportéry. Pojmy „stupeň míru“, „stavba
socialismu“ jsem nemohl vynechat, bez nich
by to nebylo svědectví doby.
Zdroj: František Schusser - 40 let elektrárny a
vodního díla Lipno
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PŘIDEJTE SE K NÁM
Zájem o prohlídky kaplického ENGELu
mezi žáky základních škol roste
Konec roku 2018 a začátek letošního se pro
kaplický závod společnosti ENGEL nesl mimo
jiné v duchu návštěv žáků základních škol z celého regionu. O prohlídky výroby projevilo zájem
hned 12 institucí, jako například základní školy
Fantova a Školní v Kaplici, ZŠ Benešov nad Černou, Loučovice, Kamenný Újezd, Velešín, Křemže
a základní školy z Českého Krumlova.
A že bylo o co stát! Žáci si nejprve poslechli
krátkou prezentaci, při které načerpali základní
informace o společnosti, poté je čekala prohlídka všech výrobních ploch s odborným výkladem
a na závěr si mohli na učňovském středisku se-
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stavit model letadélka. Kromě jiného si žáci odnesli důležité informace o možnosti vzdělávání
v technickém oboru na středních školách.
Za dohledu mistrů odborného výcviku lze v ENGELu
získat praktické vzdělání konkrétně v tříletých
oborech Obráběč kovů, Mechanik-zámečník
a Eletromechanik pro stroje a zařízení, a to ve
spolupráci se SOŠ strojní a elektrotechnickou
ve Velešíně či se SOŠ a SOU Kaplice. Zároveň
si studenti přijdou na řadu atraktivních benefitů
a po dokončení střední školy bez problému najdou pracovní uplatnění přímo na palubě závodu.

Žáky základních škol výrobou provází David Dědič, HR manažer společnosti ENGEL Kaplice.

Máš chuť se k nám připojit nebo máš nějaké dotazy?

Stav se u nás, zašli životopis nebo zavolej našim personalistům. Těšíme se na setkání!
Zuzana Vendlová

+420 380 386 784

zuzana.vendlova@engel.at

www.fb.com/ENGELCZkariera

Karel Vinš

+420 380 386 736

karel.vins@engel.at

www.engel.cz

