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Výročí Senior klubu

Vážení čtenáři...
Květen se nám nese ve znamení prvního výročí
Senior klubu a Kino clubu. O tom seniorském
se dočtete hned na vedlejší straně a tak mi dovolte věnovat zde pár slov k výročí Kino clubu.
Pamatuji si to, jako by to bylo včera, když jsem
dokončoval společně s kluky z technických služeb prostory kina. Byla to velká nervozita, jelikož se pár týdnů před oﬁciálním otevřením stále ještě nevědělo, zda se s�hnou veškeré úpravy
dokončit. Nakonec se vše povedlo a kino může
slavit první výročí ve své nové podobě.
Mnozí z vás se mě také ptali, zda bude činnost
Kino clubu pokračovat i po roce jeho provozu,
jelikož na začátku jsme si řekli, že to zkusíme na
rok a pak se uvidí. Dnes již mohu říct, že kino
bude nadále v provozu a uzavřené bude pouze přes letní prázdniny, kdy návštěvnost nebyla
tak veliká, jelikož mnozí diváci byli na dovolené
nebo si užívali krásných letních večerů.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří byť jen jednou, ale přeci Kino club navš�vili a podpořili tak
jeho existenci. Vám všem patří mé veliké DÍKY.

František Fazekas

V květnu oslaví své krásné jubileum
paní

BEHLINGOVÁ HELENA
BENCOVÁ MARIE
KUBIŠOVÁ JARMILA
SYŘIŠŤOVÁ VLASTA
ŠEJVLOVÁ VERONIKA
ŠVEPEŠOVÁ ALŽBĚTA
TVAROHOVÁ MARTA
VACHOVÁ MIROSLAVA
VONDROVÁ ADELA
ZEMANOVÁ BOŽENA

pan

DIOSZEGI JOZEF
HOLUB VÁCLAV
JUNGWIRTH FRANTIŠEK
KUMHERA ALOIS
MALKUS JOSEF
MICÁK JAN
PROCHÁZKA PAVEL
ŠIŠOVIČ RUDOLF

Všem výše uvedeným přejeme vše nejlepší, plno životních
radostí a mnoho dalších let spokojeného života.
Uzávěrka příštího čísla:
17. 5. 2019

LOUČOVICKÝ ZPRAVODAJ

periodický tisk územního samosprávného celku obce Loučovice
Vydává: Obec Loučovice, IČ: 00245984, Registrační značka: MK ČR E 22951, Datum vydání: 26. 4. 2019
Odpovědný redaktor: František Fazekas, Adresa redakce: OÚ Loučovice, 382 76 Loučovice 51,
e-mail: zpravodaj@loucovice.info, tel.: 380 748 115, Tisk: TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o., Černá v Pošumaví.
Distribuce: OÚ Loučovice.
Vydavatel není odpovědný za obsah a pravdivost otištěných inzerátů a vyhrazuje si právo nezveřejnit inzerát/článek, který by jej poškozoval nebo byl svým obsahem protizákonný. Vychází 12x ročně nákladem 800 ks.

strana 2

VÝROČÍ SENIOR KLUBU

ZMĚNA VOLEBNÍ
MÍSTNOSTI PRO
VOLBY DO
EVROPSKÉHO
PARLAMENTU
V pátek 24. a v sobotu 25. května
se budou konat volby do Evropského parlamentu. Sídlo volebních okrsků je tentokrát v budově
Obecního úřadu Loučovice – prostory Senior klubu.

V

ážení senioři,
v květnu tomu bude jeden rok, co jsme
společně slavnostně otevřeli Senior klub obce
Loučovice. Při zahájení činnosti klubu jsem vyslovil osobní přání, aby činnost klubu pro vás
byla zajímavá a bavila vás. Jsem rád tomu, že
se mé přání vyplnilo a za uplynulý rok Senior
klub nabídl mnoho akcí, které měly u vás pozitivní ohlas. Obec Loučovice i nadále bude
vytvářet příznivé podmínky, aby aktivity klubu přitahovaly stále více seniorů, kteří chtějí
aktivně využívat svůj volný čas. Jednou z plánovaných aktivit na květen je aktuálně jednodenní autobusový zájezd pro seniory do Prahy
dne 21. 5. 2019. Těším se na osobní setkání s
účastníky zájezdu.
- Ing. Jan Kubík, starosta obce -----------------------------------

B

líží se první výročí založení Senior klubu Loučovice – 18.5.2018 byl slavnostně
otevřen a zahájil svou bohatou činnost. Zakladatelka a organizátorka paní Mgr. Pavla

více info o volbách - str. 6

Vachová připravovala po celý rok mnoho krásných, zajímavých i praktických akcí. Kromě
dvou jednodenních autobusových výletů / jeden za přispění starosty J. Kubíka/, koncertu,
historických filmů, tvořivých setkání a fyzioterapeutických cvičení i kurz práce s počítačem.
Všechny akce vždy výborně předem připravila
i po materiální stránce. Přátelská a tvůrčí setkání se dle rozpisu konala vždy ve čtvrtek po
čtrnácti dnech. Mezi námi seniorkami vznikl
velmi přátelský vztah. Na každé setkání jsme
se těšily, takže jsme se začaly scházet každý
čtvrtek. Předáváme si rady zkušenosti i nápady. Tvoříme a vyrábíme drobné předměty
různými technikami. Ve čtvrtek 11.4.2019se
vydáme na společný výlet do českokrumlovských klášterů, 21. května nás čeká opět / jako
před rokem / jednodenní zájezd do Prahy. A
to vše pod vedením paní Pavly, které bychom
chtěly touto cestou upřímně poděkovat za čas
a péči věnované Senior klubu Loučovice.

REVITALIZACE
STARÉHO
SÍDLIŠTĚ
V současné době se připravuje
projektová dokumentace k plynofikaci starého sídliště. Současně
s tímto projektem se uvažuje o řešení situace nedostatku parkovacích míst na starém sídlišti. Bližší
info k těmto projektům vám přineseme v jednom z dalších vydání
zpravodaje.

- loučovické seniorky -

NA ČERTOVĚ STĚNĚ SE VYŘÁDIL SPREJER

J

e těžké si představit, co se musí odehrávat
v nitru člověka, který vezme reﬂexní barvu,

vyšplhá na Čertovu stěnu a obrovskými číslicemi tam zvěční datum svého heroického výkonu. Mnohem snáze se vžijeme do pocitu toho,
komu to vadí a kdo z vlastní vůle a s vlastním
nasazením ostudné nápisy odstraní. Za očištění skal bych tímto rád poděkoval za všechny
normální spoluobčany Tondovi Ginzelovi.

DÍKY TONDO!!!
- Fran�šek Fazekas -
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ZASTUPITELSTVO

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČOVICE KONANÉHO DNE 2. DUBNA 2019
OD 17:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU LOUČOVICE
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Kč.

Usnesení č. 53/2019
ověřovatele zápisu. Stanislava Hackla, Jiřího
Hoška

Usnesení č. 61/2019
vítěze výběrového řízení firmu Vidox s. r. o.,
se sídlem U Poráků 511, Český Krumlov, IČO
25160168, na částku 5 323 251,-Kč bez DPH,
zároveň pověřuje starostu podepsat smlouvu
o dílo.

Usnesení č. 54/2019
program dnešního zasedání doplněný o (vloženo do bodu č. 11 – Různé-diskuse):
•
Školská rada
•
Střednědobý výhled škola
•
Žádost o pronájem pozemku
•
Žádost – septik Residenz Kienberg
•
Přeložka soustavy topení na č. p.
290
•
Žádost pronájem pozemku sl.
Prázdná
•
Nabídka
projektu
plynofikace
sídliště
•
Rozpočtové opatření č. 1 a 2
•
Smlouva o daru hlásky
•
Projekt na bytové jednotky 64-69
•
Zařazení
a
pracovní
náplň
p. Vachové
Usnesení č. 55/2019
účetní odpisový plán obce na rok 2019.
Usnesení č. 57/2019
schvaluje prodej části pozemku p. č. 180/24 o
výměře 70m2 a 180/25 o výměře 23m2 v k.
ú. Loučovice za částku 200 Kč/m2 bez DPH a
úhrady všech nákladů spojených s převodem
nemovitosti, kupující SVJ č. p. 278 Loučovice,
zastoupené Františkem Křížem, členem výboru společenství.
Usnesení č. 58/2019
schvaluje prodej pozemku p. č. 1/6 k. ú. Dvorečná ing. Karlovi Hrdlovicsovi bytem Veltěžská 320/6, Praha 8, za cenu 250,-Kč/m2 bez
DPH, plus ostatní poplatky spojené s prodejem.
Usnesení č. 60/2019
schvaluje uzavření smlouvy č. 13013346 o
přeložce zařízení distribuční soustavy s E.ON
Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7, 380 01 České Budějovice, IČ 28085400, výše předpokládaných
nákladů na provedení přeložky Kč 3 544 697,-

Usnesení č. 62/2019
schvaluje nabídku f. JUDr. Marcela Skalková, se
sídlem Kořenského 1107/15, 5, IČO 02707012
v celkové částce 158 000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu podepsat smlouvu o dílo.
Usnesení č. 63/2019
nové členy školské rady: Jiří Hošek, Josef Gondek, Petr Matušinec.
Usnesení č. 64/2019
střednědobý výhled na rok 2019 ZŠ Loučovice.
Usnesení č. 66/2019
vyvěšení záměru prodeje p. č. 561/1 k. ú. Loučovice.
Usnesení č. 67/2019
cenovou nabídku v celkové výši 187 000,-Kč
bez DPH na přeložku otopní soustavy v č. p.
290, firmou František Jakeš. IČO 40705366,
Brloh 87, 382 06 Brloh.
Usnesení č. 68/2019
zveřejnění záměru pronájmu pozemku parcely č. 283/1.
Usnesení č. 69/2019
nabídku na projekt plynofikace sídliště f. Ing.
Stanislav Postl se sídlem Krčínova 50, 370 11
České Budějovice, IČO: 11353741 na celkovou
částku 450 000,-Kč.
Usnesení č. 70/2019
darovací smlouvu č. SD/OHMS/066/19“ mezi
Obcí Loučovice, Loučovice 51 a Jihočeským
krajem se sídlem 370 76 České Budějovice, U
Zimního stadionu 1952/2, IČO: 70890650.

JEZERNÍ PENZION, Hůrka 52, Horní Planá, přijme
zaměstnance/brigádníky na pozice:
POKOJSKÁ – nástup IHNED. Servírka/číšník, pomocná
síla úklid/kuchyň,
údržbář.
Možno i páry. Nástup dle dohody.
INZERCE:

Zájemci volejte na tel.:
602 159 506, 601 386 929
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Usnesení č. 71/2019
schvaluje vypsání výběrového řízení na projektovou dokumentaci a inženýring na bytové
jednotky č. p. 64, 67, 68, 69. Zároveň schvaluje
výběrovou komisi ve složení: Jana Grammetbauerová, Šárka Hüttnerová, Stanislav Hackl,
Eduard Benc, Josef Gondek.

Zastupitelstvo obce ruší:
Usnesení č. 56/2019
usnesení č. 14/2019 ze dne 28. 1. 2019 věci
prodeje pozemku p. č. 180/24 a 180/25 k. ú.
Loučovice.
Usnesení č. 59/2019
usnesení č. 9/2019 ze dne 28. 1. 2019 ve věci
E.ON Distribuce, a.s. - smlouva o přeložce
zařízení distribuční soustavy v lokalitě Špírův
kanál.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
Usnesení č. 65/2019
pronajmutí části parcely č. 211/22.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
•

Informaci p. Hackla o rozeslání poptávky
na nový automobil pro technické služby.
Rozpočtové opatření č. 1 a 2. Vysvětlení
starosty k dotazu p Hüttnerové ohledně
zaměstnankyně p. Vachové a nových zaměstnanců.

POZNÁMKA:
Úplný zápis je ve smyslu ust. § 95 odst. 5 zákona o obcích uložen na obecním úřadu k nahlédnutí.
Obecní úřad je na požádání povinen umožnit
občanům nahlédnout do zápisu ze zasedání
zastupitelstva obce.

DENTAL KLINIK s.r.o.
Vyšší Brod
Přijmeme na zubní kliniku do Vyššího Brodu:
•
•

dentální hygienistku
důchodkyni - zdravotní sestru na občasnou výpomoc
Pracovní poměr na zkrácený úvazek dle dohody.

Telefon 380 746 276
e-mail: recepce@zahnpraxis.cz

ŽENA ČESKOKRUMLOVSKA JE Z LOUČOVIC
také třeba až z Plzně nebo Moravy; lidé, kteří
v Loučovicích dřív bydleli. Však v našem pohádkovém lese obohaceném o velké kulisy,
kde máme třeba i pirátskou loď, účinkuje na
stanovištích až 140 pohádkových postav. A to
včetně mých dětí i manžela. Sama bych však
nic nedokázala. Paráda je, že je spousta lidí
ochotných pomoci. Základní partu tvoří asi
deset lidí a k tomu dalších sto je připraveno
přiložit ruku k dílu.

H

vězdou večera Moda Fashion Day(s) 2019
se ke svému velkému překvapení stala
v českokrumlovské Jízdárně Jana Grammetbauerová z Loučovic. Porota ji zvolila Ženou
Českokrumlovska v soutěži organizované společností Síť pro rodinu z 22 nominovaných žen.
„Přišlo 45 nominací na dvaadvacet žen,“
upřesnila herečka a moderátorka Dana Verzichová. „Porota do finále vybrala pětici žen, a
to Janu Grammetbauerovou, Hanu Kocourkovou, Vladimíru Konvalinkovou, Jiřinu Kučerovou a Evu Vávrovou.“
Vítězkou se stala pětačtyřicetiletá paní Jana,
matka dvou již dospělých dětí, která je organizátorkou kulturního i společenského dění
v Loučovicích. Své pomyslné žezlo jí na slavnostním večeru předala předchozí Žena Českokrumlovska Alena Nováková z Křemže.

Jana Grammetbauerová je žena mnoha činností. Zdůrazňuje však, že bez party bezvadných lidí, která jí vydatně pomáhá, by se nic
z toho, co dělá pro radost dětí i dospělých,
neuskutečnilo.
Jak se stalo, že jste se stala hybnou silou kulturního dění v obci?
Bylo to víceméně spjato s prací knihovnice.
Akce, které jsme organizovali, jsme tak nějak
rozvíjeli čím dál víc a posouvali laťku výš, někdy možná až moc (smích). Ale čím výše tu laťku posouváme, tím větší ohlas akce má a tím
více se na ni lidé těší.
To jsou třeba dětský den, vyhlášená loučovická halloweenská stezka odvahy, masopust…
Na dětský den v Loučovicích jezdí kolem 350
dětí, a to nejenom z Loučovic a okolí, ale

Pořádáte a vymýšlíte také obecní ples, dětský karneval, živý betlém, vánoční akce, Noc
s Andersenem a další. A vedete taneční kroužek dětí. Přípravy vám zaberou spoustu času.
Co na to vaše rodina?
Přípravy jsou náročné a opravdu nás stojí
množství volného času, ale mě to baví a děláme to s nadšením. Je pravda, že moje děti jako
malé trochu trpěly třeba tím, že jsem je nedoprovázela při dětském dni, ale teď mi samy
pomáhají, obléknou se do kostýmů. A stejně
tak manžel, který mi ještě po večerech pomáhá tvořit, co je třeba. Vyrobil například nádherné kly na mamuta. Mám úžasnou rodinu.
Jaké máte pocity, jako čerstvě zvolená Žena
Českokrumlovska?
Udělení ceny mě moc potěšilo. Je to ocenění
toho, co děláme. Není to cena jen pro mě, ale
pro všechny, kdo mi pomáhají. Já to vymyslím,
a oni to udělají. Moc děkuji své rodině a všem
lidem ochotným pomoci. I těm, co mě nominovali – je fajn vědět, že mám přátele, kteří
mě podporují.
- Zuzana Kyselová, Deník -

SDC ŠUMAVÁČEK SLAVÍ 30 LET A HLEDÁME BÝVALÉ ČLENY
ŠUMAVÁČKU

J

iž třicátým rokem tančí Square Dance Club
Šumaváček. To znamená, že až odtančíme
tuto sezónu, oslavíme naše třicáté narozeniny.
Oslavy proběhnou v Loučovicích v kulturním
domě 27.-29. září, hlavní oslavy však budou
probíhat v sobotu 28.9. Rád bych

pozval všechny nejen současné, ale i bývalé
členy našeho klubu, ať jsou ještě dětmi nebo
již dávno odrostli dětským střevíčkům. Byly to
stovky dětí i dospělých tanečníků, které prošly
tanečním parketem každotýdenních schůzek
Šumaváčku. Avšak zdaleka ne na všechny bý-

valé členy mám kontakt. Proto bych byl rád,
pokud někdo z našich bývalých členů čte tento článek, aby se mi ozval, případně aby mi
zprostředkoval kontakty i na další své bývalé
spolutanečníky.
Na programu oslav bude od pátka do sobotního podvečera především tancování pod vedením několika lektorů, které znáte z našich akcí
(prozatím je nasmlouvaný David „Medvěd“
Dvořák, Jan Valenta, Jindřich „Čára“ Šašek).
Kromě toho skvělý muzikant Martin Žák bude
vyučovat hraní na nejrůznější hudební nástroje používané v Appalačských horách před dvěma sty a více roky. Jeho sobotní vystoupení
bude zlatým hřebem celých oslav.
Zkrátka máme se nač těšit a tak si tento termín zapište do diářů a dejte mi o sobě vědět,
ať Vám mohu poslat oficiální pozvánku a podrobný program.
Miroslav Procházka
604 824 110, prochna@centrum.cz
www.sumavacek.cz
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

V

olby do Evropského parlamentu se budou
na území České republiky konat v pátek
24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.
Voličem je občan ČR, který alespoň 25. května
2019 dosáhne věku 18 let.
Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán
v seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský
průkaz.
Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do Evropského parlamentu je zápis
voliče, do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tento seznam vede
obecní úřad pro každé volby do Evropského
parlamentu postupem daným zákonem. Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (14. dubna
2019) zanese obecní úřad do seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu údaje
ze stálého seznamu voličů. Tímto způsobem
je každý občan ČR, který má právo volit ve
volbách do Evropského parlamentu a má na
území České republiky trvalý pobyt, zapsán
automaticky do seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu.
Občan jiného členského státu EU může hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu
za předpokladu, že nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let, po dobu nejméně 45
dnů je přihlášen k trvalému či přechodnému
pobytu na území České republiky (tj. od 10.
dubna 2019) a je zapsán do seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu. Občané jiného členského státu i ti, kteří byli v minulosti zapsáni do Dodatku stálého seznamu
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vedeného pro volby do zastupitelstva obce,
musí požádat o přenesení svých údajů do
seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nejpozději do 12. dubna 2019 do
13:00 hodin. Žádost je nutné podat osobně.
Občané jiných členských států, kteří hlasují
na území České republiky, volí do Evropského
parlamentu kandidáty zaregistrované v České
republice.
Pokud volič změní místo trvalého bydliště v
rámci území České republiky po zápisu do
seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu (tj. po 14. dubnu 2019) musí na
obecním úřadě v místě původního bydliště
požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu. Obecní
úřad o tom vydá potvrzení. Toto potvrzení je
nutné předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 22. května 2019
nebo v dny voleb okrskové volební komisi ve
volební místnosti v místě nového bydliště,
kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat
(občanským průkazem s odděleným rohem a
potvrzením o změně místa trvalého pobytu
nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji). Volič, který se přestěhuje v rámci
území ČR před dnem 14. dubna 2019, nemusí
činit žádný úkon.
Volič hlasuje ve volební místnosti na území
obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v
seznamu. Je-li v obci více volebních okrsků,
hlasuje volič v té volební místnosti, kam podle
místa svého bydliště patří. Oznámení o době a
místě konání voleb do Evropského parlamentu je již zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Český Krumlov, kde volič zjistí, které
části obce náležejí do jednotlivých volebních

okrsků, s uvedenými adresami volebních místností.
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů obecní úřad o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost. Na
základě žádosti vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové
volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České republiky, musí však ve
volební místnosti (kromě prokázání své totožnosti a občanství) odevzdat okrskové volební
komisi voličský průkaz.
Volič, který nemůže volit ve svém volebním
okrsku, může požádat o voličský průkaz. S
voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle
místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič
zapsán v seznamu).
Volič může požádat o voličský průkaz ode dne
vyhlášení voleb, a to osobně nejpozději 22.
května 2019 do 16.00 hodin nebo písemně
tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 17. května 2019 v 16.00 hodin.
Písemná žádost musí být opatřena úředně
ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v
elektronické podobě prostřednictvím datové
schránky.
Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května 2019, a to buď voliči osobně,
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s
ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

- MV ČR -

OBCE NA LIPENSKU LÁKAJÍ MLADÉ RODINY S DĚTMI PRO TRVALÝ
ŽIVOT

L

ipensko už dávno není Bohem zapomenutý
kraj „tam někde v pohraničí“. Dnes svými
možnostmi láká k bydlení rodiny s malými dětmi i podnikatele. Region, který patří k turisticky nejnavštěvovanějším oblastem celé České
republiky, teď potřebuje hlavně obyvatele,
kteří tu budou žít celý rok. Počty zdejších obyvatel stagnují nebo jen mírně stoupají. „Jedná se o typickou rekreační oblast, která láká
návštěvníky na krásnou přírodu a turistické
atraktivity. Prácovní příležitosti zde určitě
jsou, ale téměř výlučně v sektoru cestovního
ruchu a služeb, navíc stále velmi sezónně. Je
fakt, že kvůli zániku mnoha pracovních míst
v posledních deseti letech odsud lidé za prací hodně odešli,“ uvádí Jiří Mánek, předseda
Turistického spolku Lipenska, který se stará
o rozvoj cestovního ruchu na území od Stožce po Rožmberk. Na druhou stranu sem ale v
posledních letech nově kvůli klidu přicházejí
lidé z měst, často podnikatelé. „Usadí se zde a
často své on-line podnikání si přináší s sebou.
Případně přichází s originálními službami, o
kterých vědí, že městský člověk a turista vyhledává. Jako třeba originální rybolov, adrenalinové sporty, půjčovny, sdílenou ekonomiku,“ doplňuje.

Zasíťovat pozemky pro výstavbu rodinných
domů chtějí i v sousedních Loučovicích. „Jedná se o lokalitu Dvorečná, kde odhadujeme
náklady na 10 až 11 milionů, které se vrátí
při prodeji této nemovitosti,“ říká Jan Kubík,
starosta Loučovic. Také Frymburk chystá na
rok 2019 zajímavé projekty pro rodiny s dětmi. „Chceme vytvářet a zasíťovat 15 nových
stavebních pozemků a tím nalákat do Frymburku nové obyvatele. V bývalém areálu
mateřské školky budeme chystat osm nových bytů, na jejichž vznik si budou přispívat
budoucí nájemníci. Ti také podle výše své
investice do budoucího bytu mohou rozhodovat o jeho podobě,“ říká Ota Řezáč, starosta
Frymburka. 70 stavebních parcel pro stavbu
rodinných domů už si koupili zájemci v Horní
Plané. Poslední pozemky se prodaly v loňském
roce. Cena je nižší pokud se zájemce zaváže,
že stavět začne do jednoho roka od koupě a
do pěti let bude mít hotovo. „Letos chystáme
k prodeji ještě 8 parcel v lokalitě Hůrka a také
chceme postavit bytový dům na našem sídlišti, kde bude 12 bytů,“ uvedl Jiří Hůlka, starosta
Horní Plané.

Pekárková vznik několika parcel pro stavbu
rodinných domů. Další stavební pozemky by
mohly vzniknout u malého lipenského jezera.
„Obec tam má dva velké pozemky, k tomu
existují ještě další vlastníci. Vyvolali jsme
jednání, kde bychom měli společně pozemky vyprojektovat, zasíťovat a hledat peníze
na vybudování těchto sítí,“ uvedla starostka.
Starosta Přední Výtoně Jan Bittner chce v obci,
která byla léta součástí hraničního pásma vytvořit v tomto roce šest stavebních parcel pro
rodinné domy. „Při výběru kupce budeme
preferovat občany Přední Výtoně, kteří budou mít prioritu. Chceme, aby u nás žili a neměli nemovitosti pouze na rekreaci. Nalákáním nových rodin by došlo k omlazení Přední
Výtoně, kde zhruba polovině občanů z asi 210
obyvatel je více než 60 let,“ uvedl Bittner. Projektem na výstavbu nového bytového domu
se zabývají i ve Vyšším Brodu „V tomto roce
budeme schvalovat projekt. Pokud vše půjde
podle plánu, tak stavět bychom mohli začít v
příštím roce,“ uvedl místostarosta Jan Straka.
„Rožmberk nad Vltavou je s novou výstavbou
v poměrně komplikované situaci, protože je
v nejtvrdším pásmu památkové ochrany. Tudíž jsme se v rámci možností, které nám dává
územní územní plán, rozhodli využít kapacit
uvnitř města v tzv. prolukách a ve stávajících
objektech. Dále jsme vytipovali na okrajích
Rožmberka parcely, na kterých chceme stavět bytové domy či je nabídnout jednotlivým
žadatelům. V rámci podpory mladých rodin
stávajících i příchozích jsme opravili několik
bytů v centru Rožmberka,“ říká starostka Rožmberka nad Vltavou Lenka Schwarzová.

V osadě Muckov, která je spádovou obcí
Černá v Pošumaví plánuje starostka Irena

- TS Lipenska -

Starostové lipenských obcí sem chtějí lákat
především mladé rodiny s dětmi. Například
obec Lipno nad Vltavou letos dokončí bytový dům s 12 ti bytovými jednotkami a novým
zdravotnickým střediskem. „Podařilo se nám
z Lipna vytvořit dobré místo pro život. K vyslovení této domněnky nás snad opravňuje
rostoucí počet obyvatel, dětí a veliký zájem
o trvalé bydlení v obci. Občané mohou využít
maximum výhod s cestovním ruchem spojených. Kromě výhodného přímého užívání zázemí cestovního ruchu jako bazén, lyžování,
sportovní hala a mnoho dalších jistě patří k
výhodám i jedna z nejnižších cen nájemného
za obecní byty v zemi, velmi příznivé bydlení
pro seniory, ale i například jedna z nejnižších
cen vodného a stočného,“ uvádí zdejší starosta Zdeněk Zídek.
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LIPNO ZAHAJUJE DALŠÍ NABITOU SEZONU. HOSTÉ SI ZÁŽITKY
OTEVŘOU POMOCÍ NOVÉ KARTY

N

INZERCE:

abitou letní sezonu zahajuje zážitkový areál na Lipně, který je tuzemskou jedničkou
pro rodinnou dovolenou. Bezmála čtyři desítky akcí, novinky na Stezce korunami stromů i v
kempu Modřín, ale především nová karta hosta Lipno.card, která přinese revoluci v podobě
pohodlného nákupu vstupenek z domova bez
nutnosti jít k pokladnám.
„Na léto jsme si připravili celou řadu novinek. Tou největší je spuštění nového e-shopu
a nové karty hosta Lipno.card, která je s tímto e-shopem propojena. Hosté si budou moci
zakoupit od 1. 5. 2019 elektronické vstupenky na Stezku korunami stromů, do Království
lesa a na lanovku z pohodlí domova. Zároveň
si budou moci propojit kartu hosta Lipno.card
se svým účtem na e-shopu, čímž se dostanou
k dalším speciálním nabídkám,“ uvádí mluvčí
lipenského areálu Vojen Smíšek. V zimní sezoně se z Lipno.card stane zároveň skipas a lyžaři
tak budou moct vyrazit rovnou k turniketům.
Zavedení nové Lipno.card není jedinou novinkou letošního léta, které díky rychlému

strana 8

nástupu jara začalo ihned po ukončení provozu Skiareálu Lipno. Na Stezce korunami stromů se v současnosti buduje nový gift shop
a připravuje se oživení loňské novinky Ptačí
stezky, která se rozroste o unikátní ptačí hodiny. Přestože je Ptačí stezka nenápadnou součástí Stezky korunami stromů, v loňské sezóně
zaznamenala obrovský zájem nejen u rodin s
dětmi. Lidé si se zájmem prohlížejí dřevěné
modely ptáčků žijících v okolí, jejich hnízdní
budky umístěné na stromech a informace o
jejich životě na edukačních tabulkách.
Provozovatelé mysleli také na hosty, kteří
vyhledávají kempování. „Novinkou v Camping Lipno Modřín bude půjčovna šlapadel
a dalších plavidel. Rozšiřujeme tím nabídku
služeb a hosté budou moci vyrazit na plavbu
po jezeře tak říkajíc přímo od stanu. Zároveň
doplňujeme portfolio lipenských půjčoven
sportovního vybavení, které mimo jiné nabízí
různé druhy jízdních kol, ale také například
elektročluny nebo malé plachetnice,“ popisuje Vojen Smíšek. Investice před létem směřují

také do technického vybavení a zázemí kempu. Ten je velmi vyhledávaný kvůli své poloze
na břehu jezera v blízkosti všech lipenských
zážitků. V letních měsících je zde centrum animačních programů pro děti s oblíbeným maskotem lišákem Foxem.
Tradičně nabitý bude na Lipně kalendář akcí. V
květnu a červnu bude zajímavý program v Království lesa. Každou sobotu zde bude probíhat
zábavné animační odpoledne s maskotem
lišákem Foxem, který děti vtáhne do tematického programu. Čeká je například indiánské,
princeznovské nebo pirátské odpoledne.
Do letních prázdnin se budou moci lidé zúčastnit dalších několika akcí. 18. a 19. května
proběhne tradiční závod dračích lodí, který je
oficiálním zahájením letní turistické sezony a
kterého se účastní několik desítek posádek
dračích jezdců a několik tisíc diváků a fanoušků. 15. 6. ožije Stezka korunami stromů tradiční akcí Slavnosti dřeva. „Vzhledem k tématu
Ptačí stezky jsme se rozhodli, že tuto akci
pojmeme jako Ptačí úlet,“ naznačuje Smíšek.
Možnost vyzkoušet si celou řadu sportů,
setkat se se známými sportovci a závodit v
několika disciplínách přinese největší český
sportovní festival Lipno Sport Fest 2019. Od
17. do 25. 8. proběhne již 8. ročník této oblíbené akce, za kterou se sjíždí na Lipno hosté
z celé republiky. Po loňském úspěchu se pak
na Lipno vrací extrémní překážkový závod
Spartan Race, během kterého se 21. a 22. 9.
poběží hned tři závody s různou délkou tratě a
náročností překážek. Je to vůbec poprvé, kdy
se tento takzvaný Trifecta závod uskuteční na
stejném místě dva roky po sobě. Minulý ročník přilákal na Lipno zhruba dvacet tisíc hostů,
z toho osm tisíc závodníků.
- Lipno.info -

POPIS ÚPRAV TZV. ČTYŘICÍTKY
JIŽNÍ POHLED

a stavebního povolení.
Hlavním záměrem je zachování původní hmoty objektu a jejího základního vnějšího rázu s
odstranění nevhodných a nefunkčních přístavků. Objekt by znovu odkazoval na původní podobu a symbol stavebníka. Funkčně by zůstaly
zachovány základní parametry využití objektu
– přízemní prostory sloužící pro drobné provozovny a služby a ostatní podlaží jsou určeny
pro bydlení. Byty by měly být primárně určeny
k dlouhodobému pronájmu.
Vnější vzhled bude respektovat místní typickou šumavskou architekturu a vyjde především z architektonické studie.

SEVERNÍ POHLED

V

době zakoupení objektu byl jeho stav
velmi degradovaný dlouhodobým neudržováním. Objekt nešlo hned využít, kvůli
funkčním defektům konstrukcí, především ve
spojitosti se zatékáním do obytných prostor,
propadlými stropními konstrukcemi, vysokou
vlhkostí zdiva, nevhodnými tepelně – izolačními parametry, nedostatkem hygienických a
sociálních zařízení. Objekt vyžaduje základní
zabezpečení a sanaci poškozených konstrukcí.

Následně bude zahájena rekonstrukce, která
vyjde z požadavku projektové dokumentace

- Ing. Petr Skutil, LCE s.r.o. -

V prvním kroku obnovy objektu předpokládáme provedení oprav krytiny a klempířských
prvků střechy a zabezpečení objektu proti
vstupu cizích osob. Následně předpokládáme provedení průzkumů celého objektu pro
zjištění stavu jednotlivých konstrukcí (krovu,
stropů, zdiva) a zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci objektu a zahájení
jednání se stavebním úřadem Vyšší Brod.

ORDINACE FYZIOTERAPEUTA VE VYŠŠÍM BRODĚ

M

ěsto Vyšší Brod na konci loňského roku
začalo jednat s fyzioterapeutkou o zřízení rehabilitační ambulance ve zdravotním
středisku ve Vyšším Brodě. Následně došlo k
dohodě s pojišťovnami a díky tomu budeme
mít od konce dubna ordinaci fyzioterapeuta
mnohem blíže.

NOVĚ OTEVŘENO OD 29.4.2019.
ORDINAČNÍ DOBA:
PONDĚLÍ: 8 – 12 12.30 – 17
STŘEDA: 8 – 12 12.30 - 17
OBJEDNÁVKY:
724 505 417; 774 542 768
SMLUVNÍ PARTNER S POJIŠŤOVNAMI:
VZP, VoZP, ZPMV, OZP, ČPZP.
ORDINACE V PŘÍZEMÍ ZDRAVOTNÍHO
STŘEDISKA (Ul. Míru 164, Vyšší Brod).
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INFO ZE ŠKOLY

Pěvecká soutěž - Jihočeský zvonek
Dne 29. 3. 2019 se v Českém Krumlově konalo okresní kolo pěvecké soutěže Jihočeský
zvonek. Naši školu reprezentovala Hana Dostalová z 8. třídy s písní Holubí dům. Ve své
kategorii žáků 8. a 9. tříd v populárním zpěvu
získala v silné konkurenci krásné stříbrné pásmo. Gratulujeme.
Klokan 2019
I v letošním školním roce se naše škola zúčastnila tradiční matematické soutěže Klokan. Nejlépe si vedli druháci v kategorii Cvrček vypsané pro žáky 2. - 3. tříd, kdy v konkurenci 683
žáků celého našeho okresu se Otík Chaloupka
umístil na skvělém druhém místě, Natálka
Štěpánková skončila šestá a Adélka Cviková
devátá. V kategorii Klokánek pro 867 žáků 4.
a 5. tříd se nejlépe umístila Karolína Svačinová na skvělém 10. místě, v kategorii Benjamin
žáků 6. a 7. tříd, jíž se zúčastnilo 530 řešitelů,
obsadil Vojta Sedláček 16. místo. V konkurenci
414 žáků 8. a 9. tříd v kategorii Kadet obsadila osmačka Ester Sekotová skvělé 9. místo.
Gratulujeme
Divadelní představení
V pátek 12. 4. se někteří žáci 2. stupně naší
základní školy vydali do Českého Krumlova,
aby se podívali do divadla na hru Víti Marčíka
„Mysterium světla“. Hra byla velice zajímavá a
nesla s sebou krásné poselství. To ale bohužel většina žáků nepochopila. Doprovod tvořily paní učitelka Křížová s paní asistentkou
Hurychovou z 8. třídy. Výlet s nimi byl velice
zábavný a i přes malé problémy ohledně autobusové dopravy jsme to zvládli a co nejvíce si
to společně užili. :)
- dvě žákyně z 8. třídy -
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DĚTSKÝ KOUTEK

3) KUKLA

KDYŽ HOUSENKA PŘESTANE RŮST A JÍST, NAJDE
SI KLIDNÉ MÍSTO, KDE KOLEM SEBE VYTVOŘÍ
OCHRANNOU SCHRÁNKU – KUKLU. Poté SE Děje jedna
z nejúžasnějších proměn ve zvířecí říši.

1) VAJÍČKO
O

11

Samička motýla naklade vajíčka na list.
Jsou to malé světlé kuličky. Z těch se
po několika týdnech (podle druhu Motýlka)
vylíhnou housenky.
2) HOU

4) MOTÝL
Po vylíhnutí z kukly musí motýl osušit křídla, aby je
mohl vypnout k prvnímu letu. motýl je na světě
pouze 2–4 týdny a za tu dobu musí
zajistit život pro další pokolení.

KA

Po Vylíhnutí má housenka jen několik milimetrů,
Ale je to velký žrout. Svou velikost zvětší až
300x. Kdyby
dyby rostl člověk jako Housenka, měřil
by asi 160 metrů 

Pyšný motýl
Alena Gondeková

Vychloubal se motýl myšce,
že má hezčí barvičku,
vystavoval svoje křídla
na odiv i sluníčku.
Zapomněl však křídla mazat
krémem s vyšším faktorem,
barva se mu oloupala,
teď to řeší s doktorem.
Vidíš, řekla myška tiše,
snad tě to teď napraví.
Ušiju ti křídla z plyše,
než se ta tvá uzdraví.

Přišla za mnou
u maminka,
v ruce nesla
esla








Na jaře všechno bučí a krásně kvete.
Včely nám hlasitě bručí kolem hlav.
Na louce se pase tráva. S radostí
Přežvykuje kravičku.
Holčičky nosí barevné paty a mají
ve vlasech krásné stonky.
Kluci jezdí na pole, nebo staví hlad
V písku.
Děti dostanou od maminky velkou husu,
Protože pomáhají na zahradě.

, také

, sázení nám půjde hravě. Do
o

Nesmyslné věty




. Mám

dáme,
d
sláva, hurá, už to máme!

Zalej,
Zal
ej, co jsme zasadili, počkáme si malou
chvíli.. V
Vyroste nám
s

,

, také

. Trochu práce i té špíny stojí
tojí za ty

VITAMÍNY !
Autor textů a zpracování: A. Gondeková
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INFORMACE Z ČINNOSTI SENIOR KLUBU LOUČOVICE

V

ážení občané,
v Senior klubu proběhl ve dnech 27. března a 3. dubna 2019 kurz ubrouskové techniky.
Pod vedením zkušené tvůrkyně paní Martiny Beranové se naši senioři (a nejen senioři)
naučili, jak se tvoří ubrouskovou technikou.
Tvoření se neslo v duchu jarních a velikonočních motivů. Senior klub děkuje paní Martině
Beranové za čas věnovaný našim seniorům
a za předání svých zkušeností a dovedností.
Myslím si, že účastníky tento kurz zaujal a
jistě touto ubrouskovou technikou netvořili
naposledy.
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V měsíci dubnu skončil kurz Práce s počítačem pro seniory. V případě zájmu by mohl být
kurz znovu otevřen na podzim 2019.
Senior klub se snaží v součinnosti se seniory
nabízet takové aktivity či akce, které by byly
nejenom zajímavé, ale také bezplatné. Díky
velké podpoře od starosty obce a finanční
podpoře obce Loučovice tomu tak během roční činnosti klubu bylo. Zároveň se mezi občany našli i tací, kteří měli chuť se nezištně podílet na činnosti klubu a věnovali svůj volný čas

našim seniorům. I těmto občanům seniorský
klub velmi děkuje.
Na měsíc květen je připraven pro seniory jednodenní autobusový zájezd do Prahy. Bližší
informace naleznete v plakátu. Přihlášky na
zájezd budou přijímány do 10. 5. 2019. Prosím, uvádějte na přihlášky telefonní číslo, na
kterém bude možné vás kontaktovat. Děkuji
zájemcům za spolupráci.
Přeji vám krásné jarní dny, plné slunce.
- Mgr. Pavla Vachová -
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HISTORIE

VODNÍ DÍLO LIPNO DÍL 3. – PŘÍBĚHY A OSUDY LIDÍ ZE STAVBY
POPRVÉ

BAGRISTA, ZEDNÍK A DISPEČER
Bagrista Stanislav Kofroň dostal svůj bagr čtvrtého září 1951. Bagr přišel na Lipno z okolí
Soběslavi a Standa Kofroň od Milevska. Bagr
měl označení Md2. A do jeho lžíce se vejde
rovný kubík lipenské zeminy, balvanů, skály i pařezů. Začínali oba, tedy bagr i Standa,
na úpravě komunikací a pak spolu srovnávali
prostranství. Přesně za rok, 4. září 1952 zvládli
šedesát tisíc kubíků balvanů, skály, pařezů a
zeminy naložit na nákladní Tatry. Na každou
Tatru se vešly tři lžíce, za rok to bylo tedy dvacet tisíc naložených nákladních aut. Když na
podzim 1952 dokončili zedníci první domy budoucího lipenského sídliště, dostal Stanislav
Kofroň jeden z prvních bytů a tak se za ním
na Lipno přistěhovala jeho žena s dvouletou
dcerkou. Obě se jmenovaly Jarmilky. Když
odešel bagristovi Kofroňovi „šmírák“ Kořánek,
vystřídala jej Jarmila Kofroňová.
Starý Filip Lukeš byl zedník, co táhl každé jaro
za stavbou a vždy brával s sebou i své housle.
Na jaře 1952 se vypravil na stavbu Lipna a každý večer po šichtě hrával v hospodě u piva.
Zdálo se, že neznal vůbec noty, alespoň podle
nich nikdy nehrál. Dovedl na svých houslích
napodobit všechny zvuky od zívnutí slona až
po tlukot slavíka a vrčení bagru. Především
však uměl zahrát každou písničku. Jak již to v
hospodě chodí, přišel opilý frajer, který mrštil
housle starého Filipa na zem a doslova je rozdupal. Filip Lukeš jen stál, měl smutné oči plné
slz a ještě v noci odjel domů. Za několik dní
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mu však pošťák přinesl dva balíky a v nich byly
dvoje housle. Dvoje nové housle. Jedny od kamarádů a druhé od opilého frajera. A tak se
starý Filip Lukeš zase vrátil na Lipno.
Dispečer Vodních staveb Josef Hron zhodnotil končící rok 1952 takto: „Věnovali jsme se
převážně zařizování staveniště a teprve v posledním období jsme mohli zahájit práce na
vlastní přehradě. Roční úkol podle plánu jsme
splnili 20. prosince. Vyhloubili jsme tři šachty pro těsnící clonu přehrady a injektovali je
betonem. Další dvě šachty těsnící clony jsou
rozpracovány. Také jsme započali práce na šachtách tlačných, jimiž bude přiváděna voda na
turbíny hydroelektrárny. Pro odvod této vody
u Vyššího Brodu vylamujeme tunel se směrovou štolou, kde jsme postoupili již na 280
metrů do nitra šumavských skal. Ve větší části
jsme také dokončili výlom pro gravitační blok.
Zabetonovali jsme základy kabelového jeřábu
a pokračovaly práce na komunikacích, které
jsou z části hotové.“
PŘÍPAD DOKTOR ZENÁHLÍK
V roce 1953 zjistili pracovníci komunistické
tajné policie StB, že v prostoru Lipno, Loučovice, Vyšší Brod a Rožmberk je v provozu ilegální
imperialistická protistátní vysílačka. Vytipovali
si osoby, které mohly připadat v úvahu jako
obsluha „nepřátelské vysílačky“ a postupně je
vojenská správa povolávala na mimořádná vojenská cvičení. Státní bezpečnost čekala, kdy
se vysílačka odmlčí. Když povolali na vojenské

cvičení MUDr. Josefa Zenáhlíka, obvodního lékaře z Vyššího Brodu a současně i závodního
lékaře stavby Lipna, vysílání ustalo. Při následné domovní prohlídce StB skutečně našla v
ordinaci vysílačku, která byla zahrabána v zemině kbelíku s palmou. Při výslechu, vedeném
tehdy obvyklými metodami StB, se MUDr.
Zenáhlík přiznal, že spolupracoval s francouzskou rozvědkou. Nastalo velké zatýkání všech,
kteří se s doktorem Zenáhlíkem stýkali. A podle pamětníků to bylo nejméně šedesát osob.
Dvacátého šestého června 1953 byl zatčen a
odvezen do Českých Budějovic i hlavní inženýr Lipna A. Behemský. Jeho jméno nalezla
StB v kartotéce pacientů doktora Zenáhlíka.
Podle mínění pracovníků StB to byl ten pravý
člověk, který vzhledem ke svému postavení,
mohl Zenáhlíkovi předávat podrobné důležité zprávy o stavbě i o vedoucích pracovnících
Lipna. Největší ironie na celém zatčení ing.
A. Behemského je skutečnost, že v té době
rozhlas i tisk přímo hýřily podrobnými technickými i osobními údaji o této „první stavbě
socialismu v jižních Čechách“ a „prvním Gottwaldovým stupněm míru.“ Soudní přelíčení
u Krajského soudu v Českých Budějovicích se
konalo v dubnu 1954 a MUDr. Josef Zenáhlík
byl odsouzen ke čtrnácti letům vězení. Hlavní
inženýr stavby Lipna, ing. Antonín Behemský,
byl pro trestný čin ohrožení státního tajemství odsouzen ke dvěma letům vězení. Tentýž
Krajský soud v roce 1968 znovu přezkoumal
soudní spisy a rozsudek z roku 1954 v plném
rozsahu zrušil.

VITISKŮV MOST
Tak se při stavbě přehrady jmenoval most,
který je dnes u brány Lipenské vodní elektrárny. Stavěla jej parta Josefa Vitisky, který přišel
na stavbu přehrady již v listopadu 1951. Byl
jedním z pěti sourozenců, školu nedochodil,
protože ve třinácti letech šel sloužit k sedlákovi. Potom dělal nádeníka na stavbě silnic a
po druhé světové válce dostal domek v pohraničí. Odtud přišel na Lipno a vzpomíná: „Tu a
tam stálo několik dřevěných baráků a stavba
sídliště byla v začátcích. Voda na opláchnutí se
nosila i za třeskutých mrazů z blízké studánky,
skulinami dřevěných baráků pronikal ostrý šumavský vítr.“ Říkalo se mu starý Vitiska, i když
mu tehdy bylo sotva 45 let. V jeho partě totiž
pracoval i jeho syn, mladý Vitiska. Most začali
stavět v únoru 1953 a po každém jarním dešti byly vykopané jímky pro základy mostních
pilířů zaneseny a muselo se začínat znovu. A
tak nebylo lehké přesvědčit Cacha, Kubeše,
Šafáře, Holšana a Kašpera, že je třeba hloubit
základy znovu. Nakonec se mu to ale podařilo
a tak prefabrikovaný most byl do konce roku
1953 přece jen dokončen.
PSÍ BOUDA
V době, kdy ještě nebylo dostavěno sídliště na
Lipně, byla část techniků ubytována v hotelu
Šumava ve Vyšším Brodě. Ubytování to nebylo
špatné. Stačilo sejít ze schodů restaurace na
večeři či na pivo. U hotelu Šumava byl i velký
taneční sál. Není však růže bez trní a tím trním
byl statný vlčák usídlený ve velké psí boudě
na dvoře hotelu. Když někdo vešel do dvora,
vyšebrodská bestie se trhala ze řetězu, cenila
tesáky a zuřivě štěkala.
Bylo to v zimě a v sále hotelu byla tancovačka. Bylo po výplatě v sobotu, a tak barabové z
tunelu si udělali na tancovačce pré. Barabové
bydleli na Hrudkově v ubytovně na kopci nad
Vyšším Brodem a dojít tam, to byl pro mnohé
nadlidský výkon. Bylo po tancovačce, kuchyně
opuštěná, sál zavřený a také hoteliér šel již
spát. Mnoho toho ale nenaspal. Probudilo jej
srdcervoucí vytí. Po několikerém pokřikování
na psa hoteliér vstal, natáhl kalhoty a vyšel
na dvůr. Když na dvoře rozsvítil světlo, naskytl
se mu neuvěřitelný pohled. Ačkoliv mrzlo, jen
praštělo, zlý pes, celý prokřehlý, seděl před
boudou a vyl na celé kolo. Podivil se pan hoteliér a pochopil, až když si posvítil baterkou
do psí boudy. V boudě ležel nacpaný, celý pokroucený a chrápající baraba. Tady v psí boudě
vyspával všechny ty upité plzně a štamprle slivovice. Jak dostal hoteliér tuneláře ze psí boudy, to se ani jeden z nich nepochlubil. Vím jen
tolik, že tato noční příhoda vyšebrodského psa
baskervilského zcela šokovala a od toho dne
už jako hlídač byl k ničemu. Sotva se někdo
přiblížil ke dvoru, zalezl hluboko do boudy a
čekal, až vetřelec přejde.

povoláním námořník, Robert Delanoie, který
jako válečný zajatec se na konci druhé světové
války ocitl v jižních Čechách, kde se oženil a
usadil. Naučil se obstojně česky a ve volném
čase učil na Lipně francouzštinu. Všichni mu
říkali Francouz. Na událost, kdy Robert Delanoie zachránil bagr, pod kterým povolila skála,
sám vzpomíná: „Sám se začínám podezřívat,
že jsem ten zářivý záchranný čin podnikl z
pýchy. Jen z pýchy, abych všem ukázal, co dokáže opravdový námořník. Ale ne, nebylo to z
pýchy. Byl tam přece jen ten mladíček. Kvůli
němu jsem to udělal. Ovšem když si uvědomím, že jsem se do toho riskantního počínání pustil bez jakéhokoliv zajištění, jen tak hrr,
všechna sláva z toho udatného činu rychle
hasne. Neměl bych všechno takhle rozebírat.
Zkrátka se to povedlo a mohu být spokojený.“
Po tomhle činu mohl Robert Delanoie odjet s
celou rodinou do své rodné Francie. Každý čekal, že se již nikdy na Lipně neukáže. Ale on se s
celou rodinou na Lipno vrátil. Robert Delanoie
na návrat na Lipno vzpomíná: „Čekal jsem, že
zachytím v pohledech lidí na stavbě záblesky
ironického výsměchu, proč jsem se zase vracel
od svého Atlantiku, sem na konec světa, jak se
tady říká. Ale kupodivu, snad to nikoho z nich
ani nenapadlo.“ Když prvého května 1959 poprvé oficiálně vyplula loď Lipno na přehradu,
nemohl být její kapitánem nikdo jiný než on.
INŽENÝR „PACIČKA“
Vedoucím technického oddělení stavby byl inženýr Vladimír Kraus. Za války vedl stavbu přečerpávací nádrže na vrchu Homole u přehrady
Štěchovice, po válce pracoval jako technik na
několika stavbách přehrad. Protože u Vodních
staveb bylo inženýrů Krausů více, lipenskému
začali říkat „pacička“. Nebylo to označení hanlivé. To proto, že v době kdy působil na stavbě
přehrady u Víru, onemocněly obě jeho děti a
následně i on, obrnou. Chlapec zemřel, dcera
přežila a jemu ochrnula pravá ruka. Tu měl od
té doby bezvládnou. Inženýr Kraus se naučil
psát a kreslit levou rukou. Bezvládnou ruku
si obvykle jen položil na papír, aby jej přidržovala. Musel se naučit jednou rukou zavázat
kravatu, obléci se, rozvázat i zavázat tkaničky
u bot, umýt se. Život není někdy peříčko. Jak
hodnotil inženýr Vladimír Kraus skončený rok
1953 na stavbě Lipna? „Je zajímkována stavební jáma, ve které rypadla hloubí základy
betonové části hráze a přes Vltavu do úbočí se
zapouští betonová clona na kesonech i v otevřených rýhách, aby vytvořila překážku vodě
od povrchu údolí až ke skále. Do elektrárny v
podzemí směřuje třemi proudy. Hloubí se přívody vody k turbínám a začíná ražení přístupového tunelu k elektrárně. Od Vyššího Brodu
se razí tunel, kudy bude voda odváděna od

turbín. U Vyššího Brodu byly zahájeny práce
na vyrovnávací nádrži. Kolem budoucí záplavy
se staví nová komunikace.“
ČTYŘI SENIOŘI
Stavitel Čeněk Vermach znal Lipno a okolí jako
své boty. Před druhou světovou válkou tudy
chodil se svou sukovicí křížem krážem, když
pracoval jako nákupčí dřeva pro pražskou firmu Lanna. Dříví ze šumavských lesů se tehdy
plavilo po vodě až k Lipnu, tady se nakládalo
na koňské povozy, převezlo se po silnici k Vyššímu Brodu, kde se znovu vázalo do vorů a po
Vltavě plavilo do Prahy. Na stavbě Lipna měl
stavitel Vermach na starosti stavební dříví pro
výdřevy a bez své sukovice neudělal ani krok.
Jako odborného poradce pro tunelářské práce
vyslal pražský Hydroprojekt na Lipno inženýra
Josefa Vozihnoje. Byl to vlídný starý pán, který při chůzi mírně napadal na pravou nohu.
V roce 1908 pracoval jako směnový technik
při ražení švýcarského tunelu Lotchberg a 58
hodin ležel s rozdrcenou nohou pod troskami
tunelové výdřevy. Lékaři na štěstí tehdy nohu
zachránili.
Strojníka v kompresorovně na Lipně dělal
válečný baraba Vojtěch Pinekr, který po první světové válce začínal jako minér při ražení
tunelů v Německu. Když na sklonku výstavby
Lipna dělal závozníka, byl při couvání nešťastnou náhodou přejet vlastním autem a dožil
jako těžký invalida.
Josef Holub přišel na Lipno na sklonku léta
1953. Původně sem přišel na měsíční brigádu,
ale nakonec odtud odešel, po skončení stavby,
do důchodu. Na Lipno přišel po stavbě jezu v
Kostelci a přehrady Střekov jako železář. Tohle
řemeslo dělal od roku 1926 a neopustil jej ani
na Lipně, kde byl prvním železářem vůbec. Začal na prefamostu, přes který jezdí vlečka. První čtyři měsíce na Lipně pracoval sám a teprve
potom dostával postupně pomocníky. Jako vedoucí party se podílel na stavbě třídírny a betonárky ve Vyšším Brodě a na třídírně Lipno.
Pracoval i na rozvodně a výstavbě vtokového
tunelu. V roce 1954 přešel na stavbu gravitačního bloku. Z jeho vzpomínek: „Nejhorší to
bývalo v zimě. Materiál často zapadl sněhem a
věřte, že hledat potřebné druhy železa v šedesáti centimetrech sněhu, nebylo zrovna moc
příjemné.“ Se svou partou na Lipně zpracoval
130 vagónů železa a po dokončení gravitačního bloku odešel do důchodu.

Zdroj: František Schusser - 40 let elektrárny a
vodního díla Lipno

ROBERT DELANOIE
Na Lipně pracovali nejen Češi a Slováci, ale
byl tu například rodilý Francouz z Bordeaux,
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PŘIDEJTE SE K NÁM

VY
ZPRÁ ELU
G
Z EN

ENGEL OPĚT SLAVÍ,
TENTOKRÁT PRACOVNÍ JUBILEA
Historie společnosti ENGEL v Kaplici sahá až do roku 1999, kdy vznikla první
myšlenka vyrábět rozvaděče i v České republice. Společnost tehdy zaměstnávala 5 pracovníků. Postupem času však nabírala na síle a rozrůstala se jak počtem
zaměstnanců, tak rozlohou výrobní plochy. V tuto chvíli ENGEL zaměstnává více
než 1000 pracovníků a rozloha závodu činí 34 000 m2.
Je nám ctí, že se můžeme každoročně sejít s těmi kolegy, kteří v ENGELu slaví
patnáctileté pracovní jubileum. Tedy jsou s námi téměř od samého začátku. Pamatují původní výrobní halu i to, jak se výroba několikrát přesouvala do větších
prostor. Pamatují, v jak malých týmech začínali a jak se týmy postupně rozšířily.
ENGEL Kaplice gratuluje všem jubilantům roku 2019 a děkujeme za vaši loajalitu
a nasazení.

Výrobní ředitel Mag. Philipp Berndorfer a obchodní ředitel Ing. Mag. Peter Jungwirth gratulují jubilantům roku 2019.

Máš chuť se k nám připojit nebo máš nějaké dotazy?

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

Karel Vinš

+420 380 386 736

karel.vins@engel.at

www.fb.com/ENGELCZkariera
www.engel.cz

