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FOTOKOUTEK
V tomto čísle Vám představujeme i naší novou nepravidelnou rubriku „Fotokoutek,“ kde se budete moci
podívat na pár fotek z akcí,
které se odehrály v naší obci,
a bylo by škoda je ve zpravodaji opomenout. V tomto vydání se poohlédneme
za přípravou parku pro akci
Slet čarodějnic, podíváme
se i na akci samotnou, dále
pak neopomeneme ani autogramiádu Václava Pecha
a slavnostní otevření Senior
klubu.
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Aplikace V OBRAZE

Hasiči
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Představujeme
novou službu
pro občany
naší obce.
ZPRAVODAJ
OBCE LOUČOVICE		
www.loucovice.info		

facebook.com/loucovicky.zpravodaj
Chcete být informováni o aktualitách
z našeho webu? Chcete mít
k dispozici důležité informace z obce ve vašem chytrém telefonu?

Dětský koutek
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Vážení čtenáři...
Měsíc nám utekl jako voda a opět držíte v
rukou další vydání našeho obecního zpravodaje. Příští měsíc oslavíme rok, co se
znovu zrodil Loučovický zpravodaj. A osobně jsem velice rád, že se nenaplnily řeči,
které vedli někteří lidé. Ti totiž předpovídali zpravodaji brzký konec s tím, že za chvíli
stejně nebude o čem psát. A věřte nebo
ne, ale stále máme o čem psát a mnohdy
máme co dělat, aby se nám vše do zpravodaje vešlo. Děkuji všem za vaši přízeň.
Konktrétně v tomto čísle najdete plno novinek, které jsou v naší obci, ať už jde o
informaci k lékárně nebo například nové
možnosti sledovat dění v obci skrze aplikaci V OBRAZE. Také Vám zde přinášíme novou nepravidelnou rubriku „Fotokoutek,“
ve které se budeme pomocí několika fotek
poohlížet za akcemi, které proběhly v naší
obci.
Možná si pravidelní čtenáři všimli, že v tomto vydání chybí některé pravidelné rubriky,
ale ono napsat kvalitní článek není dvakrát
jednoduché a občas každý potřebuje trošku toho oddychu. Takže se nebojte, o své
pravidelné rubriky nepřijdete.
Přeji Vám milí čtenáři úspěšné vkročení do
léta a samozřejmě i příjemné čtení našeho
zpravodaje.
František Fazekas

BLAHOPŘÁNÍ
V červnu oslaví své krásné jubileum

paní BODVANSKÁ LOTKA
		

DUDLOVÁ MARIE

		

GONDEKOVÁ ANNA

		

HORÁKOVÁ IVANKA

		

HOREJŠOVÁ EVA

		

LIŠKOVÁ ANNA

		

ŠTÁDLEROVÁ MARIE

pan

ČIŽMÁR ANTONÍN

		

ŠOUSTAL ALOIS

		

ŠVEPEŠ LADISLAV

		
Všem výše uvedeným přejeme vše nejlepší, plno
životních radostí a mnoho dalších let spokojeného
života.
LOUČOVICKÝ ZPRAVODAJ

periodický tisk územního samosprávného celku obce
Loučovice

Uzávěrka příštího čísla:
15. 6. 2018
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NOVINKY Z OBCE
NOVÉ LAVIČKY A KOŠE

N

a jaře došlo opět k rozšíření veřejných laviček a odpadkových košů. K instalaci došlo nově například u jezu, u
řeky pod kotelnou, u petangového hřiště nebo například u
trafostanice u školky.

vením a nejpozději 2 hodiny před začátkem promítání.
Rezervovat lze maximálně 3 místa na osobu. Do systému
není nutná registrace a systém rezervací je velice intuitivní.
- František Fazekas -

------------

INZERCE V LOUČOVICKÉM ZPRAVODAJI JE
OPĚT JEDNODUŠŠÍ

P

ro zájemce o inzerci jsme si připravili objednávkový
formulář, který je umístěn na webu obce a lze si jej vyžádat i na našem emailu zpravodaj@loucovice.info. Celý
proces objednávky inzerce se tím velice zjednodušuje. Nadále platí, že nabídky zaměstnání nejsou v našem zpravodaji zpoplatňovány.
- redakce -

- text a foto: František Fazekas -

------------

------------

NOVÁ REDAKCE LOUČOVICKÉHO ZPRAVO- VÝHERCE SOUTĚŽE Z MINULÉHO ČÍSLA
DAJE

D

íky rekonstrukci prostor Kino clubu došlo i k vybudování nové redakce Loučovického zpravodaje, kde se budou například nově vyzvedávat výhry v našich soutěžích.
Adresa redakce (Loučovice 51) nicméně zůstává stejně.
Nově bude v přízemí OÚ umístěna schránka, kam mohou
i občané nevyužívající elektronickou komunikaci vhazovat
své podměty, náměty, či inzerci. Jeden z důvodů umístění
schránky mimo novou redakci je i to, že do nové redakce vede vícero schodů, což by nebylo komfortní obzvláště
pro naše starší spoluobčany.
- redakce -

------------

REZERVACE V KINO CLUBU NOVĚ

O

d června můžete k rezervaci míst do Kino clubu používat rezervační systém, který je dostupný na adrese
www.kcloucovice.reenio.cz. Rezervovatelných je 21 míst
a rezervace lze provádět nejdříve 48 hodin před předsta-

V soutěži o podepsané CD Tomáše Kluse, byl vylosován
tento výherce:
Daniela Nováková
Gratulujeme.

------------

LÉKÁRNA

R

ekonstrukce lékárny byla ukončena na začátku března
tohoto roku. V současné době aktivně hledáme nového provozovatele. Jsme v kontaktu se třemi potencionálními zájemci, kteří momentálně řeší personální otázku v
obsazení místa lékárníka v Loučovicích. Bohužel, v současné době je lidí s potřebnou kvalifikací na trhu práce nedostatek a zvláště v naší oblasti. Rozhodli jsme se proto zadat
vypracován projektové dokumentace na byt ve zbylých
prostorách po bývalé lékárně, tak abychom mohli nabídnout služební byt pro případné zájemce mimo naší oblast.
Věřím, že toto opatření zvýší šance na úspěšné zprovoznění naší lékárny.
- Ing. Jan Kubík, starosta -
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Představujeme novou službu
pro občany naší obce.
Chcete být informováni o aktualitách z našeho webu? Chcete mít
k dispozici důležité informace z obce ve vašem chytrém telefonu?
Právě pro vás je určena naše nová mobilní aplikace – V OBRAZE.
Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní vás na nově vložené
zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo
dokumenty vyvěšené na úřední desce.

Co lze sledovat?





kulturní a sportovní akce
fotogalerie
aktuality
úřední desku

Co je potřeba k jejímu stažení?
 mít chytrý telefon s operačním systémem
Android či iOS
 přístup na internet
 místo v úložišti telefonu cca 13 MB

Kde si lze aplikaci zdarma stáhnout?
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ZASTUPITELSTVO
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI-

uvedené v anonymním podání byly opakované a totožné

TELSTVA OBCE DNE 23. DUBNA 2018

se skutečnostmi, které již byly předmětem předcházejí-

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e:

Usnesení č. 43/2018

cích šetření a kontrol.

podepsání smlouvy o dílo s obchodní firmou G-PROJEKT,
Usnesení č. 38/2018

s. r. o., se sídlem Radniční 133/1, 370 01 České Budějo-

ověřovatele zápisu Rudolfa Greschnera a Miloslava Hütt-

vice, IČ 260 64 928, na zpracování a kompletaci žádosti

nera.

o dotaci na projekt s názvem „Cyklostezka Loučovice – 2.

Usnesení č. 29/2018
program dnešního zasedání doplněný o body:

etapa“ a následné podání žádosti v příslušném grantovém
programu (SFDI apod.).

•

Anonym ze dne 17. 4. 2018

Usnesení č. 44/2018

•

Žádosti o dotace na projekty spolufinancované

podepsání smlouvy o dílo s obchodní firmou G-PROJEKT,

obcí Loučovice

s. r. o., se sídlem Radniční 133/1, 370 01 České Budějo-

Rozpočtové opatření č. 3/2018

vice, IČ 260 64 928, na zpracování a kompletaci žádosti

•

o dotaci na projekt s názvem „Výtah v budově obecního
Usnesení č. 40/2018

úřadu“ a následné podání žádosti v příslušném grantovém

ČEVAK, a. s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice,

programu.

IČ 60849657, který předložil nejnižší nabídkovou cenu na
akci „Napojení vodních zdrojů, úprava ÚV-I. etapa“ ve výši
2.863.722,- Kč bez DPH, zároveň pověřuje starostu pode-

Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í:

psáním smlouvy o dílo.
Usnesení č. 41/2018

•

informaci o rozpočtovém opatření č. 3/2018.

že výdaje na spolufinancování projektu s názvem „Novostavba 2 budov domova s pečovatelskou službou – Domovy Loučovice“ budou hrazeny z rozpočtových prostředků
obce (min. 10% z rozpočtu obce a max. 90 % z IROP), zároveň schvaluje podání žádosti o dotaci o podporu do 61.
výzvy OPŽP.

Anna Vaňková 				

Ing. Jan Kubík

místostarostka				

starosta

POZNÁMKA:

Usnesení č. 42/2018

Úplný zápis je ve smyslu ust. § 95 odst. 5 zákona o obcích

souhlasí s tím, že nebyl shledán důvod pro podání pod-

uložen na obecním úřadu k nahlédnutí.

nětu k opětovnému prošetřování skutečností uvedených v

Obecní úřad je na požádání povinen umožnit občanům

anonymním podání ze dne 17. 4. 2018, neboť skutečnosti

nahlédnout do zápisu ze zasedání zastupitelstva obce.
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OHLÉDNUTÍ ZA SPORTOVNÍ SEZONOU
2017/2018 VE STOLNÍM TENISE

V

uplynulém ročníku okresního přeboru se domácí KST
Vltavan Loučovice, překvapivě umístil na krásném třetím místě, a to navzdory všem těžkostem, s nimiž se musel
místní klub stolního tenisu vypořádat. Podle slov oddílového vedoucího Pavla Jaroše, to nebylo vůbec jednoduché
období, neboť družstvo postihla značná marodka a nedostatek zkušených hráčů, kteří se v soutěži okresního přeboru bodově dokáží prosadit. Jen pro představu, náš oddíl
se pravidelně na této úrovni utkává s klubovými „obry“,
jako je kupříkladu Spartak Kaplice nebo jiné městské oddíly (Český Krumlov), jejichž zdroje a možnosti mnohonásobně převyšují hráčskou kapacitu našeho sportovního
klubu.
Přesto se místním hráčům v nabité konkurenci daří držet
krok, což dokazuje konečné pořadí, v němž se loučovičtí
stolní tenisté umístili na skvělém třetím místě. Každopádně bez stoprocentního nasazení, bojovnosti a touhy po
vítězství, pravidelných tréninků, rovněž podpory ze strany
naší obce, ani v těch nejnižších soutěžích nelze uspět.
Boj do poslední chvíle...
To, že ani v okresním přeboru Vám nikdo nedá nic zadarmo, potvrdilo vypjaté utkání mezi KST Vltavan Loučovice
a favorizovaným oddílem - TJ Dolní Třebonín B, v závěrečném zápase o třetí místo, v němž museli stolní tenisté z Loučovic vyhrát, aby se umístili na bronzové příčce.
Vzhledem k výpadku klíčových hráčů, jak už bylo zmíněno
v úvodu, za těchto okolností bylo takřka nemožné pomýšlet na úspěch.
V této sestavě bylo nutné vyhrát nad Dolním Třebonínem:
• Pavel Jaroš
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•
•
•

René Vach
František Dibitanzl
Josef Čáp

Nakonec vše dobře dopadlo, protože se podařilo nemožné, zvlášť když nováček a náhradník - Josef Čáp, zaskočil
nejproduktivnějšího stolního tenistu z Dolního Třebonína
- Jiřího Rytíře, a uštědřil mu nečekanou porážku 3:1 na
sety. Tento zásadní zvrat a bod v tomto nelehkém souboji,
nakonec rozhodl o celkovém vítězi v tomto klání mezi Loučovicemi a Dolním Třebonínem. Touto výhrou KST Vltavan
Loučovice, senzačně porazil silnějšího soupeře o pouhé
dva body, tedy 10:8.
Nejen výhra našeho náhradníka nad ostříleným matadorem, ale i famózní výkon všech stolních tenistů, včetně sedmdesátiletého Františka Dibitanzla, jenž učinil vítěznou
tečku za celým zápasem, tak tohle vše přispělo k zisku vydřeného bronzu.
Jestli Vás zajímá stolní tenis a také náš oddíl, pak můžete
níže navštívit webové stránky našeho klubu, popřípadě
Facebook, kde nás lze podpořit lajkem nebo sdílením.
www.stolnitenis-loucovice.czechian.net
www.facebook.com/KSTLOUCOVICE

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Přijmeme prodavačku (i nevyučenou) nástup možný ihned plat od 18000.- Kč.
Bližší informace na telefonu: 602 132 881
R plus R s.r.o.
Vyšší Brod
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PROPAGACE POLITICKÝCH STRAN, HNUTÍ
A USKUPENÍ V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH
DO ZASTUPITELSTEV 2018 V OBECNÍM
ZPRAVODAJI

J

ako obecní zpravodaj máme možnost propagovat kandidující strany, hnutí a uskupení v komunálních volbách
do zastupitelstev. Rozhodli jsme se toho využít a nabídnout všem kandidujícím zveřejnění své propagace a informovat o tom s dostatečným předstihem a několikrát po
sobě, abychom předešli pozdějším komplikacím. Každé
kandidující straně, hnutí a uskupení do zastupitelstva obce
Loučovice věnujeme jednu stranu A4 v zářiovém vydání
zpravodaje. Podklady je nutno dodat nejdéle do 10. srpna 2018! Pokud tato možnost nebude využita, bude místo
propagace otisknuta bílá stránka s poznámkou: Tento prostor byl věnován (název strany, hnutí či uskupení) ke své
propagaci v komunálních volbách do zastupitelstev 2018.
Dle zákona č. 302/2016 Sb., o sdružování politických stran
a hnutí, §18 je nutno takovou propagaci poskytovat za
úplatu. Proto byla stanovena cena 1000,- Kč za zveřejnění

JAK PORAZIT RAKOUSKO, SLOVENSKO, LUCEMBURSKO A DÁNSKO HNED TŘIKRÁT?

N

ávod je velmi jednoduchý. Do aut posadíte osm stolních tenistů z Vyššího Brodu, vhodně je doplníte čtyřmi hráči z Ostravska, do týmu přiberete ještě dva Jihočechy, odvezete je na mezinárodní turnaj do Lince a Evropa
má problém.
Stolní tenisté Vyššího Brodu jsou věkově i výkonnostně velmi odlišní navzájem a tak někteří potřebovali najít vhodné
partnery do týmu. Doplnění sice nebylo vždy úplně ideální
ale družstvo starších žákyň A nemělo chybu. Patrice Segetová je velká kamarádka Evy Pokorné a její výkonnost je
stejně špičková, jako Evičky.
Na 18th Raifeisen Championchips Austria se o Velikonocích opět sjeli mladí stolní tenisté z celé Evropy.
První den narazily holky na německý klubový tým Germania Neandorf a bez problémů vyhrály 3:0. Hned druhý zápas však nastupovaly proti reprezentačnímu družstvu Rakouska. Vyrovnání na 2:2 doslova vydřela Segetevá výhrou
nad Chen Sofia Lu. V rozhodujícím zápase Evička rakouské
dvojce Djordjevic dala názornou ukázku ze servisu, příjmu
a prvního míče a první úspěch byl na světě.
Nejmladší žáci Ondra Levai a Petr Hodina se mezi tím
blýskli výhrou nad Záhorskou Bystricou 3:0.
Mezinárodní losování turnajů si občas udělá šprýmy tam,
kde se to opravdu nehodí. Evičce se takový los nehodil ani
náhodou. Za šestou nejlepší Němkou Bondarenko násle-
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propagace a tato cena je neměnná a platná pro všechny,
kteří této možnosti využijí. Tato částka musí být uhrazena
nejdéle do 10. srpna 2018! Propagace bude nadále označena jako placená inzerce a redakce se zříká veškeré zodpovědnosti za uvedený obsah. Redakce si vyhrazuje právo
propagaci neotisknout, pokud bude v rozporu s platnými
zákony ČR.
Propagace musí být ve formátu PDF, PNG nebo JPG, velikosti A4, rozlišení nejméně 300 DPI.

- redakce dovala jedenáctá německá hráčka Tsutsui Aymu. K tomu
Lucemburská jednička Ni Xiao Jing… To nemohlo dopadnout dobře.
Druhý den však holky čekalo Lucembursko 1 a Evička Ni
Xiao Jing vrádila porážku ze singlu i s úroky. Patricie Segetová se také potkala s formou a tak vyhrály zdánlivě jednoduše 3:1. Současně se na jiném stole hrál zápas dorostenek Vyšší Brod-Dánsko. Šárka Procházková zase předvedla
jeden ze svých fantastických výkonů. V deblu a druhém
singlu a srovnala nepříznivý stav na 2:2. Třetí, vítězný bod
přidala její spoluhráčka Maruška Chovancová. Výsledek
dorostenek předznamenal jeden, snad až komický jev,
který se pak táhl po celé konání turnaje. Sotva vyšebrodské hráčky ve všech kategoriích narazily na nějakou dánskou reprezentantku, tak ji porazily.
Starší žákyně pak vyhrály nad Francouzským klubem Val d
Oise hladce 3:0.

Třetí hrací den se starší žákyně v semifinále utkaly reprezentantkami Slovenska, které v Linci startovaly pod hlavičkou Malacky- Prievidza. A že to byl to zápas jen pro silné
povahy. Hráčky ve svých prvních singlech byly doslova
tahány z hrobu. Obě otáčely velmi nepříznivý stav 0:2 na
3:2. V průběhu čtyřhry se však stalo něco nečekaného a
neobvyklého. Reprezentační trenér Slovenska František
Solár se zvedl ze židle a znechuceně odešel. Slovenky bez
kouče kupodivu ožily a vyrovnaly stav zápasu na 2:2. Segetová však nechala Bilkovičou zapomenout na všechny
naděje v celku snadno ji zdolala 3:0.

Lucemburský tým sice v základní skupině prohrál s Vyšším
Brodem a horko těžko postoupil z druhého místa, ale pak
bez problémů došel až do finále. Ni Xiao Jing nijak neskrývala svou rozladěnost, když zjistila, že v druhém zápase
finále musí nastoupit proti Evě Pokorné. Evička, která se
s Asijským stolním tenisem teprve seznamuje se z první
porážky řádně poučila a vyrovnala na 1:1, protože Patricie svůj první zápas s Dominigue Riefen prohrála. Sehraný
debl Evička- Páťa patřil na celém turnaji k nejlepším a tak
výhra 3:1 nebyla překvapením. Rozhodující bod získala Se-

TISKOVÁ ZPRÁVA – 17.5.2018

O

bec Loučovice dokončila realizaci projektu na zlepšení
zázemí pro kvalitnější výkon sociální služby Pečovatelská služba, poskytované občanům obcí Loučovice a Lipno
nad Vltavou.
Financování nákupu nového vybavení a drobných stavebních úprav bylo podpořeno z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) prostřednictvím MAS Rozkvět.
„Pro podání žádosti o dotaci na podporu naší pečovatelské
služby jsme se rozhodli okamžitě, jak se naskytla vhodná
příležitost“, uvedl ing. Jan Kubík, starosta obce. Tato sociální služba je také trvale podporována z rozpočtu obce, v
posledních 3 letech se trvale zvyšuje počet klientů Pečovatelské služby Loučovice, kterých je nyní cca 60.
Realizací projektu došlo ke zlepšení zázemí pečovatelské

getová vítězstvím nad, Ni Xiao Jing.
Ve stejnou dobu na jiném stole hrál Vyšší Brod2 s Dánskem o páté místo. Vynikající výkony Andrey Meškánové
potvrdila také Terezka Levaiová v deblu. V Dánsku už by
se měl někdo konečně podívat do mapy, kde že ten Vyšší Brod vlastně leží, protože to nebyl poslední případ, kdy
mladé reprezentantky ze severu Evropy tvrdě narazily. 3:2
pro Vyšší Brod.
Čtvrtý den turnaje jsou na pořadu jen singly. Do pavouka
hlavní soutěže se nikdo z Vyššího Brodu neprobojoval, ale
v soutěžích Challegne a útěchách prakticky všichni podávali skvělé výkony. Andrea Petrů vyhrála útěchu mladších
žákyň a Terezka Levaiová došla v starších žákyních do finále stejně jako Šárka Procházková v dorostenkách. Dobře si
vedli i Jarda Procházka a Kamil Kuchta. V Challenge starších žákyň se octla Meškánová a Pokorná. Obě shodně bez
problémů dvakrát vyhrály svoje zápasy, aby v semifinále
narazily na dvě Dánky. Evička si snadno poradila s Amalií
Ibsen, ale Mandy musela s Danding Sehohosler otáčet nepříznivý stav 0:2 a 1:5. Nakonec se ukázalo, že Jihočeské
fígle v Dánsku moc neznají a Vyšebrodské finále bylo na
světě. V něm byla trochu překvapivě úspěšnější Andrea
Meškánová.
Týden nato, už v České realitě, naší hráči startovali na
Krajském přeboru staršího a mladšího žactva v domácí
tělocvičně základní školy. Pro Meškánovou to byl vlastně
turnaj sezóny, protože stále ještě neměla zajištěnou účast
na MČR.
V dramatickém finále porazila Natálku Nečasovou z Orlu
ČB a v Ústí nad Labem se jistě popere o co nejlepší umístění.
- Pavel Mleziva služby s cílem zajistit poskytování kvalitnější přímé péče.
Klienti využívají především tyto dílčí služby: nákupy, pochůzky, doprovody k lékaři, úklidy, praní a žehlení prádla,
donáška a dovoz stravy, pomoc při přípravě jídla a pití, pomoc při osobní hygieně, a v neposlední řadě také fakultativní služby.
Díky realizaci projektu a dotaci IROP- SCLLD MAS Rozkvět
došlo k rozšíření zázemí pro sociální služby a nově vznikl v
přízemí objektu obecního úřadu v Loučovicích prostor tzv.
Senior klubu, kde bude moci být mj. poskytováno základní
sociální poradenství.
Zajištěním dostatečných prostor a zvýšením kvality zázemí pro Pečovatelskou službu Loučovice bude de facto
umožněno zajišťování všech základních činností této sociální služby a také potřeby zázemí pro budoucí navýšení
kapacity sociálních služeb i pro poskytování služeb fakultativních.
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Terénní pečovatelská služba poskytuje osobám zdravotně
postiženým a chronicky nemocným i seniorům pomoc při
zajištění možnosti setrvání v přirozeném sociálním prostředí. Potřebnost této pomoci místním občanům prostřednictvím sociálních služeb reflektuje také strategie
MAS Rozkvět (SCLLD MAS Rozkvět) a na financování investic do sociálních služeb rezervovala více než 13 milionů korun. „Díky dotaci poskytovatelům sociálních služeb
prostřednictvím strategie MAS Rozkvět se obyvatelům na
venkově dostane srovnatelné péče, jakou mají obyvatelé
ve městech“, dodal ing. Petr Leber, předseda MAS Rozkvět, z.s.
„Cílem a snahou obce Loučovice je to, aby občané seniorského věku se sníženou mírou soběstačnosti v péči o svou
osobu nemuseli odcházet do pobytových zařízení a mohli
co nejdéle to lze, zůstat doma s pomocí pečovatelské služby. Toto si přejí i samotní senioři, kteří v Loučovicích žijí a
nechtějí na stáří odcházet jinam, pakliže to není nezbytně
nutné“, doplnila vedoucí Pečovatelské služby Loučovice,
sociální pracovnice paní Mgr. Pavla Vachová.

Kontakt:
Monika Hůrská, vedoucí pracovník SCLLD MAS Rozkvět
kancelar@masrozkvet.cz

Více informací o SCLLD MAS Rozkvět naleznete na:
www.masrozkvet.cz
Aktuality Pečovatelské služby Loučovice naleznete na
www.loucovice.info

KLÁŠTERNÍ
KONCERTY

2018

Předprodej vstupenek
od 2. května 2018

Kamil Střihavka

v Turistickém informačním
centru Vyšší Brod

4. července 2018, 19.00 hod., klášterní zahrada, Vstupné: 300,– / 350,–

Pavel Žalman Lohonka a spol.
19. července 2018, 19.00 hod., klášterní zahrada
Vstupné: 200,– / 250,–

Kontakt:
Tel.: 380 746 627
Mob.: 724 336 980
infocentrum@mestovyssibrod.cz

inzerce_koncerty v klášteře 180x122 mm.indd 1
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Michal Pavlíček
a Monika Načeva
2. srpna 2018, 18.00 hod.,
gotické sklepení kláštera
Vstupné: 300,– / 350,–

17.4.2018 14:54:04

BEZPLATNÁ INSOLVENČNÍ PORADNA PRO
OBČANY ČESKOKRUMLOVSKA A KAPLICKA

I

v roce 2018 pokračuje v Českém Krumlově ve svém působení Bezplatná insolvenční poradna, která vznikla na

základě společného sociálně právního projektu, jehož
partnery jsou vedle Jihočeského kraje a jeho Krajského
úřadu i Krajský soud v Českých Budějovicích, Regionální
středisko České advokátní komory pro jižní Čechy, Spolek
insolvenčních správců České Budějovice a Pobočka Probační a mediační služby pro Jihočeský soudní kraj. Bezplatná insolvenční poradna začala od května 2017 působit
také na Městském úřadě v Českém Krumlově. Cílem tohoto projektu je ochrana dlužníků před nedůvěryhodnými
subjekty nabízejícími nekvalifikované a předražené služby
v této komplikované oblasti života společnosti.
Využít služby této insolvenční poradny může bezplatně
každý občan z Českokrumlovska a Kaplicka, který se dostal
do tíživé situace z důvodu dluhů. Může přijít bez objednání nebo se případně objednat na daný termín na Městském úřadě, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a to na
tel. č. 380 766 423/400. Případně se může poradit zcela
anonymně. Poradenství je poskytováno přímo v budově
Městského úřadu, v 1. patře – malá zasedací místnost, na
adrese: Kaplická 439, Český Krumlov.
Mgr. Ingrid Pechová
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Městský úřad Český Krumlov
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FOTOKOUTEK
AUTOGRAMIÁDA VÁCLAVA PECHA

SLET ČARODĚJNIC

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SENIOR KLUBU

Foto: Jan Straka, František Fazekas, Monika Slabihoudová

PŘÍPRAVA PARKU NA SLET ČARODĚJNIC
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HASIČI
ZÁSAHY V LEDNU AŽ DUBNU
12. 1.		
Planý poplach		
21. 1.		
Dopravní nehoda
22. 1.		
Technická pomoc
19. 2. 		
Technická pomoc
30. 3.		
Požár			
19. 4.		
Požár			
21. 4.		
Požár			
					

Loučovice
Loučovice
Frymburk
Loučovice
Studánky
Malšín
Loučovice
(Vyklestilka)

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Hledáme číšníka/servírku,
kuchaře/kuchařku
nástup možný ihned
Informace na tel.č. 603 437 733
strana 13

INFO ZE ŠKOLY
PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

O

pět je za námi další školní rok a z prvňáčků jsou již
opravdoví školáci, kteří umějí nejen počítat a psát,
ale i číst. Dne 13. června v 16:00 hodin proběhne v místní
knihovně tradiční slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře, kde děti prokáží, jak pěkně se to během prvního roku
ve škole naučily. Všichni prvňáci se tímto dnem stanou novými čtenáři, kteří jako dárek dostanou svou vlastní čtenářskou průkazku a knihu.
Všem novým čtenářům přejeme krásné chvíle ve světě
knih.
Tímto zveme k účasti všechny rodiče, přátele a známé.

ŠKOLNÍ AKADEMIE KE DNI MATEK
13. 5. slaví každoročně svůj svátek všechny maminky. Každá třída naší školy i s pěveckým sborem a loučovickými
Čarodějkami si pro ně k této příležitosti nacvičila nějaké
vystoupení. Na školní akademii, která se konala trochu
s předstihem (už 10. 5.), tak byla k vidění různorodá pěvecká, taneční, dramatická a dokonce i akrobatická čísla.
Drobné nedostatky bohatě vyvážil zápal, se kterým se žáci
svých rolí zhostili. Děkujeme tímto všem z publika, kteří na
školní akademii zavítali a vytvořili účinkujícím příjemnou
atmosféru.
Pro možnost prohlédnout si více fotografií či videí ze školní akademie navštivte naše webové stránky (www.zsloucovice.cz)
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OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ

T

ak jako v minulých letech se i tento rok zúčastnili naši
žáci okresního kola Soutěže mladých zdravotníků, která proběhla ve středu 16.5.2018 v Českém Krumlově.

Byli jsme přihlášeni ve dvou kategoriích. První kategorie
mladších žáků soutěžila ve složení – vedoucí družstva Kristýna Straková a členové Andrea Hošková, Karolína Svačinová, Petra Hlaváčková a Lukáš Rolník. Druhá kategorie
starších žáků soutěžila ve složení – vedoucí družstva Hana
Dostalová a členové Pavlína Filipčíková, Ester Sekotová,
Zdeňka Matušincová a Julie Danišová.
Družstva poměřila své dovednosti v poskytování první
pomoci, praktické manipulaci s obvazy a jejich použití k
ošetření poranění. Ani letos naši žáci nezklamali a obsadili v obou kategoriích nádherné druhé místo, ke kterému
všem mladým zdravotníkům gratulujeme. Do soutěže se
zapojilo celkem 16 družstev.

OKRESNÍ KOLO PĚVECKÉ SOUTĚŽE JIHOČESKÝ ZVONEK

V

pátek 4.5.2018 reprezentovaly naši školu žákyně sedmé třídy Hana Dostalová a Veronika Hlaváčková na
okresním kole pěvecké soutěže Jihočeský zvonek, pořádané DDM v Českém Krumově. Hanka si ze soutěže odvezla
ocenění stříbrným pásmem a Veronika pak bronzovým.
Velmi gratulujeme a přejeme mnoho dalších nejen pěveckých úspěchů.
- ZŠ a MŠ Loučovice -
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DĚTSKÝ KOUTEK

SPOJ:
Borůvka
Malina
Brusinka
Jahoda
OSTRUŽINA

HOUBAŘI

Medvídek byl ráno v lese,
plný košík hub si nese,
bude vařit omáčku
z hříbků, lišek, kozáčků.
Ježeček ho doprovázel,
houby ale nenacházel,
dal mu jednu na bodlinku,
už má také pro rodinku.

 V lese nekřič, to můžeš na hřišti
 Oheň do lesa nepatří, i malá jiskřička
může být velkým nebezpečím
 Všechny své odpadky z lesa odnes
 Nelámej větvičky, klacíků pro hry
je na zemi dost
 Nechoď nikdy tam, kde se kácí stromy
 Nesahej NIKDY na nalezená mláďata,
jejich maminka je někde poblíž
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(Alena Gondeková)
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HISTORIE
ZAČÁTEK KONCE - DÍL 1.

Z

dějin víme, že 12. 3. 1938 bylo Rakousko obsazeno německými vojsky a stalo se tak součástí Velkoněmecké
říše. Též v Československu se začala přiostřovat politická
situace a národnostní otázka se stala tématem číslo jedna.
Začátkem září 1938 bylo vládou všem nařízeno odevzdat
veškeré zbraně a 23. září byl vyhlášen výjimečný stav. A
jak tento běh událostí ovlivnil život v Loučovicích a okolí
si připomeneme v dalším pokračování historie Loučovic.
Dne 24. září bylo zatčeno v okolí a vzato do vazby asi sto
obyvatel německé národnosti českým četnictvem. Z Loučovic to bylo šest mužů a slečna Gita Poráková dcera
Richarda Poráka, ty nejdříve převezli na krajský soud do
Českých Budějovic a později na krajský soud do Chrudimi.
Nikdo netušil co se vlastně děje až přišel rozhodný den 30.
září a s ním i osudná Mnichovská dohoda. Pro nás Čechy
to znamenalo pohromu, ale pro příslušníky německé národnosti to byla radost. Stali se po 20 letech opět součástí
Horního Rakouska a tudíž německy hovořícího státu. Devět českých rodin a pět samostatných osob raději z Loučovic odešli z vlastní vůle a vše co vlastnili a dalo se naložit, si
vzali sebou. Dne 4. října pak obsadila německá vojska tuto
oblast a následně dosadili na všechny úřady zaměstnance
z německé říše. Ve stejný den byly propuštěny i německá rukojmí po intervenci najatého právníka z Prahy. Stát
se součástí Velkoněmecké říše mělo pro německé obyvatelstvo za následek obrovské změny a možnosti. Hospodářsky patřit k většímu celku znamenalo příslib velkého
rozmachu. Papírny Vltavský mlýn nejdříve existovaly 35 let
v monarchii, pak 20 let v Československu a byly v tehdejší době třetí největší papírnou. Zaměstnáno bylo téměř
1600 osob a byli to vesměs dlouholetí odborníci a se svou
pílí a šumavským fortelem byli schopní obstát na novém
trhu. A tak se v továrně opět zavádí nové stroje, za použití
techniky se zlepšuje vykládka a nakládka dříví v Lipenské
zdviži a pro zaměstnance se též otvírá závodní kuchyně v
budově, která byla za tím účelem zakoupena. Byl to v r.
1930 klášterem vybudovaný zájezdní hostinec tzv. Moserhammer (v překladu Mosrův hamr). I nám tato budova
byla známá jako „Závodka“ a je to dnešní Kilian. V plánu
bylo ještě mnoho dalších změn, ale k jejich uskutečnění
již nedošlo. Důvodem byl 1. září 1939, počátek 2. světové
války. Nejprve chod továrny ještě běžel jako doposud, ale
časem jak Německo dobývalo další a další území, bylo za-
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potřebí stále povolávat další osoby a to jak na frontu, tak
do zbrojařského průmyslu. V Loučovicích se začal projevovat nedostatek pracovních sil a tak sem bylo přiděleno
nejdříve 60 polských žen a ty následovala asi stovka francouzských zajatců, kteří pracovali převážně na pile. Nedostatek lidí k vyzvedávání kulatiny a její hromadění bylo
skvěle vyřešeno zdejšími dvěma zaměstnanci, ti vymysleli
a následně nechali i zkonstruovat za tímto účelem stroj,
který chybějící pracovní síly nahradil. Využit byl v prostoru
dřevoskladu. (dnešní teplárny). V roce 1941 mnozí doufali
po četných úspěších německé armády v brzký konec války,
ale jak dnes již víme, opakem byla pravda. Po napadení
Sovětského svazu 22. 7. 1941 se situace zhoršovala a to
jak na frontě, tak v zázemí. Válečná mašinerie vyžadovala
stále nový přísun jak lidí, tak potřebného materiálu a lidé
v zázemí museli podávat nadlidské výkony. Přes veškeré
toto úsilí byla výroba v Loučovicích už prakticky nemožná.
V r. 1941 je proto do papíren přiděleno 150 ruských zajatců, ale velkou pomocí nebyli, protože převážná většina
z nich ještě nikdy na strojích nepracovala. Tito muži byli
ubytováni v lágrech stojících u řeky v prostoru dnešních
garáží u dřevěného mostu. Jejich život zde byl ve srovnání s francouzskými zajatci mnohem těžší, neboť ti směli
dostávat na rozdíl od ruských pomocné balíčky od Červeného kříže a tak měli přece jen více jídla. Polské ženy
byly později opět odvolány, neboť jich bylo nejspíš někde
jinde ještě více zapotřebí. Lidé i stroje pracovali na plné
obrátky a na pravidelné opravy nezbýval čas. V mnohém
se muselo improvizovat, neboť již chyběly i náhradní díly,
ale ještě k většímu zhoršení tohoto stavu přispělo 11. prosince vyhlášení války Spojeným státům. Amerika měla velký potenciál jak zbraní, materiálu, tak lidí a válka na moři
zkomplikovala dovoz materiálu výrobním podnikům v celém Německu. Samozřejmě pocítila tuto nouzi i továrna v
Loučovicích, a jelikož si vojsko stále žádalo více a více kartonových krabic, které se právě zde vyráběly, bylo zapotřebí ve větším množství zpracovávat i starý papír. Povolení pro získání potřebného stroje a jeho následné dání do
provozu se uskutečnilo na jaře 1943. V témže roce umírá
sestra pana Poráka Anna Clanner.
- Loučovice-Historie.cz - Anděla Aquinová -
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