LOUČOVICKÝ
ZPRAVODAJ
ČÍSLO 4/2018 • DUBEN • NÁKLAD 800 KS • ZDARMA

INFO ZE ŠKOLY
I v dubnovém vydání našeho zpravodaje se podíváme
na plno novinek z naší školy, kde se neustále děje plno
zajímavého. Budete si moci
přečíst, jaké akce školáci zažili a to, co se aktuálně chystá včetně pozvánky k zápisu
do první třídy. Samozřejmě
zde najdete i fotografie z již
uskutečněných akcí.
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Loučovická rodačka a její
tvorba
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Téma:
Kino club
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ZPRAVODAJ OBCE LOUČOVICE		
www.loucovice.info		
facebook.com/loucovicky.zpravodaj

Historie:
Nová éra
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zpravodaj@loucovice.info

Vážení čtenáři...
V dubnovém zpravodaji, jenž právě držíte
před sebou, najdete opět plno zajímavých
informací, které jsme pro Vás připravili. Na
začátek bych se rád omluvil, ale z časových
důvodů a i díky různým drobným komplikacím, jsme do uzávěrky nestihli připravit
dva články, které Vám tedy přineseme až v
květnu. Naštěstí to není nic, co by nebylo
i za měsíc aktuální. Bližší info se dočtete v
kategorii Novinky z obce.
V rubrice téma jsme se zaměřili na Kino
club, jehož otevření se pomalu blíží. Mnozí z Vás to jistě už zaregistrovali, ale je zde
stále plno otázek, na které jste možná neznali odpověď. Doufám, že tento článek
Vám pomůže si udělat správnou představu
o tom, jak bude Kino club fungovat. Pokud
byste měli jakékoliv další otázky, neváhejte
mi napsat.
Samozřejmě ani tento měsíc nesmí chybět
soutěž, kterou jsme tentokrát věnovali našim malým čtenářům. Můžete vyhrát dětskou knihu, kterou nám věnovala autorka,
loučovická rodačka Alena Gondeková. Děkujeme.
Doufám, že Vám zpravodaj zpříjemní začátek jarního období a že si najdete chvilku k
jeho přečtení.

František Fazekas

Uzávěrka příštího čísla:
20. 4. 2018
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BLAHOPŘÁNÍ
V dubnu oslaví své krásné jubileum
paní
		
		
		
		

BRUNOVÁ JAROSLAVA
HOŠKOVÁ VĚRA
JIRKOVÁ ALŽBĚTA
KUTLÁKOVÁ ANTONIE
MARKOVÁ MARGITA

pan
		
		
		
		
		

ADAMEC FRANTIŠEK
BAJCAR JAN
DANIHEL JAROSLAV
JANÁT VLADIMÍR
LOŠEK JAN
VRABČEK MIROSLAV

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

LOUČOVICKÝ ZPRAVODAJ

periodický tisk územního samosprávného celku obce
Loučovice
Vydává: Obec Loučovice, IČ: 00245984, Registrační značka:
MK ČR E 22951, Datum vydání: 26. 3. 2018 Odpovědný redaktor: František Fazekas, Adresa redakce: OÚ Loučovice,
382 76 Loučovice 51, e-mail: zpravodaj@loucovice.info,
tel.: 380 748 115, Tisk: Typodesign s.r.o., Č. Budějovice. 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.

NOVINKY Z OBCE
BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY NA ÚČET OBCE
Číslo účtu obce: 1224241/0100
Variabilní symbol poplatníka se skládá z identifikačního
čísla IDP, které lze zjistit na telefonu 380 748 115, 723 091
544, prostřednictvím emailové komunikace na emailu
poplatky@loucovice.info nebo osobně u Jany Račákové
na Obecním úřadu v Loučovicích, dále z čísla samotné
platby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

místní poplatek za komunální odpad
místní poplatek za psa			
správní poplatky			
nájem pozemku				
nájem bytu včetně energií		
nájem nebytových prostorů		
vyúčtování, nedoplatky (byty, energie)
nájem hrobového místa			
nájem infocedulí			
úkony vykonané technickými službami

1340
1341
1361
2131
2132
132132
377
3632
2141
3726

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

Variabilní symbol bude mít tvar např.:

ROZHOVOR S TOMÁŠEM KLUSEM A POŠKOZOVÁNÍ VCHODU DO KD

1111340

(111-IDP a 1340-místní poplatek za komunální odpad)
Do poznámky pro příjemce lze uvést další poplatníky například děti nebo partnera, pokud platíte například místní
poplatek za komunální odpad pro všechny členy rodiny.
Z důvodu identifikace jednotlivých plateb je nutné zadávat příkazy k úhradě jednotlivě, to znamená, že nelze
hradit například místní poplatek za psa spolu s nájmem
pozemku.
- Jana Račáková -

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

PRODEJ VÝROBKŮ CHRÁNĚNÉ DÍLNY

V

- Věra Šantová -

pátek 20.4. 10:00 - 16:00 se před jednotou COOP
(u paneláků) koná prodejní akce výrobků z chráněné dílny Stroom Dub. Jedná se o zahradní keramiku, tkané koberce a různé drobnosti. Těšíme se na vás.

V

polovině března navštívil naší obec zpěvák, textař,
skladatel a herec Tomáš Klus. My jsme si to samozřejmě nemohli nechat ujít a udělali jsme s ním rozhovor.
Bohužel z časových důvodů jsme do uzávěrky tohoto čísla
nestihli rozhovor pro Vás připravit a tak jej Vám přineseme
v květnovém čísle.

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

B

ohužel opět se velmi výrazně objevil vandalismus, který je aplikován na budově kulturního domu, konkrétně
u vstupu u restaurace Sparta. Jedná se o různé malůvky
na plastová okna a vstupní dveře, což ještě samo o sobě
takový problém není, nicméně k závažnějším poškozením
dochází také na fasádě a plechových parapetech. Obec se
tedy rozhodla, že tento vstup zabezpečí, aby již nedocházelo k dalšímu poškozování majetku obce. Podrobnosti
a fotografie Vám přineseme v dalším čísle Loučovického
zpravodaje.
- redakce -
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ZASTUPITELSTVO
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 6. ÚNORA 2018
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e:
Usnesení č. 1/2018
ověřovatele zápisu: Petr Procházka, Stanislav Hackl.
Usnesení č. 2/2018
program dnešního zasedání doplněný o body:
•
Žádost o poskytnutí příspěvku – FK Dolní Dvořiště,
z. s.
•
Žádost o poskytnutí příspěvku – Domov pro
seniory Kaplice
•
Zajištění spolufinancování akce „Zázemí pro
sportovní a volnočasové aktivity pro mládež
v Loučovicích“ (grantový program Jihočeského
kraje)
•
Zajištění spolufinancování akce „III. etapa PD
cyklostezky“ (grantový program Jihočeského
kraje)
•
Veřejná zakázka „Vypracování a projednání
podrobného realizačního projektu sanace“
na projekt s názvem Skládka Loučovice – Čertova
Stěna
Usnesení č. 3/2018
účetní odpisový plán obce na rok 2018.
Usnesení č. 4/2018
účetní závěrky Základní škola a Mateřská škola Loučovice
za rok 2017.
Usnesení č. 5/2018
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Základní
škola a Mateřská škola Loučovice za rok 2017 do fondů organizace: fond odměn 10 000 Kč a rezervní fond 87 146,97
Kč.
Usnesení č. 6/2018
střednědobý výhled – plán nákladů a výnosů na r. 20192021 Základní školy a Mateřské školy Loučovice.
Usnesení č. 7/2018
odpisový plán Základní školy a Mateřské školy Loučovice
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na rok 2018 v celkové výši 479 363 Kč.
Usnesení č. 8/2018
žádost Square Dance Club ŠUMAVÁČEK se sídlem 382 76
Loučovice 276, IČ 26529297, a odsouhlasilo finanční dar
ve výši 3 000 Kč, na dar bude vyhotovena darovací smlouva.
Usnesení č. 9/2018
žádost KST Vltavan Loučovice se sídlem 382 76 Loučovice
51, IČ 26680190, a odsouhlasilo finanční dar ve výši 20
000 Kč, na dar bude vyhotovena darovací smlouva.
Usnesení č. 10/2018
žádost Aqualung club-Klub sportovního potápění, z. s., se
sídlem 382 79 Frymburk čp. 3, IČ 00476382, a odsouhlasilo finanční dar ve výši 25 000 Kč, na dar bude vyhotovena
darovací smlouva.
Usnesení č. 11/2018
informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové
hospodářství v případě prosazení účelové nevládní novely
zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce Loučovice nesouhlasí
s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají
dopad na náklad obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové
nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno
formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného pro schválení nových evropských odpadových směrnic
a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a
obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně
čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují
zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové
hospodářství.
Usnesení č. 12/2018
žádost LIPENSKO, s. r. o., 382 78 Lipno nad Vltavou 307, IČ
28136420, a odsouhlasilo poskytnutí finančního daru ve
výši 20 000 Kč, na dar bude vyhotovena darovací smlouva.
Usnesení č. 13/2018
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo s nehmotným výsledkem
se zhotovitelem KAPEX, s. r. o., se sídlem Krajinská 33/5,
370 01 České Budějovice, IČ 28082745, DIČ CZ28082745.

Usnesení č. 14/2018
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje záměr prodeje
nemovitostí: st. p. č. 228, st. p. č. 229, st. p. č. 230, st.
p. č. 231, st. p. č. 232, st. p. č. 233, st. p. č. 234, st. p. č.
235, st. p. č. 236, p. č. 734/9, p. č. 734/10, p. č. 734/11,
p. č. 734/12, p. č. 734/13, p. č. 734/14, p. č. 734/15, p. č.
764/3, vše vedené v k. ú. Mnichovice u Loučovic na listu
vlastnictví č. 10001.
Usnesení č. 15/2018
zrušení předkupního práva zřízeného na základě kupní
smlouvy a smlouvy o předkupním právu na pozemcích p.
č. 144/17 a st. p. č. 47 v k. ú. Dvorečná s tím, že žadatelé
uhradí veškeré náklady spojené se zrušením předkupního
práva.
Usnesení č. 17/2018
Smlouvu č. 1030041264/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a. s., se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice,
IČ 28085400, DIČ CZ28085400, dotčené nemovitosti pozemek p. č. 150/1, 154 a 125/1 v k. ú. Dvorečná, za jednorázovou náhradu ve výši 10 000 Kč bez DPH.

Usnesení č. 21/2018
spolufinancování min. 20% na akci s názvem „Zázemí pro
sportovní a volnočasové aktivity pro mládež v Loučovicích“, na kterou bude podána žádost z grantového programu Jihočeského kraje – Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje.
Usnesení č. 22/2018
spolufinancování min. 20% na akci s názvem „III. etapa PD
cyklostezky“, na kterou bude podána žádost z grantového
programu Jihočeského kraje – Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji.
Usnesení č. 23/2018
průběh výběrového řízení a zápis z jednání komise pro
otevírání obálek a hodnotící komise na akci s názvem „Vypracování a projednání podrobného realizačního projektu sanace“ na projekt Skládka Loučovice – Čertova Stěna
a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy o dílo se
společností SaNO CB, s. r. o., Branka 417, 374 01 Trhové
Sviny, která předložila cenovou nabídku ve výši 247 566
Kč včetně DPH.

Zastupitelstvo obce n e s ch v a l u j e:

Usnesení č. 18/2018
dohodu o náhradě škody ve splátkách.
Usnesení č. 19/2018
žádost FK Dolní Dvořiště, z. s., se sídlem 382 72 Dolní Dvořiště 163, IČ 65025407, a odsouhlasilo poskytnutí finančního daru ve výši 40 000 Kč, na dar bude vyhotovena darovací smlouva.

Usnesení č. 16/2018
Zastupitelstvo obce Loučovice neschvaluje žádost týkající
se prodeje st. p. č. 448 a části p. č. 226/1 v k. ú. Loučovice.

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

Usnesení č. 20/2018
žádost příspěvkové organizace Jihočeského kraje Domov
pro seniory Kaplice se sídlem Míru 366, 382 41 Kaplice, IČ
60630213, a odsouhlasilo finanční dar ve výši 5 000 Kč, na
dar bude vyhotovena darovací smlouva.

rozpočtové opatření č. 16/2017 a 17/2017, dále
změnu rozpisu rozpočtu č. 3/2017 a 4/2017.

Anna Vaňková 				
místostarostka				

Ing. Jan Kubík
starosta

Poděkování
Společnost LIPENSKO s.r.o. děkuje všem partnerům kteří se společně podíleli na financování Skibusu Lipno, který zajišťuje v zimní sezoně 2017/18 propojení lipenských
obcí a přispěje k rozvoji turistického ruchu a zaměstnanosti na Lipensku. Zejména pak
obcím Lipno nad Vltavou, Frymburk, Vyšší Brod, Černá v Pošumaví, Loučovice.
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Ondřej Levai

alší generace stolních tenistů z Vyššího Brodu pomalu
začíná dobývat Jihočeský kraj.
Desetiletý Ondřej Levai a jedenáctiletá Anna Jarošová si
z krajské bodovačky v Kovářově přivezli pěkné poháry za
třetí místa v singlech a medaile za finálová umístění ve
čtyřhrách.
Skeptici zase moudře usuzovali, že za Kamilem Kuchtou a
Andreou Petrů vznikla velká výkonnostní díra a že se už asi
nepodaří ji zaplnit. Jenomže slova se mluví a voda teče.
Nějak jsme si ve Vyšším brodě začali zvykat na řeči, že: Tohle nejde, toto se nedá zvládnout, a že vše je jen náhodné
seskupení talentovaných dětí.

Ondra přestal dělat neustále nějaké kompromisy s fotbalem, začal trénovat stolní tenis pěkně naplno. Výsledky se
začaly dostavovat prakticky během několika málo měsíců.
Stejně tak Anička Jarošová. Na svoji kamarádku Andy Petrů měla ztrátu dvou let, než si oblíbila sport, který ji nesmírně baví. Prosazuje se sice o něco pomaleji, ale její výkonnostní růst začíná v poslední době nabývat na rasanci.
Podobně je na tom Tereza Levaiová. Původně začala znovu
hrát stolní tenis proto, že v klubu našla kamarádky.
Dlouho se nic s Terezkou nedělo. V letošní zimě však dokázala se svým týmem získat dva tituly Krajské přebornice v
družstvech a na svém prvním Mistrovsví ČR bude v Ostravě hájit klubové barvy v kategorii starších žákyň i dorostu
s takovými hráčkami jako je Šárka Procházková a Andrea
Meškánová. Vyšší Brod zde bude přece jen hodně oslaben neúčastí Evy Pokorné. Ta bude startovat za elitní klub
Kotlářka Praha, ale Terezka si zde určitě uhraje svoje.

DŮLEŽITOST JISTOTY

U

ž jste si někdy kupovali ojetý vůz? Osobně s tím nemám vůbec žádnou zkušenost, ale zkusím se přirovnáním přiblížit realitě. Myslím, že možností, jak k autu přijít,
je mnoho. Já použiji dnes k svému účelu pouze dvě - autorizovaný servis a soukromá osoba, která auto prodává.
Když si pro své nové vozidlo přijedete do autorizovaného
servisu, tak počítáte s vyšší cenou. Za tuto cenu očekáváte
určitou jistotu, že si skutečně pořizujete vůz, ke kterému
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Anna Jarošová

D

Andrea Meškánová se konečně dočkala svého prvního ligového startu. Mandy byla dlouho spoluhráčkou Evy Pokorné jen na papíře. První pozvánku bohužel musela pro
onemocnění odmítnout, ale 24. února už Unionu Plzeň vybojovala hned na poprvé dva ligové body. Trenér Unionu
Petr Pinta byl s výkonem Meškánové natolik spokojen, že
už v únoru začal vyjednávat její účast ve druhé lize v příští
sezóně.

Po uzávěrce tohoto čísla zpravodaje se dvě hráčky Vyššího
Bodu, Šárka Procházková a Eva Pokorná, zúčastní Mistrovství České republiky žen. O právo účasti na MČR starších a
mladších žáků a žákyň se budou muset mladí stolní tenisté
ještě poprat na bodovacích turnajích ve Valticích a Hluku. Dobře rozehrané to má Andrea Petrů a Kamil Kuchta.
Pokud Mandy Meškánové tento turnaj nevyjde, bude se
muset soustředit na vítězství v Krajském přeboru. Ten se
koná 8. dubna ve Vyšším Brodě a mělo by to vyjít.

Tereza Levaiová

NOVÍ NADĚJNÍ HRÁČI VE VYŠŠÍM BRODĚ

- Pavel Mleziva jste dostali technický průkaz. Nemáte takové nutkání vézt
si souseda mechanika, aby si prohlédl stav vozu a identifikátory, které potvrzují původ majetku. Zkrátka raději zaplatíte víc, ale máte mnohem větší šanci, že vám vozidlo
nezabaví jako kradené.
Naproti tomu když jedete k nějaké babičce na dvůr, kde
stojí celkem levné vozidlo, které už údajně nevyužije,
máte přeci jen určité pochybnosti. Se sousedem prolezete každý záhyb, pochybujete nad čísly, které udává technický průkaz a snažíte se v telefonu vygooglit,

jak poznat kradené auto, protože babička naléhá, že ho
prodá prvnímu, kdo přijde.
O možnosti koupit si vůz úplně bez TP byste, aspoň doufám, vůbec neuvažovali. A já se ptám: proč? Vždyť se psy
to děláte!
U psů existují pouze dvě možnosti, kde ho pořídit – Chovatelská stanice (uznaná ČMKU – ČeskoMoravská Kynologická Unie), nebo množírna. Asi mě budete lynčovat, ale
skutečně není nic mezi tím. I váš milý soused, co má tak
krásnou fenku a chtěl po ní jenom štěňátko, je bohužel
množírna.
Chov „papírových“ psů není buzerace. Je zde kladen důraz na určité podmínky, především zdraví (!!). Pokud si
kupujete psa s PP (průkazem původu), máte mnohem větší pravděpodobnost, že pejsek bude zdravý. Jistě, každý
známe „papíráka“, který byl nemocný od narození, a taky
příběh voříška zdravého jako rybička. Ale věřte, že to jsou
výjimky. U toho voříška pravděpodobně nikdo neprovedl
RTG kyčlí, a tudíž sice občas pajdal, ale zase se to samo
napravilo a nikdo nic neřešil.

Když si koupíte „čistokrevného psa bez PP“, jak víte, co si
kupujete? To že pes v osmi týdnech (a mnohdy vám jej
množitelé chtějí nacpat dříve) vypadá jako jack russel teriér ještě neznamená, že je to skutečně pes tohoto plemene. A jestli má skutečně oba rodiče čistokrevné, proč tedy

LOUČOVICKÁ RODAČKA A JEJÍ TVORBA
NEJEN PRO DĚTI

nejsou uchovněni? Nejspíš nejsou dostatečně zdrávi a tak
ani uchovněni být nemůžou.
Naše obec je až děsivě neinformovaná a stále zde převažuje názor, že s papírákem musíme na výstavy či něco
podobného. To samozřejmě není pravda. Pes s PP je jen
zárukou toho, že si pořizujete dané plemeno s největšími
předpoklady zdravého jedince. V chovu PP psů má každé
štěně svůj průkaz původu, ne jen pouze první čtyři - to se
Vás snaží množitel obalamutit. Pokud máte psa bez PP,
máte vořecha, byť podobného nějakému určitému plemenu.
Příklad: já vlastním psa s PP s merle genem, který způsobuje modré oko a charakteristické zbarvení. Tato barva
je velmi atraktivní, množitelé (kdokoli mimo chovatelské
stanice) tedy kříží merle psa s merle fenou. Toto spojení je
ale ČMKU zakázané. Ve čtvrtině případů se totiž z tohoto
spojení narodí štěně úplně bílé s červenýma očima, které
přibližně do tří let věku ohluchne, oslepne, či obojí najednou. Jedno ze čtyř štěňat je tedy odsouzeno k okamžité
záhubě. Ostatní štěňata sice vypadají, jak mají, ale slepota
a hluchota se jim většinou nevyhne. To by se v chovatelské
stanici nikdy nestalo. Tam je totiž osud každého štěněte
sledován a majitelé jsou mnohdy zavázáni k doživotnímu
kontaktu s chovatelem.
Koupí psa bez PP možná ušetříte trochu peněz, většinou je
ale následně vrazíte do léčby nějaké skryté nemoci. Nebo
prostě nemáte toho psa, kterého jste chtěli, a to, že má
jiné vlastnosti, zkrátka zjistíte pozdě.
Po napsání prvního článku (o agresi psů a socializaci)
jsem se dozvěděla, že můj pes napadá psy a dokonce
lidi. Rozumný člověk na pomluvy nedá a přesvědčí se
sám. Znáte to, pomlouvá ten, kdo závidí - to mě ale
nezastaví. Pokud máte někdo problém s mým psem,
zajděte za mnou a řekněte to MNĚ!

- čtenářka Lucie -

A

lena Gondeková se narodila 15. září 1981 v Českém
Krumlově. Ranné dětství prožila v Loučovicích, kde má

i svého otce, pana Emila Gondeka. Nyní žije se svou rodinou v malebné vesničce se sympatickým názvem Loučej.
Ta se nachází pod horou Kletí, kde autorčina díla vznikají v
historické stylové chaloupce s kachlovou pecí. K Loučovicím má autorka velmi vřelý vztah, ráda sem jezdí se svou
rodinou za svými příbuznými a na rodinnou rekreaci pod
horu Luč. Autorka již od dětství ráda psala verše, rozličné
příběhy i veselé pohádky. Vystudovala školu s ekonomickým zaměřením, ale oboru se nevěnuje. Je velmi tvůrčí,
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manuálně zručná a zajímá se o ruční práce všeho druhu.
Její háčkovaní medvídci, pod značkou Medvídci od AY,
potěšili již nespočet lidí a je rovněž majitelkou rozsáhlé
sbírky historických perličkových vánočních ozdob. Část její
sbírky jste mohli spatřit ve vánočním díle Toulavé kamery
ČT, nebo v Českobudějovickém muzeu, kde probíhala letos
výstava těchto unikátů. V současné době se věnuje především literární tvorbě určené nejmladším dětem. Autorce
vyšly již dvě knihy pro děti, určené pro děti předškolního
a mladšího školního věku. Kniha Se smíchem za zvířátky je
prvním dílem a pokračováním oblíbených vtipných veršů
je kniha Letem světem za zvířátky, o kterou si nyní můžete
zasoutěžit.

ře do světa zvířátek a jejich vtipných příhod i úsměvných
nápadů. Seznámí se s pilnými včelkami i drzou hyenou,
naučí se lézt po stromech, nebo zjistí, proč tchoř voní po
fialkách. Ve verších je lehce naznačená i výchovná funkce (Tonda by neměl lhát, páv pozdraví, když někam vejde,
apod.) Její nenásilné naznačení má rozhodně v literatuře
určené mladším dětem své místo. Kniha letem světem za
zvířátky je prostoupená dětským humorem a pohledem
na svět, který jistě vykouzlí úsměv na tváři i rodičům.
Obě knihy si můžete objednat rovnou u autorky na emailové adrese: alenagondekova@seznam.cz nebo si knihy
můžete objednat zde: https://www.fler.cz/medvidci-od-ay, https://eshop.librix.eu

LETEM SVĚTEM ZA ZVÍŘÁTKY
Verše v knihách Aleny Gondekové zavedou malé čtená-

- František Fazekas -

SOUTĚŽTE I POMOCÍ SMS
Své odpovědi posílejte prostřednictvím SMS na číslo 601 057 878 ve tvaru:

LZ(mezra)KNIHA(mezera)A nebo B(mezera)VAŠE JMENO A PRIJMENI(mezera)LOUCOVICE(mezera)CISLO POPISNE

Např.: LZ KNIHA A nebo B JANA NOVAKOVA LOUCOVICE 999
Cena SMS dle tarifu operátora, číslo pro odpovědi je vedeno u operátora O2, technicky provozuje Loučovický zpravodaj.

VÝHERCI Z BŘEZNOVÉHO ČÍSLA:
M. Štěpánková a J. Kovačik
GRATULUJEME
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TÉMA
Obnova kinosálu v kulturním domě sebou nese plno otázek, nejasností a zvěstí, které se Loučovicemi šíří a i přesto,
že se snažím občany informovat průběžně o stavu oprav a plánech na využití těchto prostor, mi dovolte, abych si
tentokráte rubriku téma ukradl pro sebe. Pokusím se Vám nastínit budoucnost prostor a také se mi snad podaří odpovědět řádně na otázku, proč se nebude jednat o kino jako takové.

PROČ REKONSTRUKCE?
Zde mám neustále nutkání odpovědět – a proč ne?! Každý prostor, který je vytápěný a nevyužívaný je jednoduše
pouze zátěží pro jakoukoliv obec. Mnozí oponují, že v 90.
letech přeci proběhla rekonstrukce a přesto bylo ve finále
kino zrušeno. Zde si ale musíme uvědomit, že od 90. let se
zde vystřídala jedna až dvě generace. V 90. letech byla velká móda se „přiblížit“ západu a stavět velká centra zábavy
a je samozřejmé, že i lidé je chtěli po 40. letech socialismu
navštěvovat. Netvrdím, že to byl jediný důvod, ale jeden
z mnoha, který přispěl k tomu, že malé kinosály a jim podobná zařízení se zavřely.
Nicméně doba pokročila a lidé se chtějí scházet při různých kulturních akcích a to nejen ve městech. A proto by
obec neměla zaspat a nutit své občany, aby za kulturou
odcházeli do jiných obcí a měst. Jsem rád, že obec Loučovice tento názor sdílí a pokusí se tedy v rámci Kino clubu
nabídnout svým občanům další možnost vyžití.

PROČ NE PREMIÉROVÉ KINO?
Tady je odpověď opět velmi jednoduchá – protože by to
stálo cca 3,5 miliónů korun a návratnost je nulová. Touto
otázkou jsem se taky zabýval, jelikož mám rád jasná fakta
a vždy chci přesně vědět, proč něco nejde. Takže firma,
která zařizuje nové kinosály, nám vyčíslila částku na rekonstrukci okolo již zmíněných 3,5 miliónů. A to se zde nebavíme o dalších poplatcích filmovým distributorům apod. I
zde jsem se setkal s názory, vždyť bychom se stali spádovou oblastí, další kina jsou daleko. Což je možná pravda,
ale s kapacitou 50 diváků by se premiérové kino nikdy nestalo výdělečným a hlavně nebuďme naivní, ale pro obec,
která nemá příjmy například z heren a podobných zařízení, na rozdíl od okolních obcí a měst, je tato částka prostě
astronomická.

JAK SE TEDY BUDE KINO CLUB VYUŽÍVAT?
V první řadě je třeba podotknout, že Kino club bude vybaven novým promítacím plátnem, promítací a zvukovou
technikou. Což je výborná příležitost pro konání různých
porad, školení, prezentací apod. Hlavní výhodou je stupňovité uspořádání sedadel, což si myslím, že uvítá přede-
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vším i naše škola. Jelikož jakékoliv přednášky se nyní dle
slov ředitele školy Zdeňka Vrby konají v učebně přírodopisu a žáci jsou tak nuceni sedět i na lavicích a to není zrovna
komfortní. Navíc se do sálu vejdou zhruba tři třídy zcela
pohodlně. Navíc si sál budou moci pronajmout i různé
firmy a instituce, které se již nyní poptávají na obci, zda
máme prostory pro jejich teambuildingy apod.

BUDE SE TEDY V KINĚ PROMÍTAT?
Na to mohu již zcela otevřeně odpovědět, že ano. Dohodli
jsme se s panem starostou, že zkušebně na jeden rok zkusíme občasné promítání pro občany. V současné době je
vše ve fázi domlouvání smluv a různého papírování. Nemohu Vám ještě s definitivní platností říci, jak bude promítání probíhat, ale vize je taková, že bychom chtěli promítat
jeden až dva filmy měsíčně s tím, že jedno představení by
mělo být věnováno pro děti. Což si myslím, že je pro rodiče celkem fajn nabídka. Mohou poslat děti do kina na
pohádku a mohou se tak věnovat sami sobě, třeba zajít na
společný oběd nebo večeři. Nicméně zde se omlouvám,
ale přesnější informace Vám budu moci sdělit, až budou
veškeré smlouvy dořešeny. Další možností, kterou se velmi vážně zaobírám, je to, abyste si Vy – diváci mohli vybrat
film, který byste chtěli vidět. Představa je, že bude vždy na
výběr ze dvou až tří titulů a budete vždy moci hlasovat.
Nicméně zde nemám ještě ucelenou představu o technickém řešení této možnosti.

Doufám, že Vám tento článek jasně odpověděl na to, co se

nově prostor kina podíleli a podílejí. Jmenovitě starosto-

v kině momentálně odehrává a co se připravuje. Nejsem

vi Honzovi Kubíků, Standovi Hacklů, který se o obnovu

bláhový a tak vím, že i tento projekt má své odpůrce a prá-

prostor kina snažil již delší dobu. Dále také pracovníkům

vě ty bych rád poprosil, aby i oni přišli s nějakým zajímavým nápadem, jak Loučovice pozdvihnout výše, protože
obec nedělá vedení, ale občané v ní žijící. A ať už se to někomu líbí nebo ne, tak věřte, že vedení obce je otevřeno

technických služeb obce, kteří zde strávili také nějaký ten
čas při vyklízení a hlavně všem dalším lidem, kteří tomuto
projektu fandí.

novým návrhům, které zlepší život občanům.
Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se na ob-

- František Fazekas -
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INFO ZE ŠKOLY
ZOH VE ŠKOLE II.

V

minulém čísle zpravodaje jsme informovali o slavnostním zahájení olympijských her u nás ve škole, nyní
přinášíme zprávy o pokračování a úspěšném zakončení
tohoto projektu. Dlouho jsme čekali na ideální sněhové
podmínky pro uspořádání školního sportovního dne, jenže ty přišly jen krátce a to spolu s extrémními mrazy, kvůli
nimž bylo od této součásti projektu nakonec upuštěno.
Nicméně bohatě nám to vynahradily jiné dvě akce – běžkařské závody Frymburská stopa a Den zimních sportů ve
skiareálu na Lipně.

Tradiční běžkařský závod se po několika odkladech (kvůli
nedostatku sněhu) nakonec konal 28. 2. na zamrzlé hladině Lipna pod frymburskou základní školou. Pečlivě připravená trať spolu s perfektní organizací půjčování vybavení a
teplým zázemím, které vytvořila závodníkům ZŠ Frymburk,
přinesly i v opravdu drsných mrazech skvělý sportovní zážitek. Za naši školu startovalo rovných 30 reprezentantů.
Další silné výpravy zde měla ZŠ Vyšší Brod a ZŠ Frymburk.
Naši žáci v konečném součtu vybojovali jednu zlatou, pět
stříbrných a čtyři bronzové medaile!

Frymburská stopa

Den zimních sportů na Lipně

Akce, která se ve spolupráci se Skiareálem Lipno uskutečnila ve dnech 5. 3. až 8. 3. na lipenské sjezdovce. Každý
den se jedna nebo dvě třídy vypravily do lyžařského areálu, kde si mohly za dohledu instruktorů vyzkoušet či (u
zkušenějších) potrénovat své lyžařské nebo snowboarďácké umění. Zároveň se samozřejmě skýtala i možnost pro
menší děti užít si na závěr zimy i ,,obyčejnějších“ zimních
radovánek, jako např. bobování. Celou akci umožnilo především vybavení, které jsme dostali zdarma zapůjčeno od
Skiareálu Lipno, kterému tímto moc děkujeme. A velký dík
patří také všem instruktorům, kteří se nám po celou dobu
ochotně a trpělivě věnovali.
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Slavnostní zakončení školní olympiády proběhlo už spíše v
jarním duchu po prázdninách
19. 3. Celý projekt tak přinesl žákům nejen možnost zažít
alespoň trochu z olympijské atmosféry, ale hlavně možnost vyzkoušet si několik zimních sportů, kterým by se
mohli v budoucnu věnovat...
Podrobnější informace a fotografie k těmto i jiným akcím
si můžete prohlédnout i na nově vytvářených stránkách
školy (www.zsloucovice.cz).

měli žáci zajištěné skipasy a půjčení vybavení za symbolické částky. Výcviková skupina se rozdělila dle zájmu na
lyžaře a snowboardisty, každá parta se svým instruktorem.
Kromě výcviku základních dovedností při pohybu na sjezdovce si mohli žáci pod odborným dohledem vyzkoušet
některé náročnější prvky - jako třeba různé skoky a slalomy a připraveny pro ně byly i závěrečné závody s drobnými cenami.

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 7. A 8. TŘÍDY

PLAVECKÝ VÝCVIK

V

dalším období se již budeme připravovat na letní aktivity. V dubnu a květnu se uskuteční tradiční plavecký
výcvik 3. a 4. třídy v 10 lekcích pod vedením zkušených
instruktorů plaveckého bazénu v Lipně nad Vltavou.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

V

P
týdnu od 5. do 11. 3. také proběhl lyžařský výcvik. Jako
už tradičně ve spolupráci se Skiareálem Lipno, kde

řipomínáme rodičům budoucích prvňáčků, že letošní
zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 se bude konat 11. dubna od 14 hodin v 1. patře základní školy. Náhradní termín je pak 12. dubna na témže místě, ve stejném čase. Bližší informace na www.zsloucovice.cz
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DĚTSKÝ KOUTEK
Alena Gondeková

Samo nebe motýlkovi
Na křídla se sneslo,
Sedělo jak na koníčku,
Do louky se svezlo.

Milé děti, moc vás
prosím, nabarvíte mé
bílé vajíčko?
A umíte si Zazpívat
Nějakou jarní Písničku?
Třeba tu
O travičce?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Červená
Žlutá
Modrá
Zelená
Oranžová
Fialová

Zlaté slunce natáhlo se
Přes dva malé ptáčky,
Svým paprskem polechtalo
Zatoulané mráčky.

Domaluj žížale
Trojúhelníky
a kroužky. Spočítej
kolik je kroužků.
Žížalku vybarvi
Růžově.

A.G.
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HISTORIE
NOVÁ ÉRA

E

vžen Porák maturoval na reálce v Českých Budějovicích
a studoval dále 5 semestrů na technické vysoké škole v
Darmstadtu obor stavební strojírenství a průmyslové papírenství. Rok pracoval jako volontér ve strojírnách v St.
Pöltnu. Ve svých 27 letech po smrti svého otce tak přebírá
vedení továren Vltavský mlýn, kartonážky ve Sv. Prokopu
a též provoz pily. Je to nelehký úkol, neboť jak již bylo uvedeno, po první světové válce bylo třeba řešit mnoho problémů. Stav počtu zaměstnanců byl nedostačující, mnoho
se jich z války již nevrátilo a jen pomalu se z různých front
navraceli ti, co přežili. Bylo to období též politického chaosu, skončila monarchie a nový, mladý československý stát
se teprve začínal budovat. Též v provozu Loučovických továren dochází ke změnám. S povolením pana Evžena Poráka se zakládá osmičlenný dělnický závodní výbor a najíždí
se na dvousměnný provoz. Je to veliký pokrok, neboť do
té doby měl pracovní týden 72 hodin s přestávkami půl
hodiny dopoledne, hodinu v poledne a čtvrt hodiny odpoledne. Bývaly to opravdu velmi těžké časy a tak se nelze
divit, že i v Loučovicích docházelo ke stávkám za zlepšení
pracovních podmínek. Ta první se konala již 1897, důvodem bylo zvýšení hodinové mzdy, která zde činila jen polovinu běžné mzdy ve vnitrozemí. Další se konala za snížení úkolové mzdy a to v roce 1891 a ta poslední, kterou
se mi podařilo zjistit v roce 1903 právě z důvodu zkrácení
pracovní doby. Polovina dělníku ještě stále v Loučovicích
nebydlela a docházela ze širokého okolí a tak si musíme
představit, že k této pracovní době bylo ještě třeba započítat docházku jednu hodinu, či ještě déle. Již tenkrát se
jim říkalo pendleři a pro představu odkud přicházeli např.
Černá v Pošumaví, Pasečná, Svéraz či rakouský Vorderweissenbach. Musím bohužel ještě dodat, že ani jedna stávka nabyla úspěšná a to z jednoduchého důvodu, v celém
okolí nebylo dost práce a toho bylo zneužito. Mnoho z
těch, co stávkovali, bývali propuštěni.
Stále větší zaměstnanost ve firmě si vyžádala, opět novou
výstavbu a proto staví firma další obytné domy a tak vznikají v r. 1919 dvojdům č. 80 a č. 81 (nám známá osmdesátka – poslední dům vpravo od cesty vzhůru od Rybářského domu), dům č. 82 (stojí přes cestu vedle vodárny ve
Sv. Prokopu) a dům č. 83 (stojí jako poslední při výjezdu z
Loučovic směrem na Lipno v zatáčce pod Waldschenkou).
Zvyšoval se nejen počet dělníků, ale i úředníků a tak bylo
rozhodnuto přibudovat u dnes tzv. čtyřicítky další patro.
Stalo se tak v r. 1920.

V polovině ledna 1920 postihuje jižní Čechy velká voda. Je
to více jak stoletá voda a jako vždy je to pro lidi nesmírná
katastrofa. Známe to i z nedávné doby. Tok vody ve Vltavě kulminoval 14 ledna, kdy dosáhl průtok 300 kubíků za
sekundu. Bylo velké nebezpečí, že jak továrna ve Sv. Prokopu, tak pila budou dravostí vody odneseny. U elektrárny
zbořila voda veškeré ochranné zdi a dostala se tak do původního ramene Vltavy. Masy vody sebraly též půlku jezu
ve Sv. Prokopu. Zpětná vlna u elektrárny způsobila ukončení jejího chodu. Skladovaná kulatina v množství 6000
pevných metrů na horním dřevoskladu byla stoupající
vodou vyzvednuta a odplavena. Most přes Vltavu ve Sv.
Prokopu voda vzala celý a pak ho hodiny točila v proudu,
až jej pod kostelem sv. Oldřicha vyhodila na louku. Krátce
na to strhla i most pod Lipenskou zdviží. Též zaplavila celou dolní továrnu. Tato velká voda způsobila nepopsatelné
zaneřádění a ztráty, které trvalo měsíce, někde i roky odstranit. A to vše násobilo, že se to stalo v zimě. Bohužel si
voda vzala i jeden lidský život. Byl jím 57letý zaměstnanec
firmy při výkonu svého povolání.

V únoru roku 1920 si bere sestra pana Evžena Poráka Anna
za manžela Theodora von Clanner. Všichni známe pojem
„Klanerák“, tuto přezdívku dostal dvojdům č. 120-121 právě proto, že jej nechala v r. 1938 postavit sestra pana Poráka, která převzala toto jméno po svém manželovi.
V únoru roku 1921 došlo v závodě Vltavský mlýn k požáru, který se rozšířil takovým způsobem, že k jeho hašení
přispěchali hasiči z blízkého i širokého okolí. Dokonce se
dostavil hasičský sbor z Českého Krumlova. V papírenském
provozu je nebezpečí požáru velmi vysoké a mít vlastní
hasičský sbor byla nezbytnost, což se opět potvrdilo v r.
1931, kdy znovu museli dobrovolní hasiči v závodě hasit
požár. Pro představu v tomto roce tvořilo mužstvo již 118
dobrovolných hasičů.
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Jak v horní, tak v dolní továrně se během let mnoho nového budovalo, rozšiřovalo a též modernizovalo. Počet
zaměstnaných stále stoupal a tak v r. 1924 dosáhl počet
osob pracujících v závodě 1000 dělníků a 80 zaměstnanců.
Pro porovnání v roce 1931 bylo dělníků již 1098 a zaměstnanců 105 a počet nadále rostl, takže v r. 1936 bylo dělníků 1180 a zaměstnanců 120.
Nejen pro své zaměstnance, ale i pro sebe a svou budoucí
rodinu si nechává pan Evžen Porák stavět. Nově vybudovanému panskému sídlu se od počátku neřeklo jinak než
„Vila“ a je to ta nám všem známá vila v parku, která už
dnes, k lítosti jistě všech jen chátrá. V roce 1925 si pan Porák bere za manželku Henriettu Lapeyrier a v lednu 1926
se mladý pár stěhuje do nového domova. Ve vile nachází
i svůj nový domov maminka pana Poráka Emilie. Z tohoto
manželství se jim narodí tři děti Georg (* 1926), Gabriela
(*1928) a Ulrich (*1931).
Bývalý rodinný dům Poráků je přestavěn na školku, kde se
vedení ujímají tři řádové sestry. Za novou školkou stojící
budova, do té doby sloužící jako prádelna pro domácnost
Poráků, je přestavěna na obytný dům s č. 90 sloužící jako
domov pro do Loučovic dosazené faráře z kláštera ve Vyšším Brodě. Za touto prádelnou stával hostinec, který byl
zbourán a místo něho byl postaven tzv. „Domov pro svobodné“ s č. 91 (stojí přímo u kolejí a známe ho jako bývalou cukrárnu). V tomto domě dostali byty výše postavení
zaměstnanci.

V roce 1925 prodává pan Fürböck (zvaný Fischerbauer
– rybářský sedlák) své dva domy č. 9 (bývalý dům porybného nad kostelem sv. Prokopa) a č. 10 (statek ležící nad
tímto domem) i s k tomu patřícími pozemky panu Evženu
Porákovi. Ten domek po porybném nechal zbourat, jelikož už dosloužil a nechal postavit na tomto místě nový.
Dnes patří Prischlům. A statek nad ním nechává přestavět
na byty. Dnes již nestojí a v tomto místě, byly vystavěny v
posledních letech 4 rodinné domky jdoucí až ke hřbitovu.
V r. 1925 byl zrenovován kostel sv. Prokopa a též nově vy-
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svěcen. Od té doby se zde začaly opět konak nedělní mše.
V roce 1926 vzniká nad nádražní budovou rozsáhlé zahradnictví se skleníky a dvěma obytnými domy. Možná si
na to ještě někteří vzpomenou. Dnes již též neexistují a na
místo toho zde stojí kulturní dům.
Další zajímavostí je, že úzkokolejka jdoucí od Lipenské
zdviže do továrny ve Sv. Prokopu, nesměla být po domluvě z r. 1911 dále vybudována, aby neohrožovala provoz
elektrické dráhy. Až v roce 1926 bylo dáno povolení k prodloužení do provozu Vltavský mlýn. Nebyla ale jako ta ve
Sv. Prokopu elektrifikovaná, nýbrž tento dřevěný vůz táhl
jeden koník, pro kterého se kolejiště vysypalo pilinami,
aby se v něm mohl lépe pohybovat.
V roce 1926 se otvírá v obecné škole česká třída a tak už
zde probíhala výuka ve čtyřech třídách. O pátou třídu se
rozrůstá v r. 1931. Tři třídy z toho měly definitivu a dvě
byly provizorní.
Dne 4. Června 1929 zasáhla Loučovice a okolí nebývalá
bouře. Ten den bylo nádherně slunečno, až v 18.30 začal
nejdříve jen lehce foukat větřík, na to se náhle obloha hrůzostrašně zatemněla a začal fičet tak ostrý vichr, že si ani
nejstarší obyvatelé Loučovic takový nepamatovali. Vichřice vytrhávala i silné stromy s kořeny, odnášela střechy,
elektrické sloupy lámala jako sirky a to vše sebou odnášela. Vyzvednutý prach byl tak hustý, že znemožnil viditelnost více jak na 1 metr a tak lidé netušili co se vlastně
opravdu děje. Do toho následovalo několik blesků doprovázené hromy, ale nespadla ani kapka vody. A během tohoto řádění přírodních živlů došlo k přelomení 78 metrů
dlouhého komína v závodě Vltavský mlýn ve výšce 8 metrů a jeho pádem se zdálo, že budou zavaleny dva domy
stojící bezprostředně u továrny. V domě žijícím nejméně
80 osobám hrozilo, že budou zavaleni. V posledním momentě však vichřice změnila směr a tak 70 metrů dlouhý
pomalu padající kus komína nespadl na tyto domy, ale dopadl do úzké uličky mezi těmito domy a brusírnu dřeva,
kde se tento stovky tun vážící kolos rozpadl na nespočet
kusů. Jelikož v tomto prostoru stály právě 4 vagony na
zde vedoucích kolejích, byly tyto vagony roztříštěny a silou nárazu i některé koleje přeraženy a v důsledku toho
kola i s ojemi skrz suť zaraženy do země. Až po přestálé
bouři bylo všem jasné, jaké hrůze obyvatelé těchto domů
unikli. Vše trvalo jen čtvrt hodiny, ale následky škod byly
obrovské. V celém okolí bylo polámáno a zničeno 400 000
pevných metrů dřeva. Cesta z Kapliček do Nových Domků byla týdny zatarasena popadanými stromy, které ležely
přes sebe až do výšky obytného domu. Následky odklidit
jistě zabralo mnoho času, neboť se tenkrát vše ještě dělalo
jen ručně. Zbytek komínu byl později dostavěn již jen do
výšky 18 metrů.

Co se týká zdravotnictví, sloužila od r. 1921 v Loučovicích
ženám poradna pro maminky a kojence, kterou financoval pan Porák. Jinak museli obyvatelé, pokud potřebovali
lékaře, cestovat do Vyššího Brodu nebo Frymburka, popř.
tito lékaři jezdili s kočárem s koňmi za nimi a ještě dříve
za svými pacienty chodili i pěšky. Jistě si umíte představit,
že ne každý si mohl takovou službu dovolit. Velmi důležité
proto bylo pro obyvatele Loučovic, že si zde otevřel svojí
praxi v r. 1931 lékař pocházející od Horní Plané pan Jan
Ladek. K lítosti však všech obyvatel, tento lékař, který se
stal velmi oblíbeným, opět Loučovice opustil a to z blíže
nespecifikovaných nepřekonatelných důvodů.
Přestože se provoz papírny stále rozrůstal i v Loučovicích
život lidí ovlivnilo období krize. Mnoho jich bylo bez zaměstnání a tak vykonávali alespoň příležitostné práce.
Firma Porák nabízela například práce na výstavbě nových
úseků silnic nebo opravu stávajících, dala vysázet buky
před školou, tzv. „Čtyřicítkou“ a školkou a též udělat před
nimi zábradlí. I cesta k vile byla nově postavena a na sportovním hřišti, které bylo dostavěno v r. 1938, byly rozmístěny lavičky pro diváky (hřiště se nacházelo v místě dnešní
pošty a nad ní). Stará pila z r. 1912, stojící na pozemku
továrny ve Sv. Prokopu, již produkcí nestačila a tak je budována nová pila v místech, jak jsme jí znali do nedávna.
Pro chod pily bylo velmi důležité v její blízkosti postavit
most a tak je budován betonový most v. r. 1937. Pila pak
je zprovozněna v r. 1938

Počet obyvatel v Loučovicích stále stoupal a své zemřelé
museli pohřbívat doposud na Malšíně, kam farně Loučovice spadaly. Obzvlášť v zimě to bylo velmi složité a tak se
firma Porák rozhodla v r. 1932 pro uvolnění prostoru na
zřízení hřbitova pro Loučovice a v témže roce se podařilo
jej i dostavět a vysvětit. V r. 1933 pak zde byli pohřbeni
první zemřelí.
Dne 4. července roku 1934 v den Sv. Prokopa byl znovu
vysvěcen kostel sv. Oldřicha, který prošel rekonstrukcí a
byl vylepšen i o nové varhany. Též prostory školy již nevyhovovaly narůstajícímu počtu dětí v obci a tak se rozhodlo
představenstvo obce a pan Porák školu přistavět a přestavět. Znovuotevřena byla zrekonstruovaná škola v r. 1939.
Nacházely se zde prostory pro 4 učebny, velká tělocvična,
toalety, obecní kancelář, obecní knihovna a další prostory.
Prostředky ke stavbě poskytla firma Vltavský mlýn s tím,
že se bude tato částka postupně obcí splácet. Též bylo postaveno opět mnoho soukromých domů, jak rodinných,
tak činžovních a to s čísly 111 až 121.
- Loučovice-Historie.cz - Anděla Aquinová -

Duben v Kiliánu
Každý víkend Live music
a
Open pódium
... přijďte si k nám záhrát se svojí kapelkou
Bližší info na www.hotelkilian.cz nebo 731 565 315
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ZDRAVÍ
INFARKT MYOKARDU (SRDEČNÍ SVALOVINY)

I

nfarkt myokardu patří mezi akutní formy ischemické choroby srdeční. Je velmi obávaný a dal by se popsat jako
poškození buněk srdeční svaloviny způsobené náhlým
nedostatkem kyslíku (tj. právě ta ischemie). Kyslík a živiny dostává srdeční svalovina díky 2 koronárním tepnám,
které odstupují ze začátku aorty. Vytvoření uzávěru vtoku
jedné z těchto tepen nebo jejích větví pak vede k těžké
ischemii (nedostatku kyslíku) v příslušném okrsku myokardu. Pokud tento uzávěr není včas odstraněn, dochází ke
smrti buněk srdeční svaloviny.
Nejčastější příčinou je ateroskleróza koronárních
tepen. Tepny se vlivem aterosklerózy mohou v jistých místech zužovat, což se u člověka může projevit jako námahová angina pectoris. Ateroskleróza je složitý děj, který
se dá při velkém zjednodušení popsat jako poškozování
cév spojené s postupným ukládáním tuku do jejich stěn.
Na vzniku tukových aterosklerotických plátů se významně
podílí i imunitní systém. Tento proces probíhá dlouhodobě u všech lidí s větší nebo menší závažností a je spojen
s mnoha komplikacemi. Hlavním důsledkem je postupné
zužování nebo náhlé ucpání cévy. Postižené cévy se v jistém místě začínají zužovat, zhoršuje se tak průtok krve a
určité orgány mohou být ohroženy nedostatkem kyslíku
(ischemií). Velmi vážnou komplikací aterosklerózy je situace, kdy v místě aterosklerotického zúžení cévy dojde náhle
k prasknutí narušené cévní stěny a vytvoření krevní sraženiny (trombu), která najednou cévu úplně ucpe. Pak může
dojít k velmi závažnému a nečekanému poškození daného
orgánu nedostatkem kyslíku. Pokud tento proces zužování
trvá dlouhodobě, je to v podstatě “pozitivní”, protože koronární tepny mají schopnost vytvořit kolem místa zúžení
boční spojky a snížený přívod kyslíku se po čase opět zvýší.
Problémem je, když aterosklerózou změněná stěna cévy
praskne a v místě se vytvoří krevní sraženina, která cévu
náhle a úplně ucpe. Pokud je sraženina větší a naše tělo ji
nedokáže rozpustit, což je častý stav, začíná boj s časem,
který bez pomoci končí smrtí části buněk myokardu.
Typickým projevem je náhle vzniklá neodeznívající
bolest za hrudní kostí, může k ní dojít v klidu nebo při námaze (k prasknutí stěny cévy a vytvoření sraženiny může
dojít kdykoliv). Od námahové anginy pectoris se odlišuje
větší bolestivostí a zejména tím, že ukončením námahy se
stav nezlepší! Člověk je velmi neklidný, má pocit strachu a
silně se potí. Bolest může vystřelovat do zad nebo do kon-
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četin, infarkt spodní stěny srdce může vyvolat bolesti břicha lokalizované do nadbřišku. Infarkt může proběhnout
i bez větších bolestí a projeví se například jen narušením
pumpovací funkce levé komory a městnáním v plicním řečišti, tj. dušností.
Komplikace infarktu myokardu jsou pestré a řadíme mezi ně poruchy srdečního rytmu komorová tachykardie nebo dokonce i fibrilaci komor a s tím související
náhlou srdeční smrt. Vytvoření výdutě poškozené srdeční
stěny, prasknutí této výdutě a vylití krve do osrdečníku
(což vede k tamponádě srdeční a rychlé smrti), poškození
chlopní, zhoršení funkce srdce jako pumpy a následné srdeční selhání. Komplikace jsou vážné a tím horší, čím větší
počet buněk myokardu odumřel.

Detailní popis léčby by byl na samostatnou kapitolu. V tomto článku jen konstatujme, že pacientovi se v
akutním stavu podávají léky na ředění krve, silné léky proti
bolesti, nitráty, a v případě srdečního selhávání i diuretika. Léky mohou pomoci, ale infarkt samy o sobě nevyléčí.
Podstatou vlastní léčby je buď cílené rozpuštění sraženiny
speciálními léky (trombolýza), nebo mnohem lépe provedení koronarografie a roztažení uzavřeného úseku koronární tepny speciálním balónkem. Tomuto zákroku se říká
koronární angioplastika. Při angioplastice se v třísle nabodne stehenní tepna, zavede se skrze ni do aorty vodič a
aortou se posune až k srdci do postižené koronární tepny.
Nakonec se v místě zúžení nafoukne malý balónek, který
je na vodiči. Tím se umožní obnovení zásobení postižené
části srdce kyslíkem. Pokud není pro charakter a rozsah
uzávěru možné angioplastiku provést, lze provést akutní
kardiochirurgický zákrok spočívající ve vytvoření koronární bypass.
- MUDr. Eduard Benc -
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