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MEMORIÁL ŠTĚPÁNA
DURČI 9. ZÁŘÍ 2017
Začátkem září se na hasičském hřišti konal již 28.
ročníkem tradiční Memoriál Štěpána Durči. V souteži
družstev v požárním útoku
byly výsledky následovné:
Muži: 1. Chlum u Křemže
(čas 17:39), 2. Netřebice
(čas 17:82), 3. Holašovice
(čas 18:38)
Ženy: 1. Chmelná (čas
18:99), 2. Chlum u Křemže
(čas 19:15)
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Devils extreme race 2017
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Zábava: Dřevařské slavnosti
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Zdraví: Chřipka
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Vážení čtenáři...

V

minulém čísle zpravodaje jsem Vám
sliboval blíže představit jednu novinku,
kterou jsme si pro Vás připravili. Jedná se o
facebookovou stránku Loučovického zpravodaje, kterou najdete na adrese:
facebook.com/loucovicky.zpravodaj
Na této stránce bychom Vás rádi informovali například o akcích, které se v naší obci
konají a které se z různých důvodů neobjevily v tištěné verzi. Také zde najdete více
fotografií ke článkům, které jsme otiskli
a plno dalšího. Věřím, že se tato novinka
bude líbit a najdete si své fanoušky.
Koncem října se konají volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky. A
ať už bude volba každého jednotlivce jakákoliv, důležité je, že se těchto voleb zúčastní. Jen svojí účastí a dáním hlasu do urny
lze něco změnit. Je to přeci jen to nejmenší, co můžeme udělat a pak alespoň máme
plné právo kritizovat, než kdybychom svůj
hlas neodevzdali.

BLAHOPŘÁNÍ
V říjnu oslaví své krásné jubileum
paní BOŽENA ČABELOVÁ
		
BOHUMILA ČÍŽOVÁ
		
HERMINA NEVOSADOVÁ
		
ALENA NIEDERER
		
ZUZANA MIKEŠOVÁ
		
LUDMILA VESELÁ
		
		
pan PETR LACHOUT
		
Všem výše uvedeným přejeme vše nejlepší, plno životních
radostí a mnoho dalších let spokojeného života.

S

ympatická a vitální paní Jiřina Štubnerová, která v Loučovicích žije od roku 1941, oslavila 90. narozeniny.
K významnému životnímu jubileu jí v pondělí 18. září popřál
starosta Loučovic ing. Jan Kubík.

Na září nám meteorologové slibovali babí
léto, nicméně to spíše vypadá, že podzim
se přihlásil poněkud dříve a v plné síle. Tak
snad alespoň trošku toho sluníčka a teplejšího počasí přinese ještě říjen. Jménem
redakce Vám přeji příjemné čtení, třeba u
hrnku teplé kávy nebo čaje.

František Fazekas

LOUČOVICKÝ ZPRAVODAJ

periodický tisk územního samosprávného celku obce
Loučovice
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NOVINKY Z OBCE
KINOSÁL V KD LOUČOVICE

J

e to již řadu let, co se naposledy promítalo v kinosále
našeho kulturního domu. Zub času se pochopitelně na
těchto nevyužívaných prostorech podepsal. Ovšem nyní
se konečně i tato část „kulturáku“ opět oživí. Nebude zde
již klasické kino, což je v dnešní době pochopitelné, ceny
filmů jsou pro takové malé kinosály, jaký má naše obec,
neúnosné. Nicméně se z našeho kinosálu stane místnost
s novou digitální promítačkou a plátnem, kterou budou
moci využívat např. firmy pro své školení, team buildingy,
prezentace apod. Také jej jistě využije i naše škola, neboť
díky stupňovitému uspořádání sedadel je tento prostor
mnohem vyhovující, než klasická učebna. Obec Loučovice také získala unikátní práva na některé historické amatérské filmy z okolí naší obce, jenž může promítat a byla
by škoda je pouze schovávat a neukázat veřejnosti. A kde
jinde než v kině? Věřím, že nové využití našeho kinosálu

bude přínosné široké veřejnosti a že se již brzy společně
sejdeme na znovuotevření těchto prostor. V dalších číslech Loučovického zpravodaje Vás budeme informovat o
tom, jak obnova kinosálu pokračuje.

- František Fazekas -
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ZASTUPITELSTVO
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 31. SRPNA 2017
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e:
Usnesení č. 97/2017
ověřovatele zápisu Stanislava Hackla a Petra Štěpánka
Usnesení č. 98/2017
program dnešního zasedání doplněný o body:
•
Poskytnutí příspěvku – TRIATLON LIPNO
•
Smlouva o právu k provedení stavby s LČR, s. p.
•
Dodatek č. 1 k Organizační směrnici č. 5/2007
o zajištění přístupu k informacím
•
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
- manželé Sekotovi
•
Dodatky k Organizační směrnici č. 1/2011 o oběhu
účetních dokladů a Organizační směrnici č. 2/2007
pro hospodaření s majetkem obce
•
Žádost o poskytnutí finančního daru
•
Oprava usnesení č. 129/2016 ze dne 22. 11. 2016
•
Komise pro otevírání obálek s nabídkami,
posouzení a hodnocení nabídek na projekt
„Bydlení pro občanskou vybavenost-Loučovice –
projektová dokumentace“
•
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě – František a Miroslav Stulíkovi.
Usnesení č. 99/2017
I. bere na vědomí
dokumentaci návrhu změny č. 3 územního plánu Loučovice dle přílohy tohoto materiálu vč. vyhodnocení námitek
a připomínek v odůvodnění změny;
II. konstatuje,
že změna č. 3 územního plánu Loučovice není v rozporu
se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění jejich 3. aktualizace, Politikou územního rozvoje České
republiky 2008 ve znění její 1. aktualizace, se stanovisky
dotčených orgánů nebo s výsledkem řešení rozporů a se
stanoviskem Krajského úřadu – Jihočeského kraje, jak je
prokázáno v odůvodnění územního plánu;
III. rozhodlo
o námitkách uplatněných během veřejného projednání
návrhu takto:
• námitce č. 1 p. Karla Šuby ze dne 18. 7. 2016 se NEVYHOVUJE,
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•

námitce č. 2 společnosti NEVERMORE, a.s., ze dne 14.
7. 2016 se VYHOVUJE;
IV. souhlasí
s vypořádáním připomínek uplatněných při společném
jednání o návrhu změny č. 3 územního plánu tak, jak je
uvedeno v kapitole „o) vyhodnocení uplatněných připomínek“ v odůvodnění změny;
V. vydává
změnu č. 3 územního plánu Loučovice;
VI. ukládá
Ing. Janu Kubíkovi, starostovi obce, prostřednictvím pořizovatele zajistit zveřejnění vydaného opatření obecné
povahy na úřední desce dle ustanovení § 173 správního
řádu a splnění činností konaných po vydání územního plánu (zejména požadavků § 162, § 165 a § 168 stavebního
zákona).
Usnesení č. 100/2017
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Lesy
České republiky, s. p., se sídlem Hradec Králové, Nový
Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08, IČ:
42196451 (budoucí obtížený), budoucí služebné pozemky
p. č. 527/4 v k. ú. Loučovice a p. č. 137/1 v k. ú. Dvorečná,
jednorázová úplata 100 Kč/bm nejméně však 10 000 Kč
bez DPH.
Usnesení č. 101/2017
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s budoucím povinným Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234, dotčený pozemek 569/1 v k. ú. Loučovice, jednorázová úhrada ve výši 13 600 Kč bez DPH.
Usnesení č. 103/2017
převod jednotky č. 274/11 v domě čp. 274, který je součástí pozemku st. p. č. 444 v k. ú. Loučovice, o velikosti 1+1 s příslušenstvím, nedílnou součástí nemovitosti je spoluvlastnický podíl k nemovité věci v rozsahu id.
441/16040, kupující G. J., bytem Loučovice, kupní cena
264 600 Kč a úhrady nákladů spojených s převodem nemovitosti ve výši 5 253 Kč.
Usnesení č. 104/2017
podání žádosti o bezúplatné převody pozemků nebo jejich částí podle z. č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém
úřadu, ve znění pozdějších předpisů, jedná se o část p. č.
95/12 v k. ú. Kapličky, část p. č. 159 v k. ú. Kapličky, část
p. č. 134/1 v k. ú. Kapličky, část p. č. 95/9 v k. ú. Kapličky.

Usnesení č. 105/2017
poskytnutí finančního daru ve výši 9 000 Kč spolku TRIATLON LIPNO, se sídlem Loučovice 238, IČ 22765689.
Usnesení č. 107/2017
smlouvu o právu k provedení stavby s názvem Rekonstrukce LC Kapličky s Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec
Králové, IČ: 42196451, dotčené nemovitosti p. č. 968/3,
1454/3, 755/2, 517/5, 550/2 v k. ú. Kapličky.
Usnesení č. 108/2017
dodatek č. 1 k Organizační směrnici č. 5/2007 o zajištění
přístupu k informacím.
Usnesení č. 109/2017
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Loučovice a manželi
J. S. a B. S., bytem Loučovice (budoucí oprávnění), služebné pozemky p. č. 129/2 a 211/1 v k. ú. Loučovice, jednorázová úplata 1 000 Kč bez DPH, budoucí oprávnění budou
hradit další náklady spojené se zřízením věcného břemene.
Usnesení č. 110/2017
Dodatek č. 3. k organizační směrnici č. OS-01/2011 o oběhu účetních dokladů a Dodatek č. 3 k organizační směrnici
č. OS-02/2007 pro hospodaření s majetkem obce.
Usnesení č. 111/2017
finanční dar ve výši 15 000 Kč J. L. a M. Š., oba bytem
Loučovice.
Usnesení č. 112/2017
vypouští slovo „nejbližším“ v usnesení č. 129/2016 ze
dne 22. 11. 2016 a schvaluje nové znění: „Zastupitelstvo
schvaluje starostu obce k provádění rozpočtových opatření v rámci příjmů a výdajů rozpočtu obce v neomezené
výši a zároveň ukládá informovat zastupitelstvo obce o
provedených rozpočtových opatřeních na zasedání zastupitelstva“.
INFORMACE
o počtu a sídle volebních okrsků

V Loučovicích dne 4. září 2017
Ing. Jan Kubík, starosta obce

Usnesení č. 114/2017
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Loučovice a S. S. a S.
M., oba bytem Novosedly (povinný), služebné pozemky p.
č. 123 a 133/1 v k. ú. Dvorečná, služebnost inž. sítí bude
zřízena bezúplatně.

Zastupitelstvo obce r u š í:
Usnesení č. 102/2017
ruší usnesení č. 94/2017 ze dne 27. 7. 2017.
Usnesení č. 106/2017
ruší usnesení č. 22/2017 ze dne 26. 1. 2017.

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

•

rozpočtové opatření č. 8.
informaci o přípravách na podání žádosti o dotaci
na zpracování digitálního povodňového plánu
a varovného informačního systému pro obec
(rozšíření) v rámci oblasti podpory OPŽP.
informaci zástupce Českokrumlovské televize
s tím, že starosta bude nadále jednat s regionální
televizí.

Anna Vaňková 				
místostarostka				

Ing. Jan Kubík
starosta

STANOVENÍ
min. počtu členů okrskové volební komise

Ve smyslu ust. § 14c písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
informuji o počtu a sídle volebních okrsků, pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve
dnech 20. a 21. října 2017.
Počet volebních okrsků 		
Sídlo volebních okrsků		
				

Usnesení č. 113/2017
v návaznosti na směrnici č. OS-01/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu komisi pro otevírání obálek
s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek na projekt
„Bydlení pro občanskou vybavenost-Loučovice – projektová dokumentace“ ve složení Josef Gondek, Stanislav Hackl, Luboš Jirka, Radim Štubner, Petr Procházka, náhradník
Jana Grammetbauerová.

2
sál domu kultury v obci 		
Loučovice č. p. 279

Ve smyslu ust. § 14c písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise na
šest členů, po volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017.
V Loučovicích dne 14. srpna 2017
Ing. Jan Kubík
starosta obce
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HASIČI

foto: František Fazekas

MEMORIÁL ŠTĚPÁNA DURČI 9. ZÁŘÍ 2017

OBEC LOUČOVICE, STŘEDISKO TECHNICKÉ SLUŽBY OBCE
LOUČOVICE, HLEDÁ DVA ZAMĚSTNANCE/ZAMĚSTNANKYNĚ NA POZICI:
řidič – pracovník technických služeb obce
na dobu neurčitou. Nástup dle dohody (možno ihned).
Popis pracovní náplně:
• řidič a obsluha komunální techniky
• činnosti v odpadovém hospodářství
• údržba veřejné zeleně a komunikací
• údržbářské činnosti.
Požadavky na uchazeče/uchazečku:
• řidičské oprávnění skupiny B, T a E

strana 6

• trestní bezúhonnost
• vyučen v technickém oboru
• bez zdravotního omezení
• samostatnost.
Nabízíme:
• zaměstnanecké benefity (stravenky, očkování, pojištění
apod.)
• nové zázemí pro zaměstnance.
Žádosti podávejte na podatelně Obecního úřadu Loučovice,
382 76 Loučovice 51. Přílohy žádosti: strukturovaný životopis,
výpis z rejstříku trestů, prostá kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Kontaktní osoba: Stanislav HACKL, mobilní
telefon 727 883 277, email: ts@loucovice.info

STOLNÍ TENISTÉ ZAHÁJILI SEZÓNU SLAVNOSTNÍ ODPINKNOU

S

tolním tenistům Vyššího Brodu skončila sezóna příjezdem z Olympiády dětí a mládeže koncem června. Na
nějaké velké zhodnocování však nebyl čas, protože hned
prvního července už zahajovali letní přípravu devítidenním kempem v domácí tělocvičně.
Nezbylo, než místo dopinkné uspořádat koncem září slavnostní odpinknou. Starosta města Vyšší Brod ing. Milan
Zálešák v salonku hotelu Panský dům vyznamenal pět nejúspěšnějších z nich. Všem hráčům a hráčkám poděkoval za
vzornou reprezentaci města a do dalších let popřál mnoho
úspěchů.
Týden na to už téměř všichni bojovali na Bodovacích turnajích ČR v Praze. Pět z osmi startujících Vyšebrodských,
přestoupilo do vyšších věkových kategorií a evidentně si
na vyspělejší a starší protihráče teprve zvykali.
V kategorii mladšího žactva měl svou republikovou premiéru devítiletý Ondra Levai. Bude si sice ještě nějakou dobu
zvykat na odlišné prostředí velkých hal, ale předvedenými
výkony rozhodně nezklamal. Rozčarování se však dočkala
Andrea Petrů. Jen dva dobře odehrané zápasy z pěti jsou
trochu málo pro dvacátátou hráčku žebříčku České republiky. Právo startu v turnaji A na příští bodovačce v Havířově, po velmi nervózních vystoupeních neobhájila.
V dorostenecké kategorii všichni zahráli to, co se od nich
očekává. Až na Terezku Levaiovou postoupili z kvalifikačních skupin, a se střídavými úspěchy si zajistili více, či
méně potřebných bodíků k dalšímu nasazování do příštích
turnajů. Pokud v tomto turnaji někdo skutečně zazářil, tak
to byla Andrea Meškánová. Z kvalifikace postoupila stejně
jako Šárka Procházková z prvního místa, kde se blýskla výhrou nad druholigovou Bartoňovou z Bohnic. Ale porazit
hráčku z prvoligového Slavoje Praha Veroniku Šimůnkovou, tak tomu se říká majstr styk. Aby toho nebylo málo,
v dalším kole vedla nad Rebekou Žižkovskou už 2:0. Jenže Hodonínská hvězda, jenž už druhým rokem koketuje s
nejvyšší soutěží žen prokázala přece jen víc zkušeností a
hlavně fyzické kondice.
Doře si vedl také Jarda Procházka. Ten prošel kvalifikací

BURZA ŠKOL POPRVÉ V ČESKÉM KRUMLOVĚ

D

ne 24. října 2017 se od 9,00 do 16,00 v prostorách
Sportovní haly na Chvalšinské ulici uskuteční první
ročník burzy středních škol a odborných učilišť.
Účelem této jednodenní akce je prezentace středních škol
a odborných učilišť primárně z Jihočeského kraje s cílem
získat zájemce o studium a učební obory. Žáci posledních
ročníků základních škol a jejich rodiče budou mít možnost
se blíže seznámit s jednotlivými školami a vytvořit si dostatečný přehled o možnostech dalšího vzdělávání, zejmé-

jako nůž máslem a postoupil až do třetího kola své soutěže.
V neděli, v hale Jedenáctka v Praze 11, nastoupilo do turnaje staršího žactva šest hráčů z Vyššího Brodu.
Nejlépe si zde vedla Eva Pokorná. V turnaji A obsadila dělené patnácté až šestnácté místo. V deblu vytvořila pro
všechny soupeřky nebezpečnou dvojici s Patricií Segetovou z Děhylova. Obě prvním rokem starší žákyně podaly
nejlepší výkon ve čtvrtfinále. Zde porazily dvě úřadující
Mistryně republiky Sommerovou s Pařízkovou celkem
suše 3:0. Na Ostravsko-Havířovský pár – Witoshová - Vašendová v semifinále však už nestačily síly a z prvního republikového turnaje si přivezly bronzové medaile. Zabodovali také Kamil Kuchta a Andrea Meškánová.
Začátek sezóny však odhalil i mnohé nedostatky reprezentantů Vyššího Brodu. Mnozí si vyzkoušeli zkušenost s nedostatečnou regenerací. Mezi turnaji se má na hotelovém
pokoji především spát, ne mít dlouho do noci zapojen internet na mobilním telefonu. To se pak druhý den špatně
sportuje. U Andy Petrů bude muset trenér Mleziva nějak
napravit metodickou chybu při tréninku forhend topspinu.
Jarda zase potřebuje dojet forhendový úder do konce a
Kamilovi se asi bude opět měnit materiál na raketě. Práce
je jako vždy přehršel, ale sezóna je teprve na jejím začátku.

Eva Pokorná spolu s Patricií Segetovou třetí na Republikovém bodovacím turnaji v Praze

- Pavel Mlezivana pak aktuální informace týkající se podmínek studia,
přijímacího řízení, profilu absolventa určitého oboru, ale
také se mohou seznámit s ukázkami výuky a pracovních
činností, případně poznat mimoškolní vyžití studentů a
učňů. Vstup na Burzu škol je zdarma.
Tato akce je pořádána Místní akční skupinou Blanský les
– Netolicko o. p. s. ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou – oblastní kanceláří Český Krumlov pod záštitou města Český Krumlov v rámci probíhajícího projektu
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Český
Krumlov“.
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DEVILS EXTREME RACE 2017 – PÁDLOVÁNÍ, KONCERTY I SOUBOJE V PÁCE

K

aždoročně vodáci z České republiky i sousedních zemí
netrpělivě vyhlížejí konec srpna a víkend, kdy se konečně otevře Lipenská přehrada a korytem Vltavy se povalí
hektolitry vody. Letos se tenhle víkend obzvlášť vydařil a
také počasí přálo. Devils závod, který se na Vltavě jel už po
11., byl třešničkou na dortu celého víkendu.

Devils Extreme Race znamená víkend plný pádlování na
nejkrásnějším úseku Vltavy – Čertových proudech, večírků a skvělých kapel. A v neposlední řadě samozřejmě také
závodů, které jsou rok od roku kvalitnější a dotovanější jak
prize money, tak skvělými hodnotnými cenami. Také Helltrain byl letos vytíženější než kdy jindy, naštěstí se organizátorům podařilo zařídit, aby jezdil co možná nejčastěji.
Samotný závod byl podobně jako jiné roky obsazený zejména kvalitními zahraničními závodníky. Ve startovce jste
mohli najít slavná vodácká jména jako je italský Michael Ramazza, Francouze Erica Deguila nebo olympijského
medailistu ve vodním slalomu Němce Hannese Aignera.

Protože se v posledních letech pořadatelé rozhodli závod
povznést na profesionální úroveň a investovat do pronájmu časomíry a měřičů, závod měl hladký průběh a čipy
na rukou závodníků nedaly prostor pro nepřesnosti ve výsledcích nebo časech. To se také podepsalo na rychlosti
zveřejnění výsledků.
Celkové pořadí se určilo součtem výsledků všech tří závodů – kvalifikace, kayak crossu a maratonu. Kayak cross měl
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letos nově start o několik metrů výš než předešlé roky, jelo
se po čtyřech lodích a trať byla pro zpestření doplněna dotykovým bannerem v druhé polovině tratě. Se závodem
si nejlépe poradil Michael Ramazza, druhý dojel Stefan
Hengst a třetí Gregor Becke. Maraton zase nejvíc sedl úplně jiným závodníkům, bezkonkurenčně zvítězil Eric Deguil,
druhý dojel Pavol Andrassy a třetí Matič Terčelj.

Součet tří závodů nejvíce nahrál Michaelovi Ramazzovi,
druhým jezdcem Devils 2017 se stal Eric Deguil a o třetí
místo se se shodným počtem bodů podělili Stefan Hengst
a Matič Terčelj. V holkách se prize money rozdaly mezi vítěznou Zofii Tulu z Polska, slovenskou závodnici Zuzku Balejovou a Němku reprezentující Rakousko Janu Joeressen.
Letos jsme bohužel neměli možnost na pódiu zatleskat
žádnému českému závodníkovi, ale pevně doufáme, že na
příštím ročníku se to na pódiu bude Čechy zase jen hemžit.
Jako každý rok, pořadatelé se snaží, aby si během Devils

víkendu přišel na své každý. Nabitý závodní den a bohaté prize money pro ty největší sportovce a pořádná party
včetně koncertů pro ty, kdo se do Loučovic jezdí především
pobavit. Letos se o zábavu postaraly hned čtyři kapely, v
pátek The Closing Date následovaná legendárními Green
Monster. V sobotu všechny roztančili oblíbení Až Naprší
A Uschne a energií překypující kapela Timudej. Letos byl
program zpestřený o Turnaj v páce, do kterého se mohli
bezplatně přihlásit všichni zájemci, a vítěz si domů odnesl
úplně novou vestu Hiko Guardian.
- Pavlína Zástěrová - foto: Cvak - foto -

ZÁBAVA
DŘEVAŘSKÉ SLAVNOSTI

D

foto: Jindřiška Svatoňová Ivanová

ne 9. září 2017 se v naší obci konal 1. ročník Dřevařských slavností a i při nepřízni počasí byla účast návštěvníků hojná. Slavnostmi provázel Honza Kalousek a
návštěvníci si mohli prohlédnout dřevařskou techniku,
vysoutěžit si hodnotné ceny, občerstvit se a pobavit u živé
hudby. Poděkování patří partnerům slavností - obec Loučovice, JSDH Loučovice, 1. písecká lesní a dřevařská a.s.,
Petra spol. s.r.o. Hodonín, Teplárna Loučovice.
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KOPANÁ
ZLATÁ KORUNA - VLTAVAN LOUČOVICE
Sestava : Šíma - Žák,Somolík,Koutský,Toth - Černý ( 67.min.
Karták ),Dudla,Kališ,Fejtek- Toman,Zbořil
Branky : 64min. Homer Milan - 18.min Toman Michal

D

o okresního derby vstoupili lépe domácí a měli několik
náznaků do šancí, tu největší si vytvořili v 10 minutě
kdy po dlouhém autu hlavičkoval Steinocher D, ale hostující brankář Šíma byl připraven a vytěsnil ránu nad svoji
branku.
Od 15 minut hosté vyrovnali hru a začali i oni se dostávat do brankových příležitostí. Na menším hřišti se nehrál
žádný hezký a kombinační fotbal, hra byla o důrazu a standardních situací.
V 18 minutě hosté zahrávali rohový kop a z něho se dostali
do vedení, kdy se prosadil Toman 0:1.
Od této doby do konce poločasu byli podle mého názoru
Loučovický lepším týmem a vypracovali si ještě dvě gólové
akce, které ovšem vyřešil domácí brankář Schwarz.
Do druhé půle jsme šli s tím že budeme pokračovat v dobré obraně a že to domácí otevřou a my budeme hrozit z
brejků.
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Bohužel jsme přestali být aktivní ve středu hřiště a hra se
opět vyrovnala.Zahrávali jsme plno standardních situací,
ale bohužel se nám nepodařilo náskok navýšit.Domácí se
také snažili, ale do vyložených šancí jsme je nepustili.
Až přišla 64 minuta kdy se do vápna dostal Ohnsorg nahrál
Homerovi který si potáhl míč na penaltu a střelou do protisměru brankáři nedal šanci 1 : 1
V závěru zápasu jsme měli určitě více sil a chtěli jsme se
pokusit zápas dát výsledkově na svou stranu, ale opět několik střel nám pochytal domácí brankář nebo nám chyběl
kousek od střelení branky.Zmíním po rohovém kopu hlavička Zbořila šla kousek nad branku, s tečovanou střelou
Fejtka si poradil Schwarz.
Myslím, že jsme byli o trochu lepším týmem,ale domácí si
za bojovnost také něco zasloužili, takže asi rozdělení bodů
je spravedlivé.
Nejlepším našim hráčem: dnes to byl kolektivní a bojovný
výkon, takže bych rád poděkoval všem,trochu více byl na
hřišti vidět a vstřelil naši jedinou branku Michal Toman
- Vlastimil Sulzer -

INFO ZE ŠKOLY
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

V

pondělí 4. 9. 2017 byl před naší loučovickou školou
slavnostně zahájen školní rok 2017/2018. Přítomné
děti i rodiče přivítal pan Ředitel a starosta obce Loučovice.
Všem dětem popřáli hodně štěstí, rodičům pak hodně trpělivosti a pochopení. Nejvíce pozornosti si pak zasloužili
letošní prvňáčci, kteří se v tento den stali oficiálně velkými
školáky.

KE ZMĚNÁM DOŠLO K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU V PEDAGOGICKÉM SBORU
Odešli: p. učitel Mgr. Jan Jiřička (Ze, Dě, Tv), p. učitel Mgr.
Zdeněk Šíma ( ZŠp) a asistentka pedagoga Kateřina Matulíková.
Přišly: p. učitelka Mgr. Jana Koudelková ( Nj, Dě,Hv) – třídní učitelka VII. třídy a asistentka pedagoga Lucie Furiková

NADACE ČEZ

K

31. srpnu dokončil v zahradě mateřské školy pan Suchánek altán o průměru 4m. Celá realizace přišla naši
školu na 80 249 Kč. Na tuto sumu nám přispěla částkou
50 360 Kč Nadace ČEZ. Mateřská škola tímto projektem
získala krytý prostor v zahradě MŠ pro výuku dětí zejména
při nepříznivém počasí.

PŘIJMEME DO HPP NÍŽE UVEDENÉ
PROFESE….
RECEPČNÍ,
Požadavek: znalost Nj nebo Aj jazyka (slovem i písmem), hrubá mzda
od 18 do 25 tis./měsíčně, příjemné a profesionální vystupovaní, odolnost vůči stresu, za noční směnu mimo zákonné příplatky další bonus
ve výši 500 Kč/noční, po zkušební době dle odváděného pracovního
nasazení zaměstnanecký bonus až do výše 6 tis. Kč/Q., zkušenost a
praxe v oboru vítána…
KUCHAŘ/KA NA STUDENOU KUCHYNI,
Požadavek: znalost přípravy snídaňových bufetů, coffe breaku, částečně cukrářských jednoduchých výrobků…, hrubá mzda dle schopností, pracovního nasazení od 18 do 23.000,-Kč/měsíčně, po zkušební
době zaměstnanecký bonus až do výše 6 tis. Kč/Q.,

V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE DOŠLO OPĚT
K POKLESU POČTU ŽÁKŮ

Š

kolu navštěvuje ve školním roce 2016/2017 k 1. 9.
2017 celkem 148 žáků

Celkem 1. st.: 72 žáků

Celkem 2. st.: 69 žáků

nápaditost, kreativita, znalost veškerých nutných předpisů HCCP, znalost kalkulací – food cost a odpisů surovin,… hrubá mzda dle schopnosti od 22- 45 tis. Kč/ měsíčně, po zkušební době zaměstnanecký
bonus až do výše 6 tis. Kč/Q.,
ČÍŠNÍK/CE, BARMAN/KA,
Požadavek: znalost alespoň jednoho světového jazyka, znalost přípravy míchaných nápojů, profesionální a milé vystupovaní během obsluhy, zkušenost a praxe v oboru vítána… hrubá mzda dle schopností a
pracovního nasazení 18- 25.tis/měsíčně, po zkušební době zaměstnanecký bonus až do výše 6 tis. Kč/Q.,
Ubytovaní a personální strava zajištěna.
Wellness Hotel Frymburk
tel.: 727925790
tel.: 724694811
tel.: 602316644

Samostatný kuchař,
Požadavek: znalost přípravy mezinárodních kuchyní v à la carte pojetí,

strana 11

HISTORIE
VELKÝ ZLOM R. 1884

Ž

ivotní podmínky v Loučovicích a okolí vystihl moc hezky ve své knize o Loučovicích pan Michael Wollner.
Píše: „Když sem přišli první osídlenci, zalekli se, neboť bylo
mnoho kamení, ale málo chleba.“ Jako u lidí na prvním
kulturním stupni tu byli lovci a rybáři, uhlíři a vařiči smůly, kteří využívali to, co daly řeka a les. Obdělávání půdy,
které k tomu přibylo a mnohé tak pozměnilo, znamenalo
tvrdou a skoro nevděčnou práci. Zdálo se, že je tato oblast prokletá. Avšak právě toto zdánlivé prokletí se stává
požehnáním. Lidé poznali sílu vody, která nejen ničila, ale
dokázala i budovat a v důsledku propojení vody a lesa, nechalo zde vzniknout dvě velké továrny, jež v tomto prostoru zaměstnaly stovky lidí a živily je. A vskutku pro historii
a pozdější celkový rozvoj Loučovic bylo rozhodující, že si
tuto oblast vybral za účelem podnikání pan Arnošt Porák.
Narodil se jako syn lékaře a dcery velkotovárníka v roce
1849. Po absolvování obchodní školy odešel do Ameriky,
kde vykonával různá zaměstnání. Po návratu z Ameriky
se stal spolupodílníkem grafitových dolů v Českém Krumlově, odkud se vydal prozkoumat horní tok Vltavy. Roku
1871 se poprvé žení a to s Otilií Mayer z Č. Krumlova, se
kterou měl syna Richarda (* 1874) a dceru, která však
brzo zemřela. Po smrti prvé manželky v r. 1888 se žení
po druhé a bere si paní Emilii Gärtner se kterou měl syna
Evžena (* únor 1892) a dceru Annu (* prosinec 1892).
V září 1884 poprvé přichází pan Arnošt Porák spolu s inženýrem Wolfem od Horní Plané do oblasti Loučovic při hledání vhodného místa pro výstavbu továrny na výrobu celulózy, která byla v té době v papírnách velmi žádaným zbožím.

ním pozemků od místních obyvatel. Byl to především mlýn
stojící v místě dnešní továrny v Prokopě z r. 1850, který
odkoupil od majitele pana Mathiase Scherhaufera včetně
vodní síly, jehož předek v Loučovicích žil již kolem roku
1750. Dále mu klášter ve Vyšším Brodě prodává hamr v
dolních Loučovicích. Od majitele domku s hospodou (stál
vedle dnešní hasičárny) pana Gotfrieda Wiltschka, jehož
rodiče byli obyvatelé Loučovic již v první polovině 19.
století, odkoupil pozemky, na kterých donedávna stála
dolní továrna. Od dalšího majitele získal pozemky v místě Lipenské zdviže. S prvními pracemi týkajících se úpravy terénu pro výstavbu továrny se tak mohlo již začít na
přelomu ledna a února 1885. Nejdříve bylo třeba vymýtit
zalesněný terén v místě, kde měla stát továrna a dále pak
bylo třeba postavit velkou kantýnu, rozlehlou ubytovnu,
obchod a kanceláře. Všechny tyto stavby byly dřevěné. V
březnu 1885 se započalo s výstavbou cesty táhnoucí se od
dnešního mostu k později postavenému rodinnému domu
pana Arnošta Poráka (dům stojící u továrny naproti mostu) a zde se rozdělující na obě strany. Práce trvaly 3 týdny.

Kameníci a řemeslníci A. Poráka

Stavební místo v r. 1885

Celulóza byla teprve několik let známa a tudíž velice lukrativním zbožím. Dravá síla a spád Vltavy v oblasti Loučovic
byly pro jeho záměry to pravé a tak započal s odkupová-
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V roce 1885 bylo průměrně na pracích zaměstnáno 1000
dělníků a z toho bylo 70 kameníků. Dělníci byli především německé národnosti, ale i Češi, Italové a Slovinci.
Na zplanýrování kamenitého a zalesněného území bylo
uskutečněno mnoho odstřelů dynamitem tak, aby se
z kamenitého moře vytvořila pro stavbu hrubá rovina.
Taktéž v roce 1885 následovala ještě výstavba domů a to
vrátnice č. 36 v místě tzv. Bílého domu (bývalé kanceláře), dnešní podoba však spadá do pozdější doby, dělnický a úřednický dům spojující 4 domy č. 37-40 (dnes tzv.
čtyřicítka vedle obecního úřadu), stáje č. 41 (dnes jsou
na tomto místě ještě stále stojící garáže v areálu dolní továrny), panský dům č. 42, což byl rodinný dům Poráků (později znám jako ROH) a objekt továrny č. 43.
Provoz továrny byl započat již v roce 1886 s 80 dělníky.

Po úmrtí matky pana Poráka v roce 1885, která společně s
Arnoštem Porákem výstavbu financovala, byli spoluvlastníky továrny kromě Arnošta i jeho čtyři bratři. V roce 1895
je však z firmy vyplatil a tím se stal výlučným vlastníkem.
Jelikož se výroba stále více rozšiřovala a bylo třeba více
zaměstnanců, byl v r. 1890 vystavěn pro zaměstnance další dům, který spojoval dva domy č. 46 a 47. Stál severně
přímo v areálu továrny. Jako další byl v r. 1892 vystavěn
obchod se smíšeným zbožím dům č. 48 (stál přímo naproti
továrně, kde dnes stojí bývalá závodní jídelna) a byla též
zřízena pošta a telegraf. V roce 1895 je cena celulózy však
již tak nízká, že se výroba rozšiřuje se zaměřením na výrobu papíru. To sebou přináší opět více zaměstnanců a tak

se buduje pro ně další dvojitý dům č. 49-50 / stál mezi továrnou a dvojitým domem 46-47. V té době bylo zaměstnáno 17 úředníků a 350 dělníků. Ne všichni dělníci, kteří tu
pracovali, též v Loučovicích bydleli, mnoho jich docházelo
za prací z širokého okolí. Pro děti z Loučovic a okolí pak
bylo velmi důležité založení dvoutřídky, kterou financoval
sám pan Porák. V roce 1898 byl V Loučovicích založen též
první dobrovolný hasičský sbor, který zasahoval při požárech jak v továrně, tak v okolí. Na tehdejší dobu měl nejmodernější vybavení, které dal k dispozici též pan Porák.
Jistě pak stojí i za zmínku, že ve všech domech, které patřili panu Porákovi, a též v továrně byla zavedena elektrická
energie a tudíž se svítilo obloukovými lampami. Na tehdejší dobu to bylo velmi pokrokové.
Poznámka: Všechny údaje, které se zde uvádí týkající se
období let 1884 až 1898, jsou součástí vzpomínek, které
sepsal sám zakladatel pan Arnošt Porák a jeho syn pan Evžen Porák tyto zápisky dal panu Wolnerovi k dispozici, aby
je mohl použít do své knihy o historii Loučovic.
- Loučovice-Historie.cz - Anděla Aquinová -

Vltavský mlýn 1886

Kaplice-nádraží
553/12 k.ú. Pořešín
382 42 STŘÍTEŽ

info@bazantnicekaplice.cz
www.bazantnicekaplice.cz
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ZDRAVÍ
CHŘIPKA

C

hřipku prakticky každý zná a téměř každý ji prodělal.
Chřipka je klasické infekční onemocnění, které v podobě epidemií každý rok napadá lidi na celé planetě. Ačkoliv
je její průběh většinou jen obtěžující, může chřipka být
nebezpečná a mnoho nemocných (zejména oslabených
jedinců a starých lidí) na chřipku umírá!!!
Příčiny: Příčinou chřipky je chřipkový virus neboli virus
influenzy. Virus se šíří kapénkami a zdrojem je nemocný
člověk. Viry se začnou množit v buňkách, které tak poškozují. Poškozené buňky odumírají a viry v nich obsažené se
šíří do buněk zatím nenakažených, případně mohou být
vykašlány do okolí a nakazit jiného člověka. Prevence je
tady i nošení roušky. Vybavme si Japonce :-)
U viru chřipky dochází každoročně ke změnám jeho povrchových struktur a proto můžeme onemocnět chřipkou
vícekrát za život. Náš imunitní systém virus chřipky v drtivé většině případů porazí a vytvoří si proti němu protilátky. Další rok se však objeví trochu jiná verze viru a na ten
už u některých lidí nemusí imunitní systém reagovat zcela
účinně.
Kromě každoročních mutací bohužel u viru chřipky může
dojít jednou za několik let k velkým změnám. Následkem
je vznik nového kmene geneticky velmi odlišného oproti
předchozím. Na takto změněný virus není připravený imunitní systém prakticky žádného člověka a dochází k celosvětovým epidemiím velkého rozsahu – tzv. pandemiím.

v krku, kašel, nepříjemný pocit na hrudi apod. Někdy se
může přidružit také rýma, i když ta není pro chřipku typická. Tyto příznaky přetrvávají několik dní, často až týden.
Líbí se mi úsloví, že neléčená chřipka trvá týden a léčená
sedm dnů, protože dost dobře odpovídá situaci. Celkové
příznaky jako je únava, schvácenost a pocit nepohody mohou přetrvávat i po vymizení příznaků onemocnění horních cest dýchacích.
Diagnostika: Chřipka se diagnostikuje na základě klasických projevů, význam má poslech plic pacienta fonendoskopem. Při podezření, že na chřipku nasedla bakteriální
infekce a způsobila zápal plic, je možné udělat RTG snímek
plic. Elegantním způsobem, jak odlišit virové onemocnění
(jako je chřipka) od bakteriální infekce, je vyšetření proteinu CRP (C - Reaktivní Protein) z krve, přístroj máme v ordinacích k dispozici. U virové infekce nebývá zvýšen moc, u
bakteriální infekce je zvýšený hodně.
Prevence: Jsou dvě možnosti prevence chřipky:
1. Můžete posilovat svůj imunitní systém, takže ve
chvíli sekání s chřipkou viry rychle zvládne bez vzniku onemocnění. Sem patří klasické metody, jako
je otužování, dostatek pohybu, denní příjem vitaminů v ovoci a zelenině, dostatek spánku, atd.
2. Včasné očkování je velmi dobrý a poměrně levný způsob, jak se před chřipkou ochránit. Vzhledem k tomu,
že virus chřipky pravidelně mutuje, musí se každý rok
vyrábět nová vakcína, a ani tak není jisté, že bude proti viru účinkovat. I když však proti zmutovanému viru
zcela účinkovat nebude, probíhá u očkovaných lidí
chřipka mnohem méně závažně!!! Ne naopak, jak se
občas mezi lidmi traduje.
Léčba: Správná léčba chřipky je v podstatě velice jednoduchá. Ne každý ale má chuť na pravidla léčby přistoupit a
pak si odnese následky spočívající v dlouhodobějším průběhu chřipky nebo vzniku dalších komplikací. Jaké tedy
jsou zásady léčby chřipky?

Projevy: Projevy chřipky jsou do značné míry individuální.
Většina lidí si bude stěžovat na celkové příznaky infekce,
jako jsou horečka (teplota nad 38°C), únava, bolesti svalů
a kloubů, schvácenost a vůbec celkový pocit nepohody.
Kromě toho se logicky přidají příznaky z virového napadení buněk dýchacích cest. K těmto příznakům patří bolest
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1. Klid na lůžku – Je vhodné chřipku vyležet v klidu a
v teple. To lze doporučit, dokud chřipkové příznaky nezačínají mizet. Obvykle je to tak 3-5 dnů, někdy déle. Pracovní neschopnost je proto vhodná.
2. Dostatek tekutin a potravy.

3. Léčení horečky– Doporučuje se léčit zvýšení teploty
nad 38°C. Např. pomocí paralenu. Je důležité vědět,
že nesmí být léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou
(např. Aspirin) podány dětem pod 12 let, protože se
bojíme vzniku tzv. Reyova syndromu. Pozor na kombinaci těchto léků s alkoholem mohou poškodit játra!
Tyto léky utlumí zánět a sníží horečku. To je vše. Nic
víc, nic míň. Nenechte se ale zmýlit televizními reklamami, kdy si člověk vezme tabletu, a je najednou
zdravý. Protizánětlivé léky nijak nepůsobí proti virové
infekci, jen tlumí příznaky onemocnění. Po několika
hodinách vám zase začne být mizerně, tak s tím počítejte a i při dočasném zlepšení dodržujte pravidla číslo
1 a 2.
4. Léčení kašle a ucpaného nosu: Používá se řada přípravků, s jejichž výběrem vám rádi pomůžeme, případně i v lékárně proškolený pracovník.
5. Antibiotika – Chřipka je virové onemocnění a antibiotika na něj proto nepůsobí!!! Podání antibiotik na prostou chřipku je zcela zbytečné. Pokud se však bojíme,
že je chřipka komplikovaná bakteriální infekcí, lze antibiotika bez obav použít.
- MUDr. Eduard Benc -

INFORMACE Z POJIŠŤOVNY O TOM
KOMU, LZE OČKOVÁNÍ ZDARMA APLIKOVAT
Očkování proti sezónní chřipce je v sezóně 2017 podobně jako v letech předchozích hrazeno z prostředků
veřejného zdravotního pojištění všem osobám nad 65
let věku, dále pojištěncům, kteří trpí závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév nebo
dýchacích cest, ledvin nebo diabetem, pacientům po
splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk.
Pokud se pro očkování rozhodnou, bude pojišťovnou
hrazena vakcína (podle novelizace zákona o veřejném
zdravotním pojištění platné od 1. ledna 2010) i její aplikace.
Od roku 2010 je z veřejného zdravotního pojištění
očkování hrazeno také osobám umístěným v léčebnách dlouhodobě nemocných, v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením
nebo v domovech se zvláštním režimem.
Informace o cenách očkování pro samoplátce jsou
dostupné přímo v ordinaci PL. cca 200-320kč dle typu
vakcíny.
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