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Vážení čtenáři...
Dovolte mi, abych tento sloupek věnoval úspěchu, který obec zaznamenala v soutěži Zlatý
erb o nejlepší obecní webové stránky Jihočeského kraje.
Jak již �tulní strana napovídá, získali jsme první místo a postup do celorepublikového kola.
Vítězství v krajském kole bylo opravdu velmi
těsné a to z mého pohledu znamená jen jedno
– je stále co zlepšovat. Proto bych byl rád, jako
administrátor obecního webu, kdybyste si jakékoliv vaše připomínky ke zlepšení webu nenechali jen pro sebe, ale sdělili mi je prostřednictvím emailu, či osobně. Věřím, že i nadále bude
vedení obce vycházet vstříc veškerým, někdy i
nemalým, inves�cím do zlepšení vzhledu, přehlednos� a celkové struktuře internetových
stránek obce.
Tímto bych ještě jednou rád vedení obce poděkoval za důvěru a podporu při správě obecního
webu.

V říjnu oslaví své krásné jubileum
paní

ČABELOVÁ BOŽENA
ČIŽMÁROVÁ ANNA
ČIŽMAROVÁ REGINA
ČÍŽOVÁ BOHUMILA
NEVOSADOVÁ HERMÍNA

pan

JARUŠEK JULIUS
ŠTEFKA ALOIS

František Fazekas

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

Uzávěrka příštího čísla:
23. 10. 2020

LOUČOVICKÝ ZPRAVODAJ
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LODIVOD DUNAJSKÝ A JINÉ PŘÍHODY

K

dyž se sejde parta dětí a vedoucích, aby
strávila 11 dní na louce uprostřed lesů,
není o dobrodružství nouze. Nejinak tomu
bylo i s naší partou. Za inspiraci nám sloužil
příběh od Julese Verna, Lodivod Dunajský. Lodivod nás provázel celým táborem. Postupně
nám odhaloval svá tajemství, kterých nebylo
málo. Propluli jsme s ním celou Dunaj od pramenů, až k Černému moři a procestovali několikero zemí. Byli jsme pronásledováni bandity,

vězněni na lodi i na souši, zdolali jsme bouři
a zachraňovali princeznu. Překonávali jsme
temný les, vyprahlou zem i rozbouřené vody
řeky. Lovili jsme ryby, vařili jsme si na ohni,
připravovali dřevo, stavěli vory, vyráběli vlajky
a trička, šplhali po lanech, stříleli, vyřezávali a
hráli různé hry. Děti pomáhali nejen při stavění tábora, ale i při jeho bourání. Již se těšíme
na další rok, doufáme na stejném místě a s
novým příběhem.

Využili jsme také krásných zářijových dní k
výletům. První výprava nás přivedla do korun
stromů. V lanovém centru si prvolezci vyzkoušeli horní (základní) trasu. Zkušenější se vydali
na trasu s největším množstvím překážek.
Kromě sjezdů přes propast či jezírko, je čekaly mosty, kladiny, sítě a další pestré překážky,
které prověřily sílu, hbitost a obratnost lezců.
Na lanech se spoléháte nejen na svůj sedák,
ale i na parťáka, se kterým se navzájem jistíte, kontrolujete, povzbuzujete a pomáháte
si. Lana už otestovala nejedno přátelství. Na
závěr jsme si dali trasu s 11 „tarzanovskými“
sjezdy. A pak už následovalo zasloužené občerstvení.
Druhá výprava nás zavedla na nově založenou
kešku, která představuje naši hlídku a oblasti,
kterými se zabýváme. Protože je trasa delší,
vzali jsme si kola a vyrazili. Cestou nás čekalo mnoho luštění a hledání v terénu. Nakonec
jsme vše zvládli a rozlouskli poslední souřadnice, které nás dovedly k finální krabičce.
Cestou jsme si užívali nádherných výhledů,
pozorovali hmyz a vzácné rostliny. V kopcích
na Lipenským jezerem je stále krásně.
- za 14. Přední hlídku Royal Rangers p.s.
Tůmová Veronika inzerce:
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ZASTUPITELSTVO

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČOVICE KONANÉHO DNE 3. SRPNA 2020
OD 17:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU LOUČOVICE
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 73/2020
ověřovatele zápisu
Usnesení č. 74/2020
program rozšířen o následující body:
•
Žádost o prodej pozemku st. 650
v k. ú. Vyšší Brod – záměr
•
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti č. PVL-1186/2020/
SML//402404
•
Smlouva o zániku věcného
břemene a o zřízení služebnosti
č. 1237/2020-SML//412402
•
Povodí Vltavy – darování pozemků
•
Přidělení bytů
•
Dohoda o spolupráci s teplárnou
•
Projekt Dětský klub Čertík
•
Prodej parcely st. 711/1 vč. stavby
technického vybavení
•
Uspořádání mostu v k. ú. Lipno nad
Vltavou
•
Prodej části parcely 133/1
Usnesení č. 75/2020
smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci akce „Vltavská cyklostezka“ s Jihočeským
krajem, U Zimního stadiónu 1952/2, 370 76
České Budějovice, IČO 70890650 a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Usnesení č. 76/2020
pronájem části pozemku p. č. 212/5 v k. ú.
Loučovice o výměře 43m2 za účelem zřízení
zahrádky panu D. Š.
Usnesení č. 77/2020
pronájem části pozemku p. č. 281/79 v k. ú.
Loučovice o výměře 100m2 za účelem zřízení
zahrádky panu J. S.
Usnesení č. 80/2020
záměr na pronájem pozemku k využití zahrady.
Usnesení č. 81/2020
finanční příspěvek 40 000,-Kč pro Pobočný
spolek SDH Loučovice, IČO 65024729.
Usnesení č. 82/2020
sepsání smlouvy o zrušení předkupního práva
na pozemky na LV 59 – st. 538, st. 814, p. č.
591/2, 592 vše v k. ú. Loučovice, obec Loučovice, a pověřuje starostu jejím podpisem.
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Usnesení č. 83/2020
schvaluje cenovou nabídku od firmy Asfalt Ok
Group, se sídlem Vrbenská 511/25a, České
Budějovice, 370 01, IČO: 28229193, na opravu
místních komunikací v obci Loučovice u pošty
za nabídkovou cenu 494 250,- Kč bez DPH a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo a
o zajištění stavebního dozoru.
Usnesení č. 84/2020
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. PVL-149/2020/SML//402324 mezi Povodí Vltavy, státní podnik, sídlem: Holečkova
3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 708 89
953, DIČ: CZ70889953 a Obcí Loučovice a pověřuje starostu jejím podpisem.
Usnesení č. 85/2020
zadávací dokumentaci na veřejnou podlimitní
zakázku „Novostavba bytových jednotek se
sociálním bydlením v Loučovicích“ a smlouvu
o dílo pro budoucího vybraného zhotovitele a
pověřuje starostu vypsáním veřejné soutěže.
Usnesení č. 87/2020
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. PVL-1186/2020/SML//402404 mezi
Povodí Vltavy, státní podnik, sídlem: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 708
89 953, DIČ: CZ70889953 a Obcí Loučovice a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Usnesení č. 88/2020
smlouvu o zániku věcného břemene a o zřízení služebnosti č. 1237/2020-SML//412402
mezi Povodí Vltavy, státní podnik, sídlem: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO:
708 89 953, DIČ: CZ70889953 a Obcí Loučovice a pověřuje starostu jejím podpisem.
Usnesení č. 89/2020
schvaluje darování pozemků č. 837 a 561/4,
obojí v k. ú. Loučovice, ve vlastnictví Obce Loučovice, kde se nachází historická stavba jezu
Kimlíček Povodí Vltavy.
Usnesení č. 90/2020
přidělení bytu na č. p. 7 p. K., na č. p. 79 p. M.,
na č. p. 56 p. P.
Usnesení č. 91/2020
pověřit starostu k jednání o nové smlouvě s
Teplárnou Loučovice, a.s.

Usnesení č. 92/2020
zřízení dětského klubu.
Usnesení č. 93/2020
finanční částku 200 000,-Kč na základní vybavení dětského klubu.
Usnesení č. 94/2020
prodej pozemku st. 711/1 v k. ú. Loučovice
včetně stavby technického vybavení panu J.
F., narozen 18. 7. 1965 bytem Loučovice 229,
382 76 Loučovice za odhadní cenu 225 320,Kč plus další náklady spojené s prodejem.
Usnesení č. 95/2020
schvaluje nepřevádět most u vlakového nádraží v Lipně nad Vltavou do vlastnictví obce.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
Usnesení č. 78/2020
vyvěšení záměru na prodej pozemku p. č.
300/67 v k. ú. Loučovice.
Usnesení č. 79/2020
záměr na pronájem pozemku ke skladování
dřeva.
Usnesení č. 86/2020
vyvěšení záměru o prodeji pozemku st. 650 v
k. ú. Vyšší Brod.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
•
•
•
•

Zprávu předsedkyně kontrolního výboru
o jeho zasedání.
Zprávu starosty o jednání s Teplárnou,
Loučovice a.s. a p. Š.
Žádost Vltavanu Loučovice.
Prodej části parcely p. č. 133/1 – znalecký posudek.

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

NÁBOR

KOPANÁ

INFO ZE HŘIŠTĚ

Ve středu 2. září se uskutečnil nábor nejmenších
fotbalistů. Ti nejoptimističtější z nás doufali v účast
alespoň osmi dětí, ale zájem výrazně předčil
všechna naše očekávání. Dorazilo na dvacet dětí
s rodiči! DĚKUJEME! První náborový trénink vedli
Karel Straka a Martin Hüttner.
Na dalších trénincích mini-přípravky se účast
pohybovala v průměru kolem dvanácti dětí.
Doufáme, že jim děláme stejnou radost, jakou dělají
ony nám a že v hojné účasti budou pokračovat i
nadále. Tréninky se konají každé pondělí a středu
od 17:00 na fotbalovém hřišti. Mohou se k nám
připojit všechny děti od čtyř let věku.

Přípravka: Přípravka úvodní zápas sezóny prohrála
proti Chvalšinám 5:8, s Frymburkem 7:11 a se
silnými týmy z Českého Krumlova a Křemže utrpěla
dvouciferné debakly (20:1, resp. 32:2).
ROZPIS NA ŘÍJEN
Muži: 4. 10. v Hrdějovicích
10. 10. s Boršovem
18. 10. v Roudném
24. 10. se Lhenicemi
Žáci: 3. 10. ve Větřní
11. 10. s Benešovem
17. 10. ve Frymburku

VÝSLEDKOVÝ SERVIS
Muži: Do uzávěrky tohoto čísla odehráli muži pět
utkání, v nichž ani jednou neokusili hořkost porážky.
Bohužel vítězně skončil pouze domácí zápas proti
Zlaté Koruně (4:0). Další zápasy skončili remízou domácí s Větřním (2:2) a Frymburkem (1:1),
venkovní v Dolním Dvořišti a Sedlci (shodně 1:1).

Žáci: První zápas vyhráli žáci doma s béčkem
Českého Krumlova 5:1. V dalších dvou utrpěli
porážky ve Velešíně (7:0) a s Vyšším Brodem (0:5).
V posledním zápase před uzávěrkou zvítězili
nečekaně v Horní Plané (6:5).

25. 10. s Novou Vsí
Přípravka: 3. 10. v Malontech
9. 10. s Kaplicí
17. 10. v Nové Vsi
23. 10. se Zlatou Korunou

PŘIJĎTE NÁS PODPOŘIT!!!
Pro více informací sledujte naše webové stránky
www.vltavanloucovice.cz
nebo
facebook
www.facebook.com/VltavanLoucovice

Tiskové chyby vyhrazeny. Aktuální informace najdete vždy na webu www.vltavanloucovice.cz
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LIPENSKO MÁ ZA SEBOU REKORDNÍ LÉTO
zastavili. Stále jsme byli na trase vedoucí tam
a zpět. Na Lipensko letos přijeli hlavně lidé z
tuzemska, kteří jsou zvyklí trávit dovolenou
aktivně. Neustále jezdili na výlety, nejsou na
jednom místě, ale dobu, kterou na dovolené
tráví využijí na maximu za účelem poznání,“
uvádí Labaj.
Lipno Lake Resort ve Frymburku byl díky masívní online kampani o letních prázdninách
plně obsazen a dosáhl tak o pět procent vyšší
obsazenosti, než v úspěšném loňském létě.
Češi, kteří velice oceňují prostornost apartmánů a jejich plnohodnotné luxusní vybavení

R

ekordní léto mají za sebou podnikatelé na
Lipensku. Potom co vláda uvolnila korona-

krásné Čechy. Na rozdíl od jiných let zde v létě

virová opatření se ubytovací kapacity v okolí li-

návštěvníků rozhodně vzrostl. Hlásí to celý re-

penské přehrady zaplnily do posledního místa.
Většina turistů byla z České republiky, cizinců
bylo ve srovnání s předchozími léty minimum.
Léto na Lipně si pochvalovali především lipenští kempaři. Václav Mareš, spolumajitel kempu U Kukačků v Pihlově zaznamenal ve srovnání s předchozími léty nárůst počtu klientů i
další zajímavosti, které vyplynuly z končící se-

absolutně dominovala čeština a počet letních
gion od Stožce po Rožmberk. Co mě osobně
těší je skutečnost, že se podařilo prosadit celou oblast Lipenska. Přestože byly červenec a
srpen nadprůměrné, tak z pohledu celoročních
tržeb se stále nepodařilo zacelit ztráty způsobené koronavirovými restrikcemi," hodnotí
letní sezónu Jiří Mánek, předseda Turistického
spolku Lipenska, která se stará o rozvoj území

včetně vlastní sauny, terasy s výhledem na
jezero, tvořili o letošní letní sezóně 95% ze
všech hostů. Nadále platí, že resort je vyhledáván především rodinami s dětmi. „Jsme
rádi, že se postupně daří minimalizovat šesti
milionovou ztrátu danou koronavirovým uzavřením resortu ve druhém čtvrtletí,“ uvedl majitel resortu Luboš Krejza. „Obsazenost hosty
za červenec a srpen byla lepší, než za stejné
období loňského roku, zejména červenec hodnotíme velmi pozitivně. Cizinci tvořili zhruba
15 procent hostů. Finanční ztrátu se díky CO-

zóny. „Měli jsme opravdu nabito. Většina hos-

od Stožce po Rožmberk. Rekordní sezónu zažili

tů byla z tuzemska. Na druhou stranu, k nám

na Vítkově Hrádku, podle Miroslava Kovačičí-

jezdí někteří cizinci dlouhé roky a tito skalní,

na sem přišlo nejvíce lidí za více než 20 let,

nevynechali ani letos,“ uvádí Mareš. Podle něj

kdy se stará o obnovu této nejvýše položené

letos do kempu přijela řada nových hostů, lec-

hradní zříceniny u nás. „Začátek byl kvůli ko-

kdy úplných začátečníků. „Často jsem musel

ronaviru katastrofický. Museli jsme sáhnout

pomáhat parkovat karavan. Viděl jsem řadu

do finančních rezerv z minulého roku. Po vlád-

klientů, kteří dlouho řešili problémy související

ním rozvolnění, ale bylo vidět, že lidé zůstali

se stavbou stanu. V ruce měli návod a zkou-

v tuzemsku. Takové návštěvy jsme na hrádku

mali jak dál. Zkrátka letos byla návštěva kem-

nezažili,“ uvádí Miroslav Kovačičín.

pu trendem,“ shrnuje Mareš. „Letošní sezóna

Návaly turistů čekaly i provozovatele lipen-

dopadla dobře i přestože jsme mohli otevřít až

ských přívozů. Karel Kukačka dělá kapitána li-

koncem května. Kemp byl od července plný až

penského přívozu v Horní Plané už 24. sezónu,

do konce srpna. Oproti jiným rokům byly po-

ale tolik lidí nepamatuje. Podle jízdního řádu

du. Téměř 9400 lidí navštívilo Infromační stře-

byty celkově kratší, změnilo se složení hostů;

měl pasažéry vozit do Bližší Lhoty celkem 18

disko v Horní Plané, v loňském roce to bylo o

přijelo k nám asi 60% Čechů a 40% Němců,

krát denně. V těch nejteplejších dnech ale

1300 lidí více, podle zdejších statistik jsou to

Rakušanů a Holanďanů. Počasí toto léto vyšlo

jezdil i 50 krát. „Denně jsme převezli zhruba

právě chybějící cizinci, kteří na Lipno letos ne-

nádherné a přispělo ke spokojenosti hostů,“

1200 lidí. Pokračujeme dále dokud nezamrzne

dorazili. „Podle statistik k nám přišlo o 1277

uvádí Tereza Wilzingová z Camping resortu

Lipno, loni jsme místní i turisty vozili do 9.břez-

lidí méně, což zhruba odpovídá počtu cizinců,

Frymburk, který patří k nejluxusnějším na

na,“ shrnuje. Podle dalšího kapitána Antonína

kteří nás loni navštívili.“ uvádí zdejší zaměst-

Lipensku a v minulých letech ho vyhledávali

Labaje se určitě jednalo o jeho nejlepší sezó-

nankyně Marie Štětinová.

většinou cizinci.

nu. Frymburský přívoz, se kterým jezdí na Frý-

„Je zřejmé, že Češi letos v létě znovuobjevili

davu provozuje tři roky. „Celé léto jsme se ne-
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VIDu a uzavření parku od 13.3.-25.5.2020 se s
největší pravděpodobností nepodaří dohnat,“
uvádí Jan Strnad, generální ředitel Landal
Marina Lipno. „Léto bylo naší půjčovně lodí
nadprůměrné. Oproti jiným rokům jsme za
léto na 115 procentech, nicméně za celý rok
jsme na 90 procentech oproti rokům minulým.
Pokud jde o naši restauraci Inge, tak tam jsou
propady velké, protože k nám vždy mířili převážně Rakušané. V restauraci jsme letos na 60
procentech standardu," říká Pavel Kolouch,
manažer společnosti IngeTour z Vyššího Bro-

- Pavel Pechoušek, TS Lipenska -

DOBROČINNÉ SBÍRKY LOUČOVICE 2020
Poděkování starosty obce Loučovice
„Poděkování patří všem, kteří se do sbírky
zapojili. Těší mne zájem občanů i o budoucí
dětský klub a za věnované hračky vám náleží
velké PODĚKOVÁNÍ.“
Ing. Jan Kubík
Poděkování příjemců sbírek
„Vážení občané obce Loučovice, veliké DÍKY
všem DÁRCŮM i dobrovolníkům, kteří se na
sbírce podíleli. Tuto vaší společnou aktivitu
velmi oceňuji. Domnívám se, že soucit a nesobecké vnímání světa kolem sebe je projevem
skutečně svobodného člověka a zralé ob-

D

ne 12. září 2020 v obci Loučovice proběhly
tři dobročinné sbírky, které zorganizoval

Ovšem největší PODĚKOVÁNÍ náleží VŠEM

tým dobrovolníků z řad občanů obce Loučo-

to nejvíce potřebují (dětem a maminkám) či vě-

vice, pod záštitou starosty obce Ing. Jana Kubíka. Lidé z Loučovic a okolí měli možnost
věnovat nepotřebné věci a vybavení pro nejmenší děti ve věku 0 až 3 roky a pro maminky, které jsou v tíživé životní situaci. Dále pak
věci pro Dětský domov Horní Planá (pro děti

DÁRCŮM, kteří se rozhodli pomoci těm, kteří

čanské společnosti. Ještě jednou děkuji vám
všem.“
Mgr. Jan Urban, ředitel DD, ZŠ, ŠJ Horní Planá

novali hračky do Dětského klubu Čertík. Společ-

„Velmi děkujeme všem dárcům za věnované

ně jsme jistě vykouzlili úsměv natvářích mnoha

věci a za zorganizování sbírky. Věci udělají ra-

dětí a maminek. Dárci věnovali mnoho krás-

dost spoustě dětiček i maminkám. Těšíme se

ných a kvalitních věcí, které budou dále sloužit.

na další spolupráci.“

Za realizační tým, Mgr. Pavla Vachová

Eva Waldaufová, Nemocnice Český Krumlov

ve věku 3 až 18 let) a také hračky pro budoucí
Dětský klub Čertík Loučovice.
Po celou dobu sbírky byla přítomna zástupkyně Dětského domova Horní Planá paní Mgr.
Iveta Urbanová, která si darované věci, určené pro děti z DD týž den odvezla.
Věnované věci, vztahující se k druhé sbírce pro
nejmenší děti a pro maminky, byly roztříděny
a uloženy v Senior klubu Loučovice a následně
odvezeny dne 23.9.2020 do Nemocnice Český
Krumlov. Sbírku od nás převzala paní Eva Waldaufová (vrchní sestra dětského oddělení).
Věci odvezené do nemocnice budou sloužit
dětskému oddělení Nemocnice Český Krumlov. Oblečení, které nevyužije dětské oddělení, bude nadále distribuováno mezi maminky
a děti, které jsou v tíživé životní situaci
Veškeré hračky, které se podařilo sbírkou získat, byly uloženy do budoucích prostor Dětského klubu Čertík a budou nadále sloužit
dětem z obce Loučovice.
Poděkování:
Panu Ing. Janu Kubíkovi za podporu celé akce
a převzetí záštity, poskytnutí prostor a všem,
kteří se na sbírce aktivně podíleli: paní Anna
Vaňková a Mgr. Iveta Urbanová.
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LOUČOVICE MAJÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ WEB V KRAJI
rém stojí vedle Loučovic ještě Tábor a Dačice.
Právě tak vypadalo čelo 22. ročníku krajského
kola soutěže Zlatý erb 2020 o nejlepší webové
stránky a elektronické služby měst a obcí. V
Jihočeském kraji soutěžilo 20 projektů. Nejvíce, konkrétně dvanáct, jich bylo přihlášeno v
kategorii obec. A právě v této konkurenci si Loučovice zajistili zlato a postup do celostátního
kola soutěže, jehož vítězové budou vyhlášeni
18. října v Hradci Králové.
„Můj recept není složitý. Snažil jsem se o přehlednost a jednoduchost. Pak je ale nutné
vlastní vizi dobře komunikovat s tvůrcem redakčního systému a najít vhodné kompromisy,“ vysvětluje loučovický webmaster František

L

Fazekas, který si ocenění váží – i s ohledem na
oučovice se zúčastnily soutěže o nejlepší
obecní web - Zlatý erb, kde v krajském kole

možnosti větších a bohatších sídel. Je-li ale

to, kolik času dobře vedené stránky vyžadu-

ve hře čistě lidský um, kreativita a umění vy-

získaly první místo a postupují tak do celore-

jí. „Zároveň ale musím dodat, že bez důvěry

stihnout mluvou elektronických médií duši

a podpory vedení obce by bylo vše mnohem

publikového kola.

své obce a zprostředkovat jí divákovi takovým

složitější,“ konstatuje František Fazekas.

Má-li malá obec soutěžit na krajské úrov-

způsobem, který zaujme i odbornou porotu,

ni, zpravidla ji zastíní nepoměr sil a lepší

pak je z toho zlato, a první stupínek, na kte-
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- Jan Matěj Krnínský -

INFORMACE Z ČINNOSTI SENIOR KLUBU LOUČOVICE
Vážení příznivci Senior klubu Loučovice,
skončilo léto a nastaly krásně vybarvené podzimní dny, které nám umožňují procházky, sklízení úrody ze zahrady a postupné připravování
se na zimu. Ani Senior klub nezahálí a přináším vám informace ze stávající a plánované
činnosti klubu pro období podzimu.
Prohlídka nové kuželny Vltavanu Loučovice
Dne 8. září 2020 naši senioři měli možnost
shlédnout nově zrekonstruované prostory
kuželny Vltavanu Loučovice, oddílu kuželek.
Bylo to příjemně strávené odpoledne. Senior
klub velmi děkuje Vltavanu Loučovice - oddílu kuželek za milé přijetí a možnost si zahrát
kuželky.
Senior klub vám zároveň připravil na podzim
řadu zajímavých akcí. Na měsíc říjen je plánu
„Loučovické buchtobraní“ se soutěží a také
„Dušičkové tvoření“ v rámci činnosti klubu.
Budou pokračovat oblíbené lekce Rehabilitačního a rekondičního cvičení, pod vedením
fyzioterapeutky Mgr. et Bc. Kateřiny Berné, ve
změněném čase od 17.30 hod.
S podzimem přicházejí i tzv. podzimní splíny,
související se změnou počasí. Přeji vám, ať
tyto změny počasí zvládnete ve zdraví, pohodě a klidu.

- Mgr. Pavla Vachová -

SENIOR KLUB LOUČOVICE
HARMONOGRAM - ŘÍJEN 2020
1. 10. 2020

Rehabilitační a rekondiční cvičení pro seniory od 17.30 hod

8. 10. 2020
(čtvrtek)

Loučovické buchtobraní 2020 (soutěž o nejlepší loučovický ovocný
moučník) od 14.00 – 16.00 hod (donáška soutěžních moučníků
od 13.00 hod)

15. 10. 2020

Senior klub otevřen v době od 15.00 – 17.00 hod

(čtvrtek)

(čtvrtek)

Rehabilitační a rekondiční cvičení pro seniory od 17.30 hod
22. 10. 2020

(čtvrtek)

Senior klub otevřen v době od 14.00 – 16.00 hod (dušičkové tvoření)

strana 9

HISTORIE

STALO SE PO "MNICHOVU"; VZPOMÍNKA, KTERÁ NESMÍ BÝT
ZAPOMENUTA

Stalo se po "Mnichovu"
František Papoušek líčí události 30. září 1938
v Loučovicích takto: „Noc byla klidná a beze
změny. Ráno dva hasiči odešli. V pátek 30.
září 1938 o dvanácté hodině polední nám telefonicky hlásili z Certlova (dnes Rybníka), že
je nařízena evakuace. Proveďte ji co nejdříve! Směrnice evakuace jsme měli, vzali jsme
všechno účetnictví, a co bylo pro nás nejcennější a nerušeně odjeli. Přijeli jsme do Českých
Budějovic večer.“
V sobotu 1. října 1938 odchází z Vyššího Brodu
a okolí československá armáda i Stráž obrany
státu (SOS) a přesunuje se na levý břeh Vltavy, která tvoří tříkilometrové „neutrální pásmo“. A jak dopadla jednotka SOS, v níž byl Jan
Justin? „Prvého října 1938 nám povoz dovezl
zavazadla až do Zátoně, kde jsme si koupili
občerstvení a sjednali další povoz, který nám
naše věci odvezl až do Přídolí, poslední německé vesnice. Po odchodu z Přídolí tamní
Němci ihned všude vystrčili prapory s hákovým křížem. Další povoz nám odvezl tlumoky
do první české vesnice Mirkovice, kde se nám
dostalo radostného uvítání a pohoštění od
místního obyvatelstva…“
Úřední československá zpráva z 2. října 1938
mimo jiné informuje, že „dne 1. října ve dvě
hodiny odpoledne obsazování skutečně začalo. Německá vojska vtáhla do Čech jednak
směrem od Lince k Vyššímu Brodu…“ Vrchní
velitelství wehrmachtu oznámilo, že „německé oddíly 1. října za vedení generálporučíka
Leeba překročily ve 14,00 hodin hranice a
začaly s obsazováním prvního úseku, přičemž
postoupily asi 150 metrů k Vltavě. Dne 2. října
ve 13,00 tyto oddíly překročily Vltavu a svůj
postup zastavily. Byly zabrány obce Frymburk
a Vyšší Brod.“
Do Loučovic přišla německá armáda z Přední
Výtoně od Lipna. Jak popisují německé noviny
Volksstimme No.22 z 5. října 1938: „Ve Vyšším Brodě byly prohledávány byty tamních
komunistů a ti obžalováni, že se zmocňovali
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i majetku uprchlých nacistů v září 1938.“ Mezi
zatčenými byl i loučovický Josef Lackinger,
kterého čekal koncentrační tábor Mathausen.
V loučovické papírně pracoval od 14 let a při
zatčení mu bylo 21 let. Prvého října 1938 byly
Loučovice „slavnostně“ přejmenovány na Kienberg a obec i továrna byly „slavnostně připojeny k nacistické Říši.
Jaké však bylo překvapení německých vojáků při příchodu na naše území, když si lacino
mohli nakoupit jídlo a ostatní zboží, kterého v
Německu byl již dávno nedostatek. Kromě potravin se rozdával i petrolej, cigarety a zápalky.
Samotnému redaktorovi nacistických novin
Volksstimme se zdálo, že Němci dělají ze sebe
větší chudáky, než jakými ve skutečnosti byli.
Jedenáctého října 1938, vydal říšský ministr
vnitra nařízení pro tzv. Sudety. Vlajka s hákovým křížem se tu stala oficielní státní vlajkou
a soudy začaly vynášet své rozsudky jménem
„německého lidu.“ Za správu zodpovídali velitelé příslušných vojenských jednotek. Říšským komisařem byl jmenován Konrád Henlein, který podléhal přímo Hitlerovi. Takzvané
Sudety se „vrátily“ do svazku německé říše.
Problémem se stalo vyrovnání cen některého
zboží, zejména potravin, které byly v Loučovicích lacinější než v Německu. Loučovice byly
začleněny k hornorakouské župě Öberdonau,
a spadaly pod Krumlov. Župním vedoucím
NSDAP byl esesák August Eigruber.
Blížila se zima, slavnosti skončily a všední život
musel jít dál. Uklidnění poměrů však přineslo
i nutnost řešení problému co s henleinovskou
stranou SdP. Oficiálně byla SdP převedena do
nacistické NSDAP v Loučovicích po 5. listopadu 1938. Vybudováním organizace NSDAP byl
pověřen vedoucí strany v rakouském Wellsu a
služebnám bylo nařízeno, aby se postaraly o
zajištění všech dokumentů z období „boje za
odtržení Sudet.“
O papírně v Loučovicích píše znovu
Volks�mme No.86 z 10. října 1938. Loučovická továrna nebyla zpočátku schopna téměř
žádného provozu, protože se nedostávalo zá-

kladního provozního kapitálu. Dále bylo třeba
zajistit odbyt výrobků, protože česká odbytiště odpadla.
Před doplňovacími volbami do říšského sněmu vystoupil ve Vyšším Brodě 1. prosince
1938 župní vedoucí a státní ministr Wagner
z Mnichova. Mimo jiné zde i řekl: „Nedovedu
si vůbec představit, že by někdo z nás nehlasoval ano, a kdyby, tak je to darebák!“ Volby
se konaly 4. prosince 1938. Na volebním lístku stálo: „Hlásíš se k našemu vůdci Adolfu
Hitlerovi, osvoboditeli Sudet, a dáváš svůj hlas
návrhu nacionálně socialistické německé dělnické strany?“ Pod tím dva kroužky. Větší ano
a menší ne.
Snahou nacistů bylo, aby volební lístek se
svým „ano“ odevzdali všichni občané a tak
nemocné a přestárlé vozili k volební místnosti
osobními auty. Loučovice byly plné hákových
křížů, volebních plakátů, hesel a transparentů. A výsledek voleb v Loučovicích byl: „gab es
ein 100 % iges „Ja“ für den Fühler das Reich“.
Myslím, že to ani nemusím překládat. Volební
maškaráda skončila, nacisté byli spokojeni a
cizina přesvědčena, že v Sudetech je všechno
v pořádku.
Do roku 1939 vstupovali loučovičtí Němci s
velikými nadějemi. Hodnotili uplynulý rok
jako velmi úspěšný pro německý nacismus,
což dokládali zejména „osvobozením“ Loučovic, vlastně Kienbergu, počátkem října 1938.
Ještě v roce 1968 napsal v Linci Michael Wolner, německý historik Loučovic: „Nemůže
nám mít nikdo za zlé, když jsme také my žádali, abychom mohli žít ve společenství vlastního
národa a v našem širokém prostoru se mohli
snažit o mír a svobodu. V tomto uvědomění
a s pochopitelnou radostí jsme šli pracovat na
tomto novém státním útvaru.“
Osmého ledna 1939 byla v Kinbergu zorganizována „neděle s eintopfem.“ Každá, i Porákova rodina, vařila jen jedno jednoduché jídlo a
ušetřené peníze byly odevzdány jako pomoc
chudým rodinám. Současně byla i uspořádána sbírka obnošeného šactva a bot. O dva dny
později, od 10. ledna 1939, začaly v Kienbergu
a okolí platit vyšší ceny chleba a mouky, aby
byly stejné jako v Německu. Již od počátku
roku 1939 nastoupilo mnoho mladých Němců
dobrovolně do nacistické armády a zároveň
začaly odvody k povinné vojenské službě.
Do nacistické strany NSDAP byla vybrána
„nová krev“ z řad vedoucích pracovníků Porákovy továrny, která byla přeměněna v komanditní společnost „Moldaumühl Brüder
Porak Komannditgesellscha�“. Vybraní lidé,
zejména na hospodářských postech, dostali
obsáhlé dotazníky, ve kterých museli uvést
svou proněmeckou činnost v letech 1935 až
1938. Jednotlivé vyplněné odevzdané dotazníky byly „kontrolovány“ vedoucím NSDAP
ve Vyšším Brodě Ferdinandem Wurzingerem,
který vlastnil ve Vyšším Brodě tesařský závod.

Vzpomínka, která nesmí být zapomenuta

koslovenska. To jí nebylo ani 17 let. Pousmála

kev, byl zasažen německým granátem. Jakmile

se: „Ani si dnes nedovedu představit, že by

jsem zaslechla volání o pomoc, hned jsem k

Jsou věci, o nichž se hovoří zvolna, jako o těž-

některé z mých dcer mohla něco takového

němu letěla. Měl utrženou nohu v kyčli a sám

kém snu, který snad ani nemá nic společného

prožít. Myslím, že by ani nemohly tak samo-

si chtěl ten utržený pahýl ošetřit a přivázat

se skutečností. Desítky let staré vzpomínky na

statně pracovat přímo v bitvě pod palbou děl.“

takovým úzkým fáčem, jaký fasovali všichni

jezero utrpení a lidských strastí však mají stále

Ale jako by přiznala víc, než chtěla, honem

vojáci, aby si mohli ovázat drobné škrábance.

svou hořkou příchuť životní zkušeností, na kte-

dodává na vysvětlenou: „Víte, mě už život

Bylo to otřesné. Tehdy jsem to poprvé a napo-

rou nelze zapomenout. Hrdinku z bojů u Dukly

předtím na takové hrůzy jaksepatří připravil.

sledy nesnesla. Udělala se mi tma před očima

si každý představujeme bezpochyby po svém,

Viděla jsem esesmany, jak před námi stříleli

a omdlela jsem. Po válce jsem byla oznámit

ale zdá se mi, že jsme se všichni mýlili. Setkal

židy. Ale ani mrtvé jsme nesměli přikrýt, pro-

smrt jeho rodičům. Jinak jsem ovšem viděla

jsem se s tichou, nadmíru klidnou a oslnivě

tože byli zastřeleni pro výstrahu. Viděla jsem

mnoho podobných těžkých zranění. A ještě

skromnou ženou, která mnoho let pracovala

mnoho takových tragédií, to byla průprava na

jedna z nejsmutnějších vzpomínek. Ale ta je už

jako zdravotní sestra v Loučovicích. Vy dříve

Duklu. Krutá, ale důležitá příprava. No a v bo-

z dnešních dní. Přijel za mnou kamarád z fron-

narození, kteří žijete v Loučovicích již dlouho,

jích u Dukly jsme u prvního tankového pluku

ty. Byl tak nešťastně raněn střepinou do spán-

si na ní jistě dobře pamatujete. Po válce pro-

sbíraly ještě se dvěma zdravotnicemi raněné.

ku, že mu proletěla za kořenem nosu a přišel

žila plných sedmnáct let jako zdravotní sestra

Operovalo se v nejprimitivnějších podmín-

o obě oči. Setkali jsme se po létech. Chtěl si

v Loučovicích. Ano, byla to paní Mirka Pavel-

kách v lese. Otevíraly se hrudníky, dělaly se

prohlédnout mé děti. A tak si je obě postavil

cová. Svůj životní příběh nám vyprávěla u tá-

trepanace lebky. Pamatuji si, že jednou trva-

vedle sebe a rukama ohmatával jejich výšku,

boráku v máji 1962, kdy přijela za svou dcerou

ly operace nepřetržitě pět dní a nocí, neměli

vlasy a já stála opodál a bylo mi smutno.“ Tuh-

Jarkou na Větrník, kde jsme měli s dětmi mého

jsme skoro ani čas spolknout něco k jídlu. A

le vzpomínku jsem našel náhodou, když jsem

vodáckého oddílu „domovský přístav.“

moje nejsmutnější chvíle? Snad tahle. Byl u

si rovnal svůj archiv a bylo by hřích, abych jí

Narodila se v městečku Horodenka na Ukra-

nás jeden chlapec, vyučený cukrář z Hradce

neuveřejnil.

jině. V sedmi letech jí zemřela matka a děvče

Králové. Když zastřelili spojku, která nám při-

osiřelo. Ujaly se jí dvě tety, které se provdaly

nášela na zádech jídlo, prohlásil, že nás hlady

za Čechy, a s nimi se dostala až do českoslo-

nenechá. A zrovna ve chvíli, kdy se plížil na

venské jednotky a do bojů za osvobození Čes-

pole, aby nám natrhal alespoň nějakou mr-

Zdroj: František Schusser

Český rybářský svaz MO Loučovice
MS Loučovice
pořádá

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Dne 10.10.2020
Místo závodů: hřiště pod teplárnou
Soutěžit mohou děti do 15. let i bez rybářské povolenky.
Soutěžní pravidla:
1. Povolen 1 prut (feeder, položená, plavaná), vnadění povoleno
2. Soutěžící si sám nahazuje a zdolává rybu, pomoc při podebrání ryby je povolena
3. Při porušení bodu 2 bude soutěžící vyloučen ze závodu
4. Hodnotí se míra ulovených ryb
5. Měření úlovku a záznam do startovního lístku provádí rozhodčí
6. Soutěžící po změření ulovených ryb jen bezodkladně pustí

Časový rozpis:
Prezentace: 07:30-08:00
Závod: 08:00-11:00
Vyhlášení výsledků: 11:30
Občerstvení pro děti zajištěno. Kontakt: Jan Straka 721 822 237
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Senior klub Loučovice
pořádá

Loučovické buchtobraní
Kdy: 8. 10. 2020 od 14.00 –16.00 hod
Kde: Senior klub Loučovice (přízemí OÚ)
Vyzýváme všechny hospodyňky, domácí cukrářky a cukráře seniorského věku - upečte ovocný moučník
(jakékoliv ovoce) podle vaší oblíbené receptury a zúčastněte se naší soutěže.
Na co se můžete těšit:
Soutěž „O nejlepší ovocný moučník“ (vzorky moučníků jsou přijímány v době od 13.00 –14.00 hod)
Pokus o nejdelší jablečnou slupku (z oloupaných jablek si uděláme mošt)
Vyhlášení vítěze nejlepšího moučníku a odměnění zajímavou cenou
Vezměte s sebou i receptury soutěžních moučníků
Na společné odpoledne a posezení u kávy se těší kolektiv Senior klubu Loučovice.
Dle nařízení GDPR bude na akci pořizována fotodokumentace, která bude uveřejněna na www.loucovice.info a v Loučovickém zpravodaji obce Loučovice.
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inzerce:

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

STŘEDISKO LOUČOVICE

Kvalita A:
cena bez dopravy z OM
cena včetně dopravy

440,-Kč/m3 (282,- Kč/prm)
603,-Kč/m3 (387,- Kč/prm)

Kvalita B:
cena bez dopravy z OM
cena včetně dopravy

350,-Kč/m3 (224,-Kč/prm)
505,-Kč/m3 (323,-Kč/prm)

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Podmínkou pro zajištění dopravy je minimální odběr 26 m3 (40 prm).

Kontakt: Jan Hryzák (7:00 – 15:30h) GSM 725 627 943, jan.hryzak@lesycr.cz

Supermarket COOP
Lipno nad Vltavou, Slupečná
• Prodavač/ka, pokladní
• Zástupce vedoucí/ho
NABÍZÍME

PRŮMĚRNÁ MZDA

• Týden dovolené navíc
• Stravenky
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Příspěvek na cestu do práce
• Mimořádná mzda na dovolenou a
Vánoce

Zástupce vedoucí/ho až
31.000 Kč
Prodavač/ka, pokladní až
25.000 Kč

• Smlouva na dobu neurčitou
• Možnost podnikové rekreace
Více informací na: 603 426 062, holy@jednotakaplice.cz
www.jednotakaplice.cz
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inzerce:

NABÍDKA PRÁCE

TŘÍDĚNÝ ODPAD

V

ážení obyvatelé Loučovic, rádi bychom
Vám všem poděkovali za trpělivost, kte-

své kontejnery a tato mapa je nyní všem do-

Níže na stránce Vám přinášíme krátký přehled

stupná k nahlížení. Stačí na webových strán-

toho, co kam vyhodit podle recyklačních sym-

kách www.loucovice.info přejít přes záložku

bolů uvedených na obalech. Jen bychom ještě

Obec - Mapová aplikace obce na mapu, kde si

rádi upozornili, že společnost TS Kaplice, která

můžete zobrazit nejrůznější údaje o obci. Zde

nám nyní zajišťuje svoz odpadu, slučuje od-

si po zakliknutí v levém sloupci můžete zobra-

pad ze žlutých a oranžových kontejnerů, proto

473 tisíc barevných nádob na tříděný odpad

zit právě umístění jednotlivých kontejnerů na

tyto odpady v Loučovicích házíme pouze do

a průměrná vzdálenost ke kontejneru je 91

tříděný odpad. Věříme, že toto je jen dalším

žlutých nádob.

metrů, což představuje asi 2 minuty volné

krokem k lepší informovanosti občanů o dění

chůze. Obec Loučovice se rozhodla zmapovat

v obci.

rou jste projevili při nedorozumění s novými
"popeláři". V tuto chvíli již čekáme na pár posledních kontejnerů na bioodpad, kontejnery
na sklo jsou již plně nahrazené.
V České republice je podle průzkumů více než

- Lucie Prázdná -
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