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PA R T N E R
ZPRAVODA JE

Kino club

Vážení čtenáři...
Prázdniny jsou deﬁni�vně za námi a tak se pomalu, ale jistě blížíme k podzimu. Dě� se po
dlouhé době vracejí do školních lavic a dalo
by se říci, že se vše vrací k normálu. Bohužel
to není úplně tak pravda a vstupujeme vlastně
do nejistého období, kdy začíná tradičně chřipková epidemie, což letos bude velmi sledováno
vzhledem k pandemii koronaviru. Buďme proto obezřetní a dodržujme veškerá hygienická
opatření tak, abychom co nejvíce eliminovali
možnost nákazy sebe a ostatních, obzvláště pak
ohrožené skupiny spoluobyvatel.

V září oslaví své krásné jubileum
paní

ANDERLOVÁ ROZÁLIE
ČERNÁ MARIE
FROJDOVÁ ANNA
LIŠKOVÁ GRAŽYNA JANINA
NODESOVÁ MAGDALENA
PELTÁNOVÁ EVA
RÉVAYOVÁ RŮŽENA
ŠTUBNEROVÁ JIŘINA

pan

ANDERL FRANTIŠEK
NADRCHAL KAREL
RONGE JAROMÍR
ŠVEJDÍK GABRIEL

Po prázdninách se také po dlouhé nucené pauze rozjíždí Kino club. Velmi doufám, že nás nečeká další omezení jeho provozu z důvodu pandemie. Hned v září se můžete těšit na ožehavý
dokument V sí�. Na webu obce pak najdete v
sekci Kino club program až do konce roku a věřím, že výběr ﬁlmů potěší každého.
Závěrem úvodníku bych vám už jen klasicky popřál příjemné čtení a pohodové zářiové dny.

František Fazekas

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

Uzávěrka příštího čísla:
20. 9. 2020
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Prosíme občany, aby při
svém pobytu na hasičském hřišti po sobě uklízeli nepořádek. Neradi
bychom kvůli několika
neukázněným lidem byli
nuceni odstranit lavičky,
které jsou zde umístěny.

Vážení občané,
v sobotu 5. září proběhne v naší obci hromadná vakcinace psů proti
vzteklině v čase 14.0015.30.

Děkujeme, vedení obce.
inzerce:
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Prázdniny končí a začíná nám nová sezóna
fotbalových soutěží, která, jak doufáme, se
odehraje již kompletně celá.
VltavanFest 2020
První srpnový den proběhl v areálu Vltavanu
Loučovice VltavanFest. Na fotbalovém hřišti zápolili
nejprve přípravky, pak žáci a vrcholem fotbalového
dění bylo utkání starých gard Vltavanu a Dynama
Vyšší Brod. A právě vyšebrodské Dynamo posílené
o několik fotbalově zajímavých jmen si odvezlo
výhru. Nešlo ale úplně tak o výsledky, jako
o přátelskou atmosféru, pohyb a u dospělých udělat
si žízeň na večerní zábavu. Souběžně s fotbalovými
zápasy probíhal v zrekonstruované kuželně turnaj
dětí a poté dospělých neregistrovaných hráčů.
O večerní zábavu se postaraly kapely Pajzl Band
a nestárnoucí legendy nejen loučovických zábav
Kalypso.

buřty. O dohled a tréninky se postarali Karel Straka,
Jaroslav Štich, Martin Hüttner a Milan Somolík. Jak
přípravka, tak žáci odehráli několik přípravných
zápasů, v nichž ale nedokázali zúročit to, co
natrénovali, a vesměs všechny prohráli. Snad si ta
vítězství nechávají na mistrovská utkání… Muži
vinou dovolených, brigád a dalších všemožných
důvodů neodtrénovali, tak, jak by mohli.
Z avizovaných pěti přáteláků se odehráli pouze tři,
jeden vítězný (3:2 s Novou Vsí) a dva prohráli (3:2
v Suchdole a 1:2 s Ledenicemi).
PROGRAM ZÁPASŮ – ZÁŘÍ
Přípravka:
4. 9. v Č. Krumlově
11. 9. s Frymburkem
18. 9. v Křemži
25. 9. s D. Dvořištěm
Žáci:
5. 9. ve Velešíně
12. 9. s Vyšším Brodem
19. 9. v Horní Plané
26. 9. s D. Dvořištěm
Muži:
5. 9. v Sedlci
12. 9. se Z. Korunou

NOVÁ SEZÓNA JE TADY!
Po nedokončené minulé sezóně se jistě všichni již
těší na tu nadcházející. Své soutěže budou hrát
týmy starší přípravky, žáků a dospělých. Letní
příprava žáků a přípravky započala již v době
rozvolňování vládních nařízení a až na některé
pauzy způsobené povětšinou počasím proběhla
souvisle až do začátku soutěží. V červenci se zhruba
dvacítka dětí zúčastnila týdenního soustředění
v Římově. Až na jedno menší zranění celé
soustředění proběhlo bez komplikací. Na závěrečný
večer za dětmi přijeli rodiče a společně se opékaly

19. 9. v D. Dvořišti
26. 9. s béčkem T. Svinů
NÁBORY A TRÉNINKY NEJMENŠÍCH
Počínaje prvním školním týdnem připravujeme
nábor nových tváří do našich řad! Rádi přivítáme
všechny děti od čtyř let. První trénink proběhne ve
středu 2. září od 17:00 hod. na fotbalovém hřišti.
Následující tréninky budou v pondělí 7. a ve středu
9. září. Další po domluvě. Děti s sebou potřebují
sportovní oblečení a obuv a lahev s pitím. Kopačky
nejsou nutností.

Tiskové chyby vyhrazeny. Aktuální informace najdete vždy na webu www.vltavanloucovice.cz
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KOPANÁ

INFO ZE HŘIŠTĚ

OHLÉDNUTÍ ZA VÝLETEM DO ZOO SCHÖNBRUNN VE VÍDNI

P

řinášíme krátké ohlédnutí za výletem do
zoo Schönbrunn ve Vídni.

pandy červené nebo třeba slony. Největší po-

Jelikož letošní muzikálová sezóna se na pod-

Účast byla hojná, naplnili jsme celý autobus.

dívanou nám připravili lachtani, kteří se neu-

zim pravděpodobně neuskuteční, rádi bychom

stále hašteřili a ukazovali návštěvníkům svoje

místo toho zorganizovali opět podobný výlet.

Počasí se s námi nejdříve moc nekamarádilo,

vodní radovánky. Naši nejmenší byli výletem

Podrobnosti budou včas oznámeny prostřed-

nakonec se ale umoudřilo a přichystalo nám i

zcela vyčerpáni až ke spánku.

nictvím webových stránek obce, facebooku,

zvířatům příjemný den. Jelikož nebylo horko,

Všem výletníkům ze zoo děkujeme za příjem-

zpravodaje apod.

byla všechna zvířata aktivní a tak jsme si dosy-

ně strávený den a přejeme klidný začátek pod-

ta užili jak vyhlášené pandy, tak i hrochy, koaly,

zimu.
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- Jana Grammetbauerová a Lucie Prázdná -

NOVÝ UZAVŘENÝ KURZ CVIČENÍ V LIPNĚ NAD VLTAVOU
V SPORTOVNÍ HALE AMENITY
OD 14.9.2020
8 LEKCÍ pro maximální počet 7 osob
Pondělky od 19 hodin
TRX (zkratka pro „Training Resistance Exercise“ jedná se o zkratku Total – body Resistence Exercises a česky to v podstatě znaná
cvičení na všechny svaly těla, neboli závěsný systém.) TRX je závěsný systém, který se skládá z nastavitelných popruhů. Samotné
cvičení probíhá tak, že jedna část těla je vždy na podložce a druhá je zavěšena na TRX. Díky sklonu těla k podložce se dá jednoduše
manipulovat se zátěží. Po celou dobu cvičení na TRX je vždy cvičeno pouze s váhou vlastního těla. Proto je vhodný opravdu pro
každého! Jedná se o tzv. funkční trénink, kterým spálíte mnoho kalorií. Zároveň procvičíte svalstvo celého těla, získáváte sílu, vytrvalost, flexibilitu, stabilitu a výborně procvičíte koordinaci těla, protože každý cvik je proveden za pomocí zpevnění celého těla a
rovnováhy.
Cena 1200 Kč se platí po zaslání rezervačního emailu.
Lekce, kterých se nezúčastníte, můžete odchodit v jiných termínech.

PODZIMNÍ KURZ SM CVIČENÍ V LIPNĚ NAD VLTAVOU
V SPORTOVNÍ HALE AMENITY
OD 23.9.2020
8 LEKCÍ pro maximální počet 10 osob
Středy od 18:45
Cvičení dle metody MuDr. Richarda Smíška
Tato metoda je vhodná zejména pro klienty s bolestmi páteře v bederní, hrudní i krční oblasti, klienty s akutním výhřezem ploténky
a pro klienty se skoliózou.
Je to metoda cvičení se speciálním elastickým lanem, která Vás naučí správně zapojovat svaly do spirálních řetězců. Tato zřetězení
vytváří v těle trakční sílu vzhůru, která odlehčuje tlak na meziobratlové ploténky a klouby a tím umožňuje jejich výživu, regeneraci
i léčbu. Zvětšením meziobratlového otvoru se zároveň zmenší tlak na nervový kořen, způsobující vystřelující bolest do končetin.
Páteř se vyrovnává do střední linie. SM systém posiluje oslabené a zároveň protahuje zkrácené svaly, tím navrací tělu optimální
pohyblivost, stabilizuje chůzi. Cvičení má také velký význam u prevence a léčby poruch velkých kloubů – kloub kyčelní, kolenní a
ramenní, kluby nohou a klenba nožní.
Více informací o metodě najdete na www.spiralstabilization.com/cz/
Do části lekce zařazuji cviky z metody PILATES.
Pilates je cvičební systém, který posiluje tělo a zlepšuje jeho držení. Důraz je přitom kladen na správné dýchání, koncentraci, kontrolu pohybů a plynulost cviků. Cviky se zaměřují na posílení tzv. silného centra (oblast beder, břicha od pupku dolů a hýždí), ze
kterého všechny pohyby vycházejí.
Cena 1200 Kč se platí po zaslání rezervačního emailu.
Lekce, kterých se nezúčastníte, můžete odchodit v jiných termínech.
Těším se na Vás Štěpánka Somolíková www.lipnofit.cz

Jarní kurz cvičení ZDRAVÁ ZÁDA v LOUČOVICÍCH bylo
přerušeno corona inverzí. Pokračuje od 24.9.2020 každý čtvrtek
od 18h.
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ZÁBAVNÁ SOBOTA V KRÁLOVSTVÍ LESA NA LIPNĚ
se totiž jedna z nejoblíbenějších akcí podzimu

ský záchranný sbor, ale také ti, jejichž práce je

a tou je Den s Integrovaným záchranným sys-

právě na horách a u vody také velmi důležitá.

témem. Akce zaměřená na ukázky práce všech

Informace o tom, jak se chovat pří výletu do

záchranných složek. V rámci ní bude probíhat i

hor nebo k vodě, předají zástupci Horské služ-

zásah profesionálních hasičů, kteří budou z vr-

by a Vodní záchranné služby Českého červe-

tulníku likvidovat požár části lesa, který svým

ného kříže.

nepozorným chováním zapálil jeden z turistů.
Právě o prevenci, o tom, jak se chovat v pří-

Prasátko Pigy se svou kamarádkou Lily na-

padě nebezpečí na souši, na vodě, při požáru

vštíví Království lesa.

či v jiné závažné situaci budou všechny velké

Hrdinové u Království lesa!

i malé návštěvníky edukovat všechny složky

Ve stejný den, tedy v sobotu 5. září si užijete

záchranného systému.

také spousta zábavy s maskoty rádia Frekven-

Poté co projdete všech osm stanovišť se na-

ce 1. Pigy a Lily mají nachystané písničky, hry

učíte mnoho nového nebo zopakujete to co

i kouzelnické představení. Pozdravit je a poba-

víte, ale co je třeba mít stále na paměti. Při

vit se s nimi můžete v Království lesa od 11 do

každé zastávce a po splnění úkolu dostanete

13 hodin.

do svého Pamětního listu razítko. Po získání

Zapište si sobotu 5. září do svých kalendářů

všech osmi, získáte malou odměnu.

a přijeďte za námi na Lipno. Čeká na vás den

Novodobí hrdinové – hasiči, policisté a záchra-

Do akce se zapojily nejen složky Integrované-

plný her, zábavy, vzdělávání se i adrenalinu.

náři představí svou práci v sobotu 5. září na

ho záchranného systému tedy Policie České

prostranství u Království lesa na Lipně. Chystá

republiky, Zdravotní záchranná služba a Hasič-
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- lipno.info -

INFORMACE Z ČINNOSTI SENIOR KLUBU LOUČOVICE

Vážení přátelé Senior klubu Loučovice,
po prázdninové přestávce Senior klub opět
rozjíždí svou činnost. Již v minulém čísle jste
byli seznámeni s plánovanou činností klubu na
měsíc září. Je pro vás připraven druhý a poslední výlet v roce 2020. Společně se vydáme

do Třeboně. Shlédneme Třeboňský zámek a
Svatováclavské slavnosti. Jako již tradičně, jeden výlet bývá náročnější na vzdálenost i památky a druhý výlet bývá méně náročný. Tento
druhý výlet je méně náročný, co se památkových objektů týče a bude spíše odpočinkový,
zážitkový s bohatším programem dle individu-

álních přání účastníků. Po prohlídce zámku cca
v 10 hodin bude následovat volný rozchod po
městě. V den výletu budou v Třeboni probíhat
Svatováclavské slavnosti s řemeslným trhem,
ochutnávkami atd. Z tohoto důvodu není zajištěna strava v restauračním zařízení, stravování
bude individuální, dle představ účastníků. Nezapomeňte si roušky, potřebujeme je do zámku na prohlídku.
V měsíci září začneme opět cvičit s fyzioterapeutkou, četnost setkávání bude stejná, tj. 2x
do měsíce v odpoledních hodinách. Potřebné
pomůcky ke cvičení budete mít k dispozici v
Senior klubu.
Také budeme mít možnost shlédnout nově
zrekonstruovanou kuželnu Vltavanu Loučovice, kterou nás provede pan Josef Gondek.
Senior klub vám zároveň připravuje na podzim
řadu zajímavých akcí.
Přeji vám pěkný konec léta a těším se na další
setkávání.

- Mgr. Pavla Vachová -

SENIOR KLUB LOUČOVICE
HARMONOGRAM - ZÁŘÍ 2020
8. 9. 2020
(úterý)

Prohlídka nově zrekonstruovaných prostor kuželny Vltavanu Loučovice
od 17.00 hod – pouze pro seniory; sraz účastníků u kuželny

10. 9. 2020
(čtvrtek)

Senior klub otevřen v době od 14.00 – 16.00 hod

12. 9. 2020
(sobota)
17. 9. 2020
(čtvrtek)

Veřejná sbírka dětského vybavení a hraček pro Dětský klub Čertík
Dobročinné sbírky oblečení a vybavení pro děti ve věku 0-18 let (pro
DD Horní Planá a Nemocnice Č. Krumlov – dětské odd.)
- v době od 12.00 – 18.00 hod (přízemí OÚ - tělocvična)
Rehabilitační a rekondiční cvičení pro seniory od 17.30 hod
(cca 30 – 45 min)

24. 9. 2020
(čtvrtek)

Senior klub otevřen v době od 14.00 – 16.00 hod

26. 9. 2020
(sobota)

Jednodenní autobusový zájezd pro seniory (Třeboň – Svatováclavské
slavnosti) - sraz v 6.15 hod v Senior klub

1. 10. 2020
(čtvrtek)

Rehabilitační a rekondiční cvičení pro seniory od 17.30 hod
(cca 30 – 45 min)
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HISTORIE

LÉTA 1931-1938; STALO SE PŘED "MNICHOVEM"

Léta 1931-1938
V průběhu třicátých let se dotýká celosvětová krize i loučovických papíren a tak v papírně
Vltavský mlýn je v roce 1933 jen 8.408 tun zabaleného papíru, což je v porovnání s rokem
1930 pokles o plnou čtvrtinu. Po překonání
krize dochází k oživení a tak v roce 1937 je
dosaženo rekordní výroby 13.618 tun zabaleného papíru. Na papírenském strojí číslo šest
je například dosaženo roční výroby 3.284 tun
zabalené pergamenové náhrady.
V roce 1938 dochází k výstavbě posledního papírenského stroje v papírně. Směrem k Vltavě
je postavena nová moderní hala papírenského
stroje a nový papírenský stroj dostal číslo po
zrušeném papírenském stroji, tedy “trojka“.
Nový papírenský stroj staví opět firma Füllner a stroj měl pracovní šíři 2.600 milimetrů.
Byl to otevřený papírenský stroj s podélným
sítem, nátokem látky, ždímacím lisem, třemi
mokrými lisy a předsoušecí partií se sedmi
sušícími válci. Hladicí válec měl průměr 4.000
milimetrů. Za ním následoval dosoušecí válec
a hladicí stolice. Vyráběly se zde dřevité papíry
od 40 do 200 g/m2. Konstrukční rychlost stroje byla 20 až 160 m/min, praktická od 32 do
120 m/min. Nejvyšších výkonů bylo dosaženo
při 100 g/m2 a to dvacet tun za 24 hodin.
V roce 1930 bylo v lepenkárně Prokop dosaženo roční výroby dvanácti tisíc tun zabaleného
zboží. Tento objem se zde udržel i v roce 1931,
ale od roku 1932 dochází i zde k podstatnému
snížení výroby. Nejnižší výroby bylo dosaženo
již v roce 1932, kdy objem zabaleného zboží
dosáhl v celé lepenkárně pouze 7.604 tun.
Úrovně roku 1930 bylo dosaženo až v roce
1936 a v roce 1937 bylo již zabaleno 14.827
tun prodejného zboží, z toho na papírenském

strana 10

stroji číslo sedm 4.233 tun.
Po roce 1930 bránila dalšímu rozšiřování lepenkárny pila, která byla v zadní části lepenkárny a měla dvě rámové pily, které v roce
1930 vyrobily 7.941 m3 řeziva. V době krize
tento výkon klesl až na 5.304 m3. Stálá potřeba rozšiřování lepenkárny Svatý Prokop
přinutila E. Poráka přemístit pilu mimo areál
lepenkárny. A tak v roce 1936 bylo na pravém
břehu Vltavy u kostelíka svatého Oldřicha započato s výstavbou nové moderní pily. Stavba
nového betonového mostu umožnila dopravovat dlouhé dříví z krátící stanice Lipno úzkokolejkou na skládku nové pily i odvoz řeziva k
nakládce na železniční vlečku.
Nový pilařský provoz byl postaven dle nejmodernějších poznatků té doby. Středem skladu
pilařských výřezů procházel řetězový dopravník, na který byly výřezy navalovány do pilnice. Rámové pily byly na stejné příčné ose a
středové řezivo bylo dopravováno od rámových pil řetězovým dopravníkem do třídírny.
Boční řezivo bylo vykráceno a omítnuto. Odpad byl vytříděn na pilařské odřezky a palivo.
V pilnici byla i pásová rozmítací pila a hoblovací stroj na výrobu palubek. Rámové pily byly
poháněny parní lokomobilou, v níž jako palivo
byl využíván pilařský odpad. Lokomobila sloužila i k vytápění budov a sušárny dřeva. Výkon
této nové pily byl téměř patnáct tisíc kubíků
řeziva za rok.
Stalo se před "Mnichovem"
Dvacátého září 1938 mluví Adolf Hitler na sjezdu nacionalistické strany (NSDAP) v Norimberku. Nešetří nadávkami na Československo a
pokládá „za svou svatou povinnost zasáhnout
a připojit ke své Říši všechna území obývaná
Němci.“ Hitlerova vzteklá řeč je signálem k povstání henleinovců.

Adolf Hitler ustanovuje z řad fašistů v českém
pohraničí nacistické bojůvky, které bývaly nazývány Freikorps. Velitelem těchto nacistických ozbrojených bojůvek byl Hitlerem jmenován Konrad Henlein a jejich úkolem bylo
napadat všechno české v pohraničí a vystupovat jako teroristické skupiny.
Vzrůstající nacionální německé hnutí učinilo
život Čechů i v Loučovicích obtížný. V pátek
23. září 1938 byla vyhlášena mobilizace a během 24 hodin obsazuje československá armáda hranice. Příští den, 24. září 1938, přepadlo
osm henleinovců bojové stanoviště SOS Kapličky již krátce po čtvrté hodině ráno palbou
z třiceti metrů. Naše československá jednotka
palbu opětovala, sedm mužů uprchlo zpět do
lesa a osmý zůstal ležet mrtvý na místě přestřelky. Velitel družstva podle legitimace SdP
zjistil, že zastřeleným henleinovcem byl Matyáš Klimský z loučovické papírny.
V neděli 25. září v půl páté ráno se střetl dozorce finanční stráže Zahradník s henleinovcem
Francem Soukupem, který přecházel hranici
od Guglwaldu. Nejen že neuposlechl Zahradníkovy výzvy k zastavení, ale naopak vystřelil po
něm z pušky. Dozorce finanční stráže Zahradník palbu opětoval a třetí ranou henleinovce
zasáhl. Soukup měl u sebe automatickou pušku Schanzer, dvě automatické pistole a větší
množství nábojů. S prostřeleným hrudníkem
byl dopraven do českokrumlovské nemocnice,
kde vypověděl, že zbraně dostal v Guglwaldu
od německých vojáků. Vyzbrojení Němci ze
Sudet byli soustřeďováni u hranic a podnikali odtud útoky na československé pohraniční
hlídky. Franc Soukup uvedl, že mají spoustu
zbraní, zejména strojních pušek. Po vyhlášení
stanného práva v Loučovicích a okolí nacisté
znovu hromadně utíkali za hranice.
Ve středu 28. září 1938 odjížděl vlak, který
odvážel na trase Lipno, Vyšší Brod, Certlov
(dnešní Rybník) a Kaplice do Českých Budějovic české děti, matky a starce. Zůstali jen čeští
zaměstnanci pošt a železnice. Po odjezdu Čechů tímto vlakem přepadl freikorps družstva
Stráže obrany státu pozorovacího sledu na
hranici a zanedlouho se přestřelka přenesla i
do Vyššího Brodu. Ze střech a oken stříleli němečtí záškodníci.
Ve středu 28. září 1938 N. Chamberlain upozornil v dopise A. Hitlera, že „vše podstatné
může dostat bez války a bez odkladu.“ Na
Mussoliniho výzvu dal Hitler souhlas ke schůzce představitelů Německa, Itálie a Francie v
Mnichově. Ve čtvrtek 29. září 1938 se situace
zhoršila. Vyčerpané československé jednotky
již nemohly udržet svá bojová stanoviště.

František Papoušek, který byl na loučovickém

dne, když se setmělo, šel jsem na druhý ko-

Dne 29. září 1938 podepsali Hitler, Musso-

nádraží přednostou, vzpomínal na 29. září

nec nádraží k remízu, usedl na kámen a pozo-

lini, Chamberlain a Daladier v Mnichově pro

1938 v kronice Českých drah takto: „...Večer

roval. Za malou chvíli slyšel jsem kroky blížící

naši zemi potupný diktát o odtržení českého

připochodovali němečtí hasiči ve dvojstupu,

se k vile sousedící s nádražím, poté klepání na

pohraničí a připojení Sudet k německé Říši. O

seřadili se na nádraží, dva vystoupili a velitel je

okno a německé radostné volání. Tati, kdybys

den později, 30. září 1938, československá vlá-

ustanovil co stráž ku hlídání nádraží. Na dotaz

byl v noci ze spánku probuzen, tak se nelekej!

da mnichovský diktát přijala. Francie a Anglie

správce stanice pana Hrubého co to má zna-

Budou to naši osvoboditelé, kteří přijdou z Ra-

se domnívaly, že zachránily mír, Hitler a sudet-

menati, mávl rukou a řekl: Kdyby vás někdo

kous a Adi také. Byl to jejich syn, který prchl

ští Němci jásali nad snadno dosaženým cílem

přepadl, aby vám nebylo ublíženo. A ostatní

před naší mobilizací přes hranice, jako všichni

bez boje a Češi, zvláště vojáci a ti, co museli

odešli. Na dotaz na naší četnické stanici byli

Němci z Rakous. Bylo mi jasné, co znamená ta

utéct z pohraničí, byli plni smutku, zklamání

tito bezbranní, ježto český velitel z Prahy chví-

hasičská stráž na nádraží, spravil jsem všechny

a nejistoty.

lemi hlásil: Buďte klidní, setrvejte na svých

železničáře, četníky a ostatní Čechy, kteří zde

místech a vyčkejte dalších rozkazů, nepřátel

ještě s námi zůstali a netrpělivě očekávali, co

se nelekejte, na množství nehleďte. Téhož

se bude dít do rána...“

Zdroj: František Schusser
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TŘEBOŇSKÝ ZÁMEK A SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
Jednodenní autobusový výlet pro seniory
Termín: 26. 9. 2020 (sobota)
Odjezd: v 6.30 hod od Obecního úřadu Loučovice (6.15 hod sraz v Senior klubu – výběr poplatku)
Návrat: cca 18 hodin
Účastnický poplatek: 100,-Kč (vstupné osoby nad 65 let), držitelé průkazu ZTP a ZTP/P zdarma
Třeboňský zámek patří k největším zámeckým
komplexům v České republice. O jeho rozsahu svědčí
více než 100 obytných místností. Budovy Třeboňského
zámku tvoří západní čelo Masarykova náměstí, na
které zámecký areál plynule navazuje. Renesanční
zámek se nachází na místě, kde stával původní panský
dvorec, poté tvrz a později kamenný hrádek. Roku
1562 zasáhl hrad požár, který se rozšířil z hořícího
města. Tehdejší majitel panství Vilém z Rožmberka
proto zahájil přestavbu hradu na renesanční zámek a
další majitel panství Petr Vok ji dokončil. Roku 1660
získali zámek Schwarzenberkové, kteří po třicetileté
válce navrátili zámku zašlou slávu. Navštívíme
prohlídkovou trasu A – Rožmberské renesanční
interiéry. Tato prohlídková trasa, která byla reinstalována v roce 2009, nám připomíná dobu posledních
Rožmberků, Viléma a Petra Voka.
Po prohlídce bude následovat individuální prohlídka
města Třeboň, včetně účasti na Svatováclavských
slavnostech aneb Podzimní oslava patrona Země české,
pivovarníků a vinařů – tradiční oslavu svatého Václava.
Kromě tradičního trhu na Masarykově náměstí, které
těsně přiléhá k areálu zámku, bude v tento den i bohatý
kulturní program. Po celý den bude probíhat řemeslný
trh, prezentace bavorského regionu Freyung Grafenau,
prezentace
regionálních
potravin
Jihočeského kraje, k dispozici budou gastronomické
speciality, ochutnávky výrobků Pivovaru Regent
a Bohemia Sekt.

Je možné navštívit i hrobku Schwarzenberků,
nacházející se v anglickém parku na břehu rybníka Svět.
Následuje odjezd směr Loučovice cca v 17.00 hod.
Zájemci se mohou přihlásit k účasti na výlet na Obecním
úřadě Loučovice, vhozením přihlášky do poštovní
schránky Senior klubu v přízemí budovy čp. 51.
Organizační zajištění a dotazy:
Mgr. Pavla Vachová tel: 601 349 663
pecovatelky@loucovice.info

(v pracovní dny v době od 8 – 10 hodin) nebo

e-mail:

Přihlášky budou přijímány do 19. 9. 2020.
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OBEC LOUČOVICE
pod záštitou starosty obce
pořádá

Veřejnou sbírku pro Dětský klub Čertík
dětského vybavení a hraček
(pro děti ve věku 0 – 15 let)
Místo sběru: Obecní úřad Loučovice (přízemí - tělocvična)
Termín konání: sobota 22. 8. 2020 a 12. 9. 2020 v době od 12.00 – 18.00 hod
(dle individuální dohody možný jiný den odběru)
Máte doma již nepoužívané vybavení dětských pokojů, hraček, školních pomůcek – pastelky, atd., stolních her, knih, stavebnic a dalších zábavných
sad v dobrém a funkčním stavu, které již nevyužijete a chcete udělat dobrou věc? Budeme rádi, pokud nám tyto věci darujete a my těmito věcmi
vybavíme nový Dětský klub Čertík v Loučovicích. Vybavení bude sloužit dětem, rodičům a prarodičům, kteří přijdou do klubu trávit svůj volný čas.
V případě rozměrnějších předmětů či většího množství potřeb je možný odvoz přímo od Vás námi!
Předem děkujeme za dary.
Dotazy na tel. čísle: 601 349 663 (případné odvozy věcí)
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