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REVITALIZACE KAPLIČEK STUDIE
Tentokrát se v rubrice TÉMA
zaměříme na studii o revitalizaci Kapliček a okolí.
Představíme Vám stručnou
historii a plány do budoucna
s touto oblastí.
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Vážení čtenáři...

BLAHOPŘÁNÍ
V srpnu oslaví své krásné jubileum
paní

L

éto nám běží v plném proudu, mnozí
z Vás mají již svou dovolenou za sebou
a některé to ještě čeká. Nicméně jsem rád,
že jste si v tomto mezičase udělali chviličku
na přečtení Loučovického zpravodaje.
V aktuálním čísle Vás čeká opět plno zajímavého čtení z Loučovic a okolí. Představíme Vám také dvě nové rubriky. První je
rubrika Zdraví, do které nám bude přispívat svými články pan MUDr. Eduard Benc
a tou druhou je rubrika Info ze školy, kde se
budeme pravidelně seznamovat s děním
v naší ZŠ a MŠ.
Loučovický zpravodaj zaujal i další přispěvatele, jako je například pan Miroslav Procházka s jeho Šumaváčkem nebo pan Pavel
Mleziva, který nás bude informovat o zajímavostech stolních tenistů z Vyššího Brodu, kde úspěšně působí i loučovické dívky
Eva Pokorná a Tereza Levaiová.
Přeji Vám tedy příjemné čtení a krásně prosluněný srpen.

František Fazekas

pan
		
		
		
		
		

ALENKA OPPOVÁ

		

JAN HUDEC
JOSEF SOJKA
KAREL ČABELA
JOSEF ŠEJVL
VÁCLAV ŠVEC
BOHUMIL MATUŠINEC

Všem výše uvedeným přejeme vše nejlepší, plno
životních radostí a mnoho dalších let spokojeného
života.
RESTAURACE „SOŇA“ STUDÁNKY
hledá do stáleho pracovního poměru

SERVÍRKU
ČÍŠNÍKA
POMOCNOU SÍLU DO KUCHYNĚ
Nástup možný ihned
Bližší informace na tel.: 608 824 004
LOUČOVICKÝ ZPRAVODAJ

periodický tisk územního samosprávného celku obce
Loučovice
Vydává: Obec Loučovice, IČ: 00245984, Registrační značka:
MK ČR E 22951, Datum vydání: 28. 7. 2017 Odpovědný redaktor: František Fazekas, Adresa redakce: Obecní úřad Loučovice, 382 76 Loučovice 51, e-mail: zpravodaj@loucovice.info,
tel.: 380 748 115, Tisk: Typodesign s.r.o., Č. Budějovice. Distribuce: Česká pošta, s.p. Vydavatel není odpovědný za obsah
a pravdivost otištěných inzerátů a vyhrazuje si právo nezveřejnit inzerát, který by jej poškozoval nebo byl svým obsahem
protizákonný. Vychází 12x ročně nákladem 800 ks.
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NOVINKY Z OBCE
NOVÝ TERMÍN SVOZU KOMUNÁLNÍHO NOVÝ PŘÍRŮSTEK PRO JSDH LOUČOVICE
ODPADU
d 1.7.2017 zajišťuje sběr a odstranění směsného komunálního odpadu (popelnice, kontejnery) a svoz
separovaného odpadu společnost KAPEX s.r.o., která vyhrála výběrové řízení. Smlouva je uzavřena na dobu 30
měsíců.
Svoz komunálního odpadu bude probíhat v intervalu

ový přívěsný vozík v hodnotě 50 000,- Kč získali naši
hasiči díky dotaci JČK. Je určen pro přepravu raftu
a materiálu.
foto: JSDH Loučovice

O

N

1x týdně, a to vždy v ÚTERÝ.

Svoz separovaného odpadu (papír, plast) pak v intervalu
1x14 dní. Svoz separovaného odpadu (směsné sklo) interval 1x za 4 týdny.
V případě dotazů nebo problému s vývozem se neváhejte
obrátit na zástupce svozové společnosti.

N
------------

ZAVEDENÍ ODDĚLENÉHO SBĚRU BIOODPADU V OBCI

O

d července 2017 je v obci Loučovice ve spolupráci
s firmou KAPEX s.r.o. zavedena nová služba odděleného sběru bioodpadu. Cílem tohoto projektu je umožnit občanům ukládat zelený odpad (trávu, listí, zbytky
ovoce a zeleniny...) odděleně od komunálního odpadu
a tím zamezit ukládání tohoto odpadu na skládku. Pro
sběr bioodpadu bude po naší obci rozmístěno 30ks nádob o objemu 0,66 m3. Systém odpařování vody a větracích otvorů zcela zamezuje vzniku zápachu. Bioodpad
bude pravidelně svážen.
V období

		

VYHLÍDKOVÁ JÍZDA „DAKAREM“ POD
ČERTOVKOU
enechte si ujít příležitost svézt se v otevřeném vyhlídkovém voze přezdívaném „Dakar“ z Českých Budějovic do Lipna nad Vltavou a zpět! Kdy? Každou středu,
neděli a ve státní svátky od 9. července do 23. srpna.
České dráhy pro vás vypraví zvláštní vlaky s otevřeným
vyhlídkovým vozem „Dakar“, který vám umožní kochat se
krásnou a romantickou přírodou v okolí železniční tratě
Rybník – Lipno nad Vltavou. (Ve vlaku platí běžné jízdné
dle tarifu ČD)

foto: František Fazekas

KAPEX s.r.o.
info@kapex.eu
606 645 079
608 068 433

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

od 1. 4. - do 30. 11. jednou za 14 dní
od 1. 11. do 31. 3. jednou za měsíc

Co do těchto a dalších nádob na tříděný odpad patří, se
dočtete na straně 8.
V případě dotazů nebo problému s vývozem se neváhejte
obrátit na zástupce svozové společnosti.
KAPEX s.r.o.
info@kapex.eu
606 645 079, 608 068 433
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ZASTUPITELSTVO
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 31. KVĚTNA 2017
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e:
Usnesení č. 74/2017
ověřovatele zápisu pana Petra Štěpánka a Stanislava Hackla.
Usnesení č. 75/2017
program dnešního zasedání doplněný o:
• Odměna neuvolněného místostarosty.
• Směna pozemku se Státním pozemkovým úřadem
ČR.
• Prodej Kasáren Martínkov – nabídka.
• Dodatek č. 2 ke Smlouvě o přenechání VO na území
obce Loučovice do nájmu, o jeho provozování a správě uzavřené dne 29. 8. 2011.
Usnesení č. 77/2017
celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Loučovice za rok 2016 bez výhrad ve smyslu § 17 odst. 7
písm. a) z . č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. Zároveň ve smyslu § 13 odst. 1 písm.
b) z. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí, ve znění pozdějších předpisů, přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků vyplývajících ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 provedeným
Krajským úřadem Jihočeského kraje dne 28. 3. 2017:
a)
Skutečný stav účtu 403 – Transfery na pořízení
dlouhodobého majetku k 31. 12. 2015 nebyly doložen –
bude opraveno účetní dokladem.
b)
Přebytkový rozpočet byl schválen jako schodkový – příslušný zaměstnanec obce byl poučen s tím, že
bylo napraveno správným postupem při schvalování rozpočtu obce na rok 2017 (usnesení č. 133/2016 ze dne 21.
12. 2016).
c)
Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění
účetního případu – příslušný zaměstnanec obce byl poučen, lze konstatovat, že bylo napraveno při dalším účetním případu konkrétně Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi obcemi Lipno nad Vltavou a Loučovice
ze dne 10. 10. 2016.
d)
Nebyla provedena inventarizace pasivního účtu
– účetní obce dodá inventarizaci pasivního účtu ve stanoveném termínu.
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e)
Územní celek nedodržel obecné postupy účtování o transferech – účetní obce byla poučena o obecných
postupech účtování o transferech, konkrétně se jednalo
o přijatých finančních prostředcích z dotačního titulu –
zálohy).
f)
Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí – účetní obce doloží
seznam pohybů na příslušných podrozvahových účtech.
g)
Termín k provedení nápravy se stanoví do 31. 12.
2018.
Usnesení č. 78/2017
účetní závěrku obce za rok 2016 s tím, že nezjistilo, že
by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených
podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Usnesení č. 79/2017
smlouvu č. 1040010487/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce,
a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ:
28085400, zatížené nemovitosti p. č. 616/1, 605/1, 589
a 585/1 v k. ú. Loučovice, jednorázová úhrada 10 000 Kč
bez DPH.
Usnesení č. 80/2017
organizační směrnici č. OS-01/2017 o zadávání zakázek
malého rozsahu.
Usnesení č. 81/2017
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o stanovení doby
nočního klidu.
Usnesení č. 83/2017
finanční dar ve výši 1 000 Kč pro Linku bezpečí, Ústavní
95, 181 02 Praha 8, IČ: 61383198.
Usnesení č. 84/2017
počet zaměstnanců zařazených do obecního úřadu na 5
(navýšení o 1 pracovní místo – sociální oblast).
Usnesení č. 85/2017
podání žádosti o směnu pozemku p. č. 374/1 v k. ú. Kapličky o výměře 1014 m2 ve vlastnictví České republiky za
pozemek ve vlastnictví obce Loučovice p. č. 6/5 v K. ú.
Dvorečná o výměře 2 309 m2.

Usnesení č. 86/2017
poskytnutí příspěvku na základě veřejnoprávní smlouvy
pobočnému spolku Sbor dobrovolných hasičů Loučovice,
IČ 65024729, se sídlem Loučovice 6, ve výši 40 000 Kč
podle žádosti ze dne 16. 6. 2017.
Usnesení č. 87/2017
výzvu k podání nabídky na výběr zhotovitele díla s názvem „Rekonstrukce prostor pro otevření nové lékárny“,
zároveň schvaluje složení komise pro otevírání a vyhodnocení nabídek ve složení Anna Vaňková, Petr Procházka,
Luboš Jirka, Stanislav Hackl a Roman Bravenec.
Usnesení č. 88/2017
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o přenechání VO na území obce
Loučovice do nájmu, o jeho provozování a správě uzavřené dne 29. 8. 2011 uzavřené se společností ELTODO-CITELUM, s. r. o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČ
25751018.

Zastupitelstvo obce n e s ch v a l u j e:
Usnesení č. 82/2017
prodej části p. č. 616/1 v k. ú. Loučovice.

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

Anna Vaňková 				
místostarostka				

Ing. Jan Kubík
starosta

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Zastupitelstvo obce r u š í:
Usnesení č. 76/2017
usn. č. 66/2017 ze dne 27. 4. 2017.

zprávu o provedení kontroly kontrolním výborem
dne 16. 6. 2017.
žádost zastupitele Petra Procházky ve věci výše měsíční odměny pro neuvolněnou zastupitelku.

•

Vyměním byt 1+1 v osobním vlastnictví ve Vyšším
Brodě za byt 1+1 nebo 2+1 v Loučovicích. Informace
na tel.: 724 585 834
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RODINNÁ STÁJ COYOTE BLACK

V

bývalé hájence na okraji Loučovic, směrem k Čertově Stěně, se odehrává nejeden zajímavý příběh točící se
okolo koní, dětí a velkých snů. Žije zde cílevědomá ambiciózní paní Růžena Romofová spolu se svými dětmi,
dvěma psy, morčaty a hlavně pěti koni. A jak přiznává, své sny si může plnit hlavně díky velké pomoci dvou mužů.
Pan Vladimír Romof, bývalý manžel, jí pomáhá nejen finančně, ale také například dodává zdarma krmivo pro koně.
Tím druhým mužem je pan Honza, který zastane veškerou těžkou práci a je nápomocen i při práci s dětmi.
Růžena Romofová, pocházející původně z Moravy, se
koním věnuje od mala. Absolvovala také několik zahraničních stáží, kde, jak sama říká, to nebylo vždy snadné.
Nejraději vzpomíná na stáž u známého italského chovatele koní Andrea Martinyho. Zde se naučila nejvíce. Své
dovednosti se s úspěchem snaží předávat i dětem, které cvičí. Ačkoliv děti jsou také její velkou láskou a jejich
úsměv a radost jí dobíjí energii, tak při výcviku působí nekompromisně a leckdy i přísně. Sama podotýká, že i když
nerada, tak jinak to nejde, neboť by to mohl být veliký
hazard se zdravým svěřených dětí.

Paní Romofová si také celkem zdárně pohrává s myšlenkou agroturistiky. Což je jeden z moderních a nenásilných
způsobů, jak přilákat turisty do Loučovic. Momentálně
je vše ve fázi drobných příprav a upřesňování si plánů
a financí.

Koně paní Romofové
Své schopnosti a velké srdce dokazuje i v rámci hipoterapie, které se také aktivně věnuje. O skvělých výsledcích její práce s handicapovanými dětmi není pochyb. Za
všechny uveďme jako příklad malého Matýska Lüftnera
z Loučovic. Matýsek trpící postižením, které se nazývá
Syndrom Dravetové, se již při druhé návštěvě posadil na
koně, což je obrovský úspěch. Názory odborníků byly, že
Matýskovi to potrvá nejméně jeden rok, než takový pokrok udělá. A vzhledem k jeho úsměvu, který rozdává při
terapii na každé strany, budou další pokroky brzy následovat.
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Coyote Black – zakladatel, který dal i název celé stáji. Je
to miláček všech dětí. Je mu již 19 let, ale pořád je duchem puberťák. Je to Foxtrot, mimochodník, pocházející
z Missouri. Přesto, že né vždy byl hodný a klidný, dnes je
z něj úžasný charakterově bezchybný kůň, s obrovským
srdcem, duševní silou a láskou k dětem a majitelce.
Kori – 18 letá klisna, Huculka, která byla koupena z ne
zrovna dobrých podmínek. Je tvrdohlavá (což k tomuto
plemenu patří), ale také moc hodná. Je to sice lenoch,
který se moc k práci nemá a občas to dokáže dát i najevo,
ale neublíží a trpělivě odveze téměř každého. Brzké vyšetření brzy snad potvrdí březost.
Enny Gray – teprve 4 letá klisna osobně dovezená z Irska.
Je to Irský cob a přestože je mlaďounká, tak je úžasná,
má bezvadný charakter a rychle a ráda se učí nové věci.
Je připravována pro dceru paní Romofové do menších
soutěží.
Jurášek – Shetlanský pony, je mu 7 let. Byl koupen jako
4 letý, kdy žil mezi kozami a ovcemi. Krmili ho zbytky, neznal ohlávku a byl to pěkný divoch. Částečně vzdorovitý
zůstal dodnes, ale holčičky na něm jezdí a trénují ho.
Argey – mini Shetlanský pony, je mu 10 měsíců a pochází
z Anglie. Není na ježdění, pokud zdraví dovolí, tak bude
na výstavy a show pro děti.

SDC ŠUMAVÁČEK ZAHAJUJE 29. TANEČNÍ
SEZÓNU

V
Mezi svěřenkyně paní Romofové patří její dcera Sofinka
a Andrejka Hošková. Holčičky čekají příští rok zkoušky
ZZVJ (základní zkoušky výcviku jezdce), které obnášejí:
• teorii znalostí o koních
• parkur
• drezurní úlohu
• předvedení koně na ruce

Šumaváčku jsme ukončili 28. taneční sezónu. A musím
zkonstatovat, že byla velmi příjemná a že jsme ji rozhodně neprolenošili. Začala již na konci srpna návštěvou
víkendové akce v Salzburku s nejzkušenějšími členy našeho spolku, pro které byla určena i akce ve Vídni. S méně
zkušenými a mladšími začátečníky jsme navštívili několik
víkendových seminářů v ČR. K tomu pravidelné čtvrteční
schůzky – to vše dokázalo i nejmladší členy krásně rozhýbat a ukázat jim, že existují i náročné choreografie. Profesionální lektoři, které jsme si na akce zvali, aby na nich
kromě mne vyučovali, přiblížili dětem kromě moderního
square dancingu a tradičních country tanců i jiné příbuzné taneční směry zařazované u nás do „škatulky“ country. Především to byly mexické tance, lidové tance Čech
a Moravy a Line dance.

Andrejka při výcviku

Neodpustili jsme si ani uspořádání 27. ročníku CSDCTS.
Za touto tajuplnou zkratkou se skrývá Celostátní setkání
dětských country tanečních souborů. Jedná se o nejstarší
víkendovou dětskou country taneční akci u nás, kterou
jsme v roce 1991 v Loučovicích odstartovali velké Československé country taneční hnutí. Od té doby ji pořádáme
pravidelně každý rok, tančí se v několika halách najednou, vyučuje celá řada špičkových lektorů od nás i ze Slovenska.

Zkoušky ZZVJ

Sofinka při výcviku

Jak se na zkoušky těší, nám pověděly holky sami:
Sofinka:
„Ze zkoušek mám trošku strach, jelikož se bojím překážek
na parkuru. Ale ostatní zvládám již dobře, takže se hodně
těším.“
Andrejka:
„Já se také malinko bojím překážek na parkuru. Ale věřím tomu, že to jistě ještě vytrénuji. Na drezuru se těším
nejvíc.“

Poděkování

Text a fotografie:
František Fazekas

Dobrý den,
chtěla bych poděkovat paní Růžence Romofové za skvělou práci s mým synem Matějem. Matýsek se ze začátku
hrozně bál, nechtěl se ke koním přiblížit, natož aby si na
něj sednul. Díky krásnému přístupu a velké trpělivosti
paní Růženky, se Matýsek postupně přestal bát koníků.
Po pár týdnech se podařilo posadit Matěje nejdříve na
malého koně Juráška a vzápětí na velkého Blacka. Což
je pro mne velký zázrak. Paní Romfová nejen že rozumí
koním, ale i nemocným dětem a to málokdo dokáže.
Jitka Lüftnerová

Oficiální tečkou pro zakončení osmadvacáté sezóny bylo
slavnostní předávání vysvědčení a odměn v červnu. Tou
neoficiální pak červencové soustředění s již třetím ročníkem mezinárodního setkání, na které jsme si pozvali lektora Davida Dvořáka z Prahy. Kromě něj a několika tanečníků z Čech i Moravy, přijeli i tanečníci ze spřátelených
klubů z Vídně, Salzburku a několika německých klubů.
A co nastávající 29. sezóna? Ta začne opět srpnovým výjezdem našich nejzkušenějších členů na víkendové soustředění do Salzburku. A 7. září ji pak rozjedeme naplno
první pravidelnou schůzkou. Pokud byste měli o naše aktivity zájem, můžete s námi tančit každý čtvrtek od 15.00
do 18.40 (čas odchodu je závislý na pokročilosti) v malé
tělocvičně ZŠ ve Vyšším Brodě. Klub je určen především
dětem (minimálně od první třídy, ale na složitější a zajímavé contra tance či moderní square dancing přijímáme
i starší tanečníky včetně dospělých). V případě zájmu je
však potřeba začít klub navštěvovat již od první schůzky,
výuka jde svižně dopředu a později již není možné naučené věci dohnat.
Více informací najdete i na www.sumavacek.cz .
- Miroslav Procházka -
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PLASTY

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT
 PET lahve, sáčky, fólie, polystyren, plastové nádoby, kelímky, výrobky z plastů
 Plastové trubky, podlahové krytiny, plastové nádoby od olejů a chemikálií

PAPÍR

 Krabice, karton, lepenka, noviny, časopisy, reklamní letáky, obálky, sešity, kancelářský papír
 Pleny, hygienické potřeby, mokrý, mastný a znečištěný papír

SKLO

 Skleněné lahve od nápojů, skleněné nádoby, tabulkové sklo
 Varné a laboratorní sklo, keramika, porcelán, zrcadla, drátěné sklo, autosklo

BIOODPAD

 Listy a nať ze zeleniny, slupky a zbytky ovoce a zeleniny, zvadlé květiny, rostliny z květiná-

čů, čajové sáčky, kávová sedlina včetně papírových filtrů, skořápky od vajec, tráva, listí, plevel,
piliny, popel ze dřeva, spadané ovoce, drobné větve keřů a stromů
 Živočišné zbytky, kosti, maso, uhynulá zvířata, tekuté zbytky jídel, velké kusy dřevěného

odpadu, pleny, obvazy, textilie, plasty, kovy, sklo, zem z výkopů, stavební suť

ELEKTRO

 Baterie a drobná elektrozařízení jakou jsou např. kalkulačky, rádia, telefony, elektronické
hračky apod.

 Televizory, monitory, zářivky, úsporné žárovky, velké domácí spotřebiče (ledničky, pračky

apod.)

TEXTIL

 Veškeré oděvy, boty, hračky, kabelky, bytový textil, prostěradla, přikrývky, povlečení atd
 Mokré, plesnivé a znečištěné věci, ústřižky látek
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INFO ZE ŠKOLY
ZŠ A MŠ LOUČOVICE NABÍZÍ
•

Ve spolupráci s obcí Loučovice nabízíme úhradu školních potřeb pro žáky 1. - 3. ročníku ve výši 500,- Kč
ročně.

•

Uplatnění žáků v některém z kroužků včetně kroužků
doučovacích.

•

•

•

Škola má velké zkušenosti se vzděláváním žáků se
vzdělávacími nebo výchovnými problémy a s jejich
začleněním do speciální třídy a do běžných tříd.
V minulém školním roce například pracovalo s těmito žáky 6 asistentek pedagoga.
Škola nabízí vstřícné prostředí, dobrý vztah pedagogů s žáky i rodiči, výborné materiální vybavení. Ve
většině tříd jsou interaktivní tabule s přístupem na
internet. Všichni vyučující mají zkušenosti s využitím
této techniky.
Pro dojíždějící žáky zajišťujeme přednostní umístění
do Školní družiny.

•

Pronájem tělocvičny a hřišť s umělým povrchem pro
veřejnost.

•

Stravování pro cizí strávníky ve školní jídelně.

PŘIPRAVUJEME
Ve spolupráci se zřizovatelem a DDM Český Krumlov připravujeme zřízení odbočky DDM v Loučovicích v prostorách bývalé ZŠ praktické.

NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
•
•
•

Vyučující 1. stupně, Ma, Bi, Dě, Nj, Čj
Asistent pedagoga
Chůva do MŠ

Kontakt:
Základní škola a Mateřská škola Loučovice
Loučovice 231, Loučovice, 382 76
e-mail : reditel@zsloucovice.cz
tel.: 721 868 424

PRVNÍ VYSVĚDČENÍ

D

en pro slavnostní předání vysvědčení letos připadl
na pátek 30. 6. 2017. Někteří se těšili, jiní méně, ale
kdo se těšil asi nejvíc, byli ti nejmladší - letošní prvňáčci.
Žáčci z třídy vlčků pana učitele Jonáše, si hrdě odnesli své
první vysvědčení. Nezbývá než jim přát, aby jim všechna
budoucí vysvědčení z dalších tříd udělala přinejmenším
stejně takovou radost, jako to letošní a aby na sebe mohli
být i v dalších letech právem pyšní.

foto: ZŠ a MŠ Loučovice

- Monika Slabihoudová -
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TÉMA
REVITALIZACE KAPLIČEK - STUDIE
•
•

•

•

Území na pomezí Čech a Rakouska vyniká významnými přírodními a estetickými hodnotami.
Obce a osady vznikaly od druhé pol. 13. stol. Farnost
Kapličky zahrnovala dvanáct, dnes již z velké části
zaniklých, obcí: Adámky, Dobříň, Frantoly, Hodoň,
Hřbítek, Hvězda, Krásná Pole, Lhota, Lipová, Loučovice, Mlýnská a Nové Domky, a byla jejich přirozeným
centrem.
Založení papírny v Loučovicích v 80. letech 19. stol.
způsobilo nárůst počtu obyvatel a prudký rozvoj území. Většina obyvatel byla německé národnosti a byla
po druhé světové válce odsunuta.
V roce 1959 byly zcela uzavřeny státní hranice a hned
za Loučovicemi začínala železná opona.
archiv Loučovice-Historie.cz

půdorys kostela/návrh kaple
hláska/rozhledna

Schématická situace s obrysy zaniklých nemovitostí

Stávající vojenská hláska bude přeměněna
na rozhlednu

Obec Kapličky:
• Historie obce sahá hluboko do středověku, min. do
roku 1278, kdy obec vznikla u tzv. Helfenbergské cesty, spojující Altenfelden a Vyšší Brod.
• Již před rokem 1306 zde stával kostel, zasvěcený sv.
Janu a Pavlu.
• Kapličky byly centrem farnosti a sídlem rychty sdružující 12 okolních obcí, kdy vrchností byl vyšebrodský
klášter, později se Kapličky staly svobodnou obcí.
• Kolem roku 1530 bylo v samotných Kapličkách již 13
usedlostí a sklárna.
• Starou svatyni nahradila roku 1896 mohutná trojlodní neorománská novostavba.
• V roce 1921 měly Kapličky cca 200 obyvatel a stálo
zde 28 domů a usedlostí.
• Po druhé světové válce došlo k vystěhování původního obyvatelstva.
• Po vzniku hraničního pásma byla vesnice zcela odstraněna.
• Poslední zničenou stavbou byl v roce 1959 farní kostel.
• Po roce 1989 byla obec opět zpřístupněna.
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foto: František Fazekas

Kovová konstrukce hlásky bude doplněna točitým schodištěm se dvěma odpočinkovými plošinami a zábradlím
z nerezové sítě. Výstup na vyhlídkovou plošinu ve výšce
20,7 m bude zastřešen. Celková výška rozhledny bude
26,2 m.

Další proměny oblasti
•

Pomocí kamenného soklu bude vymezena historická
stopa kostela, fary a školy. V místě zbořeného kostela
je navržena kaple s umístěním informační desky.

•

Krajina bude znovuobjevená systémem pěších, běžeckých a cyklistických tras, navazujících na rakouskou stranu a kopírujících původní cesty.
Navržené turistické a cyklistické trasy budou propojeny s rakouským areálem Sternstein.
Kolem rašeliniště bude upravena naučná stezka (na
mapě jsou zvýrazněny zaniklé obce a osady, kterými
„po vrstevnici“ prochází navržené trasy).

•
•
Srovnání původního kostela a hlásky

ATELIER 8000 spol. s.r.o.

Návrh rozhledny/hláska

- faz -
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HASIČI
Požár v Loučovicích, dům čp. 91

P

rofesionální hasiči ze stanice Frymburk a dobrovolní
hasiči obcí Loučovice a Vyšší Brod zasahovali v Loučovicích u bytového požáru. Požár zasáhnul přízemní byt
dvoupatrové bytovky. Hasiči jej dostali po deseti minutách hašení pod kontrolu, další dohašování zabralo přibližně hodinu.
Vyhořelý byt následně zajistila Policie ČR, u požáru byl
přítomen starosta obce. Vzniklá škoda činí 200 000,- Kč,
příčina vzniku požáru je v šetření.

foto: JSDH Loučovice

por. Ing. Vendula Matějů
tisková mluvčí HZS Jihočeského kraje

Sbor dobrovolných hasičů Loučovice
Vás srdečně zve na

MEMORIÁL ŠTĚPÁNA ĎURČI
Soutěž družstev v požárním útoku

V sobotu 9. září 2017 na hasičském hřišti u teplárny
Začátek soutěže ve 13:00 (od 12:00 prezentace)
Po celý den bude k poslechu hrát reprodukovaná hudba
Občerstvení zajištěno
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HISTORIE
19. STOLETÍ V LOUČOVICÍCH

C

elá oblast z Vyššího Brodu až po Lipenský zdvih byla
v první polovině 19. století velmi špatně sjízdná, až
v roce 1857 se z důvodu transportu těženého dřeva započalo s výstavbou lepší a širší silnice pro povozy. Stavba této
silnice byla ukončena v roce 1864 a vedla až do Výtoně.
Přes Vltavu šly dva velmi jednoduché
můstky, jeden byl v místě starého hamru v dolních Loučovicích (naproti Kiliánu) a druhý pak u Lipenské zdviže (počátek Lipenské přehrady). Tyto
můstky si ti, kteří je potřebovali, stavěli sami. Také je museli často obnovovat a to proto, že je brala velká voda.
Pokud místní obyvatelé potřebovali zajet do
města, jezdilo se vlakem. Většinou se jezdilo do Lince
nebo do jiného cíle v Horním Rakousku. Do Č. Budějovic se jezdilo velmi vzácně. Nastupovalo se ve stanicích
Vyšší Brod - Rožmberk vzdáleném 20 km nebo v Rybníku vzdáleném 24 km a ještě jedna možnost byla z Černé
též 24 km, ale tam odtud se jezdilo jen, když bylo třeba
něco vyřídit v horní části Šumavy. K těmto stanicím se
lidé dostávali pěšky. Dnes se nám jistě zdá, že je to daleko, ale tenkrát byli místní obyvatelé zvyklí chodit opravdu velmi dlouhé trasy pěšky. Většinou takového člověka
doprovázel ještě někdo z rodiny nebo přátel, aby mu
pomohli nést zavazadlo. Vyprovázející tuto cestu museli
tak ujít dokonce dvakrát. Ještě existovala jedna možnost
se do stanic dostat a to poštovním vozem, ale ten tudy
projížděl jen jednou denně z Výtoně do Vyššího Brodu
a dále do Rybníka a jeho kapacita byla velice omezená.
Výdělečná činnost v této oblasti byla zaměřena
především na práce spojené s těžbou dřeva, tudíž tu byli
hlavně dřevaři a voraři. Dále pak tu žili kameníci, smolaři nebo uhlíři. Obdělávání půdy bylo provozováno jen
v malém a to spíše na přilepšenou. Důvodem byly velmi
špatné podmínky k pěstování, protože je zde nesmírně
kamenitá půda a z té se víc nedokázalo získat. Dříví z lesů
stahovali sedláci nebo dopravci pomocí koní a volů. V zimě
se používaly k tomuto účelu speciálně upravené saně.
V každém případě bylo důležité, aby byla doprava levná
a k tomu dopomohla i Vltava. Krátké dříví se dalo plavit, ale
dlouhé dříví, které se vázalo do vorů, se muselo rozdělat
a z vody vytahovat. Dělo se tak u Lipenské zdviže a to na
více místech k tomu určených. Klády se z vody vytahovaly
pomocí háků s řetězy a po jejich vytažení se odtáhly dále
na určené místo, kde se hromadilo. Odtud se pomocí speciálně zhotovených dlouhých vozů nebo dlouhých saní
a koňmi transportovalo do Vyššího Brodu. Tam se z nich
opět vázaly vory, které se mohly plavit až do Prahy, nebo

ještě dále po Labi. Plavení dřeva bylo možné jen v letních
měsících, ale protože ho bylo opravdu velké množství,
byl jeho transport do Vyššího Brodu provozován celoročně. Kamenité dno Vltavy v oblasti Čertovi stěny neumožňovalo plavení vorů, ale pokud byl dostatek vody,
plavily se kritickou částí jednotlivé kmeny. Když se při
tom kmeny zaklínily, museli je dělníci uvolnit a to znamenalo při vysokém stavu vody obrovské nebezpečí.
Ne jeden z těchto dělníků skončil v proudu divoké řeky,
který jej strhl sebou a nebylo již pro něj záchrany. Tento složitý, úmorný, nebezpečný transport a pro majitele
především nákladný se snažili tito vyřešit již dříve jiným
způsobem. Tak např. za Wiléma z Rožmberka se uvažovalo o odstraňování překážek a dokonce na některých
místech k tomu i došlo. V roce 1760 se pomocí odstřelů
v místě Čertovi stěny vytváří 760m dlouhá a 7,5 až 9,5m
široká průrva. Inženýr Rosenauer ve službách hraběte
Schwarzenberka v roce 1780 přichází s dalším nápadem a to vybudovat plavební kanál, ale k jeho uskutečnění pro nedostatek financí, nedochází. Až v roce 1902
se nad Vyšším Brodem ve spojitosti s elektrárnou firmy
Spiro částečně plavební kanál podle Rosenauera buduje.
Pomocí matrik můžeme dnes již od roku 1642
resp. 1664 zjistit jména obyvatel v okolí, ale je škoda, že
není možné z nich i vyčíst, které domy jim patřily. Důvodem je, že Marie Theresie až v roce 1771 nechala zavést číslování domů. Bylo by to snad možné prostudováním pozemkových knih, ale tyto záznamy jsou sepsány
v různých pozemkových knihách, podle toho, pod kterou vrchnost majitel spadal a to celou věc komplikuje.
K tomu jsou ještě většinou zápisy vedeny buď v latině,
nebo v jazyce německém a psány gotickým písmem.
V roce 1884, kdy do Loučovic poprvé přišel pan Arnošt Porák, celou usedlost Loučovice
tvořilo 40 obytných domů dělících se do tří částí.
Část patřící pod Bolechy: 3 selské usedlosti Fischerbauer – Jakob Binder (vedle hřbitova), Gottfried
Wiltschko (dnešní hasičárna), Mathias König (v blízkosti obce Lipno), 1 malý mlýn Radelmachermühle (původní kamenná vrátnice v továrně ve Sv. Prokopě), 1
dům hajného (Gatermann- poslední domek v lese nad
„Klanerákem“), 30 malých domků a kostel sv.Prokopa.
Část patřící pod Mnichovice: 1 dům hajného s hostincem (Hegerhaus - bývalý hamr) a 1 obytný dům s chlívem Nagl Prokop (nízký domek přes řeku od hasičárny).
Část patřící pod Krásné pole: 1 dům porybného (fara), 1 obytný dům s chlívem (Stockinger - domek u řeky vedle kostela sv. Oldřicha), 1 malý domek
(Nagl Prokop – stál přibližně v místě vodárny nad
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Lachoutovýma – dnes již neexistuje) a kostel sv. Oldřicha.
Loučovice patřily pod 3 farní okrsky a to fara Vyšší Brod, Malšín a Kapličky. Později okrsky spojeny pod
jeden - Vyšší Brod.
Škola se nenacházela ani v jedné části Loučovic. Z pravidla se chodilo do školy tam, kde stál i příslušný farní kostel pro danou oblast. Školáci dostávali však
i povolení chodit do té školy, která byla co nejblíže. Školy pro první stupeň se nacházely ve Vyšším Brodě, Malšíně, Výtoni a Frymburku a později i v Kapličkách a na
Slupečné. V roce 1889 byla zřízena škola i v Kyselově.
Z tohoto přehledu je zřejmé, že děti žijící v Loučovicích

v oblasti dnešní staré elektrárny měly do školy velmi
daleko a tak dostal tesař zde žijící povolení učit. Byl to
člověk, který přišel trochu do světa a měl děti naučit alespoň číst, psát a trochu počítat.
- Loučovice-Historie.cz - Anděla Aquinová -

STOLNÍ TENISTÉ VYŠŠÍ BROD - NA KONCI SEZÓNY DVĚ VRCHOLNÉ AKCE

a Mistrovství České republiky v Havířově ještě nebyly rozdány všechny medaile a stolní tenisté Vyššího
Brodu už nutně museli přemýšlet o dalších dvou vrcholech sezóny.
Na mezinárodní turnaj PRAQUE GRAND PRIX odjelo
hned deset hráčů s různými ambicemi na výsledek. Novopečené šampionky ze čtyřhry Eva Pokorná a Monika
Pařízková vytvořily v soutěži družstev opět skvělou dvojici a na silně obsazeném turnaji, kterého se zúčastnili hráči z osmnácti zemí Evropy, Indie a Angoly obsadily druhé
místo.
Těžké semifinále s polským Mosirem Mislowice a dramatické finále s kombinovanou dvojicí Hanáková- Březinová
hrané ve večerních hodinách však stálo obě hráčky mnoho sil, které pak chyběly v následujícím finálovém dni.
Eva Pokorná podlehla sebevědomé Slovence Činčurové
už v osmifinále.
Když startuje Šárka Procházková v Praze, tak se jí povede
udělat dobrý výsledek skoro vždycky. Tentokrát to bylo
finále útěchy a na bednu si vystoupila překvapivě ještě
jednou. V poněkud výkonnostně nesourodé dvojici s klubovou spoluhráčkou Terezkou Levaiovou z Loučovic dokázala v soutěži útěchy dojít až do semifinále.
LETNÍ OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE v Brně je velmi specifický turnaj. Všichni zúčastnění jsou nominovaní reprezentanti svého kraje. Jen dva nejlepší hráči a hráčky krajů
v kategorii mladšího a staršího žactva mají tu čest, být
u toho.
Je potěšitelné, že v osmičlenné výpravě stolních tenistů
Jihočeského kraje byly hned tři hráčky z Vyššího Brodu.
Starší žákyně reprezentovala Šárka Procházková, kterou
do týmu doplnila ještě Tereza Holubová ze Soběslavi.
V mladších žákyních zastupovaly náš kraj Eva Pokorná
a Andrea Meškánová.
V supermoderní klimatizované sportovní hale Vysokoškolského Kampusu v Brně se Jihočeši rozhodně neztratili. Mladší žákyně obsadily v soutěži družstev čtvrté místo.
Přes tým Hlavního města Prahy se probojovaly mezi nejlepších osm, kde na ně čekaly reprezentantky Pardubického kraje.
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Zde musely otáčet nepříznivý stav 0:2, protože Pokorná nečekaně svůj první zápas prohrála. Ve čtyřhře však
Evička prokázala, že není Mistryní republiky v deblu nadarmo. V zápase s Bačinovou přidala druhý vyrovnávací
bod a všechno bylo na Meškánové. Ve vyrovnaném pětisetovém zápase Meškánová podala fantastický výkon.
Navíc prokázala větší psychickou odolnost a postup s výsledkem 3:2 pro Jihočešky, byl na světě. Nutno dodat,
že utkání, které je běžně odehrané maximálně za hodinu
a půl, trvalo dvě a tři čtvrti hodiny. V semifinále pak utavené holky prohrály s Moravskoslezským krajem a v boji
o bronzové medaile podlehly reprezentantkám Zlínska.
- Pavel Mleziva -

foto: Pavel Mleziva

N

ZDRAVÍ
KLÍŠŤATA A LYMSKÁ BORELIÓZA

M

noho lidí se domnívá, že po kousnutí klíštětem mají
boreliózu, proč tomu tak je? Důvody jsou dva hlavní. Symptomy počáteční i dalších fází LB jsou velmi neurčité, např. únava, mírně zvýšená teplota, bolesti kloubů
a hlavy. Bohužel tyto příznaky jsou i při mnoho jiných
zdravotních problémech. U většiny pacientů je infekce
LB spojena s růžovou vyrážkou. Samo kousnutí, kdy klíště
není nasáklé krví a je odstraněno do 24 hodin, zpravidla
k nakažení nedochází. Výskyt je maximálně u jednoho z
pěti lidí, kteří jsou kousnuti nakaženým klíštětem. U 25 %
lidí v ČR jsou pozitivní protilátky. Často jako následek infekce z minulosti, se kterou si imunitní systém sám poradil. Zde je nutno podotknout, že tyto protilátky se mohou
vyskytnout i v souvislosti s jinými chorobami. Protilátky
mohou zůstat zvýšené na dobu neurčitou a to bez ohledu na úspěšnou antibiotickou léčbu! Mezinárodní studie
jasně dokázaly, že další ATB léčba, zvlášť prodloužená,
pro léčení symptomů nemá žádný smysl, je neefektivní
a navíc nebezpečná.
Závěrem: neexistuje žádný laboratorní test, který by zjis-

til délku trvání infekce, závažnost, prognózu či vyléčení
LB. Pokud máte protilátky, neznamená to, že by infekce
v těle byla. Opakované měření protilátek LB pro posuzování ”aktivity” LB nemá žádné praktické opodstatnění.
Prevence je důkladně se prohlédnout po každém návratu
z přírody a případné klíště zavčasu odstranit.
- MUDr. Eduard Benc -
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