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Vážení čtenáři...
Dny se nám zkracují a příroda se pomalu začíná oblékat do podzimních barev. Pro mnohé
je toto období, díky nevlídnému počasí, velmi
pochmurné, ale věřím, že díky velkému množství akcí, které se budou v naší obci konat, bude
tento čas překonán bez špatných nálad. Přiznám se, že dostat veškeré akce do toho vydání
zpravodaje nebylo lehké a musely mu ustoupit
dvě pravidelné rubriky, které se ovšem další
měsíc opět na stránky zpravodaje vrá�.
Rád bych také upozornil na předposlední stranu, kde je informace o slavnostním promítání ﬁlmu Nabarvené ptáče, který se natáčel i v
blízkém okolí. Projekce proběhne v Českém
Krumlově. Bude to velká akce za účas� režiséra
Václava Marhoula a herců. A díky tomu, že tuto
akci pořádá Jihočeská ﬁlmová kancelář a Českokrumlovská televize, tak jsem si dovolil dvě
VIP vstupenky zarezervovat pro jednoho z vás.
Jak tyto vstupenky získat se dozvíte na straně
15.

V říjnu oslaví své krásné jubileum
paní

ČABELOVÁ BOŽENA
ČIŽMAROVÁ REGINA
ČÍŽOVÁ BOHUMILA
HOFMANOVÁ BOŽENA
KORYŤÁKOVÁ BOŽENA
NEVOSADOVÁ HERMÍNA

pan

HAM JIŘÍ
LENZ REINHOLD
ŠTEFKA ALOIS
VACH FRANTIŠEK

František Fazekas

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

Uzávěrka příštího čísla:
18. 10. 2019

LOUČOVICKÝ ZPRAVODAJ
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POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ

Z

ákon o veterinární péči neboli veterinární
zákon prošel v dubnu 2019 novelou, která
nabývá účinnosti s Novým rokem, tedy 1. ledna 2020. Tato novela každému chovateli psa
ukládá povinnost mít psa trvale označeného
čipem, což je povinné i u nás v obci od července roku 2007, přičemž náklady nyní hradí obec
a doklad o čipování vám proplatí na pokladně
obce.
Veterinární zákon i před touto novelou

ukládal povinnost chovateli mít psa naočkovaného proti vzteklině, což dnes považují všichni
za zcela běžné a samozřejmé.
Po datu 1. 1. 2020 bude ovšem na každého nenačipovaného psa nahlíženo jako na psa, který očkování proti vzteklině nemá, ačkoli bude
mít v očkovacím průkazu o tomto očkování
záznam. Zkrátka pes, který nemá čip, nemá
ani úředně platný záznam o očkování proti
vzteklině, a to je problém především ve chvíli,

kdy jeho pes na někoho zaútočí, ať již jde o
člověka, či jiné zvíře.
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, to bývá okolo tří měsíců věku.
Výjimkou jsou starší psi s jasně čitelným tetováním provedeným před 3. 7. 2011, ti nemusejí být mikročipem označení. Jestli má pes
čitelné tetování by s každým majitelem měl
konzultovat veterinář při přeočkování vztekliny.
Mikročip zvýší šance na nalezení psa při jeho
útěku či zaběhnutí, při odchytu psa se čtečkou zjistí výrobní číslo čipu. Nic jiného ale na
mikročipu není! K identifikování psa je tedy
nutné mikročip registrovat v databázi k tomu
určené, kde pod jeho číslem již budou údaje o
majiteli. Samotným čipováním se tedy téměř
nic neřeší. Databází je několik, nejrozšířenější je www.narodniregistr.cz. Po registraci vám
poštou přijde kartička s číslem čipu vašeho
psa a potvrzení, že je čip registrovaný. Národní
registr zvířat neregistruje jen psy, ale i kočky,
koně nebo třeba exotické ptáky. Standardní
cena za registrování bývá do 200,-.
- OÚ Loučovice-

PLYNOFIKACE SÍDLIŠTĚ
16. září proběhla v kulturním domě informač-

fasádě domu.

uhradí obec Loučovice. Pokud si někdo ne-

ní schůzka ohledně plynofikace starého sídliš-

Žadatelé, kteří vyplnili a odevzdali dotazník s

chá přípojku udělat a nepřipojí se ve stano-

tě. Příchozí občané se mohli zeptat na cokoli,

žádostí o vybudování přípojky, budou po zpra-

vené lhůtě, bude na výstavbě požadována

co je v souvislosti s plynofikací zajímalo. Pře-

cování projektové dokumentace kontaktová-

spoluúčast na nákladech v maximální výši 15

devším šlo o úhradu nákladu spojených s vý-

ni a bude jim upřesněno, kde bude kaplička

tisíc Kč. Přesnou částku nyní nelze stanovit.

stavbou přípojek a jejich umístění.

s přípojkou umístěna. Jelikož se bude jednat

Domovní

U každého objektu bude projektantem vyti-

o stavbu na hranici pozemku, je pro územní

lacisi

pované nejvhodnější místo pro umístění pří-

řízení nutný souhlas vlastníka s provedením

Prosíme všechny, kteří mají o přípojku zájem a

pojky. Přípojka bude vždy na hranici pozemku

stavby. K dokumentaci proto budou zájemci

ještě neodevzdali žádost, aby vyplněný dotaz-

obce a vlastníka objektu, pro tzv. finské domky

muset připojit svůj podpis. V případě domů

ník odevzdali na obecním úřadě do 15. října.

je to zpravidla u plotu, kde je nyní i kaplička s

s více vlastníky (obvykle bytové domy), je po-

Po tomto datu nebude již možné další žádosti

elekrickou přípojkou, pro bytové domy je hra-

třeba podpisů nadpoloviční většiny.

akceptovat.

nice pozemku shodná s fasádou domu. Tam

Dále občany zajímala úhrada přípojek. Pan

bude dle potřeb realizována buď samostatná

starosta oznámil, že pokud si vlastník objek-

kaplička jako u rodinných domků, nebo bude

tu nechá vystavět přípojku a ihned se připojí

„skříňka“ s hlavním uzávěrem plynu zřízena na

k odběru zemního plynu, kompletní náklady

plynovod

každý

občan

a

kompletní

musí

zajistit

instasám.

Další informace naleznete na straně 6
- OÚ Loučovice-

Prosíme všechny spoluobčany, kteří mají pronajatý pozemek ve
vlastnictví obce, aby do konce měsíce října zaplatili nájemné pozemků. Smlouvy, které nebudou k 1.11.2019 zaplacené, budeme nuceni
vypovědět. Majetek na pozemcích následně odklidí obec.
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ZASTUPITELSTVO

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČOVICE KONANÉHO DNE 17. SRPNA 2019
OD 17:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU LOUČOVICE
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Usnesení č. 102/2019

Usnesení č. 112/2019

poskytnutí příspěvku na letní soustředění mlá-

nabídku dodavatele na „Nákup vozidla pro

Usnesení č. 98/2019

deže pobočnému spolku Vltavan Loučovice –

zkvalitnění zázemí PS Loučovice“ od f. Porsche

ověřovatele zápisu, p. Hü�nera, p. MUDr.

oddíl kopané, se sídlem 382 76 Loučovice 308,

Bence

IČ 05191840, formou daru ve výši 30000,-Kč.

Usnesení č. 99/2019
program dnešního zasedání doplněný o (vloženo do bodu č. 10 – Různé-diskuse):
•

Žádost

o

pronájem

pozemku

o

pronájem

pozemku

Usnesení č. 103/2019
vyvěšení záměru na pronájem pozemku p. č.

Inter Auto CZ spol. s. r.o., Vrchlického 18/31 ,
15000 Praha 5, ve výši 434 000,-Kč bez DPH a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

Usnesení č. 113/2019
přidělení bytu na č. p. 60 p. H. M.

300/5

č. 202/2
•

Žádost

Žádost

o

pronájem

pozemku

č. 283/1
•

zahrádky. Záměr byl vyvěšen od 3. 5. – 19. 5.
2019.

Zpráva o hodnocení nabídek „Kom-

Usnesení č. 104/2019
vyvěšení záměru na prodej pozemku p. č.
258/1 a části p. č. 180/18

pletní rekonstrukce bytových domů

Usnesení č. 107/2019

v Loučovicích“

pronájem pozemku č. 192/3 p. Z. L. za účelem

Usnesení č. 105/2019

zahrádky. Záměr byl vyvěšen od 24. 6. – 10.

převod pozemků p. J. H.

•

VH přivaděč chladící vody

•

Údržba zeleně – sekání trávy

•

Rozpočtové opatření č. 6, 7

•

Přidělení bytu na č. p. 7

•

Zpráva o výběru dodavatele „Nákup
vozidla pro PS“

•

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

pronájem pozemku č. 202/2 p. K. Z. za účelem

č. 192/3
•

Usnesení č. 106/2019

Přidělení bytu na č. p. 60

7. 2019.

Usnesení č. 108/2019
pronájem části pozemku č.283/1 sl. P. za účelem postavení kotce pro psa. Záměr byl vyvěšen 24. 6. – 10. 7. 2019

Usnesení č. 100/2019

Usnesení č. 109/2019

uzavření smlouvy č. CB-014330041184/001

schvaluje zrušení nabídky na „ Kompletní re-

o věcném břemeni se společností E. ON Dis-

konstrukci bytových domů v Loučovicích“.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
•

Žádost Teplárny Loučovice a.s.

•

Údržbu zeleně v obci – sekání trávy.

•

Rozpočtové opatření č. 6 a 7.

tribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice 7, 380 01 České Budějovice,
IČ 28085400, jednorázová náhrada za zřízení
věcného břemene je 10000,-Kč bez DPH.

Usnesení č. 110/2019
vypsání nového výběrového řízení na projektovou dokumentaci a inženýring na bytové

Usnesení č. 101/2019

jednotky č. p. 64, 67, 68, 69.

koupi vozidla Škoda Yeti za cenu 305000,-Kč

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

včetně DPH od Volkswagen Financial Services,

Usnesení č. 111/2019

občanům nahlédnout do zápisu ze zasedání

Pekařského 6, Praha.

přidělení bytu na č. p. 7 p. J. Ž.

zastupitelstva obce.
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KOPANÁ

INFO ZE HŘIŠTĚ
ROZPIS ZÁPASŮ

I. B TŘÍDA sk. A MUŽI
5.10. 16:00
12.10. 14:00
20.10. 15:30
26.10. 14:00

Roudné
Netolice
Kamenný Újezd
Dříteň

Venku
Doma
Venku
doma

Mladší přípravka
5.10. 11:00
5.10. 12:00

Horní + Dolní
Dvořiště
Křemže + Holubov

16.10. 17:00
16.10. 19:00

Kaplice
Větřní

venku
Křemže
venku
Křemže
doma
doma

Starší přípravka
6.10. 10:00
11.10. 17:00
20.10. 10:00

Horní + Dolní
Dvořiště
Kaplice
Nová Ves - Brloh

25.10. 17:00

Zlatá Koruna

venku

HLEDÁME TRENÉRA MLÁDEŽE

VLTAVAN FEST 2019

doma
venku
Nová Ves
doma

Žáci
5.10. 10:30

Frymburk + Lipno

20.10. 10:00
27.10. 12:00

Zlatá Koruna
Nová Ves - Brloh

venku
Lipno
venku
doma

Dorost
5.10. 10:00
13.10. 10:00
20.10. 10:00
27.10. 10:00

Mladé
Kamenný Újezd +
Velešín
Horní Stropnice +
Nové Hrady
Zliv

Tým gardy Loučovic

venku
doma
Loučovice
venku H.
Stropnice
doma

Děti po zápasu přípravek

Tiskové chyby a změna rozpisu vyhrazena. Aktuální informace najdete vždy na webu www.vltavanloucovice.cz
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NÁHLÁ PŘÍHODA BŘIŠNÍ
ZDRAVÍ

N

áhlou příhodou břišní nazýváme akutní,
život ohrožující stav, zpravidla přicházející

nevolností, pocitem na zvracení nebo zvrace-

dýchací vlna, přítomnost jizev.

z plného zdraví, který se projevuje bolestí bři-

ním, říháním, poruchou odchodu plynů a sto-

b. poslechem: u neprůchodnosti střev může

lice, méně častěji průjmem. Mohou vznikat i

být nápadná zesílená střevní peristaltika či na-

cha a je provázen zpravidla dalšími příznaky,

obtíže související s postižením orgánu jako je

opak naprosté ticho.

jako např. nevolností, pocitem na zvracení či

pálení, řezání při močení, výtok z konečníku či

c. poklepem: při poklepu dochází k bolestivé-

zvracením. Jak rozdělujeme náhlé břišní pří-

genitálu. Z celkových příznaků se u vás může

mu stažení břišní stěny, můžeme takto zjistit i

hody? Náhlé příhody břišní dělíme na neúra-

projevit slabost, malátnost, zvýšená teplota,

přítomnost tumoru či tekutiny v dutině břišní.

zové a úrazové.

zrychlený pulz. Příznaky mohou být méně ná-

d. pohmatem: lékař zjišťuje napětí břišní stě-

a. Neúrazové dále se rozdělují na: 1. zánětli-

padné u starších osob. Obtížné je rozpoznání

ny, tuhost, místo a rozsah bolestivosti, event.

vé do této skupiny patří záněty orgánů dutiny

náhlé příhody břišní u malých dětí.

přítomnost např. tumoru či zvětšené lymfatic-

Vyhledání lékařské pomoci je nezbytné. Lé-

ké uzliny.

kař bude chtít vědět, kdy přesně vaše obtíže

e. per rektum: Vyšetření konečníku. Varující

vznikly, za jakých okolností, jaký je jejich vztah

je nález krve či hlenu ve stolici, bolestivost při

k jídlu, denní či noční době, zda jsou bolesti

vyšetření, napětí svěračů, hmatné útvary v ko-

stálé nebo ustupují a zase se vracejí, zda-li

nečníku. Případně doporučíme gynekologické

jste užili nějaký lék, při které poloze těla ob-

vyšetření, kde hodnotí bolestivost při pohybu

tíže ustávají, dále místo a charakter bolesti.

děložním hrdlem, krvácení, atd. Důležitou roli

Důležité jsou i všechny další doprovodné pří-

hrají i další tzv. pomocná vyšetření, např. krev-

znaky (zvracení, pálení při močení, porucha

ní obraz, sedimentace, hladina zánětlivých pa-

odchodu plynů a stolice, přítomnost krve ve

rametrů, jaterní testy, vyšetření moči.

stolici nebo zvratkách, atd.), u žen jsou důle-

Jaké komplikace mohou nastat (mě se nejzá-

žité informace o periodě, těhotenství, užívání

važněji jeví úmrtí pacienta)? Operace v pokro-

kontracepce, případné vynechání menstrua-

čilém stavu nese vyšší riziko komplikací. Může

ce. Dále všechny předchozí operace. Důležitá

se rozvinout zánět pobřišnice, abscesy, píště-

je informace o užívání léků a alkoholu. Během

le, sepse, selhání plic, poruchy krevní srážli-

vaší návštěvy lékař zjistí váš celkový zdravotní

vosti, život ohrožující krvácení, srůsty v dutině

stav, změří krevní tlak, tepovou frekvenci, de-

břišní, úmrtí pacienta. Včasné rozpoznání náh-

chovou frekvenci, tělesnou teplotu a pečlivě

lé příhody břišní a následná terapie významně

vyšetří břicho, konečník, případně provede

ovlivňují další osud nemocného. Tyto akutní

gynekologické vyšetření (pokud je gynekolog).

stavy vyžadují neodkladné operační řešení.

břišní (zánět žlučníku, slinivky břišní, žaludku,
dvanáctníku, tlustého či slepého střeva, gynekologické záněty). 2. Neprůchodnost střeva
může být způsobena žlučníkovým kamenem,
nádorem, uskřinutou kýlou či srůsty nebo po
operacích, porodech, ledvinných nebo žlučníkových kolikách či při rozvratu vnitřního prostředí. 3. krvácení do zažívacího traktu patří
sem krvácení z jícnových varixů, prasklý žaludeční vřed, mimoděložní těhotenství, trhlina
tepenné výdutě.
b. Úrazové k těmto závažným stavům dochází při vnitřním či otevřeném poranění břicha,
kdy může dojít k trhlině jater, sleziny nebo
žaludku s následným život ohrožujícím krvácením do dutiny břišní. Jak se náhlé příhody
břišní projevují? Zpravidla bolestí břicha, která může vzniknout akutně z plného zdraví jako
krutá, ostrá bolest nebo může začít jako mírná
bolest a postupně zesilovat. Bolest může být
různého charakteru; ostrá, píchavá, tupá, bo-

Jaký může být nález na břiše? Provádíme vyšetření břicha podle tzv. pravidla 5P.

P.S. připomínám očkování proti chřipce běží v

davá, kolikovitá, palčivá, šokující, a může být

a. pohledem: Všímáme si celkového drže-

plném proujdu, vakcíny máme naskladněny.

různé intenzity. Bolest se může šířit i mimo

ní těla, výrazu a barvy tváře, hydratace, ale i

břicho, např. do křížové krajiny, dolních kon-

vzhledu břišní stěny, která může být vtažená

četin či genitálu nebo konečníku. Dále bývá

nebo naopak vzedmutá, může být viditelné i

bolest doprovázena zažívacími obtížemi,

ztužování střevních kliček, barevné změny,

- MUDr. Eduard Benc -
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OKÉNKO OBČANA

V

ážení spoluobčané,
v dnešním okénku se budeme zabývat
poměrně velkou skupinou obyvatel Loučovic,
mezi které patřím i já, a to seniory. Na úvod
několik statistických dat. V Čechách je průměrný věk dožití u žen 81 let, u mužů 75 let.
Lidí starších 65 let je u nás nyní 19%, v roce
2030 se předpokládá, že jich bude 25%. To je
dost velké číslo na to, aby se touto skupinou
obyvatel stát a ostatní instituce důkladně zabývaly.
Obecně se seniorský věk počítá od 65. roku
života. Na některých památkách a akcích však
mívají slevy již od 63 let věku návštěvníka.
Senior, jak již slovo napovídá, je člověk, který již není v pracovním procesu a důchod je
vždy nižší než výdělek. Proto senior rád využije
slevy, které jsou mu různými institucemi nabízeny. Jistě řadu z nich využíváte. Ale není na
škodu si je znovu připomenout.
1.
cestování- máme my důchodci nyní
již hodně levné, ale kdo cestuje na Slovensko,
může ho mít úplně zdarma. Stačí si tam vyřídit průkaz (který vydávají také zdarma), musíte mít s sebou 1 fotografii. Platí i pro občany
jiných států, nejen pro Slováky.
2.
Zdravotní pojišťovny - zaměříme se
na tři nejrozšířenější:
VZP má nejvíce pojištěnců- seniorů- a poskytuje slevu na rekondiční pohybové aktivity
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(Sokol, turistické kroužky) až do výše příspěvku 500 Kč. Nelze čerpat na on-line kurzy.
Pro kuřáky pak poskytuje příspěvek až 2.500
Kč, pokud užíváte prostředek Vareniklin
(Champix), náplasti, pilulky apod. U této pojišťovny platí, že doklad o zaplacení musíte
zaslat vždy do 30. 11. a v den vystavení dokladu musíte dovršit věku 65 let. K tomu je třeba
přiložit žádost o příspěvek z fondu prevence
(běžně volně dostupný u všech pojišťoven při
vstupu, nebo lze stáhnout elektronicky, u lékaře a lékaře z centra odvykání kouření. Další
slevy se týkají očkování, diabetiků apod. Nejsou speciálně zaměřené na seniory, ale mohou je také využít. Veškeré informace získáte
na tel. čísle 952 222 222.
Další pojišťovnou je ZP MV, která jde cestou
slev a výhod u různých partnerských obchodů
a zařízení- sportovních, kosmetických, rekondi
283 002 772, kde se můžete konzultovat přímo s lékařem své aktuální potíže nebo si nechat vysvětlit neznámé lékařské termíny. Dál
tu funguje Klub pojištěnců, také s různými benefity. Oborová zdravotní pojišťovna- jde také
cestou různých slev a výhod, obdobně jako ZP
MV vydává tzv. VITA-KARTU se slevami, VITAshop apod. Mně osobně nejlépe vychází jako
nejpřívětivější k seniorům VZP. Je to ale jen
můj osobní názor.
3.
Senior pas si můžete objednat buď

elektronicky, nebo ve středisku Rady seniorů
v Českých Budějovicích, Žižkova 12 (bývalá
budova Pozemních staveb). S ním dostanete
celou řadu regionálních i celorepublikových
slev,(kolem 3000 slev) včetně slev na pomůcky apod. Zároveň pokud se zaregistrujete (již
323 000 zaregistrovaných), budou vám chodit
tipy na výlety, workshopy, nákupy a to vše se
slevou pro seniory. Pas vám vystaví zdarma.
Nejzajímavější je Senior taxi a Senior mobil.
Telefon na RADU SENIORŮ ČR, organizaci
sdružující nejvíce seniorů v Čechách je 725
534 885
4.
I-senior- internetová aplikace pro
seniory s nápady, tipy, nabídkou půjčování
kompenzačních pomůcek apod.
5.
A nakonec organizace Sue Ryder,
kde se dozvíte o možnostech ubytování v Domovech pro seniory a zapůjčení kompenzačních pomůcek.
Přeji všem seniorům hodně sil do nadcházejících podzimních dnů.
Zároveň děkuji paní Mgr. Vachové, která v Loučovicích se seniory pracuje. Je to práce náročná a není tak vidět jako práce s ostatními
mladšími a mobilnějšími obyvateli naší obce,
o to je však záslužnější.
- Zuzana Mikešová -

Halloweenský karneval pro deti
3. 11. 2019 v dome kultury od 16.00 hodin

V masce vstup zdarma, ostatní 30,-Kc
Úcastí na akci udelujete souhlas s porízením
a zverejnením fotodokumentace své osoby.
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INFO ZE ŠKOLY

Pasování na čtenáře
V pondělí 23. září proběhlo v místní knihovně
pasování na čtenáře. Žáci 2. třídy naší školy
museli panu králi dokázat, že jsou již šikovní
čtenáři. Pan král uznal, že si všichni pasování
na čtenáře zaslouží a všechny pasoval.
- žáci z 2. třídy UKLIĎME ČESKO
V týdnu od 16. do 20.9.2019 se naše škola přidala k celostátní akci s názvem „Ukliďme Česko“. Jednotlivé třídy se ve vybraných hodinách
vydaly po Loučovicích a přilehlém okolí, aby
vyčistily nahromaděný nepořádek a případně odhalily černé skládky. Většina dětí byla
opravdu poctivými sběrači, a tak se podařilo
nasbírat mnoho plných pytlů odpadků. Tímto
chci poděkovat nejen jim, ale také některým
rodičům, kteří velmi pohotově pomohli s odvozem.
I když hlavním úklidovým dnem je sobota
21.9.2019, doufáme, že se péče o čistotu okolí
neomezí jen na jeden týden v roce, ale bude
součástí života nás všech po celý rok.
- V. Š., ZŠ A MŠ Loučovice Poznáváme práci našich rodičů
V úterý 17. září nás pozval na projížďku lodí po
Lipenském jezeře lodní kapitán Robert Míka,
tatínek našeho spolužáka. V rámci dlouhodobého projektu „Co dělají naši rodiče“ jsme se
tentokrát nejenom svezli lodí Adalbert Stifter,
ale mohli jsme si prohlédnout i kapitánský
můstek. Dověděli jsme se mnoho zajímavého o historii výletních lodí na Lipně, o stavbě
přehrady, o bezpečnosti při sportovních aktivitách i odpočinku u vody. Prohlédli jsme si
pobřežní městečka z vody a porovnávali s mapou, kde byl zakreslen tok Vltavy před napuštěním přehrady. Při zpáteční cestě jsme zamávali mořské panně a pozorní žáci tvrdili, že u
ostrůvku zahlédli lipenskou lochnesku. Kdo ví?
Děkujeme panu Míkovi za krásně strávené
dopoledne a možnost poznat na vlastní kůži,
jakou práci dělá jeden z rodičů. Těšíme se, že i
letos se budeme setkávat ve třídě či přímo na
pracovišti našich rodičů, kteří nás naučí něco
nového nebo nám ukáží, kde a jak pracují.
- žáci z 5. třídy Oznámení
Dne 23.11.2019 se uskuteční slavnostní setkání bývalých učitelů a bývalých žáků naší školy
při příležitosti 60. výročí otevření nové školní
budovy. Jeho součástí bude „den otevřených
dveří“ pro veřejnost v sobotu od 10 – 12 hodin
a slavnostní setkání pracovníků v loučovickém
kulturním domě od 16 hodin. Prezentace v
budově školy pro bývalé pedagogy se uskuteční téhož dne od 14-15,30 hodin. Na den
otevřených dveří zveme všechny zájemce o
prohlídku školních prostor, na posezení jsou
zváni všichni současní i bývalí zaměstnanci loučovických škol.
- Zdeněk Vrba, ředitel školy -
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INFORMACE Z ČINNOSTI SENIOR KLUBU LOUČOVICE

V

ážení příznivci Senior klubu Loučovice,
skončilo léto a nastaly krásně vybarvené
podzimní dny, které nám umožňují procházky,
sklízení úrody ze zahrady (pokud se tedy něco
letos urodilo) a postupné připravování se na
zimu. Ani Senior klub nezahálí a přináší vám
informace ze stávající a plánované činnosti
klubu pro období podzimu.
Výlet Senior klubu dne 19.9.2019
Dne 19. září 2019 uskutečnili naši senioři jednodenní autobusový výlet do města Hluboká
nad Vltavou. Přihlášeno bylo 46 účastníků. Byl
to již druhý a zároveň poslední letošní výlet
seniorského klubu. Výlet byl opět finančně
podpořen starostou obce Ing. Janem Kubíkem, za což velmi děkujeme. Prvním naším
cílem byl zámek Hluboká nad Vltavou, kde

jsme shlédli interiér zámku – trasu tzv. Reprezentační pokoje. Poté následovala volná
individuální procházka po městě Hluboká nad
Vltavou. Po obědě jsme se přesunuli do Loveckého zámku a ZOO Ohrada. Pokračovali jsme
prohlídkou Loveckého zámku, kde jsme měli
možnost vidět muzeum lesnictví, myslivosti
a rybníkářství s velkým množstvím krásných
exponátů. Následovala individuální prohlídka
ZOO Ohrada.
I přes počáteční nesnáze před samotným odjezdem se výlet velmi líbil. Počasí nám přálo a
naši senioři si výlet společně užili.
Další zájezdy jsou plánovány na rok 2020 jaro
(zřejmě Pražský hrad) a podzim.
Senior klub vám zároveň připravil na podzim
řadu zajímavých akcí. Na měsíc říjen je v plánu
akce Loučovické jablkobraní se soutěží a také

tzv. Dušičkové tvoření v rámci dne otevřeného
klubu či kurz tvoření „Andělská vánoční dílna“.
Připravujeme pro vás i další sérii vámi velmi
oblíbených lekcí Rehabilitačního a rekondičního cvičení pod vedením fyzioterapeutky Mgr.
et Bc. Kateřiny Berné. Cílem těchto cvičení,
které jsou určeny převážně pro seniory, je
udržet své tělo ve svalové rovnováze. Naučíte
se rehabilitační a rekondiční cviky (i za pomoci různých pomůcek), které si budete moci po
osvojení praktikovat i doma. Potřebné pomůcky ke cvičení budete mít k dispozici v Senior
klubu.
Na zimu plánujeme další akce, které vás jistě
zaujmou. Těším se na další setkávání s vámi.

- Mgr. Pavla Vachová -
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OBEC LOUČOVICE
pod záštitou starosty obce
pořádá
Dobročinnou sbírku

veškerého dětského vybavení pro novorozence až po batolata
(pro děti ve věku 0 – 3 roky)
Místo konání: Obecní úřad Loučovice (přízemí - tělocvična)
Termín konání: sobota 5. 10. 2019 v době od 12.00 – 18.00 hod
Pomozte nám vykouzlit úsměv na tvářích maminek a dětí, kterým do smíchu moc není. Máte doma
jakékoliv dále použitelné vybavení pro novorozence, kojence a batolata v dobrém a funkčním stavu,
které již nevyužijete a chcete udělat dobrou věc? Budeme rádi, pokud nám tyto věci darujete a my je
poskytneme těm nejmenším, kteří to potřebují. Věci budou předány Nemocnici Český Krumlov (věci
budou dále sloužit dětskému oddělení a také maminkám a jejich dětem, které jsou v tíživé životní
situaci). Prosíme o veškeré vybavení, které potřebuje miminko (i nedonošené), kojenec a batole,
včetně jejich maminek.
Co můžete přinést:




Oblečení a obuv pro děti ve věku 0 - 3 roky (i velikosti oblečení pro nedonošené děti) - jakékoliv čisté, nepoškozené oblečení od dupaček, pyžámek,
tepláčků, punčoch, čepiček, body, ponožek, capáčků, šatiček atd. … cokoliv, co potřebuje malé dítě).
Vybavení pro děti - od kojení, přebalování, koupání, spaní, cestování, kočárky, autosedačky, postýlky atd. … (prosíme pouze funkční nepoškozené
vybavení)
Hračky (jakékoliv nepoškozené hračky pro nejmenší)

Co nenosit:


znečištěné, roztrhané či jinak poškozené oblečení a vybavení

OBEC LOUČOVICE
pod záštitou starosty obce
pořádá
Dobročinnou sbírku

dětského podzimního a zimního oblečení a obuvi, sportovních potřeb a vybavení
(pro děti ve věku 3 – 18 let)
Místo konání: Obecní úřad Loučovice (přízemí - tělocvična)
Termín konání: sobota 5. 10. 2019 v době od 12.00 – 18.00 hod
Máte doma oblečení, obuv či sportovní vybavení po dětech v dobrém a funkčním stavu, které
již nevyužijete a chcete udělat dobrou věc? Budeme rádi, pokud nám tyto věci darujete a my
je předáme dětem z Dětského domova v Horní Plané. Prosíme o čisté, vyprané a nepoškozené
oblečení i boty pro podzimní a zimní sezónu pro děti ve věku 3 – 18 let.
Co můžete přinést:




Oblečení a obuv (ponožky, pyžama, spodní prádlo (bavlněné), tepláky, trička
(bavlněná), kalhoty (rifle), mikiny, svetry, boty, bačkory, pantofle, kombinézy,
oteplovačky, čepice, zimní bundy, rukavice)
Sportovní vybavení (boty sálovky, kopačky, trekové boty, funkční prádlo, lyže, běžky,
snowboardy, brusle, helmy …)

Co nenosit:


znečištěné, roztrhané či jinak poškozené oblečení a boty, nefunkční sportovní vybavení
Předem děkujeme za dary. Dotazy na tel. čísle: 601 349 663 (p. Vachová)
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Senior klub Loučovice
pořádá kurz tvoření pro seniory

„Andělská vánoční dílna“

Kdy: 26. 10. 2019 (14.00 – 16.00 hod)
Kde: Senior klub Loučovice (přízemí OÚ)
Obsah kurzu:
Naučíte se pod vedením lektorky paní Aleny Gondekové udělat
vánoční ozdobu „Anděla“ a pracovat s drátkem a korálky.
Materiál na výrobu ozdoby je v ceně kurzu.
Cena kurzu: 100,-Kč/osoba
Maximální počet účastníků kurzu: 15 osob
Na kurz je možné se přihlásit na tel. čísle: 601 349 663
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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Senior klub Loučovice
pořádá

Loučovické jablkobraní
Kdy: 20. 10. 2019 od 14.00 – 17.00 hod
Kde: Senior klub Loučovice (přízemí OÚ)
Vyzýváme všechny hospodyňky, domácí cukrářky a cukráře seniorského věku - upečte jablečný moučník podle vaší
oblíbené receptury a zúčastněte se naší soutěže.
Na co se můžete těšit:
Soutěž „O nejlepší jablečný moučník“ (vzorky moučníků jsou přijímány v době od 13.00 – 14.00 hod)
Pokus o nejdelší jablečnou slupku (z oloupaných jablek si uděláme mošt) – doneste si vlastní škrabky
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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Dne 12. října 2019 proběhne v českokrumlovském kině Luna
slavnostní promítání ﬁlmu Nabarvené ptáče za účasti režiséra
Václava Marhoula a herců. Na tuto akci budete moci vyhrát
dva VIP lístky. Sledujte náš facebook, kde se dozvíte od 7.10.
podrobnosti.
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DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK
VE ZBRUSU NOVÉ AULE
Studenti Střední odborné školy strojní a elektrotechnické
ve Velešíně budou moci již brzy využívat zbrusu novou
odpočinkovou zónu ve vstupní hale budovy

VY
ZPRÁ ELU
G
Z EN

Společnost ENGEL již několik let úspěšně spolupracuje se Střední odbornou školou strojní a elektrotechnickou ve Velešíně. Řada studentů vykonává odbornou praxi v kaplickém
závodě, proto se vedení školy a závodu dohodlo na dalším společném projektu, a to zmodernizovat aulu.
Rekonstrukce je téměř u konce. Studenti budou moci prostřednictvím tří obrazovek nahlédnout pod střechu závodu, podívat se, jak to vlastně vypadá ve výrobě, dále se mohou
například seznámit se systémem benefitů pro zaměstnance, a to včetně ukázky záběrů
z jedné z letních akcí organizovaných v areálu firmy.
Vedení společnosti ENGEL věří, že bude odpočinková zóna hojně využívána, studenti zde
budou čerpat síly a třeba i informace, díky kterým se rozhodnou vykonávat odbornou
praxi právě v Kaplici.

Administrativní budova kaplického ENGEL závodu

3D model zrekonstruované části auly velešínské školy

Student oboru Elektromechanik pro stroje a zařízení na praxi v závodě

Máš chuť se k nám připojit?

Stav se u nás, zašli životopis nebo zavolej na naše personální oddělení. Těšíme se na setkání!

Karel Vinš

+420 380 386 736

karel.vins@engel.at

www.fb.com/ENGELCZkariera
www.engel.cz

