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TÉMA: REVITALIZACE
PARKU U VILY
V tomto vydání zpravodaje Vám představíme studii,
podle které by měla proběhnout revitalizace parku.
Představíme Vám stručně i
to, jak park v historii vypadal a k tomuto stavu by se
měl i přiblížit v budoucnu.
Najdete zde i podrobný popis jaké dřeviny a rostliny by
měly být v parku zasazeny.
Též se zde dozvíte o nových
menších stavbách, které
jsou v parku plánovány.
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Poohlédnutí za silvestrovkým
výšlapem
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Info ze školy:
ZOH ve škole
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Soutěž o skipasy na Lipno
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zpravodaj@loucovice.info

Vážení čtenáři...
Tématem březnového zpravodaje se stala studie o revitalizaci parku. Je nutno podotknout,
že takto výrazný zásah do dřevin, které se vykácely, byl opravdu nutný. Na sociálních sítích
se vyrojila k tomuto zásahu celkem negativní
diskuze, nicméně je třeba si uvědomit, jak by
to asi dopadlo, kdyby padající strom někoho
zranil. Přeci jen si do parku chodí hrát například i školka. A k tomu, aby se nějaký strom
vyvrátil, nebylo zapotřebí ani nijak výrazného
větru. Dále bych rád podotknul, že revitalizace
nepotrvá několik let, či jak dokonce jeden diskutující napsal – 50 let. Tento rok by se měly
odstranit pařezy a upravit terén tak, aby se příští rok mohlo započít se samotnou změnou. A
dovolte mi ještě jednu poznámku – ne, opravdu není nutno v dnešní době sázet stromy od
sazeniček. Doporučuji si vyhledat informace na
internetu, neb v dnešní době jde opravdu sázet
i stromy většího vzrůstu.
Stalo se celkem pravidlem, že v každém čísle zpravodaje přinášíme soutěž o nějakou tu
hodnotnou cenu. Nemůžeme se vždy zavděčit
každému, ale snažíme se, aby ceny byly pestré. V tomto čísle můžete vyhrát dva víkendové
skipasy do areálu na Lipně. A snad neprozradím
mnoho, když Vám slíbím, že v dalším čísle bude
opět soutěž, tentokráte o cenu, kterou ocení
hlavně děti.
To, že Vám přinášíme tak často nějakou tu soutěž, mě přimělo k tomu, abych vymyslel další
možnost, jak se do soutěží zapojit. Ne každý využívá e-mail, takže jsem navrhl technické řešení
tak, abyste se do soutěže mohli zapojit i pomocí
SMS. A protože jsme tak trochu jiný zpravodaj,
tak technické řešení zajišťuje sama redakce Loučovického zpravodaje, to se rovná 0,- nákladů
na tuto službu.
František Fazekas

Uzávěrka příštího čísla:
16. 3. 2018
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BLAHOPŘÁNÍ
V březnu oslaví své krásné jubileum

paní HACKLOVÁ HANA
		
MOROVÁ ANNA
		
VÁVROVÁ MILUŠKA

pan
		
		
		
		
		
		

HOMOLA JAROMÍR
HOUFEK LADISLAV
KRAHULEC JOSEF
MLEZIVA PAVEL
PAPEŽ JIŘÍ
ŠABLA ŠTEFAN
ZIMMERMANN FRANTIŠEK

		
Všem výše uvedeným přejeme vše nejlepší, plno
životních radostí a mnoho dalších let spokojeného
života.
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NOVINKY Z OBCE
ČERPACÍ STANICE V LOUČOVICÍCH

Z

veme Vás k návštěvě nově otevřené čerpací stanice
EuroOil v Loučovicích. Síť EuroOil je největší českou sítí
čerpacích stanic. V současné době disponuje 194 čerpacími stanicemi po celé České republice, což ji řadí na třetí
místo v počtu čerpacích stanic.
Čerpací stanice EuroOil je vybavena moderní prodejnou
s motoristickým a potravinářským zbožím či wifi připojením zdarma. K dalším službám pro zákazníky patří prodej
tlakových láhví s propan-butanem. Jediným dodavatelem
pohonných hmot a vlastníkem sítě EuroOil je společnost
Čepro.
V nabídce jsou následující paliva: motorová naftu OPTIMAL DIESEL bez biosložky, Bezolovnatý benzin Optimal
BA 95 - nové optimální palivo pro Váš vůz, které nabízíme
v síti čerpacích stanic EuroOil. Vlivem nového multifunkčního aditivu má vylepšené vybrané parametry a užitné
vlastnosti. Posledním z řady paliv je BA 98 - což je benzín s
oktanovým číslem minimálně 98.
Otevírací doba čerpací stanice:
do 31. 3. 2018		
7:00 - 17:00
od 1. 4. 2018 		
6:00 - 19:00

najdete v přehledné tabulce v obecně závazné vyhlášce
č.1/2011 obce Loučovice na stránkách obce, splatnost k
31. 3. příslušného kalendářního roku.
Poplatek za užívání veřejného prostranství – poplatník
platí za užívání veřejného prostranství, je povinen ohlásit
správci poplatku ohlásit 5 dní před zahájením užívání VP
(pokud je doba užívání kratší než 2 dny je povinen splnit
ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení), sazby poplatku najdete opět v přehledné tabulce ve výše uvedené
OZV obce, splatnost poplatku – méně než 30 dní nejpozději v den zahájení užívání, více než 30 v den, kdy užívání
skončilo.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů – platí fyzická osoba, která má v obci TP, cizinci
s TP, nebo přechodným pobytem a fyz. osoba, která má
ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k TP žádná fyzická osoba, sazba poplatku 500,- Kč, splatný nejpozději
do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
Platit je možné v pokladně obce Loučovice, nebo převodem č.ú. 1224241/0100 (do poznámky příjmení a účel
platby). Více informací na tel. 380 748 115, 723 091 544.

Těšíme se na Vaši návštěvu v nově otevřené čerpací stanici
EuroOil Loučovice
- Odřej Janáč -

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

MÍSTNÍ POPLATKY
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – odvádí ubytovatel 15,-Kč za každý i započatý den pobytu, splatný do
15ti dnů po uplynutí každého pololetí přísl. kalendářního
roku.
Poplatek z ubytovací kapacity – odvádí ubytovatel 2,-Kč
za každý i započatý den pobytu, splatný do 15ti dnů po
uplynutí každého pololetí přísl. kalendářního roku.
Poplatek ze psů – platí držitel psa (fyzická nebo právnická
osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce
Loučovice). Platí zde povinnost označit psa mikročipem
(obec majiteli proplácí čipování psa). Sazby poplatku

- Jana Račáková -

KADEŘNICTVÍ
Nově otevřené kadeřnictví ve Vyšším Brodě.
Pracovní doba Po-Pá 9-16
po telofonické domluvě možnost mimo pracovní dobu.
tel: 775174282
Náměstí 79
Vyšší Brod, 38273
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ZÁBAVA

foto: Petr Kosina

3. REPREZENTAČNÍ PLES OBCE

strana 4

foto: Martina Veselá
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JSME OBEC PLNÁ AGRESORŮ

M

nohým z Vás možná při čtení titulku vytanul na mysli
obličej některého ze spoluobčanů, tento článek však
nebude o lidech. Bude totiž o našich nejbližších čtyřnohých společnících – psech.
K napsání mě inspiroval nedávný zážitek. Vyšla jsem z obchodu a na mém čekajícím psovi bylo vidět mírný neklid.
Po rozhlédnutí jsem hned věděla, čemu tento neklid připsat – v blízkosti venčil pán štěně huskyho (spíš možná
štěně venčilo pána). Abychom se vyvarovali hned zpočátku nedorozumění, byl to spíš mladý pes, ale ještě ve věku,
kdy chce dovádět jako štěně. Můj tříletý pes je na tom
úplně stejně.
Vyšla jsem si i s nákupem směrem k pánovi a zřetelně se
ho zeptala, zda můžeme za nimi (já a můj pes). Neodpověděl a otočil se, což mě trochu namíchlo. Můj pes začal
kňourat, jak to vždycky dělá, když je poblíž něco, k čemu
se chce dostat. Husky napnul vodítko a vzepřel se směru svého pána, dokonce se postavil na zadní nohy. Pán se
otočil a podíval se na mě, znovu jsem se ho zeptala, tentokrát jestli nechce psy pustit, aby se trochu vyběhali. Řekl
mi, že raději ne, že by si ten jeho pak hrál pořád, opět se
otočil a silou svého psa odtáhl. Můj pes ještě chvíli něco
pobrukoval, ale celkem bez protestů odešel se mnou po
vlastní cestě.

Už po cestě domů jsem přemýšlela, jak tomu huskymu
pomoct... Jinak než přes majitele to samozřejmě nepůjde.
Pokud to budou takto dělat ještě chvíli, vychovají si agre-

POOHLÉDNUTÍ ZA SILVESTROVSKÝM VÝŠLAPEM

D

ne 31.12.2017 jako každý rok byla uskutečněna pěší
výprava k rybníčku tj. Suchá hráz k uctění památky našeho bývalého starosty Pavla Sládka. I přes nepřízeň počasí, se vše vydařilo a všichni jsme byli spokojeni. Tak opět v
tomto roce se těšíme třeba i na nováčky, kteří by se chtěli
k nám připojit...
S pozdravem za všechny účastněné Ehlová Alena
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sivního psa (mimo to jim doma zničí vše, na co přijde). A
přesně to je problém naší obce – psa si tu pořídí každý,
aniž by věděl, jak s ním zacházet. Ze psů vychovávaných
tímto způsobem vyrůstají agresivní jedinci a lidi si to ani
neuvědomují. Ani je nenapadne, že dělají něco špatně.
Klíčem k vychovanému (ne vycvičenému, nepleťme si tyto
pojmy) je socializace. Socializace psa se všemi dvounohými, čtyřnohými, osminohými i beznohými tvory a věcmi.
Jean Donaldson ve své knize o agresi (DONALDSON, Jean.
Od sebe!: průvodce agresí psa vůči psovi. Praha: Plot,
2013. ISBN 978-80-7428-167-9.) přirovnala tento problém
k Tarzanovi. Přestavte si Tarzana, který nemá do své dospělosti ani tušení, jak se chovat na společenském plese,
vychovaly ho totiž opice a opice plesy nemají. Vy ho teď
obléknete vkusně do obleku a vyrazíte mezi lidi. On vám
udělá nehoráznou ostudu, a pokud narazí na někoho ne
moc trpělivého, ještě dostane pár pěstí tzv. za vyučenou.
Pravděpodobně na plese skákal jako blázen a po lidech
pořvával neslušné a nevkusné věci. Někdo to jen přešel a
raději dělal, že tam není, a někdo to nevydržel a pořádnou
mu ubalil. Proto ovšem tento člověk nemusí být zlý.
A teď si to přeneste do psího světa. Mladý pes, který neměl ve štěněcím věku šanci potkávat různé podněty a různé psy, a vychovávají ho lidi (v lepším případě s jedním
nebo dvěma psími kamarády), přijde na ulici a potká psa.
Mladý pes netuší, jak se chovat, protože dokud byl štěně, nikdo mu to nevysvětlil „po jejich“ a tak začne skákat
jako pominutý. Dobře socializovaný pes s opravdu klidnou
povahou (a takových je velmi málo) se jen ožene a odejde pryč. Dobře socializovaný pes, který nemá takovou trpělivost a nenechá si všechno líbit, si psa zpacifikuje pod
sebe, aby mu vysvětlil, jak se může a nemůže chovat. Poté
pravidelně z konfliktu odchází. A v tomto chování my lidé
už vidíme agresi. Ovšem zcela chybně nevidíme agresi
našeho psa, který ve skutečnosti agresivní je, ale vidíme
krvelačnou bestii toho druhého. Toho, kdo má dobře socializovaného psa.
Agresí je mnoho druhů, toto je ale jejich nejčastější příčina.
Prosím, SOCIALIZUJTE své psy! Jde o jejich i Vaši budoucnost.
- čtenářka Lucie -
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ÚDRŽBÁŘ
Společnost DANSEN a.s. hledá nového pracovníka/pracovnici na pozici
ÚDRŽBÁŘ
Požadujeme:
• SŠ/SOU vzdělání technického směru
• praxe v oblasti údržby
• technická a manuální zručnost
• vysoká míra zodpovědnosti, flexibilita, samostatnost
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič/ka
Popis činnosti:
• odpovědnost za údržbu budovy a vnitřních
prostor
• odpovědnost za bezproblémový chod technických zařízení
• drobné opravy

OBSLUHA ČERPACÍ
STANICE

Nabízíme:
• stabilní zázemí kvalitní české společnosti
• odpovídající platové ohodnocení
• týdenní pracovní úvazek – 20h
• pracoviště Lipno nad Vltavou
• zaměstnanecké benefity
Životopisy zasílejte e-mailem na adresu
kosinova@dfkgroup.cz

Čerpací stanice HOS v Lipně nad Vltavou přijme
pracovníka/pracovnici na pozici obsluha čerpací
stanice na HPP.
Vaše nabídky včetně životopisu zašlete prosím na
e-mailovou adresu cs-hos@post.cz, do předmětu
napište: pracovní nabídka, případně volejte na tel.
724 362 223.

INZERUJTE V NAŠEM ZPRAVODAJI
Neváhejte inzerovat v našem zpravodaji, Vaše inzerce bude vidět. Po domluvě můžete inzerovat i
na naší facebookové stránce zpravodaje. Nabízíme nepřeberné množství možností, jak vaši inzerci
zviditelnit. Ceník a bližší informace si můžete vyžádat na e-mailu zpravodaj@loucovice.info.
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TÉMA
Prvorepublikové vily byly obvykle situovány ve svahu, aby poskytovaly výhled do okolí a interiér byl dostatečně
osvětlen. Tato vila není výjimkou. Velmi známým příkladem je vila Tugendhat v Brně ze stejného období nebo
Millerova vila v Praze. U takto plošně rozsáhlejších vilových zahrad převažovalo krajinářské pojetí kompozice s
formálním členěním v nejbližším okolí vily, čímž byla zajištěna provázanost domu se zahradou. Historizující vily
byly charakteristické jasně defi novanými symetrickými průčelími a centrálním schodištěm. Jako je to v tomto
případě.
Podle dobových fotografií a historických map měl park vení prvorepublikové zahrady a revitalizací zeleně se stane
formální členění cest a krajinářské neformální pojetí zele- park perspektivním na mnoho let dopředu. Návrh vychází
ně. Parkem vede osa v severojižním směru a plochy zeleně ze severojižní osové souměrnosti začínající domem a pose rozkládají před jižním průčelím domu. Mezi zahradou a kračující do zahrady. Obnovení bazénku a záhonů růží na
domem je vyvýšená terasa. Dříve zde byl bazén a formál- terase přinese místu prvorepublikový charakter a dojde
ně členěné záhony s růžemi. Tato terasa poskytovala vý- k znovuoživení dialogu mezi zahradou a domem. Srdcem
hled do okolí a možnost pobytu venku blízko domu. Cesty zahrady se pak stane nový bazén odrážející architekturu
byly řešeny formálně v osové souměrnosti. Vedly kolem domu. Obnovením původních cest se navrátíme k původdomu, sbíhaly se u schodiště pod terasou a pokračovaly ní koncepci, která nabízela možnost obejití domu kolem
zahradou v kruhovém tvaru. S největší pravděpodobností keřových okrasných výsadeb, terasy a pokračovala další
byly mlatové. Technické ani drobné stavební prvky nejsou kruhovou cestou před domem. Z té byla možnost vstoupit
z historických materiálů znatelné, ale podle materiálů o do odlehlejších částí parku nebo na asfaltovou cestu veprvorepublikových zahradách se můžeme domnívat, že doucí po obvodu parku.
součástí zahrady mohl být typický altán nebo besídka na Do parku vedou dva hlavní vstupy, z jihu a ze severozápavyvýšeném místě, květinové partery a keřové výsadby ko- du. Stejně tak vedlejší nezpevněné vstupy, které jsou otázlem domu.
kou k budoucímu řešení programu parku. V hlavní ose je
V současnosti vede parkem asfaltová cesta a malé cestičky navržena šlapáková cesta vedoucí od schodů přes půlkrupropojující vstupy. V nedávné době bylo odstraněno vel- hovou mlatovou plochu k bazénu. Ten je cestou olemován
ké množství dřevin a ponechány perspektivnější stromy. a dál cestička směřuje k altánu.
Zahrada funguje jako průchozí místo pro školáky a oby- Parkem je navržena vedlejší osa kolmá k hlavní ose. Osa
vatele především horní části Loučovic a kulturního domu. propojuje bazén, altánek a na konci je navrženo dětské
Součástí parku je také polootevřená bouda, sloužící spole- hřiště v třešňovém sadu, který tu původně stál. Spojí se
čenským akcím. Do parku nyní vedou dvě cesty, které jsou tak několik funkcí do sebe. Altánek bude nabízet klidnou
asfaltové. Ostatní cesty jsou jen vyšlapané nezpevněné relaxaci pod střechou nebo zde mohou probíhat hudebcestičky.
ní vystoupení. Ve velkém polouzavřeném altánu by mělo
vzniknout místo katalyzující kulturní i společenský život.
Rozměry altánu by měly být takové, aby zde bylo možné
umístit větší kapelu, svatebčany při obřadu nebo malé posezení u kávy.
Nově vysazené keřové výsadby i stromy budou poskytovat
hlukové a vizuální bariéry především od komunikace a rámovat výhled do krajiny. Navrženy jsou dlouhověké druhy
listnatých stromů a keřů bez náročné údržby a respektující
místo.
V parku je počítáno s decentní osvětlení poskytující především bezpečnost pohybu po setmění. Mobiliář je navržen
s respektem k historii parku a současným požadavkům.
Jedná se o lavičky a odpadkové koše.
Park má sloužit především obyvatelům Loučovic a poskytNový návrh zahrady se inspiruje historií a začleňuje park
nout klidné místo k relaxaci i kulturnímu vyžití. Respekdo současného využívání. Zaměřuje se především na lotování původních dispozic parku je v souladu s tehdejší
gické propojení cestní sítě, relaxaci a pobyt obyvatel Louarchitekturou a vytváří tak logicky fungující celek jak z
čovic. Estetickými úpravami parku se dosáhne k znovuožiprogramového, tak funkčního i estetického hlediska.
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INFO ZE ŠKOLY
ZOH VE ŠKOLE

účastní vždy s mnoha úspěchy. A tečku za naší olympiádou

V

ný v lipenském skiareálu.

pátek 9. 2. byly slavnostně zahájeny nejen XXIII. zimní olympijské hry v jihokorejském PyeongChangu, ale
i naše školní olympijské hry. K úvodnímu ceremoniálu se
shromáždily před školou výpravy deseti států s národními vlajkami a symboly, které spolu s početnou skupinou
obecenstva pochodovaly pod vedením olympijského
vlajkonoše a maskota – bílého tygra Soohoranga na dolní hřiště. Zde zazněla olympijská hymna, zahajovací proslov i slavnostní olympijské přísahy jménem sportovců a
rozhodčích. Žáci deváté třídy představili všech 15 olympijských sportovních odvětví a připomněli úspěchy našich sportovců z minulých olympiád. Na závěr proběhla
nezbytná štafeta s pochodní, kterou byl zapálen olympijský oheň. Každý z ,,národů“ také přebral od bílého tygra
pověřovací listinu k jedné ze sportovních disciplín, kterou bude po celou dobu konání her sledovat a zaznamenávat výsledky a úspěchy našich i ostatních sportovců.

V programu školních olympijských her je kromě sledování
těch oficiálních i několik našich sportovních akcí. Dle sněhových podmínek proběhne školní sportovní den, ve kterém si žáci budou moci vyzkoušet některé z olympijských
disciplín (byť třeba uzpůsobených našim podmínkám). Na
množství sněhu závisí i konání běžkařského závodu Frymburská stopa, kterého se početná výprava našich žáků
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by pak v březnu měl udělat Den se zimními sporty pořáda-

KOPANÁ
VLTAVAN CUP 2018 - MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
10. února se v tělocvičně ZŠ Loučovice uskutečnil Vtavan Cup 2018 mladší přípravky. Sešlo se zde 5 týmů:
•
•
•
•
•

Vltavan Loučovice
SK Větřní
FC Šumava Frymburk
FK Dynamo Vyšší Brod
Tatran Volary

Celou fotogalerii z turnaje najdete na facebookové stránce Loučovického zpravodaje.
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DĚTSKÝ KOUTEK
Březen je první jarní měsíc a přináší nám jarní
rovnodennost, která nastává 21.3. Znamená to, že
den i noc jsou stejně dlouhé. Dny se začnou
prodlužovat a teplota začíná stoupat.

Z teplých krajin se k nám vrací čápi a vlaštovky.
Vyletuje první hmyz, jako jsou včelky a motýli.
Ze zbytku sněhu vykukují půvabné sněženky,
bledule a prvosenky.

Alena Gondeková

 Jedno zvířátko sem nepatří. Poznáš
které? Kam patří?
 Dokážeš vyjmenovat všechna
zvířátka na obrázku?
 Jaká další zvířátka z lesa
A dvora znáš?
 Máš nějaké své oblíbené zvířátko?
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HISTORIE
POČÁTEK 20. STOLETÍ V LOUČOVICÍCH

V

r. 1901 se žení první syn pana Arnošta Poráka, Richard,
který též pracuje ve firmě. Pro mladý pár je postavena
vilka č. 53 (bývalé zdravotní středisko) a k tomu stáje, které jsou později přestavěny též na obytný dům (tento dům
stával v místě dnešního zdravotního střediska a bývalo v
něm kadeřnictví a čistírna). Oba domy již dnes neexistují.
V témže roce získává pan Porák povolení k výstavbě továrny ve Sv. Prokopu. Nejdříve nechává odstranit zde stojící
starý mlýn s obytným domem a upravit zalesněný a kamenitý terén. Neprodleně na to následují stavební práce
spojené s továrnou. Současně nechává i budovat 800 m
dlouhý, 8 m široký a 3 m hluboký plavební kanál s jezem,
vedoucí od „ Jandů“ až k horní továrně a zde ústící do řeky.
Dále pak nechává stavět dům pro ředitele továrny č. 54
(dům stojící přímo u horní továrny), dvojdům č. 55 tj. hostinec Waldschenku spojený s obytným domem, domek
č. 56 (malý dům stojící v ohybu cesty za Waldchenkou) a
dům č. 58 u vpustě do kanálu (tzv. „Jandů“). Již v roce 1903
jsou jak továrna, tak Waldschenka zprovozněny. Protože
se podél kanálu vytvořily uložiště dřeva a bylo třeba ho
dále transportovat, je za tímto účelem vybudována úzkokolejná dráha počínající u vpustě do kanálu. Vedle továrny
je dále postaven nový dřevěný most, který překlenoval jak
kanál, tak řeku. K oslavě 60 let vlády císaře Franze Josefa
v r. 1908 nechal pan Porák, postavit ve sv. Prokopu dva
dvoudomy (stojí vedle Waldschenky). Mezi domy byla
umístěna bronzová bysta císaře, která však musela být v r.
1919 odstraněna. Též velmi důležité je přistavění jednoho
patra na budově školy o prázdninách v r. 1912. Jelikož se
počet dětí v Loučovicích stále rozrůstal, je úřady povoleno
otevřít třetí třídu. Z důvodu stále větší spotřeby řeziva a
též prken a latí staví firma Vltavský mlýn v r. 1911 pilu,
která je pak v r. 1912 dána do provozu. V témže roce jsou
opět pro stále se zvyšující počet zaměstnanců vybudovány
další domy. Je to dlouhý dům přes cestu od Rybárny, obytný dům č. 60 (dnes „Pečovatelák“) a 2 domy nad dnešním
Lipenským nádražím.
Nejen pan Porák staví nové obytné domy, ale i mnoho dalších lidí si stále důležitější Loučovice vybírají ke stavbě rodinného domku, nebo aby zde mohli podnikat. Například
za účelem si otevřít pekařství zde staví v r. 1903 svůj nový
dům č. 62 bývalý obyvatel Výtoně. V téže budově později
otvírá i obchod se smíšeným zbožím (po levé straně za viaduktem směrem na Dvorečnou). V domě č. 63 jiný obyvatel v r. 1904 zahajuje provoz hostince a řeznictví s velkým
sklepem pro uchování ledu. V roce 1922 si v témž domě
zařizuje vytápěnou kuželnu a v r. 1924 přistavuje ještě
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jedno patro (dnešní Rybářský dům). Mezi r. 1911-1912
dále např. dům č. 74, kde si majitel otevřel ševcovství (leží
na rozcestí k Pečovateláku). A tak bychom mohli jmenovat další a další domy i mnohé, které už dnes nestojí a o
které se Loučovice tenkrát postupně rozrůstaly.
V době kdy je stavěná kartonážka ve Sv. Prokopu, staví
firma Spiro elektrárnu nad Vyšším Brodem. Jez a kanál
vedoucí k elektrárně se nacházel hned pod továrnou Vltavský mlýn. Energie získaná touto elektrárnou umožnila
od r. 1904 rozšířit výrobu ve Větřní a zároveň zásobovat
městečko Vyšší Brod a též klášter elektrickým proudem.
Naskýtá se otázka, proč toto dílo neuvedl v život pan Porák. I on měl velký zájem již od 90. let 18. století získat toto
území, ale jednání s majiteli se stále protahovalo a nevedlo k žádnému výsledku, kdežto firma Spiro jej získala, dá
se říci přes noc.

Výroba obou továren stále narůstala a tak k transportu
potřební koně již nestačili a tento způsob dopravy též produkci prodražoval. Z těchto důvodů usiloval pan Porák již
delší dobu o výstavbu lokální dráhy, která by v Rybníku
navazovala na dráhu Č. Budějovice- Linec. Potřebné povolení však záviselo na opatovi z kláštera ve Vyšším Brodě,
přes jehož území by dráha vedla. Potřebné povolení tak
získal až za opata Pamera v r. 1909 a tak neprodleně zakládá „ Akciovou společnost Vyšebrodské elektrické lokální dráhy“ a konečně je možné s výstavbou jak pro továrnu, tak pro celé okolí důležitou elektrickou dráhou začít.
Nebyl to nijak lehký úkol, opět bylo třeba zdolat divoký,
zalesněný terén plný obrovských kamenů a ještě překonat velmi prudké stoupání. Dílo se však podařilo a v říjnu
1911 je dráha dána pro nákladní dopravu do provozu. Od
prosince téhož roku následuje i doprava osobní. Pro tuto
dráhu nutný stejnosměrný proud dodávala v Horním mlýně zřízená elektrárna patřícímu klášteru ve Vyšším Brodě.
Z této doby pochází též nádražní budova v Loučovicích,
která byla v pozdějších letech přestavěna a rozšířena.

Vybudováním elektrické dráhy se začaly rýsovat nové možnosti, a jelikož nebyla ještě využita plně vodní síla v oblasti
dnešní přehradní hráze, pouští se pan Porák opět do přípravy dalšího díla. Za tím účelem skupuje v této oblasti
další potřebná území, neboť část již vlastnil od r. 1885. V
lednu r. 1911 je tak možno s výstavbou vodní elektrárny
Lipenská zdviž začít. V oblasti dnešní elektrárny Lipno staví
k tomu potřebný betonový jez a 500 m dlouhým, betonovým kanálem je voda svedena do elektrárny. Zde spádem
vody do hloubky 12 metrů padala na turbíny a dále byla
vedena podzemním kanálem dlouhým 300 metrů, který
ústil do povrchového kanálu, sloužícímu továrně ve Sv.
Prokopu. Protože se musel tento podzemní kanál z velké

části krýt s vedlejším ramenem Vltavy, které tvořilo ostrov,
nemohl být tento ostrov zachován. Na jeho východní straně bylo zapotřebí vystavět ochranou, betonovou zeď, na
níž byly umístěny koleje pro elektrickou úzkokolejku. Do
provozu byla elektrárna uvedena v březnu 1912. Na její
západní straně byl ještě přibudován obytný dům pro dvě
rodiny zaměstnanců a za elektrárnou ještě jeden rodinný
dům.
První světová válka ovlivnila v Loučovicích, tak, jako všude
jinde osudy mnoha lidí a též chod továrny. Veškeré plány
se musely odložit na později, jelikož chybělo mnoho zaměstnanců, kteří byli povoláni a tak se jen těžko udržoval
provoz. Též nastaly velké problémy s opatřováním surovin
a potřebných náhradních dílů. Pro 69letého pana Arnošta
Poráka, který již delší dobu trpěl srdečním onemocněním,
to bylo příliš a tak v dubnu 1918 umírá. Jelikož jeho starší
syn Richard z firmy v r. 1910 vystoupil, přebírá vedení jeho
mladší syn Evžen, který po zranění ve válce opět pracoval
ve firmě.
- Loučovice-Historie.cz - Anděla Aquinová -

Březen v Kiliánu
Každý víkend Live music
a
Open pódium
... přijďte si k nám záhrát se svojí kapelkou
Bližší info na www.hotelkilian.cz nebo 731 565 315
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ZDRAVÍ
INFEKČNÍ HEPATITIDA TYPU A

I

nfekční hepatitidy jsou širokou skupinou onemocnění.
Nejdůležitější jsou hepatitidy způsobené tzv. hepatotropními (játra-napadajícími) viry - zejména virové hepatitidy typu A, B, C, D a E. Níže uvedený text se vztahuje k
virové hepatitídě A = VHA. Je patřičné zdůraznit, že infekční hepatitida není to samé jako žloutenka. Infekční hepatitida je nemoc způsobená infekcí. Naproti tomu žloutenka
je pouze příznak mnoha onemocnění. Žloutenka vznikne
vždy, když se z jakéhokoliv důvodu zvýší v krvi a v tkáních
koncentrace odpadní látky zvané bilirubin. U infekčních
hepatitid žloutenka někdy vzniká (ale ne vždy) a to v tom
případě, když infekcí nebo naší imunitou poškozená játra
nejsou schopná veškerý bilirubin zpracovat a odstranit z
těla.
Žloutenka typu A patří mezi virové infekční hepatitídy (nemoc způsobená viry jejíž projevem je zánět jaterní tkáně).
Pachatel těchto obtíží je virus hepatitidy A (malý
neobalený RNA virus), který u nemocného člověka se vylučuje stolicí a šíří se nejčastěji s nedokonalou hygienou
(„nemoc špinavých rukou“). Má tendenci k šíření v epidemiích. (pamatuje ještě někdo na rok 1979 a epidemii
žloutenky A z jahod z Polska? Já sice ne, ale je to zdárný příklad.) Zákeřnost této infekce je v tom, že je člověk
nejvíce infekční ještě předtím, než se objeví níže zmíněné
příznaky.

Od nákazy do začátku příznaků většinou uplynou
cca 4 týdny (tj. inkubační doba rozmezí se různí od 15 dní
až do 50dní!). Sám virus nám příliš neškodí a obtíže vznikají spíše na základě imunitní odpovědi organizmu. Příznaky
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mohou být poměrně mírné a zahrnují únavu, zvýšenou
teplotu, nechutenství, nevolnost, zvracení a průjmy. Poměrně často se objeví i žloutenka (tj. žluté zabarvení očního bělma, kůže a sliznic). U dětí do 6 let ve většině případů
probíhá bez těchto příznaků! Proč to tedy řešit, když je to
tak banální onemocnění se možná ptáte? No protože 3 lidi
ze 100 000 nakažených umře na selhání jater a co kdybyste to byli právě vy :-)
Jak se na to přijde a co potom? Důležité je pacienta vyslechnout, zjistit výše zmíněné obtíže a případně
získat informace o výskytu žloutenky typu A v jeho okolí. V krevních náběrech najdeme zvýšení jaterních testů a
speciálním vyšetřením můžeme najít i protilátky proti viru
žloutenky A, čímž je diagnóza definitivně potvrzena. Kde
strávím čas s touto nemocí? Bohužel na infekčním oddělení jako prevence dalšího šíření infekce. Ostatní se, kterými
člověk přijde do styku, je nařízen lékařský dohled na dobu
50 dnů a jako bonus Vám zaplatí stát očkovaní proti žloutence A (ale jen jednu dávku zas tak štědrý stát není). V
této době vám registrující praktický lékař odebere 3x krev
a pokud je vše v pořádku, dál se již nic nesleduje.
Prognóza je výborná. Žloutenka typu A nezpůsobuje chronické poškození jater ani cirhózu. Po relativně
krátké době dojde k plnému uzdravení. (tedy u většiny
nakažených jak jsem si již zmínili výše tedy u cca 99997 ze
100000 nemocných)
Lze tomuto onemocnění předejít? Ano, existuje
vakcína. Očkování (vakcinace) je jedním z nejvýznamnějších milníků moderní medicíny. Očkování způsobilo, že
mnohé nemoci trápící po staletí evropskou populaci vymizely a dnes je známe jen z historických publikací a učebnic medicíny (teď nemyslím zrovna VHA). Počty zachráněných životů celosvětově zcela jistě dosáhly stovek milionů.
Očkovat se můžete nechat buď cestou svého praktického
lékaře nebo v očkovacích centrech nám nejblíže v Českém
Krumlově paní doktorka Ivana Krabatschová.
Léčba pacienta probíhá na infekčním oddělení (tj.
provádí se izolace), je to jednoduché máte zákaz pít alkohol (pivaři by dozajista prohodili něco o tom, že to tedy
není vůbec jednoduché) a dostáváte dietní netučnou stravu. Mohou se také podávat i léky na ochranu jaterní tkáně
(hepatoprotektiva).
- MUDr. Eduard Benc -

SOUTĚŽTE I POMOCÍ SMS
Své odpovědi posílejte prostřednictvím SMS na číslo 601 057 878 ve tvaru:

LZ(mezra)LIPNO(mezera)A nebo B(mezera)VAŠE JMENO A PRIJMENI(mezera)LOUCOVICE(mezera)CISLO POPISNE

Např.: LZ LIPNO A nebo B JANA NOVAKOVA LOUCOVICE 999
Cena SMS dle tarifu operátora, číslo pro odpovědi je vedeno u operátora O2, technicky provozuje Loučovický zpravodaj.

VÝHERCI Z ÚNOROVÉHO ČÍSLA:
L. Bandíková - Loučovice, J. Šmalinská - Loučovice, K. Urbanová - Vyšší Brod
GRATULUJEME

INZERÁT
Základní škola odprodá nepotřebnou konstrukci velkého skleníku. Demontáž a odvoz si kupující zájemce provede svépomocí. V současné době je skleník volně přístupný v prostoru
za hlavní budovou základní školy. Cena 1500,- Kč. Další informace na tel. čísle 380 748 121
nebo 605 160 343
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