LOUČOVICKÝ
ZPRAVODAJ
ČÍSLO 10/2018 • ŘÍJEN • NÁKLAD 800 KS • ZDARMA

SENIOR KLUB:
VÝLET DO PRAHY
Začátkem září uspořádal Senior klub druhý letošní výlet
v rámci své činnosti. Senioři
se společně vydali na dlouhý výlet do našeho hlavního
města, Prahy. V našem malém poohlédnutí za tímto
výletem se můžete podívat,
co vše bylo pro seniory připraveno a jaké prohlídky pro
ně byly nachystány.
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Vážení čtenáři...
Tropická vedra jsou definitivně za námi a
začal nám astronomický podzim. Dle mě
nejhezčí roční období, kdy se příroda zahaluje do různorodých barev. Je pravdou,
že díky suchu toto zabarvení započalo poněkud dříve, ale věřím, že mnohým z Vás
to zajisté nevadí. A pokud jste se na toto
období těšili s tím, že si konečně odpočinete od letního shonu, kdy mnozí z Vás řešili
dovolené, zabavení dětí během prázdnin a
podobně, tak mám pro Vás informaci, že
další shon je právě za dveřmi. Za necelé tři
měsíce tu totiž máme Štědrý den.
Nesmíme také zapomenout na významné
výročí sta let republiky. Po celý rok probíhají různé oslavné akce a jednu z nich právě
na říjen přichystali i sousedé z Vyššího Brodu. Pozvánku na tuto akci najdete taktéž v
tomto vydání.
Popřeji Vám tedy příjemné čtení a srdečné
díky za Vaši přízeň.

František Fazekas

BLAHOPŘÁNÍ
V říjnu oslaví své krásné jubileum
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ČABELOVÁ BOŽENA
ČIŽMAROVÁ REGINA
ČÍŽOVÁ BOHUMILA
KAVALÍROVÁ DRAHOMÍRA
NEVOSADOVÁ HERMINA
PEŇÁKOVÁ ZOFIA
PRÁŠKOVÁ JARMILA

pan
		
		
		

BORDAČ DUŠAN
PEŇÁK ŠTĚPÁN
ŘÍHA PAVEL
ŠTEFKA ALOIS

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

periodický tisk územního samosprávného celku obce
Loučovice
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TURNAJ V PETANGU

D

ne 9. 9. 2018 proběhlo další klání petangu (též známé
jako pétanque) na hřišti u restaurace Sparta v Loučovicích.
Zúčastnilo se 11. dvojic složených z nezletilé a dospělé
osoby.
Závod měl velký ohlas mezi zúčastněnými. Nejmladšímu
účastníku byly 3 roky.
V první řadě bych chtěla poděkovat sponzorům: Firma Ansel - p. Andrle; rodina Štěpánkova, kde p. Štěpánek zajistil
k posezení zahradní lavice, které u tohoto hřiště nejsou k
dispozici. Štěpánková přispěla finanční darem.
Dále finančním darem přispěla rodina Štěpánková; Svobodová, též z Loučovic; Klein Vladimír z Frymburka; Jan Kubinec z Vyššího Brodu; Petr Jarolímek z Českých Budějovic;
Zuzana Veverková a Dáša Hnízdová z Prahy.
Tímto bych chtěla poděkovat všem za příspěvky a dary.
Děti i dospělí byli mile překvapeni z cen, pohárů, medailí a
obložených mís, které v klání vyhráli.

- Hana Kleinová -
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HISTORIE
PŘEDNÍ VÝTOŇ DÍL 2.: PAVLÁNI A POUTĚ
V PŘEDNÍ VÝTONI

V

Popravčí knize pánů z Rožmberka je u roku 1423 zápis, že Martin z Tupadl „vyznal na mukách, že chodil s
Žižkou, měst a hradov dobýval a v pátek maso jedl. I býval
na silnicích u Frymburka.“ Je tedy možné, že jeden z těch,
kteří v Heurafflu (Přední Výtoň) poustevníky dílem zabili
a dílem vyhnali, byl i Martin z Tupadl. Vraťme se však k
frymburské kronice, která pokračuje: „Po tomto hrubém
čase bylo osídlení opět obnoveno jinými bratry podle vzoru Pavla osidlovatele a bylo tedy osídleno Pavlovými řádovými bratry.“ V roce 1474 přichází do Heurafflu další skupina poustevníků, kterou vedl Petr Fáber z dolnorakouského
Pöchlarmu. Tento Petr Fáber byl představeným řádu
žebravých poustevníků, kteří náleželi k řádu pavlánů a říkalo se jim Řád nejmenších bratří (Ordo Minimorum). Řád
potvrdil v roce 1474 papež Sixtus IV., a tak zřejmě pavláni
v Přední Výtoni byli jedni z prvních řádových bratří.
Na rozdíl od eremitů nosili pavláni černý hábit s velkou
dlouhou kapucí, které se říká chaperon. Hábit byl převázán černým cingulem s pěti uzly. Ve znaku měli v modrém
poli zlatý nápis Charitas obklopený paprsky. Rozdíl mezi
oběma řády mnichů poustevníků byl i v tom, že pavláni
měli zakázáno požívat nejen maso, ale i potraviny ze zvířat pocházející (například vejce nebo mléko). S podporou
českého krále a Rožmberků dosáhl v Římě Petr Fáber, že
papež Innocenc VIII. 27. února 1491 uznal obě poustevny
v Přední Výtoni s tím, že každá má žít podle svých regulí.
Poustevna pavlánů byla na mokřině, severně od dnešního kostela, a tak její příslušníci vyslovili přání, aby mohly
své cely postavit v blízkosti eremitů a žít pod společným
vedením. Také tomuto přání papež Innocenc VIII. vyhověl
a přikázal bechyňskému arcidiákonu Alexandru 13. dubna
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1491 vizitaci obou řádů poustevníků v Přední Výtoni.
Tehdy měla být vystavěna nová společná poustevna se
společným dormitářem (ubytování poustevníků) a společný kostel měl mít zvonici se zvonem. Oba poustevnické
řády měly žít společně, ale každý podle svých regulí. O čtyři roky později, 29. dubna 1495, vizitátor Alexandr zjistil
a potvrdil, že poustevníci obou řádů žijí již jen pod regulí
eremitů. Pro výstavbu nového poustevnického kostela a
kláštera vydal papež Innocenc VIII. dvoje mimořádné odpustky každému, kdo Heuraffl navštíví a na stavbu chrámu
a kláštera přispěje. Udělení mimořádných papežských odpustků vytvořilo z Heurafflu poutní místo a poustevníkům
umožnilo započít se stavbou, která poměrně rychle pokračovala. 3. a 4. května 1523 byl kostel i klášter vysvěcen
světícím biskupem Bernardem z Pasova. Kostel byl zasvěcen Svaté Trojici a Svatému Antonínovi.

První pouť do nového kostela v Přední Výtoni se konala v
sobotu 24. srpna 1523 a byla spojena s poskytováním odpustků, které přinesly další dary. Uprostřed stavby (v roce
1515) pobývalo v Přední Výtoni 14 eremitů. Tento zřetelný odklon od poustevnického života nejlépe ukazuje jejich
hospodářská situace. Již v roce 1498 kupují poustevníci z
Přední Výtoně od frymburského měšťana Mikuláše Eywana „louku zvanou Haid, ležící za hamernickou kovárnou
blízko Frymburka.“ V roce 1501 jim Rožmberkové přenechávají clo z brodu ve Frymburku a na počátku 16. století
jim Barbora Pogenhoferin z Braunau nad Innem věnuje
vzácný klenot. Za to jí poustevníci z Přední Výtoně věnovali „každoroční mši svatou na věčné časy.“ V roce 1513
získali poustevníci z Přední Výtoně louky u kláštera od Petra Pulse z Frymburka a o rok později od Rožmberků lesy v
rakouském Mühlviertlu a u Haslachu.

O bohatství poustevníků v Přední Výtoni svědčí i to, že v
jedné listině potvrzují bratři Petr IV. a Oldřich III. z Rožmberka, že jim poustevníci z Heurafflu předali pozlacenou
stříbrnou konvici, 299 maďarských quidenů, 100 liber
šestigrošových mincí, sto grošů a 84 liber českých grošů.
Od roku 1519 pak každoročně dostávali osm džberů kaprů
z Třeboně a desátky z obilí v Jasánkách a Dolním Maršláku.
V následujícím roce 1520 pak k tomu přibyl úrok „z luk
ležících v lese pod Vítkovým Hrádkem.“ Krumlovská vdova Uršula Haluznová věnovala peníze na založení vinice a
také vídeňský měšťan Vít Polinger chtěl darovat vinici.
Někdy kolem roku 1527 se poustevníkům v Přední Výtoni
podařilo získat další statky v Rakousku, ale příliv poutníků,
a tím i peněz začal klesat. Poslední větší dary byly z poutě
v roce 1528; od té doby dary od Rožmberků pouze oddalovaly úpadek poustevnického řádu. V roce 1528 již mniši v
Přední Výtoni poustevníckým životem prakticky nežili. Na
svátek svatého Jiří 1556 dostali poustevníci z Přední Výtoně od frymburského rychtáře poslední clo z frymburského
brodu. O úpadku svědčí i fakt, že ve stejném roce 1556 vyprosil vyšebrodský cisterciácký opat Jan Haider jeden zvon
z poustevnického kostela v Přední Výtoni, neboť zvon ve
Vyšším Brodu praskl. Prudký úpadek dokládá i porovnání
inventáře z let 1568 a 1554. Poslední písemná zmínka o
přítomnosti poustevníků v Přední Výtoni je z roku 1556
a brzy na to je „klášter opuštěn.“ Rožmberský kronikář
Václav Březan uvádí, že v roce 1561 přišel poustevník z

LÉTO S ROYALEM

L

etošní léto jsme strávili na několika výletech. První z
nich prověřil naši fyzičku. Ušli jsme 27 km po hřebenovce z Nového Údolí přes Třístoličník, Trojmeznou, Plechý až
do Nové Pece. Krásné výhledy, skvělé jídlo, historie místa,
po kterém se procházeli lesníci, stavitelé plavebního kanálu, převaděči i spisovatelé.

Druhý výlet nás zavedl na rakouskou stranu Novohrad-

Přední Výtoně na poustevnu s kaplí Máří Magdaleny na
třeboňském panství a o pět let později odsud přišel další
poustevník Jiří Chlupáč. V roce 1592 byl klášter a kostel v
Přední Výtoni již delší dobu opuštěn a frymburská kronika
uvádí, že „poslední dva mniši zemřeli ve Vyšším Brodě.“
Poslední zaznamenané úmrtí v Nekrologu z Přední Výtoně
je mnich Pavel v roce 1556. Osmého srpna 1597 Petr Vok z
Rožmberka odkázal cisterciáckému klášteru ve Vyšším Brodě příjmy z kláštera poustevníků eremitů z Přední Výtoně
a za to se vyšebrodský opat Michal Fabritius 23. listopadu
1597 zavázal, že za života Petra Voka z Rožmberka Petr nezřídí na klášterním území žádné nové pivovary, mlýny a
rybníky. Z listiny Petra Voka z Rožmberka se dozvídáme,
že vyšebrodský cisterciácký klášter spravoval poustevnický klášter eremitů v Přední Výtoni již od roku 1548 a Petr
Vok jim předal i všechny dosavadní dary pro poustevníky.
Jednalo se zejména o frymburské mýto a desátky, nejen
z rakouského Haslachu, ale i dalších vesnic jeho panství
na české i rakouské straně hranice. V roce 1613 dal nový
vlastník panství Jan Jiří ze Švamberka pro kostel v Přední
Výtoni namalovat obraz Svatých tří králů.
- Loučovice-Historie.cz - archiv F. Schussera -

ských hor k největšímu a nejvýše položenému rašeliništi
Tannermoore. Cestou jsme našli pár kešek, za kterými
jsme museli do mokra. Výhled ze skalisek byl úchvatný
stejně jako koupání v rašelinovém jezeře Rubenerteich.
V srpnu jsme se vydali na do lanového centra na Libíně.
Po nasazení výstroje jsme se octli v korunách stromů.
Překonali jsme několik překážek a na závěr si dali fliyng
fox s deseti sjezdy. Výlet jsme zakončili na rozhledně. Na
konci srpna jsme si dali dvoudenní puťáček na rozhraní
Novohradských hor a Šumavy. Učili jsme se najít vodu v
přírodě a správně ji upravit k pití. Uvařit si na plynu, najít
vhodné místo na přespání a postavit přístřešek. Léto jsme
zakončili víkendem na plachetnicích, večerní jízdou, koupáním, záchranou tonoucího. A co nás čeká na podzim?
Pravidelná klubová setkání, víkendovka, výprava do podzemí, účast na závodu a další aktivity.
za 14. Přední hlídku Royal Rangers
Tůmová Veronika
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NEBEZPEČÍ MÁ MNOHO PODOB

V

dnešním hektickém světě stále častěji přicházíme o
vnitřní klid a duševní rovnováhu, a to se negativně
odráží na naší psychice a zdravotním stavu, proto bychom
se měli zastavit a podívat se na naše okolí trochu jinýma
očima, případně se zamyslet nad tím, co je smyslem našeho života na této nepříliš dlouhé pozemské pouti, která
není o ekonomice či digitální zábavě, ale o poznání sama
sebe, alespoň se o něčem takovém dovídáme z různých
náboženských věrouk a praxí.
Je pravdou, že stávající zábavu a oddech zcela ovládl pokrok založený na principu virtuální reality, čímž jsou všelijaké herní systémy, mobilní prostředí, sféra digitálního
vysílání - televize, atp. Tyto sofistikované projevy řízené
zábavy jsou dnes stěžejním pilířem veškerého společenského pobavení, jemuž jsme vystaveni, proto se naše vědomí dostalo do područí stresu a apatie.
Přestáváme myslet a děláme pouze to, k čemu jsme systematicky reklamou a marketingem vedeni, čímž je neustálá
spotřeba a konzumace všeho možného, aniž bychom si
uvědomili, že jsou v životě i jiné radosti, které nepodléhají
nynější komercializaci. Tohle vše se nepříznivě podepisuje
na našem charakteru a duševním rozpoložení.
Je to absolutně stejné, asi jako kdybychom byli nevyspalí. Měli bychom vědět, že nedostatek spánku snižuje naši
soustředěnost, vyvolává únavu, zvyšuje až o 15 procent
riziko úmrtí, zapříčiňuje agresivitu a mnoho jiného, co
souvisí s nevyspáním.
Není divu, že nevhodný odpočinek strávený u televizních
obrazovek, případně s chytrým mobilem v ruce, není pro
pohodu našeho organismu to pravé ořechové. Z tohoto
důvodu asi nikoho nepřekvapí, že stále větší počet obyvatel i díky těmto popisovaným příčinám, je postiženo spánkovou deprimací, ale také bolestmi hlavy atp., což většinou končí dlouhodobým užíváním léků na spaní. Jenomže,
to je cesta do pekel!
V tomto směru je nejvíce ohrožena naše mládež, která má
k moderním technologiím a zábavné elektronice - vůbec
nejblíže. Bohužel, lákavému kouzlu moderní zábavy, podléhají už i věkové skupiny starší populace.

Na co bychom si v této souvislosti měli dát dobrý pozor?
Němečtí vědci vyvinuli speciální aplikaci - Menthal, s jejíž
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pomocí bylo zjištěno, že majitelé chytrých telefonů používají svůj přístroj průměrně každých 18 minut k psaní SMS
zpráv, hraní her nebo surfování po internetu.
Navíc jsou prý chytré telefony podle závěru vědců, návykové jako kouření. Jak jste na tom vy, co se týče doby,
kterou trávíte se svým dotykovým mobilem? Takováto závislost překračuje veškeré meze přijatelné racionality, což
nakonec potvrzují četné vědecké studie, které popisují
znepokojující fakt o tom, že nadměrné užívání chytrých telefonů může dokonce poškodit celosvětovou ekonomiku,
poněvadž majitelé iphonů a smartphonů se v zaměstnání
místo práce, raději věnují těmto zařízením a jejich zábavným funkcím, aniž by měli ponětí o tom, že kvůli tomu nepracují.
Navzdory tomu, že jsou chytré mobilní telefony, obdobně
návykové jako cigarety, okrádají nás o smysluplné využití
volného času, potlačují přirozenou lidskost a kreativitu,
tak nikoho nenabádám k tomu, aby si tuhle elektroniku
nepořizoval a nezajímal se o dosažený pokrok, protože v
tomto moderním vývoji není možné zcela zaostávat, zvlášť
když se bez těchto systémů v běžném životě už ani neobejdeme, vzhledem k tomu, že stále více Čechů platí kartou
či mobilem.
Je však zapotřebí dbát určité opatrnosti a vyvarovat se
nadměrnému používání veškerých technologií, které
fungují na digitálním konceptu. Jak se můžeme úspěšně
bránit proti pomyslné přitažlivosti multifunkčních „návykových“ zařízení? Jedinou ochranou jsou v tomto případě
naše zájmy a koníčky, v nichž bude převládat fyzická aktivita.
Využijme toho, co nám naše obec nabízí
Sport či různé společenské činnosti jsou adekvátní odpovědí, jak zůstat při smyslech a nenechat se úplně pohltit
tímto virtuálním konceptem života. V naší obci máme
spoustu příležitostí, jak se odpoutat od digitálního poblouznění, jemuž musíme v tomto 21. století všemi možnými prostředky čelit a vzdorovat, jinak bychom se proměnili
v nemyslící roboty, že.
Máme zde kvalitně umístěné cyklostezky zapadající do
nádherné šumavské přírody, takže se každý může vydat
na kole za čistým vzduchem či podnikat toulky touto naší
zachovalou krajinou. Kromě toho, máme tady kuželkárnu,
fotbalové hřiště, dvě tělocvičny a mnoho jiných příležitostí, jak využít volného času ozdravujícím způsobem a odvázat se od nabídnutých závislostí uspěchaného věku.

Zapomenout bychom neměli ani na duchovní odpočinek
a očistu, kterou nám v Loučovicích již od roku 1361 poskytuje kostel svatého Oldřicha. V tomto svatostánku může
kdokoliv odhalit tajemství klidu a ticha, každý se zde může
nerušeně oddat modlitbě nebo relaxaci, což je z jiného
úhlu pohledu mentální útěcha, kterou v tomto dynamickém světě, všichni potřebujeme jako sůl. Navštívili jste už
někdy tuhle místní památku, tedy tento překrásný kostel?
Vřele doporučuji!
Myslím si, že v tomto kontextu bychom měli také pochválit
naši obec, zejména za to, že nezapomíná na své zasloužilé
spoluobčany, čili seniory, kteří mají tu možnost se účastnit
kvalitně organizovaných poznávacích zájezdů po České re-

HIKO DEVILS EXTREME RACE 2018

D

evils Extreme Race patří už 12 let k největším evropským závodům. A že se tahle akce každý rok zvětšuje a
hlavně nabírá na kvalitě, potvrdil právě letošní ročník, který byl doposud suverénně nejlepší! A to navzdory tomu,
že předpověď počasí strašila organizátory i samotné návštěvníky a slibovala silný déšť a zimu po celý víkend.
Devils Extreme Race znamená víkend plný pádlování na
nejkrásnějším úseku řeky Vltavy - Čertových proudech,
skvělých kapel a jiné zábavy jako například stále oblíbenějšího turnaje v páce. A v neposlední řadě samozřejmě
také závodů, které jsou rok od roku kvalitnější a dotovanější prize money i parádními hodnotnými cenami, letos
od značek Hiko a Represent. Také oblíbený Helltrain se
organizátorům podařil zařídit i letos, v sobotu vlak jezdil
téměř každou půl hodinu.
Samotný závod byl letos nadupaný těmi nejkvalitnějšími
závodníky. Na startu byli kromě Čechů a zástupců ostatních tradičních evropských států k vidění například také
kajakáři z Ekvádoru, Kostariky, Nového Zélandu nebo Argentiny.

publice, a to se zkušeným průvodcem, aniž by museli svůj
volný čas zbytečně promarnit, právě s těmito popisovanými „návykovými“ aparáty.
Ať už jde o rodiny s dětmi, mládež či důchodce, je nesmírně důležité, že v této naší domovině existuje jakýsi prostor, jenž všem zdejším obyvatelům poskytuje ochranu
před výše zmiňovaným digitálním nebezpečenstvím, které
bychom neměli v žádném případě podceňovat. Tak si toho
považujme, protože tohle jinde nemají!

- Josef Čáp dů – kvalifikace, kayak crossu a dlouhého závodu neboli
Dam To Dam. Kayak cross měl opět start o několik metrů
výš než předešlé roky, jelo se po čtyřech lodích a trať byla
pro zpestření doplněna dotykovým bannerem v úvodní
části tratě. Se závodem si nejlépe poradil Michele Ramazza, druhý dojel Mike Dawson a třetí Stefan Hengst. Maraton opět ovládl Eric Deguil, druhý dojel Michele Ramazza a třetí Mike Dawson. Součet tří závodů nejvíce nahrál
Michelovi Ramazzovi, druhým jezdcem Devils 2018 se stal
Mike Dawson a jako třetí skončil Eric Deguil . V holkách se
prize money rozdaly mezi vítěznou Pavlínou Zástěrovou,
druhou Bety Brabcovou a Luckou Šedivou. Celkem si nejrychlejší kajakáři a kajakářky tohoto víkendu rozdělili 1000
euro, které do závodu věnovala firma ZET kayaks.
Po dvou letech Devils Race opět hostil finále Evropského
poháru v extrémním pádlování. Celkové pořadí určovaly u
každého závodníka tři nejlepší výsledky ze závodů Bzhuzha
Race, Outdoormix Festival, King of Alps, Ekstremsport
Veko a Devils Extreme Race. Andi Brunner z Rakouska měl
první místo jisté ještě před akcí a z Devils si odvezl prize
money 1000 euro. Jako druhý ze souboje vyšel Francouz
Eric Deguil a třetí Michele Ramazza z Itálie. Evropskou tour
v holčičí kategorii suverénně ovládla Bety Brabcová.
Jako každý rok, pořadatelé se snaží, aby si během Devils
víkendu přišel na své každý. Nabitý závodní den a bohaté
prize money pro ty největší sportovce a pořádná party a
koncerty pro ty, kdo se do Loučovic jezdí především pobavit. V sobotu se o zábavu postaraly kapely Až Naprší A
Uschne, Tabaskar a energií překypující kapela Move Breakers. Po loňském úspěchu také letos proběhl Turnaj v páce
a vítězové dostali věcné ceny od firmy Hiko. Organizátoři
akce byli štědří a zcela novou rodeovou loď od firmy EXO
nadělili náhodně vylosovanému kájakáři ze startovního
pole.

Celkové pořadí se určilo součtem výsledků všech tří závo-

- Pája Zástěrová -
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PROČ JE DŮLEŽITÉ TŘÍDIT STARÉ ELEKTRO?

T

řídění odpadu je u nás už téměř běžná věc. Víme co
se starým papírem, plasty i sklem. Přesto ale mnozí z
nás zapomínají při úklidu vyčlenit staré elektro. Spotřebiče přitom obsahují nebezpečné látky jako například rtuť,
olovo nebo kadmium. Ty se na klasické skládce uvolňují do
půdy, vody a ovzduší a poškozují tím životní prostředí. Pokud ale vhodíte drobné elektro do červených kontejnerů,
poputují přímo do recyklační linky, kde se z nich pomocí
různých separací získávají původní suroviny a materiály ke
znovuvyužití.
Kde jsou červené kontejnery zjistíte rychle na:
www.cervenekontejnery.cz
Věděli jste, že:
Nejčastěji do červených kontejnerů vyhazujeme varné
konvice?
V uplynulém roce lidé ve třech čtvrtinách případů vhazovali do červených kontejnerů elektro vyrobené před rokem 2005?
Češi za loňský rok vyhodili v průměru na osobu 1,89 kg
elektra? V porovnání s ostatními zeměmi ale nejsme žádní
rekordmani. Například v Norsku činí roční zpětný odběr
elektrozařízení až 30 kg na osobu.
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Zpětným odběrem jednoho kusu tiskárny dojde ke snížení
produkce nebezpečných odpadů o 36 kilogramů? Stejné
množství nebezpečného odpadu vyprodukuje za rok 9 domácností.
Češi používají jeden mobilní telefon v průměru 12-18 měsíců?
Elektronická hračka je nejčastěji vyhazovaným elektrozařízením do směsného odpadu a má také největší spotřebu
baterií? Tomu odpovídá také fakt, že v domácnostech patří k nejkupovanějším zařízením. Nejméně polovina Čechů
koupí elektronickou hračku jednou za rok.
Zpětným odběrem jedné televize se sníží produkce skleníkových plynů, protože není vyprodukováno 44 kilogramů
CO2? Stejné množství CO2 vyprodukuje automobil, který
ujede vzdálenost mezi Prahou a Ostravou.
Co patří do červených kontejnerů?
Mobilní telefony, vysílačky, navigace, přehrávače mp3,
diskmany, rádia, notebooky, klávesnice, myši, baterie a
nabíječky, kalkulačky, budíky, elektronické hračky, auta na
vysílačku, roboti, menší kuchyňské spotřebiče (šlehače,
toustovače, mixéry, drtiče ledu, rychlovarné konvice aj.),
fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí strojky, žehličky,
ruční vysavače a další elektrospotřebiče do velikosti 40 ×
50 centimetrů.
- Asekol -

strana 9

VÝLET SENIOR KLUBU 6.9.2018

podporované jednodenní zájezdy pro naše seniory.

V

Vážení senioři, mohu Vám již nyní slíbit, že další zájezdy
budou méně náročné na vzdálenost i fyzické síly. Ale i přes
menší vzdálenost cíle budou pro vás i tak přitažlivé a zaujmou vás. Po vašich vyslovených přáních, se zájezdy budou
týkat hlavně památek a jiných zajímavých kulturních akcí,
které s výletem bude možné spojit v rámci jedné cesty.
Máme půl roku na to, abychom společně vybrali takový
výlet, který vás potěší.

e čtvrtek 6. září 2018 uskutečnili senioři jednodenní autobusový zájezd do Prahy 1. Přihlášeno bylo 44
účastníků. Byl to druhý zrealizovaný zájezd seniorského
klubu, který byl finančně podpořen obcí Loučovice.
Prvním cílem byla Poslanecká sněmovna Parlamentu
České republiky. Účastníkům byl podán odborný výklad
zaměřený na funkce a činnosti Poslanecké sněmovny, na
historii českého parlamentarismu, architekturu a historii
sněmovních budov. Poté prohlídka pokračovala již v podání starosty obce Loučovice pana Ing. Jana Kubíka.
Po prohlídce sněmovny následovalo milé překvapení, v
podobě pozvání pana starosty na společný oběd, do restaurace Poslanecké sněmovny.
Dalším naším cílem byla procházka po Karlově mostě,
dále pak přes Alšovo nábřeží. Procházka byla zakončena
individuální prohlídkou Valdštejnské zahrady.
Počasí nám k výletu přálo a i přes náročnost cesty i náročnost trasy se výlet našim seniorům líbil.
V příštím roce 2019 budou opět připraveny dva finančně
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- Mgr. Pavla Vachová -

CO JEŠTĚ NEVÍME O ROSTLINÁCH

R

ostlinná říše je zcela nepochybně garantem pozemského života, proto vliv rostlin na biodiversitu není zanedbatelný, bez vegetace bychom prostě nedýchali, tudíž
ani nežili! V buněčné struktuře rostlin se totiž nalézá cosi
jedinečného, čemu vědci nerozumí a lámou si s tím stále
hlavu. V tomto případě jde o sílu a potenciál k životu. Více
se o rostlinách a jejich schopnostech dozvíte níže v tomto
příspěvku.
Čím nás flóra může překvapit?
Například Ian Baldwin z oddělení molekulární ekologie z
institutu Maxe Plancka, zjistil, že rostliny jsou schopné vypouštět nejen chemické látky, určené k jejich obraně před
agresivním hmyzem, ale mohou též mezi sebou vzájemně
komunikovat.
Takovéto spojení sice funguje na bázi složitých nukleových
kyselin, nicméně i tento druh komunikace vykazuje jistý
druh inteligence. Podle této teze mají rostliny dokonce
emoce, a ještě k našemu překvapení ovládají značné telepatické schopnosti.
Ačkoliv to zní jakkoliv šíleně, tak podobné výzkumy již teď
připouštějí, že máme co do činění se záhadou, která pokud bude někdy v budoucnu objasněna, změní náš celkový postoj na tento fascinující svět rostlin.
Zelená krev – Chlorofyl
Chlorofyl propůjčuje rostlinám jejich typicky zelené barvivo aktivující fotosyntézu. V průběhu fotosyntézy absorbuje - chlorofyl energii světelného záření a používá jej k syntéze sacharidů z oxidu uhličitého a vody. A čím je chlorofyl
vlastně tak výjimečný? V odborných publikacích se uvádí,
že jde o dezinfekční a hojivě protizánětlivý prostředek.
Podporuje tvorbu krve, zlepšuje přenos kapacity kyslíku,
povzbuzuje metabolismus, chrání dobrý stav cév a srdce,
urychluje hojení, eliminuje záněty, ochraňuje před poruchou střev, atd.
Dále bylo zjištěno, že krevní barvivo hemoglobin, je v podstatě identické s chlorofylem, jehož substance jsou fundamentem rostlinného života. Tyto informace mohou v
budoucnu pomoci pacientům s anémií - chudokrevností.
Zelená lékárna
Po celou dobu lidské existence, ochraňovaly léčivé byliny člověka před nejrůznějšími nemocemi, to koneckonců
přetrvává dodnes, navzdory tomu, že se nad touto prospěšností rostlin ani nepozastavíme.
Nicméně „ZELENÁ LÉKÁRNA“ je skutečnou zásobárnou
všech možných substancí a účinných látek, jejichž zdravotní vliv na rozdíl od syntetických farmak, nevykazuje takřka
žádných vedlejších účinků. Domnívám se, že tento citát
koresponduje s tímto předchozím tvrzením: „Téměř každý

člověk umírá na své léky, nikoliv na svoji nemoc.“
Díky tomu, že rostliny do svých biologických struktur vstřebávají kosmické záření, které je procesem fotosyntézy přeměněno na ozdravnou energii, mohou esenciální složky z
této zelené sféry lidstvu poskytnout takové léčivé látky, s
nimiž lze de facto přemoci jakoukoliv chorobu či doposud
neléčitelnou nemoc.
V tomto směru jsou rostliny naprosto unikátním zdrojem
pozemského života, z čehož vyplývá, že flóra je nepostradatelná! Ne nadarmo se říká: „Na každou nemoc existuje
vždy jedna léčivka.“

Proč je užívat?
Nezapomeňte prosím, že bylinky rostoucí třeba i za vaším
domem, mohou vykazovat silnějších (léčivějších) účinků,
než prodávané medikamenty z lékáren. Dokonce jsem
přesvědčen, že v některých případech jsou bylinky a jejich
užití tou výhodnější alternativou, a to v porovnání s drahými léčivy, jež jsou často pouhými náhražkami - extraktů
z hojivých rostlin.
V některém z příštích vydání místního zpravodaje, za
předpokladu, že bude tohle tištěné médium i nadále zde
fungovat, seznámím vás čtenáře s jednou takovou neobyčejnou léčivkou, o níž je dobré cosi málo vědět, neboť
tahle nenápadná (nevzhledná) rostlinka, je skutečným pokladem zelené lékárny, zejména kvůli jejímu abnormálně
vysokému obsahu chlorofylu, o němž jsem v tomto článku
podrobně referoval.
Rostliny jsou nejen léčivé, ale i krásné, především ty
kvetoucí, můj dík tedy patří každému, kdo v Loučovicích
okrašluje své domy a balkony touto nepřehlédnutelně
nádhernou vegetací.
„Jestliže zelená barva uklidňuje nervy psychicky oslabených lidí, potom není nikterak vyloučené, že za současným
nárůstem agresivního chování obyvatel, lze spatřit nedostatek kladně působícího rostlinstva!“
- Josef Čáp -
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INFORMACE O ČINNOSTI SENIOR KLUBU
LOUČOVICE

V

ážení příznivci Senior klubu Loučovice,
ráda bych vás seznámila s plánovanou činností klubu,
která vyplynula z dotazníkového šetření realizovaného v
rozmezí květen – září 2018. Děkuji vám za spolupráci, týkající se vyplnění dotazníků a uvádím následující skutečnosti, které z dotazníků vyplynuly.

Docházení do klubu je dobrovolné. Akcí se mohou zúčastnit všichni (nejen) senioři bez omezení věku. Pokud
společně dojdeme k závěru, že je potřeba klub využívat
a zpřístupnit častěji, dojde k navýšení počtu setkávání či
zpřístupnění prostor Senior klubu. Vaše nápady na činnosti Senior klubu jsou vítány!
Plánované činnosti Senior klubu budou uveřejněny každý
měsíc s předstihem v „Harmonogramu činnosti Senior klubu Loučovice“.

Setkávání v prostorách či mimo prostor Senior klubu
bude probíhat 2x měsíčně.

HARMONOGRAM ŘÍJEN 2018:

1x organizovaná činnost (např. beseda, zájezd, přednáška, posezení, promítání v kině, aj.)

2. 10. 2018
Beseda s Policií ČR na téma „Bezpečí seniorů“
od 13.00 hod

1x volně přístupný klub pro vaše aktivity (činnost bude
probíhat dle vašich představ – např. společné setkání u
kávy, využití počítače s internetem, k dispozici budou společenské hry - šachy, karty, atd.). Vybavení klubu pro volnočasové aktivity se bude postupně doplňovat.

25. 10. 2018
Senior klub je otevřený v době od 14.00 – 16.00 hod
							
- Mgr. Pavla Vachová -

MEMORIÁL ŠTĚPÁNA DURČI
V sobotu 8. září se na hasičském hřišti pod teplárnou konal
další ročník Memoriálu Štěpána Durči. Soutěže se zúčastnily celkem 4 týmy, z toho jeden tým žen. Po celé odpoledne bylo připraveno pro soutěžící i diváky občerstvení a
reprodukovaná hudba.
Výsledky: Muži - 1. Přísečná, 2. Přední Výtoň, 3. Loučovice
(retro); Ženy - 1. Chmelná

						
- foto: JSDH Loučovice -
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ZDRAVÍ
ICHDK

I

schemická CHoroba Dolních Končetin neboli zkráceně
ICHDK je onemocnění relativně časté a potenciálně nebezpečné. Řada postižených ho dlouho podceňuje, přitom
si však neuvědomují, že neléčená nemoc může vcelku zbytečně vést až k amputaci dolní končetiny.
Ischemická choroba dolních končetin je strašně podobná
angině pectoris. To, co se u anginy pectoris děje v cévách
zásobujících srdeční sval (koronární tepny), se u ICHDK
děje v tepnách zásobujících dolní končetiny, a to na úrovni pánevních, stehenních i bércových tepen. Podstatou je
děj nazývaný ateroskleroza, zjednodušeně řečeno jde o
ukládání tuků do stěn tepen, čímž dochází k jejich zužování. Zúžené tepny nejsou pak schopny do cílového orgánu
dopravit dostatek kyslíku, a to zejména při fyzické zátěži.
Rizikové faktory jsou ICHDK jsou de facto rizikovými faktory vzniku aterosklerozy – je to kouření, cukrovka, vysoký
krevní tlak a vysoký cholesterol.
Dle projevů můžeme rozlišit více stupňů choroby. Zpočátku se nemoc neprojevuje nijak, tepny jsou tukovým plátem zúžené jen mírně a dotyčný o své nemoci vůbec neví.
V druhé fázi nemocnému začne vadit chůze. Při pohybu
se zvyšují nároky tkání dolní končetiny na kyslík, zúžené
tepny ho však nedoručují v patřičné míře, dolní končetina
začne strádat nedostatkem kyslíku a přijde bolest – tomuto stavu se říká ischemie. Bolest donutí člověka zastavit a
pak za chvíli vyzmizí. Stane se tak proto, že končetiny odpočívajícího člověka už tolik kyslíku nepotřebují. Když se
ovšem člověk znovu rozejde, pak se po určité vzdálenosti
se celý proces opakuje. Tyto typy bolestí označujeme jako
klaudikační bolesti a vzdálenost, kterou člověk ujde mezi
bolestí vynucenými zastávkami, označujeme jako klaudikační vzdálenost. Pro znalce a vášnivé puntičkáře přidávám dělení dle Fontaina - I. stadium asymptomatické stádium, II. stadium rozdělené na IIa - klaudikace nad 200m,
IIb klaudikace pod 200m , III. klidová ischemická bolest, IV.
stadium kožní nekrózy, defekty, gangrény. Pro zajímavost
mimo Evropu v angloamerické literatuře se používá častěji
dělení dle Rutherforda, jež je o něco více náročnější na
zapamatování a tak jej ani nebudu zmiňovat…
Při neléčené chorobě se stav zhoršuje a klaudikační vzdálenost se zkracuje. V pokročilejší fázi je už stav velmi vážný
a člověk má bolesti nohou (či nohou) i v klidu (viz. stadium

III. dle Fontaina). Zúžené tepny už nedodají dost kyslíku
ani bez zátěže.
Poslední a nejtěžší fáze se označuje jako „kritická končetinová ischemie“. Pacient nejenže má bolesti i v klidu, ale
začíná se projevovat dlouhodobý nedostatek kyslíku. Tkáně na noze začínají odumírat, tvoří se na nich rány a vředy.
Tkáně jsou náchylné k bakteriální infekci a infekce může
celý stav dále komplikovat vznikem nebezpečné gangrény
- IV. stadium dle Fontaine.
Existuje i velmi závažná forma ICHDK známá jako Lerichův
syndrom. Detaily nechám, ale v rámci délky textu tajemstvím a budou na doptání osobně v naší ordinaci :-D

Jak se toto onemocnění stanovuje? Za prvé vyslechneme
pacienta a zajímáme se zejména o charakter bolestí nohou. Zajímá nás hlavně vzdálenost, jakou pacient zvládne
ujít a při dlouhodobém sledování tak navíc může zhodnotit postup či ústup choroby. Součástí vyšetření by mělo
být hmatání pulzu nad velkými tepnami dolních končetin,
protože vymizení pulzací doprovází jejich závažná zúžení
a uzávěry. Je dobré vyšetřit krev na hladinu cholesterolu,
změřit krevní tlaky na rukou i na nohou kotníkových tlaků - a tím stanovit ABI index (u nás v ordinaci toto znají
hlavně diabetici, u nichž je toto vyšetření hrazeno zdravotní pojišťovnou jednou ročně), a pak samozřejmě vyšetřit
cévy na nohách pomocí UZ. Přesnějšími vyšetřeními je CT
angiografie a invazivnější angiografie, které přesně ukážou
zúžená a uzavřená místa tepen.
Prevence je totožná s prevencí aterosklerózy – zdravý životní styl, zanechání kouření!!!, omezení příjmu živočišných tuků v potravě, důsledná léčba diabetu, dostatek
pohybu, apod.
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Komplikací ICHDK je náhlý uzávěr tepny. Tento stav je v
podstatě obdobou infarktu myokardu srdce. Může se stát,
že na místě ložiska aterosklerózy se náhle vytvoří krevní
sraženina a celou tepnu uzavře. Končetina najednou ztratí
veškeré zásobení a to prostě tkáně špatně nesou. Tento
stav se projeví bez ohledu na to, zda člověk v dané chvíli
jde nebo stojí, či odpočívá. Objeví se náhlá prudká bolest
nohy, která neustává, a navíc dojde k vymizení periferní
pulzace. Noha zbledne a je studená – protože do ní neteče
žádná krev. V této chvíli si musí člověk bez odkladu zavolat záchrannou službu, protože lékaři se mohou pokusit
nejrůznějšími metodami (speciálními léky / chirurgicky /
odsátím) sraženinu odstranit.
V prvních stádiích lze nemoc léčit velmi jednoduše – pacient dochází na pravidelné kontroly a je poučen o prevenci. Měl by dostat léky proti srážení krve, aby se zabránilo
náhlému uzávěru tepny krevní sraženinou - používají se
hlavně preparáty obsahující kyselinu acetylsalicylovou
různé názvy stejného léku jsou Aspirin, Anopyrin, Godasal
a Stacyl nebo preparáty obsahující sloučeninu clopidogrel
jako je Plavix, Trombex, Zyllt aj.
Kromě toho předepisujeme léky na snížení hladin cholesterolu (zejména pak statiny Rosucard, Atoris, Fenofix,
Ezetrol, Sortis, Simvastatin, Cholib a mnoho dalších), léky
zlepšující prokrvení rozšířením cév (např. Enelbin), léky
na snížení krevní tlaku a tak dále. Terapeutickým řešením
je provedení angiografie, která ukáže zúžená místa cév a
kromě toho umožní jejich rozšíření pomocí angioplastiky
a stentů. Jsou ovšem možné i cévně-chirurgické zákroky,
při kterých se vytváří cévní spojka přemosťující zúžení tep-
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ny (tzv. bypass). V pokročilých stádiích nemoci je bohužel
mnohdy nutná amputace dolní končetiny neschopné života.
- MUDr. Eduard Benc -

INFORMACE K OČKOVÁNÍ NA CHŘIPKU
Dále bych rád připomněl, že se blíží začátek očkovací
sezóny na chřipku. Letos bude nově z veřejného pojištění plně hrazena vylepšená vakcína na chřipku vaxigrip tetra u všech pacientů, kteří spadají do bezplatné
očkovací skupiny tj. všem osobám nad 65 let věku,
dále pojištěncům, kteří trpí závažným farmakologicky
řešeným onemocněním srdce a cév nebo dýchacích
cest, ledvin nebo diabetem, pacientům po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk.
Pokud se pro očkování rozhodnou, bude pojišťovnou
hrazena vakcína (podle novelizace zákona o veřejném
zdravotním pojištění platné od 1. ledna 2010) i její aplikace.
Od roku 2010 je z veřejného zdravotního pojištění
očkování hrazeno také osobám umístěným v léčebnách dlouhodobě nemocných, v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením
nebo v domovech se zvláštním režimem.
Informace o cenách očkování pro samoplátce jsou
dostupné přímo v ordinaci PL. cca 320kč. Vakcíny by
podle nejnovějších informací měli být k dispozici již
od posledního zářijového týdne. Neodkládejte tedy
prosím tuto možnost a chraňte se včas před možným
nebezpečím.
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DĚTSKÝ KOUTEK
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JAK SE VOLÍ V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH?
Volební místnost
Volič po příchodu do volební místnosti musí prokázat volební komisi svou totožnost a občanství České republiky.
To lze provést platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Volič, který je občanem jiného státu Evropské
unie, se prokáže Průkazem o povolení k trvalému pobytu
nebo Potvrzením o přechodném pobytu, popřípadě cestovním dokladem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude moci hlasovat.
Po prokázání totožnosti obdrží volič pro obecní volby
prázdnou úřední obálku s razítkem.
Ve volební místnosti bude na viditelném místě pro obecní
i senátní volby vyvěšen vzor hlasovacího lístku, prohlášení
kandidáta o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin před
zahájením voleb. Při sčítání se k hlasům odevzdaným pro
takového kandidáta nepřihlíží.

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, se
musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
Tam může v obecních volbách hlasovací lístek upravit jedním ze třech způsobů:
1. Může označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce
před názvem volební strany pouze jednu volební stranu.
Tak dává hlas kandidátům této strany v pořadí podle hlasovacího lístku a v počtu, který má být v obci zvolen.
2. Nebo může označit v rámečcích před jmény kandidátů
křížkem toho, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební
strany. Nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno.
3. Kromě toho lze oba předchozí způsoby zkombinovat.
Tedy, lze označit křížkem jednu volební stranu i dát křížky před jména kandidátů z ostatních stran. Volič tak dává
hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany pak kandidátům podle pořadí na hlasovacím
lístku a pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených zastupitelů.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do šedé úřední obálky, určené pro volby do obecních zastupitelstev.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, lístek nevloží do úřední obálky,
přetrhne ho nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.

Jak volit
Hlasovací lístek pro obecní volby se oproti jiným volbám
může lišit, může být totiž vytištěn oboustranně. V záhlaví
každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet
členů zastupitelstva, který má být zvolen. Na konci textu je
razítko příslušného obecního úřadu.
Volič může vybírat politickou stranu, politické hnutí, jejich
koalice nebo sdružení politických stran nebo politických
hnutí a nezávislých kandidátů, individuálně kandidující
nezávislé kandidáty nebo sdružení nezávislých kandidátů.
Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou. U stran, u kterých byl při registraci vyškrtnut
kandidát, zůstává na hlasovacím lístku jeho pořadové číslo
neobsazené.
V případě poškození nebo ztráty hlasovacího lístku, může
volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S
voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek, může
být za plentou i jiný volič, ne však člen volební komise, a
lístek za něho upravit a vložit do obálky, popřípadě i obálku vložit do volební schránky.
Volič hlasuje tak, že obálku s hlasovacím lístkem vloží před
volební komisí do volební urny.
Hlasování mimo volební místnost
Volič může ze závažných důvodů požádat obecní úřad a ve
dnech voleb pak volební komisi o hlasování mimo volební
místnost. Komise pak k němu vyšle své členy s přenosnou
volební urnou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
V obecních volbách je možné hlasovat jen v obci, kde má
volič trvalé bydliště. Není tak možné hlasovat na zastupitelských úřadech či konzulátech. Pro obecní volby se nevydávají voličské průkazy.

- zdroj: iDnes.cz -
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