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BYDLENÍ PRO SENIORY
V tomto vydání Vám představíme v rubrice TÉMA
projekt nového bydlení pro
seniory, který se intenzivně připravuje a v dohledné
době by mělo dojít i k jeho
realizaci.
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Vážení čtenáři...

D

vouměsíční letní prázdniny jsou již definitivně za námi a školákům začíná opět
školní režim. Mnozí se zajisté těší, někteří
již méně. Pro nás ve zpravodaji bude měsíc
září velmi náročný, jelikož jako vždy se koná
začátkem školního roku plno akcí, které navštívíme a v dalším čísle Vám z nich přineseme články a fotografie.
Rád bych také představil novinku v rubrice
HISTORIE, kde Vám přineseme seriál Zapomenuté lipensko, ve kterém se podíváme
na historii v okolí Lipenské nádrže. Seriál
nám samozřejmě přináší portál Loučovice-Historie.cz
Již nyní mohu prozradit, že se nejedná o
jedinou novinku, kterou pro Vás náš zpravodaj chystá. Momentálně usilovně pracujeme na další atraktivní novince, kterou
jistě uvítají především aktivní uživatelé internetu. Blíže Vám jí ovšem představíme až
v dalším vydání zpravodaje.
Nezbývá mi tedy již nic jiného, než Vám popřát příjemné čtení a klidný start do nového školního roku, jak pro školáky, tak pro
jejich rodiče.

František Fazekas

BLAHOPŘÁNÍ
V září oslaví své krásné jubileum
paní
		
		
		
		
		
		
		

ARDOVÁ RŮŽENA
BARABÁŠOVÁ JANA
ČERNÁ MARIE
KRAHULCOVÁ MARIE
MORONGOVÁ TERESA
ŠMÍDKOVÁ MÁRIA
ŠTUBNEROVÁ JIŘINA
TAŠNEROVÁ ALEXANDRA

pan
		
		
		
		
		
		
		
		

ANDERL FRANTIŠEK
BAŠTA JIŘÍ
FIGURA PETR
GRESCHNER RUDOLF
KOCOUREK JOSEF
KUBEC VÁCLAV
STRAKA KAREL
TROJÁK ŠTEFAN
VOSOL MILAN

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

periodický tisk územního samosprávného celku obce
Loučovice
Vydává: Obec Loučovice, IČ: 00245984, Registrační značka:
MK ČR E 22951, Datum vydání: 28. 7. 2017 Odpovědný redaktor: František Fazekas, Adresa redakce: Obecní úřad Loučovice, 382 76 Loučovice 51, e-mail: zpravodaj@loucovice.info,
tel.: 380 748 115, Tisk: Typodesign s.r.o., Č. Budějovice. Distribuce: Česká pošta, s.p. Vydavatel není odpovědný za obsah
a pravdivost otištěných inzerátů a vyhrazuje si právo nezveřejnit inzerát, který by jej poškozoval nebo byl svým obsahem
protizákonný. Vychází 12x ročně nákladem 800 ks.
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NOVINKY Z OBCE
INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Š

kolní jídelna zahájila 21.8.2017 provoz pro mateřskou
školku a cizí strávníky. Od 5.9.2017 se začne vařit i pro
žáky ZŠ. Cena obědů zůstává i tento rok stejná :
MŠ (oběd + 2xsvačina)		
ZŠ
7-10let			
11-14let		
15 a více let		
CIZÍ STRÁVNÍCI			

32,- Kč
24,- Kč
26,- Kč
28,- Kč
50,-Kč

MLADÍ STOLNÍ TENISTÉ VYŠŠÍHO BRODU
PŘIJÍMAJÍ NOVÉ HRÁČE

H

ledáme hráče ve věku 7-12 let. Bližší informace a
kontaktní osoba: Pavel Mleziva, trenér mládeže
tel: 606 172 091

Už se těšíme na naše stálé strávníky a rádi přivítáme i nové
z řad žáků, kteří doposud na obědy nechodili.

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

DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2017

J

ubilejní 10. ročník Dnů otevřených ateliérů, garantem
pro rok 2017 je Alšova jihočeská galerie a Mgr. Petra
Lexová, Seminář dějin umění Masarykovi univerzity. Pořadatelem je Jihočeský kraj, Odbor kultury a památkové
péče.
V rámci tohoto projektu Vás do svého ateliéru ve Vyšším
Brodě (Míru 194) zve loučovický výtvarník František Tácha
ve dnech 14. a 15. 10. od 900 do 1300 hodin.
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ZASTUPITELSTVO
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 27. ČERVENCE 2017
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e:
Usnesení č. 89/2017
ověřovatele zápisu pana Rudolfa Greschnera a Petra Procházku.
Usnesení č. 90/2017
program dnešního zasedání.
Usnesení č. 91/2017
poskytnutí finančního daru ve výši 102 850 Kč Svazku obcí
divoká voda Loučovice, se sídlem Loučovice 51, 03993493.
Usnesení č. 92/2017
uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství podle obecně závazné vyhlášky obce Loučovice č. 2/2012 v rámci konání závodů Železňák.CZ 2017 dne 28. 7 2017 v době od 15:00 do 24:00
hodin a dne 29. 7. 2017 v době od 7:00 do 24:00 hodin,
pořadatel AXIOM OrBiTt, s. r. o. Strojírenská 16, 591 01
Žďár nad Sázavou, IČ 25583786, zastoupená jednatelem
Ing. J. Chaloupkou.
Usnesení č. 94/2017
převod jednotky č. 274/11 v domě čp. 274, který je součástí pozemku st. p. č. 444 v k. ú. Loučovice, o velikosti 1+1 s příslušenstvím, nedílnou součástí nemovitosti je spoluvlastnický podíl k nemovité věci v rozsahu id.
441/16040, kupující G. J. kupní cena 264 600 Kč a úhrady
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nákladů spojených s převodem nemovitosti ve výši
5 253 Kč.
Usnesení č. 95/2017
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s nehmotným výsledkem ze
dne 1. 6. 2017 se zhotoviteli KAPEX, s. r. o., IČ 28082745,
se sídlem Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice, a FCC
České Budějovice, s. r. o., IČ 25171941, se sídlem Dolní 1,
370 04 České Budějovice
Usnesení č. 96/2017
právo provést stavbu na pozemcích p. č. 436, 561/1,
561/4438/1 a st. 837 v k. ú. Loučovice s Českou republikou, právo hospodaření s majetkem státu: Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ
70889953 s tím, že požaduje doplnění čl. 2 odst. 2.3. o
finanční náhradu ve výši 10 000 Kč bez DPH.

Zastupitelstvo obce r u š í:
Usnesení č. 93/2017
ruší usnesení č. 7/2017 ze dne 26. 1. 2017.
Anna Vaňková 				
místostarostka				

Ing. Jan Kubík
starosta

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 občanům
nahlédnout do zápisu ze zasedání zastupitelstva obce.

Třídění odpadů se vyplatí - směsný odpad podraží
Také jste si již všimli, že média častěji upozorňují na zdražování odpadů, že se někde váží popelnice, a že
obce a města hledají způsoby jak občany motivovat k intenzivnějšímu třídění odpadů? Není se čemu divit, protože
ministerstvo životního prostředí projednává návrh novely zákona o odpadech, jehož součástí je i následující tabulka,
ve které je uvedeno předpokládané zdražování poplatku za skládkování komunálního odpadu.

Základ poplatku za ukládání využitelného odpadu na skládku v roce 2017 činí 500 Kč/tuna, přičemž do roku 2024 se
pravděpodobně vyšplhá až na hodnotu 2000 Kč/tuna. To se negativně promítne do rozpočtů obcí a měst, které budou
muset chybějící peníze někde vybrat. Pravděpodobně tak dojde k navýšení poplatku za odpady. Naštěstí se před
zdražováním dá bránit poctivějším třídění odpadů. Jak je to možné? Část odpovědi se skrývá v tomto schématu.

Výrobce
obalu

Obalová
společnost

Obec

Každá firma, která uvádí na trh obal, musí autorizované obalové společnosti (AOS) zaplatit za jeho recyklaci. Obalová
společnost vybrané peníze rozdělí obcím dle množství vytříděných a recyklovaných odpadů, čímž obci z velké části
hradí náklady spojené se svozem těchto tříděných odpadů. Další významnou položkou v odpadovém hospodářství je
„Odstranění/využití odpadu“. Zde je třeba říci, že tříděný odpad je brán jako surovina, což z něj dělá obchodovatelnou
komoditu, za kterou obce a města mnohdy neplatí, ale naopak za ni při určitém množství a kvalitě peníze dostávají. V
případě směsného netříděného odpadu obec/město zcela platí jak za svoz odpadu, tak i za jeho odstranění, které bude
rok od roku dražší!
Svoz odpadu
Odstranění/využití odpadu

Tříděný odpad
Přispívá obci/městu AOS
Prodá se jako druhotná surovina

Netříděný směsný odpad
Platí obec/město
Platí obec/město

Komunální odpad se skládá z tříditelných neboli využitelných odpadů a z odpadů
zbytkových netříditelných. Z průzkumů vyplývá, že tříditelných/využitelných odpadů je v
komunálním odpadu až 80 %. Spousta obcí a měst vytřídí pouze 20 % odpadů a zbylých
60 % tříditelných/využitelných odpadů skončí na skládce jako směsný odpad, za který
obec/město zbytečně platí. Tady je obrovský potenciál pro úspory. Pokud se zdraží
skládkování odpadů, bude dobré jich mít co nejméně. Toho se dá dosáhnout
poctivějším třídění odpadů a snižováním jejich produkce. Kdo poctivě třídí odpady,
nemusí se bát zdražování poplatku za odpady. Pro více informací doporučujeme na
YouTube shlédnout pořad MOJE ODPADKY. Přejeme příjemné sledování a mnoho tun
vytříděného odpadu! S pozdravem Ing. Radek Staňka autor pořadu MOJE ODPADKY
Chceme, aby se v naší obci/městě lépe třídilo, proto… (Zde si můžete dopsat svoji strategii a plány ohledně
odpadového hospodářství vaší obce/města nebo můžete připojit pozvánku na besedu atd.)
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HASIČI
V

foto na této straně: JSDH Loučovice

noci z 18. na 19. srpna se jihem Čech prohnala bouře doprovázena nebývale silnou vichřicí. Ta se také nevyhnula
ani naší obci. JSDH Loučovice byla od časných ranních hodin na nohou. Jednotka odstraňovala popadané stromy
z vozovky nejen v katastru Loučovic, ale také v širokém okolí. V terénu byli naši hasiči až do sobotního poledne. Přinášíme Vám zde fotografie ze zásahů našich hasičů a na druhé straně fotografie spouště, kterou vichřice zanechala
od Dvorečné přes Loučovice až do Předních Loučovic.

PODĚKOVÁNÍ JSDH LOUČOVICE
Dobrý den,
děkujeme Vám za uvolnění cesty do Loučovic při páteční bouřce, že jsme nemuseli nocovat v autě na přehradě.
Tůmová Veronika
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DVOREČNÁ

LOUČOVICE

foto na této straně: František Fazekas

PŘEDNÍ LOUČOVICE
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TECHNICKÉ SLUŽBY OBCE LOUČOVICE

zařízení ke sběru a výkupu odpadů a provozního řádu.

H

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA

lavním předmětem činnosti technických služeb je zabezpečení čistoty obce a jejího okolí, péče o veřejnou
zeleň, správa movitého a nemovitého majetku obce, údržba vozového parku, zajištění chodu odpadového hospodářství, sběrného dvora a kompostárny, zajištění sjízdnosti
místních komunikací apod.
Do katastru obce, kde tedy také působí technické služby,
patří mimo jiné i Přední Loučovice, Dvorečná, Nové Domky, areál Mnichovic, hraniční přechod Dürnau.

Duben až říjen
Úterý, čtvrtek 14:00 – 17:00 hodin
Sobota 09:00 – 12:00 hodin
Listopad až březen
Sobota 09:00 – 12:00 hodin

Kontejnery na tříděný odpad ve sběrném dvoře
Sečení trávy

V současné době technické služby zaměstnávají celkem
8 lidí. Z toho 5 stálých zaměstnanců, včetně vedoucího a
mistra. Dále 2 zaměstnance z Úřadu práce a jednoho brigádníka.
Technické služby zajišťují pro občany i podnikatele dopravu a další činnosti za pomoci technických prostředků
obce. Konkrétní činnosti jsou uvedeny v platném ceníku
a objednávce dopravy a služeb, který naleznete na webových stránkách obce.
Kompostárna

Kontaktní osoby:
•
•

Stanislav Hackl, vedoucí
tel.: 727 883 277, email: ts@loucovice.info
Petr Štěpánek, technik
email: technik@loucovice.info

Komu nahlásit poruchu veřejného osvětlení nebo kde
získat informace o odstávkách?
Nové veřejné sezení

Oblast odpadového hospodářství obce je zajišťována v
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy. Sběrný
dvůr v obci provozuje společnost KAPEX, s. r. o., se sídlem Krajinská 33/2, 370 01 České Budějovice, na základě
souhlasu Krajského úřadu Jihočeského kraje k provozování
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Nahlásit závadu, poruchu nebo poškození lze:
• osobně některému ze zaměstnanců obce,
• telefonicky na 380 748 115 případně na některém
z telefonických kontaktů uvedených na webových
stránkách naší obce.
- text a foto: František Fazekas -

VYBAVENÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB OBCE

Sekačka John Deere

Traktor Deutz-Fahr

Parkovací stání pro techniku

Štěpkovač

Multicar M30 Fumo

Mobilní kompostér

Traktor Deutz-Fahr

Dílna pro drobné práce
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TÉMA
BYDLENÍ PRO SENIORY

V

ážení občané,
rád bych Vás seznámil se záměrem obce vybudování
bydlení pro seniory. Bohužel, trend stárnutí obyvatel na
venkově se nevyhýbá ani naší obci, a proto jsme si vědomi potřeby vybudování dostupného bydlení, kde by mohli
naši senioři důstojně strávit podzim života.
V současné době byla dokončena architektonická studie
a připravují se další stupně projektové dokumentace.
Rádi bychom příští rok požádali o dotaci na tento projekt
a následně zahájili realizaci. Financování tohoto projektu
předpokládáme z Ministerstva pro místní rozvoj a dále z
peněz z prodeje panelového domu č.p. 274.

4 objekty se 16 bytovými jednotkami jsou mezi sebou odděleny hlavním exteriérovým schodištěm a společnými
vstupy do bytů ve spodní úrovni. Dispozičně jsou byty tvořeny jednotkami 2+KK s celkovou podlažní plochou do 50
m2, což je kritérium pro získání dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj. Byty tvoří hlavní obytná místnost
s kuchyňskou linkou, jídelním stolem a obývací plochou s
pohovkou a křeslem. Dále obsahují ložnici, vstupní prostor
s vestavěnými skříněmi a koupelnu. Byty spodní úrovně
mají předzahrádku, byty horní úrovně mají balkon. Obě
úrovně jsou doplněny liniemi stromů s parkovými úpravami a dělícími kamennými zídkami, které zároveň vyrovnávají svažitý terén.
Věřím, že se nám tento projekt podaří dovést do zdárného
konce a vznikne zařízení, které zkvalitní život v obci.
- Ing. Jan Kubík, starosta -

Bydlení pro seniory je situováno na pozemcích obce v
návaznosti na dům s pečovatelskou službou. Jedná se o
16 bezbariérových bytů umístěných do 4 dvoupodlažních
domů.
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INFO ZE ŠKOLY
PROFESNÍ ORIENTACE ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY

V

těchto dnech nastupuje 20 absolventů loučovické školy na učňovské a střední školy, aby se dále připravovali
na své budoucí povolání. Z deváté třídy jich nastupuje sedmnáct, z osmé jeden a z třídy praktické dva. Jeden žák z
praktické třídy si pak nepodával přihlášku na žádnou další
školu. Dvanáct -dnes již studentů - bylo přijato na školu
s maturitou, osm žáků bude pokračovat na učňovských
oborech.
Zajímavé je spektrum žáky vybraných škol. Zčásti vystihuje
zájmy žáků, potřeby trhu a dále pak trendy ve společnosti:
Šest žáků si vybralo informatické obory, tj. elektrotechniku, telekomunikace, výpočetní techniku a informační
technologie.
Čtyři žáci se budou vzdělávat v oborech gastronomie (kuchař, číšník), hotelnictví a turismu.
Tři žáci budou studovat strojírenství a strojní výrobu (obráběč kovů), dva zpracování dřeva (truhlář), dva zemědělství a rybářství (rybář, chovatel).
Po jednom se pak budou připravovat v oborech práva, stavebnictví a služeb (kosmetické služby).
Je zajímavé sledovat trendy ve výběru škol, které mají žáky
připravit pro trh práce. Když jsem na naší škole před 35
roky začínal, vždy pár žáků odcházelo studovat na gymnázium nebo na střední pedagogickou školu (učitelka MŠ).

O střední zdravotnickou školu, veterinární nebo třeba lesnickou školu byl obrovský zájem a bylo obtížné se na tento
typ školy přes přijímačky vůbec dostat. Pár žáků šlo vždy
na elektrikáře, prodavače či kadeřníka. O všechny tyto
obory je ze strany žáků v posledních létech jen velmi malý
zájem. V uplynulém školním roce si nikdo z našich žáků
nevybral ze jmenovaných ani jediný. Můžeme spekulovat,
proč tomu tak je. Příčin bude samozřejmě více.
Letos bylo však něco nového. Po několika létech, kdy žáci
byli přijímáni na střední školy s maturitou bez přijímaček, se museli zájemci o tento typ školy podrobit ministerstvem připraveným elektronickým přijímacím testům.
Učitele naší školy, rodiče a v neposlední řadě samozřejmě
samotné žáky velmi potěšilo, že všichni naši žáci byli přijati
hned v prvním kole. Většina se pak v samotném hodnocení umístila v první polovině bodového žebříčku.
Na nové trendy se naše škola snaží reagovat nabídkou zájmových kroužků. Nově budeme letos pro zájemce otevírat kroužek robotiky – žáci budou sestavovat a počítačově
oživovat robotické modely.
Všem našim absolventům přejeme šťastné vykročení do
nové části jejich života. Přejeme si, aby u vybraných oborů
vydrželi a aby dělali čest nejen sobě a své rodině, ale i naší
škole.
- František Frantál -

PRAHA - LOUČOVICE - LIPNO
Praha, Na Knížecí

12:00

Loučovice

15:55

Lipno n. Vlt., lanovka

16:10

LIPNO - LOUČOVICE - PRAHA
Lipno n. Vlt., lanovka

10:40

Loučovice

10:55

Praha, Na Knížecí

14:55

Více informací a rezervace: 841 101 101 nebo regiojet.cz
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HISTORIE
opevnění s hradbami, baštami a branou na východní
straně. V hradbách jsou prolomené střílny s ostěním rozevřeným dovnitř. Hradby pravděpodobně měly pro případ obrany dřevěná podsebití, která se však do dnešní
doby nedochovala. Při stavbě stanice radiotelefonní sítě
v blízkosti zříceniny Vítkova Hrádku byly v roce 1996 odkryty základy zdi z lámaných kamenů na maltu. Mohlo
by se jednat o pozůstatky dnes již zaniklého předhradí.
archiv Loučovice-Historie.cz

Vítkův Hrádek

P

ůvodní český název hradu zněl „Vítkův Hrádek“ (německy Wittingshausen). Pro označení hradu se používalo
také německé označení Wittigstein, přejímaného někdy do
českého jazyka jako „Vítkův Kámen.“ Lze se setkat s oběma označeními téhož hradu. Název hradu dokládá, že jeho
zakladatelem byl Vítek, některý z příslušníků mocného jihočeského šlechtického rodu Vítkovců. Podle dobových
souvislostí je pravděpodobné, že hrad založil Vítek z Načeradce, jinak z Krumlova, připomínaný v letech 1220 - 1277.
Hlavní a jedinou budovou jádra hradu je velká obytná
hranolová věž, ke které na východní straně přiléhá nižší
polygonální přestavba s trojúhelníkovými komorami po
stranách, z nichž levá měla vchod zvenčí. Velká věž, postavená na nejvyšším místě návrší, byla obdélníkového
tvaru (13,7 m x 17,5m), vyzdvižená z vrstvového lomového kamene. Na západní straně býval arkýř, z kterého se dochovaly pouze dva krakorce. Dveře do střední
části věže byly původně přístupny po padacím můstku
protilehlého stavení, v polovině 16. století začleněného
jako vstupní brána do nového opevnění. Věž měla nad
plochostropým přízemím, osvětleným z boků pěti úzkými otvory, dvě obytná patra s prevéty na západní straně.
Do 16. století se datuje vznik nového pětibokého
archiv Loučovice-Historie.cz

Hrádek od svého založení Vítkem z Krumlova (1220
- 1272) ve 13. století plnil funkci pevnosti a správního střediska panství, které bylo součástí vznikajícího
dominia příslušníků rodu Vítkovců, jež se rozkládalo po
obou stranách současné hranice Čech a Rakouska. Hlavní
část hrádku tvořila obytná věž postavená v nadmořské výšce 1 032 m nad mořem na táhlém návrší posetém žulovými
balvany, v blízkosti cesty z Rakous do Čech. Stavbou hradu
si Vítkovci chtěli zajistit bezpečné spojení se svými letními
statky v Horním Rakousku. Po vymření krumlovské větve
Vítkovců v roce 1302 zdědil hrad Jindřich z Rožmberka. Na
sklonku 14. století patřilo ke hradu 15 vesnic a sklářská
huť. V té době při sporech mezi českou šlechtou a králem
Václavem IV. se stal Vítkův Hrádek jedním míst, kde byl
král vězněn během své nedobrovolné cesty do Rakouska
v roce 1394. Během husitských válek patřil hrad pánům z
Walsee, ale již roku 1464 daroval Reinprecht z Walsee hrad
svému strýci Janovi z Rožmberka a tím se Vítkův Hrádek
dostal zpět do majetku rodu Rožmberků. Během českého
stavovského povstání ovládla Vítkův Hrádek na krátkou
dobu vzbouřená česká šlechta, ale již roku 1621 měl hrad
císařskou posádku. Roku 1622 získali Vítkův Hrádek Eggenberkové. V roce 1719 zdědili hrad spolu s veškerým Eggenberským majetkem Schwarzenbergové. Vítkův Hrádek
postupně ztrácel svou původní funkci pohraniční pevnosti
a začal pomalu chátrat. Na krátký čas se stal sídlem knížecího polesného, v polovině 18. století byl již zcela opuštěn.
Roku 1815 bylo do jihovýchodní části hradu postaveno
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schodiště s rozhlednou na vrcholu. Při těchto opravách
byla naposledy zajištěna koruna věže. Nejnutnější opravy
objektu proběhly ještě v roce 1869. Po II. světové válce
se celé území vsi Sv. Tomáš i s hradem dostalo do vojenského hraničního pásma, kam byl vstup přísně zakázán.
V padesátých letech si vojáci zřídili na vrcholu věže svoji
pozorovatelnu. Vedle hradu, který byl ve správě a užívání Československé lidové armády, byla postavena ocelová
konstrukce věže - vidová hláska a domek pro její obsluhu. Zástupci armády předali roku 1990 Vítkův Hrádek do majetku
obce Přední Výtoň. Do toho roku byla zřícenina hrádku pro
veřejnost prakticky nepřístupná. Vítkův Hrádek byl inspirací pro historický román Adalberta Stiftera „Vítek“ (1865).
Jedna legenda z okolí Vítkova Hrádku:
O rodinných sklonech k sebevraždě a lidské zlobě vypráví
příběh ze samoty nazývané Růžový Vrch, kde žil chudý lesní dělník s mnoha dětmi. Když mu zemřela žena, našli ho
v lese oběšeného. Jeho bratr, který si v márnici uvědomil,
jaká je to hanba pro celou rodinu, se neudržel a mrtvému vyťal políček. Od té doby ale musel na mrtvého bratra
neustále myslet; litoval svého činu i toho, že se nepostaral o bratrovy děti, až se po čase ve své chalupě oběsil.

14. PŘEDNÍ HLÍDKA ROYAL RANGERS

V

olnočasová nezisková organizace pro děti a mládež od
6 do 18 let.

Jsme součástí křesťanské organizace Royal Rangers v ČR.
Jako oddíl fungujeme už od roku 2011. Naší náplní jsou
pravidelné klubové schůzky, výlety, víkendové akce a tábory. Věnujeme se geocachingu, rybaření, lanovým aktivitám, rugby, plachtíme na Lipenské přehradě, zdoláváme
tisícovky a vydáváme se do podzemí, navštěvujeme zajímavé výstavy i různé kulturní památky, spolupracujeme s
Klubem přátel hory Kleť, kdy se zúčastňujeme jejich tradičních akcí. Osvojujeme si základy přežití v přírodě, táboření, první pomoci a mnoho dalšího.

O prázdninách jsme se vydali na naši první přespávačku v
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Nejmladší bratr, veden zřejmě rodinnou tradicí, aby zvědavcům kolem ukázal, oč je lepší než mrví sourozenci, dal
nebožtíkovi políčky dva. Zlomyslní lidé ho uráželi, nadávali
mu a vysmívali se jeho utrpení do té míry, že se oběsil na
lípě za vsí. Ani jednomu z nebožtíků nebyl popřán hrob
v posvěcené půdě, všichni byli bez kněze zahrabáni na
pustém místě. V lese, který obklopoval zříceninu Vítkova
Hrádku, i od kostela sv. Tomáše slýchávali lidé v noci volání
a nářek. Hajný, který chtěl té věci přijít na kloub, se ukryl
nedaleko kostela a o půlnoci uviděl přízrak bez hlavy, jak
v kněžském rouše sedí na balvanu a předříkává slova svaté mše. Když kněz ukončil modlitbu, měl už na ramenou
hlavu se zarmoucenou a sklíčenou tváří. Uviděl hajného
a smutně mu vyčetl, že zmařil sto let jeho pokání. Kaje
se prý za to, že jako kněz kvůli ženě znesvětil své kněžské
poslání a poté si sáhl na život. Za trest musí tisíc nocí v
lese sloužit mši. Na radu faráře se obyvatelé okolních vsí
pak začali za zbloudilého kněze denně modlit a od té doby
noční nářek z lesů už slýchán nebyl.
- Loučovice-Historie.cz - archiv Františka Schussera -

lese. Zvládli jsme trochu nepohodlí a vyzkoušeli naši odvahu. Na konci července jsme vyrazili na tábor „Co přinesly
vlny a odvál vítr“ podle knihy našeho českého mořeplavce
Rudolfa Krautschneidera. Vodní téma nám přineslo i vodu
shora, kdy polovinu tábora propršelo, ale náladu nám to
nezkazilo. Naučili jsme se řídit loď, ovládat lanoví v lanoví
se i pohybovat, základní námořnické uzle, ulovit si svou
rybí večeři a nechyběla ani zábava v podobě, táborové
olympiády, táboráku a hry ragby, se kterou nás seznámili
ragbisti z Českých Budějovic.
Pokud budete mít zájem, navštivte naše facebookové
stránky nebo se přijďte podívat. První poprázdninová
schůzka bude 12.9. v Městském klubu ve Vyšším Brodě od
17.00 hod.
Web: www.acvysbrod.cz
Adresa: P.O.BOX 21, 382 73 Vyšší Brod
e-mail: royal.vysbrod@centrum.cz
vedoucí: Mgr. Veronika Tůmová

ZDRAVÍ
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK

H

ypertenze neboli vysoký tlak je v populaci velmi častý
a je příčinnou mnoha onemocnění. Stálý krevní tlak je
důležitý, protože umožňuje průtok krve cévami a umožňuje tedy zásobování orgánů v těle. Na druhou stranu vysoký
tlak vede k poškozování stěn cév a zhoršuje proto ateroslerozu - což ukládání tukové částic do stěn tepen, které
způsobují nakonec jejich zúžení. Světová zdrovotnická organizace v současné době udává jako hranici normálního
tlaku až hodnotu 140/90, nicméně ideální tlaky se pohybují níže.
Příčinu u většiny lidí s vysokým tlakem často neznáme, jedná se o kombinaci více rizikových faktorů - určitý genetický předpoklad, stres, příjem vyššího množství
soli, obezita, alkoholismus, apod.
U zbytku nemocných cca. u desetiny je vysoký tlak
způsoben konkrétními poruchami - zůžením ledvinných
kanálků, poškozením ledvin, hormonálními poruchami,
těhotenstvím, některými vzácnými nádory, aj.
Nezanedbatelný vliv na vysoký tlak má i tzv. syndrom bílého pláště. Mnoho lidí je při vyšetření u lékaře
nervózních, a proto mají vyšší tlak než normálně.

Zákeřností vysokého tlaku je, že se dlouho nemusí
nijak projevit. Proto se mu občas přezdívá tichý zabiják.
Někteří lidé pociťují vysoký tlak nepříjemně a stěžují si na
únavu, nevýkonnost, motání hlavy a bolesti hlavy. Většina
lidí ovšem svůj vysoký tlak nijak nepociťuje, a proto nebývá až tak dobrá spolupráce s lékařem při léčbě nemoci.
Dlouhodobě neléčený vysoký tlak však problémy přináší.
Zejména zhoršuje průběh aterosklerózy a s ní souvisejících nemocí ICHS - ischemická choroba srdeční včetně infaktu, cévní mozkové příhody, ischemický choroba dolních
končetin, vaskulární demence, apod.).
Levá komora pumpující krev do celého našeho

těla (kromě plic) je vysokým tlakem postižená také. Musí
pumpovat krev proti tomuto vysokému tlaku a toto namáhání ji může strukturně poškodit a vyčerpat. Časem se
začnou objevovat příznaky srdečního selhávání.
Důležité je hlídat vysoký TK hlavně u diabetiků, u
nichž kombinace obou nemocí vede k dalším závažnějším
poškození těla. O tom třeba někdy přístě.
Vysoký krevní tlak se v drtivé většině případů zjistí náhodně při preventivní prohlídce u praktického lékaře, neboť měření krevního tlaku je její nedílnou součástí.
Dnes se klasicky měří krevní tlak měřícími přístroji nazývanými tonometry (tlakoměry). Nejpoužívanější jsou rtuťové a digitální. Aby se eliminoval syndrom bílého pláště,
může se v diagnostice použít i tlakový Holter, což je 24hodinové měření krevního tlaku v domácím prostředí mimo
zdravotnické zařízení.

Jak na léčbu. U první skupiny lidí je nutné změnit
životní styl, což je jako obvykle zhubnout, přestat pít alkohol, méně solit, snažit se vyhýbat stresovým situacím.
K tomu se pak připojuje léčba kombinací léků proti vysokému TK. Je jich hodně typů a lékař někdy musí vyzkoušet
více variant než jsou viditelné výsledky. Je nutné si uvědomit, že medikamentózní léčba je částo doživotní. Nemocný by neměl přistupovat k léčbě s myšlenkou, že bude
měsíc brát prášky na tlak a pak bude zdravý.
Pacienta s nově nasazenými léky je vhodné pravidelněji sledovat, protože jejich efekt může být příliš silný a
způsobit vznik nízkého krevního tlaku, který ale není tolik
nebezpečný a život ohrožující.
- MUDr. Eduard Benc -
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