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Vážení čtenáři...
Po době, která s sebou nesla řadu omezení, se
nacházíme v časech, kdy se postupně vracíme
do běžného života. Dalo by se říci, že v mnohém začínáme od začátku a tento pomyslný
restart společnos� přináší jistě i spoustu pozi�vna. Díky tomu si mnozí z nás užijí více naší
krásné přírody, památek a všeho hezkého, co
nám nabízí naše okolí, kraj, země.
Jako hlavní pozi�vum bych ovšem viděl obnovu
kulturních a společenských akcí, které se opět
postupně rozbíhají a i v tomto vydání našeho
obecního zpravodaje najdete pozvánky na některé z nich.
Užívejme si tak začátek letní sezóny a věřme
všichni společně, že to nejhorší máme již za sebou.

František Fazekas

V červnu oslaví své krásné jubileum
paní

DUDLOVÁ MARIE
GONDEKOVÁ ANNA
GRESCHNEROVÁ HELENA
HOREJŠOVÁ EVA
ŠTUBNEROVÁ WLADYSLAWA EWA

pan

ANDERLE FRANTIŠEK
ČIŽMÁR ANTONÍN
HOŠEK ŠTEFAN
MACHOŇ MIROSLAV
ROLNÍK KAREL
SRBA KVĚTOSLAV
ŠAFÁŘ FRANTIŠEK
ŠVAJKO ZDENĚK

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

Uzávěrka příštího čísla:
21. 6. 2020

LOUČOVICKÝ ZPRAVODAJ
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KURIÓZNÍ PLAVIDLA LETOS VE VYŠŠÍM BRODĚ NEVYPLUJÍ
48. plavba kuriózních plavidel spolu s oblíbenou Holinkiádou byla naplánována na první
červnovou sobotu. „Bohužel, není jiná možnost než letošní plavbu, která měla startovat
6. června, zrušit,“ říká místostarosta Vyššího
Brodu Jan Straka. Karel Troják, vedoucí odboru kultury, dodává: „Problém není jen samotná plavba, ani plavci se nemohli scházet
k přípravám svých plavidel. To samé platí i o
Holinkiádě, kterou měly společně uspořádat
spolky, které podporuje město. Na příští rok

V

plavby kuriózních plavidel museli organizátoři

tedy chceme připravit skvělá plavidla, která si

odpískat kvůli koronavirovým opatřením. A to

všichni užijí.“

všichni doufali, že si tentokráte během nich

Přesto Vyšebrodští plánují jiné akce. Třeba v

náležitě užijí. Jenomže ji Vyšebrodští museli

užijí tepla a pěkného letního počasí oproti

létě série klášterních koncertů.

zrušit. Plavidla nebudou.

zářijovým plískanicím v minulých ročnících, a

Člověk míní, koronavir mění. Letošní ročník

že díky tomu snad přibude kuriózních plavců.

šichni věřili, že to letos vyjde, když posunuli termín akce na začátek června, a

všichni si plavbu kuriózních plavidel na Vltavě

- město Vyšší Brod inzerce:
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ZASTUPITELSTVO

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČOVICE KONANÉHO DNE 29. DUBNA 2020
OD 17:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU LOUČOVICE
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 33/2020
ověřovatele zápisu
Usnesení č. 34/2020
program rozšířen o následující body:
•
OZV o nočním klidu (hudební
produkce kuželkáři, Devil Race
2020)
•
Rozpočtové opatření č. 1.
•
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene SŽ
•
Kontrola finančního výboru
•
Žádost o pronájem části pozemku p.
č. 232/12 v k. ú. Loučovice
•
Opravy komunikací v obci – Asfalt
OK
Usnesení č. 35/2020
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje zadání veřejné zakázky na sběr, svoz a využití popř.
zneškodnění komunálních odpadů v obci Loučovice.
Usnesení č. 36/2020
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje uzavření podlimitní smlouvy mezi Obcí Loučovice (zřizovatelem příspěvkové organizace)
a příspěvkovou organizací Základní školou a
Mateřskou školou Loučovice na období leden
2020 – srpen 2020, na základě které zřizovatel
uhradí nadnormativní výdaje na prostředky
určené na platy a odvody za uvedené období
ve výši 234.000,-Kč.
Usnesení č. 38/2020
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. 1030048918-001-Loučovice – Špírův kanál: přeložka VN, která bude uzavřena
s budoucí oprávněnou z věcného břemene
společností E. ON Distribuce a.s. a jejímž předmětem je sjednání podmínek pro budoucí zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č.
695/1, 694/1 vše v k.ú. Loučovice, obec Loučovice po realizaci přeložky VN.
Usnesení č. 39/2020
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. 1030048918-004-Loučovice – Špírův kanál: přeložka VN, která bude uzavřena s
budoucí oprávněnou z věcného břemene společností E. ON Distritbuce a.s. a jejímž předmětem je sjednání podmínek pro budoucí
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zřízení věcného břemene na pozemcích parc.
č. 695/1, 694/1 vše v k. ú. Loučovice, obec Loučovice po realizaci přeložky VN.
Usnesení č. 40/2020
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030054234 -001-Loučovice
130/1 - přeložka NN, která bude uzavřena s
budoucí oprávněnou z věcného břemene společností E. ON Distribuce a.s. a jejímž předmětem je sjednání podmínek pro budoucí
zřízení věcného břemene na pozemcích parc.
č. 130/1, 129/2 vše v k.ú. Loučovice, obec Loučovice po realizaci přeložky NN.
Usnesení č. 41/2020
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene týkající se pozemků parc. č.
212/14, 212/5, 212/1, 211/4, 232/12, 129/2,
211/1, 130/1, 126/4 vše v k.ú. Loučovice,
obec Loučovice, tyto pozemky jsou ve vlastnictví Obce Loučovice.
Usnesení č. 42/2020
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene týkající se pozemků parc. č.
149/3, 149/1, 154/2 vše v k.ú. Dvorečná, obec
Loučovice, tyto pozemky jsou ve vlastnictví
Obce Loučovice.
Usnesení č. 43/2020
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. 1030057096-002-Svatý Prokop samoty RD – NN, která bude uzavřena s budoucí
oprávněnou z věcného břemene společností
E. ON Distritbuce a.s. a jejímž předmětem je
sjednání podmínek pro budoucí zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 544/1,
558/2, 542/1, 542/3 vše v k.ú. Loučovice,
obec Loučovice po realizaci vedení NN.
Usnesení č. 44/2020
Zastupitelstvo obce Loučovice souhlasí s pořádáním hudební produkce v rámci akce pořádané Vltavan Loučovice, z.s. 1. 8. -2. 8. 2020 s
tím, že bude pro tuto akci veřejného významu
zkrácena doba nočního klidu vydáním nové
obecně závazné vyhlášky.
Usnesení č. 45/2020
Zastupitelstvo obce Loučovice souhlasí s pořádáním hudební produkce v rámci akce po-

řádané Spolkem EKC 28. – 30. srpna 2020 s
tím, že bude pro tuto akci veřejného významu
zkrácena doba nočního klidu vydáním nové
obecně závazné vyhlášky.
Usnesení č. 46/2020
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. E654-S-1598/2020 týkající se zřízení věcného břemene osobní služebnost inženýrské sítě na pozemku parc. č. 569/4
v k.ú. Loučovice, obec Loučovice s vlastníkem
pozemku, který je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu má firma Správa železnic, s. p.
Usnesení č. 47/2020
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje,
aby společnosti ASFALT OK GROUP s.r.o., IČ
28229193 byly zadány opravy komunikací v
obci Loučovice do celkové částky ceny díla
500.000,-Kč bez DPH.
Usnesení č. 48/2020
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje záměr Obce Loučovice pronajmout část pozemku p. č. 232/12 o velikosti 200 m2 v k. ú.
Loučovice, obec Loučovice dle zákresu, který
je součástí záměru zveřejněného na úřední
desce Obecního úřadu Loučovice za účelem
parkovacích stání vozidel.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
Usnesení č. 37/2020
Zastupitelstvo obce Loučovice nepřijalo navrhované usnesení, aby byla schválena a přijata nabídka společnosti Akupi CB spol. s.r.o.,
IČ: 26076748 na dodávku veřejné zakázky
malého rozsahu na akci „odstranění přístavby prodejny Loučovice č.p. 37“ za cenu díla
467.873,59Kč bez DPH.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
•

Rozpočtové opatření č. 1

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.

KOPANÁ

INFO ZE HŘIŠTĚ

V době, kdy se sportovní příznivci musejí spokojit
pouze s televizní nabídkou historických úspěchů
českých reprezentantů, vám poskytneme pár
informací týkajících se fotbalového oddílu Vltavanu.
Odpovědi na několik jednoduchých otázek zodpoví
předseda klubu a trenér mládeže v jedné osobě
Karel Straka.

V jaké kondici se nyní nachází klub?
Před vypuknutím pandemie Covid-19 byl klub
v celkem dobré kondici a nynější situace by se na jeho
chodu nijak výrazně podepsat neměla. Žáci společně
se starší přípravkou absolvovali zimní přípravu
v hojném počtu v tělocvičně základní školy a završili ji
soustředěním na začátku března v našem domácím
prostředí. Obě mužstva si soustředění zpestřili
halovým turnajem v Horní Plané, kde přípravka
dokonce zvítězila (viz foto). Tímto bych chtěl
poděkovat správci Miloslavu Hüttnerovi za skvělý
servis a rodičům, kteří pomohli hladové krky nakrmit
a třeba něco napéct. Celé soustředění se konalo pod
taktovkou trenérů Jaroslava Šticha, Martina Hüttnera
a mé maličkosti. Hráči týmu mužů měli výživnou
přípravu pod vedením nového kouče Aloise
Lakomého a zkušeného hráče Milana Somolíka.
Bohužel, než vypukla pandemie, nestihli si zahrát více
než jedno přípravné utkání.

Jak jsme na tom v Loučovicích s mládeží?
Bohužel v nové sezóně neuvidíme družstva mladší
přípravky a dorostu. V obou případech kvůli
nedostatku hráčů. Tým dorostu museli často
doplňovat hráči z žáků, což při souběhu utkání
nebylo úplně možné. Stejná situace je i ve Větřní,
se kterým máme družstvo dorostu společné. U
našich benjamínků máme také málo dětí, navíc po
letech skončil s trénováním Jarda Štich. Touto
cestou bych chtěl vyzvat rodiče a prarodiče, kteří
mají doma malé neposedy (5-6 let), aby je za námi
přivedli na hřiště. Uvítáme i výpomoc rodičů při
trénincích nejmenších. Ač se to nezdá, fotbalový

potěr je jedna z nejdůležitějších složek pro chod a
budoucnost klubu.
Jaké novinky čekají na příznivce v další
sezóně?
Během pandemie jsme nezaháleli. Připravujeme
ozvučení areálu, upravili jsme venkovní sezení,
natřeli zábradlí, probíhají práce na částečné
opravě oplocení za tribunou, vymalovali kabiny.
Na řadu by měla přijít i výměna některých fošen
laviček na tribuně.
K týmu mužů se kromě nového ambiciózního
trenéra povedlo přivést i pár posil. Zde uvedu
staronové tváře Miroslava Hamburga a Zbyňka
Faturu, novice Karla Strnada, který naposledy
působil v SK Planá u ČB a byl kapitánem Černé
v Pošumaví při jejich historické účasti v 1. B třídě.
Jistě nejzajímavější novou tváří pak bude Phillipe
Vidal, jenž reprezentoval Kamerun v kategorii U17. O příchodu dalšího jednoho hráče se bude
ještě jednat. Mimo tato lákadla patrně vrátíme čas
výkopu domácích utkání zpět na sobotu v 17:00.
Od toho si slibujeme vyšší účast diváků na
mistrovských zápasech našeho áčka. Nyní v
červnu odehrajeme několik přáteláků. O časech a
soupeřích budeme informovat na facebooku a
internetových stránkách klubu, popř. na nástěnce
u Restaurace Sparta.
Milí fanoušci, těšíme se na Vaši podporu a
návštěvy utkání od přípravky po muže a věříme,
že si vzájemně budeme dělat radost!

Tiskové chyby vyhrazeny. Aktuální informace najdete vždy na webu www.vltavanloucovice.cz
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CYKLOSTEZKA POVEDE OD LIPNA K LUŽNICI
VĚTŠINU Z MILIARDY ZAPLATÍ STÁT

C

yklisté mají na jihu Čech získat do pěti let
novou dálkovou trasu. Projekt 189 kilometrů dlouhé cyklostezky podpoří z velké části
stát. Nákladná stavba si vyžádá až jednu miliardu korun. Její část už funguje.
Projedou kolem lipenské přehrady a přes Rožmberk nad Vltavou se vydají na sever k Českým Budějovicím. Po cestě se zastaví v Českém
Krumlově nebo třeba Hluboké nad Vltavou. Po
celou dobu se přitom nevzdálí od řeky Vltavy.
O tom, že dlouhou trasu podpoří státní peníze, informovalo hejtmanství po jednání Centrální komise Ministerstva dopravy. Podle něj
se většina nákladů Vltavské cyklostezky uhradí
ze státního rozpočtu.
„Projekt počítá v příštích pěti letech s vybudováním cyklostezky mezi Novou Pecí až po
soutok Vltavy a Lužnice,“ prohlásil krajský radní Jiří Švec.
Hejtmanství tak spojilo do jednoho velkého
projektu řadu menších, které si doposud připravovaly jednotlivé obce samy. Jihočeský kraj
má celou akci řídit. Jeho úkolem je získávat
nejrůznější povolení a podávat žádosti o peníze u Státního fondu dopravní infrastruktury
a dalších zdrojů.
Podle tiskového mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky je dostavba zbývajících
111 kilometrů naplánovaná na jednotlivé úseky. Ty se mají postupně předkládat k financování.
„Projekt je rozdělený na šest základních částí:
Nová Pec – Lipno nad Vltavou hráz. Odtud do
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Českého Krumlova. Dále Krumlov – Zlatá Koruna, čtvrtá je Zlatá Koruna – České Budějovice
(Dlouhý most), pátá pak do Hluboké nad Vltavou a poslední z Hluboké do Týna nad Vltavou,“ vyjmenoval Jemelka.
Práce Jihočeského kraje bude pro celou akci
zásadní. Za úkol má většinu žádostí připravovat a projednávat. „Je to velký úspěch kraje,
neboť je to v podstatě jediný takto rozsáhlý
projekt cyklostezky na území České republiky
individuálně podpořený z centrální úrovně,“
oznámil Švec.
Část už funguje v Českých Budějovicích i
Nové Peci
Hotovo ale zatím zdaleka není. Doposud mohou cyklisté projet například úseky Frýdava –
Nová Pec – Horní Planá, Frymburk – Lipno nad
Vltavou nebo třeba České Budějovice – Hluboká nad Vltavou.
Stále chybí některé úseky v okolí vodní nádrže
Lipno, spojit se tam mají třeba Jenišov a Hůrka
v katastru Horní Plané.
Na výstavbu se těší také v Loučovicích na
Českokrumlovsku. „V našem katastru jsou tři
úseky tohoto projektu. Dva jsou před vydáním
stavebního povolení a na jeden se nyní dokončuje dokumentace. Cyklistů tady máme čím
dál více, takže věřím, že budou stezku využívat. Zároveň budou ve větším bezpečí, protože se vyhnou silnicím a nebudou se tady plést
mezi auty,“ popsal starosta Jan Kubík.
„Jihočeský kraj to může turisticky vystřelit“
Poměrně složitá může být výstavba v okolí Českého Krumlova. České Budějovice jsou

naopak z pohledu infrastruktury připravené a
mohou se připojit. V dohledné době by se navíc měl na krajské město napojit také nedaleký
Boršov nad Vltavou, odkud povede cesta přes
katastr obcí Homole a Planá.
„Děláme vše pro to, aby se po stezce mohli
cyklisté projet v roce 2021. Vše komplikuje byrokracie a papírování, což zabere 80 procent z
celé práce. Cyklostezka by se nejen u nás měla
propojit s aktivitami na řece Vltavě,“ věří boršovský starosta Jan Zeman.
Vedení Českých Budějovic se stejně jako další
zapojená města a obce na výsledek několikaletého úsilí těší. „Cyklistika v kraji roste, lidé
na kole jezdí stále víc. Jsme turistický region a
tohle nám může jedině pomoci. Proto to vnímám pozitivně. Podobné projekty fungují například v sousedním Rakousku a dává to smysl,“ reagoval náměstek primátora pro dopravu
Viktor Lavička.
Podle mluvčího ministerstva dopravy Jemelky
se navíc prokázala ekonomická efektivita celého záměru. Ty, které do regionu nová atrakce
přiláká, zde také utrácí, třeba v restauracích a
využijí i další služby. Mohlo by díky tomu dorazit více tuzemských i zahraničních turistů.
„Je to jedna z největších akcí. Kdyby se podařilo Vltavskou cyklostezku dotáhnout od Lipna až po Týn nad Vltavou, bylo by to něco, co
Jihočeský kraj vystřelí z pohledu konkurenceschopnosti na celoevropskou úroveň,“ dodal
ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu
Jaromír Polášek.
- Jihočeský kraj -

JIHOČESKÝ KRAJ ROZDĚLÍ RODINÁM TŘICET MILIONŮ KORUN NA
DOVOLENOU NA JIHU ČECH

P

rožít v Jihočeském kraji vícedenní letní dovolenou se letos vyplatí. Hejtmanství přidá
na pobyt až 300 korun za člověka a noc. Ubytovaní dostanou i padesátiprocentní slevu na
vstupy do krajem zřizovaných galerií, muzeí či
zoologických zahrad. „Rozhodli jsme se motivovat všechny Čechy, aby přijeli k nám na jih,“
uvedla hejtmanka Ivana Stráská z ČSSD.
Jako první v republice poslali ve čtvrtek krajští
zastupitelé českým rodinám finančně zajímavou pozvánku ke strávení dovolené na jihu
Čech.
Pokud se rozhodne tří- a vícečlenná rodina setrvat na jihu Čech od tří do sedmi nocí, může
výrazně ušetřit při ubytování v hotelu, penzionu či apartmánu. Kraj uhradí třetinu ceny
za osobu na noc, ale maximálně to bude 300
korun.
Zároveň budou mít tito ubytovaní turisté padesátiprocentní slevu na vstupném do všech
kulturních organizací spravovaných krajem,
jako je Alšova jihočeská galerie, hlubocká zoo,
táborské Divadlo Oskara Nedbala a síť muzeí.
Na pokrytí tohoto bonusu má kraj 9,5 milionu
korun.
Krajští zastupitelé ve čtvrtek schválili tento
program na podporu cestovního ruchu ochromeného v souvislosti s epidemií koronaviru.
Chtějí tak podpořit především zachování pracovních míst.
„Cestovní ruch je jedním z velmi důležitých
segmentů hospodaření Jihočeského kraje a je
třeba říct, že je to také významný zaměstnavatel. Pracuje v něm zhruba 17 tisíc lidí a současnými problémy může být ohroženo až 4 300
lidí. Proto jsme se rozhodli motivovat všechny
Čechy, aby přijeli na dovolenou k nám na jih,“
uvedla hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD).

Zastupitelé vyčlenili na podporu ubytovatelů
v kraji 30 milionů korun. „To je minimálně na
100 tisíc přenocování. Nabídneme třicetiprocentní slevu na osobu a noc, maximálně však
300 korun. Omezení je důležité, aby se to nepromítlo do velmi drahých hotelů, to nemáme
zájem podporovat,“ upřesnila hejtmanka.
Za krajskou novinkou na podporu cestovního
ruchu stojí opoziční zastupitelský klub ODS v
čele s Martinem Kubou, kterému se povedlo
po celkem smírné dvouhodinové diskusi získat
pro podporu návrhu 45 ze 47 přítomných krajských zastupitelů v sále Metropolu.
„Teď přijde obrovský výpadek zahraničních turistů. Proto je třeba, abychom jako Jihočeský
kraj dali všem občanům republiky najevo, že
chceme, aby přijeli a strávili léto u nás, a že se
jim to ekonomicky vyplatí,“ vysvětlil šéf zastupitelského klubu ODS Martin Kuba.
Když přijedou na delší pobyt, více tu utratí
Přitom je podle něho důležité, aby do jižních
Čech přijeli rekreanti na vícedenní pobyty.
„Protože potom tu ti lidé utrácí, chodí do restaurací, do kaváren a projeví se to ve všech
přidaných službách,“ podotkl Kuba.
Schválený krajský program na podporu cestovního ruchu předpokládá, že výsledkem
bude zvýšení spotřeby v kraji o minimálně 100
milionů korun za ubytování a dalších 100 milionů v navazujících službách, jako jsou stravování, obchod a doprava.
„Je třeba si uvědomit, že kraje si v tom budou
konkurovat. A teď musíme přemýšlet o tom,
že někdo v Praze se rozhoduje, jestli pojede
do Liberce, nebo do jižních Čech. A když budeme první a zároveň atraktivní, můžeme toho
člověka přilákat, což je v turistickém ruchu

vždycky důležité,“ naznačil Kuba.
A protože hlavní turistická sezona už začíná,
je třeba jednat rychle. „V nejbližších dnech se
sejde komise, v níž budou zástupci všech politických uskupení v krajském zastupitelstvu a
dopracují návrh do detailní podoby. Tu schválí
rada a velmi rychle by to mělo jít ven,“ řekla
Stráská.
Bude to online systém, žádné karty
Marketing a praktické zajištění programu má
na starost krajská Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR). K pondělnímu otevření
restaurací a hotelů spustí web leto.jiznicechy.
cz, na němž lidé najdou slevy na vstupném do
muzeí či zoo. A ve chvíli, kdy rada kraje schválí
definitivní podmínky, spustí i systém slevových voucherů na ubytování.
„Bude to online systém, nebudou k tomu
žádné karty. Je to poměrně jednoduché a
využíváme na to spolupráci s destinačními
managementy v kraji, které mají kontakty na
jednotlivé ubytovatele,“ popsal ředitel JCCR
Jaromír Polášek. Za klíčové považuje, aby do
deseti dnů, kdy hotel či penzion poskytne slevu, se mu peníze za ni vrátily na účet.
Šéf centrály předpokládá, že první vouchery si
budou moci lidé pořídit v půlce června a vyrazit na dovolenou do jižních Čech se slevou.
„V současnosti mají malí ubytovatelé poměrně vysokou obsazenost, problémy jsou ve
městech a ve větších kapacitách, které ubytovávaly skupiny. Ty mají obsazenost na léto
kolem 20 procent, což je krutě málo,“ dodal
Polášek.

- Jihočeský kraj -
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Vážení příznivci aktivního stáří,
po delší pauze, kdy byl Senior klub uzavřen a
vše se řídilo vládními nařízeními ČR, se opět
akce rozbíhají s postupným uvolňováním
opatření, v souvislosti s epidemií COVID-19.
Činnost klubu se dostává do starých kolejí a
vše snad začne probíhat tak, jak jste zvyklí.
V měsíci květnu začalo opět rehabilitační a
rekondiční cvičení, které bude pokračovat i v
červnu.
Dne 21. května 2020 Senior klub zrealizoval
akci, pod názvem „Koronavirová terapie hudbou s Českokrumlovským music expressem“ s
panem Mgr. Richardem Sittou. Pan Sitta oslovil Senior klub a nabídl charitativní živé vystoupení pro naše seniory, za účelem pozvednutí nálady seniorů, v nelehké koronavirové
době. Senior klub této výzvy využil a společně
ji skloubil i s druhým výročím založení Senior
klubu. Panu Sittovi bych ráda touto cestou poděkovala za živé hudební vystoupení. Akce se
velmi vydařila, koronavirová terapie byla více
než úspěšná a počasí nám přálo. Vše se odehrálo pod širým nebem, na zahradě před Senior klubem. Po celou dobu živého vystoupení
se nesla dobrá nálada a věřím, že nás pan Sitta
nepoctil svou návštěvou naposledy, těšíme se
na příště.
V červnu by vše mělo probíhat dle harmonogramu klubu. Senior klub si ale vyhrazuje
právo na změnu ve všech termínech či akcích,
které jsou plánované. Jelikož jsou v platnosti
stále různá opatření kvůli nákaze COVID-19
(různá omezení či preventivní opatření pro
dopravce, restaurační zařízení či památkové
objekty), může dojít ke změně, které Senior
klub nemůže ovlivnit, s ohledem na stále se
vyvíjející epidemiologickou situaci.
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Na červen je plánován další jednodenní autobusový výlet. Po dohodě s panem starostou
Ing. Janem Kubíkem vás i v této době nechceme ošidit o oblíbené výlety a pojedeme směr
Šumava – Kašperské hory, do Velhartic. Prahu tento rok raději vynecháme. Vzhledem k
vyšší organizační náročnosti (i časové), prosím
o vyplnění přihlášek s předstihem. Z důvodu
rychlého naplánování, některé informace

(cena oběda, cena vstupného atd.) nenaleznete v uveřejněném plakátu na jednodenní výlet
do Velhartic v tomto čísle zpravodaje. A to z
důvodu, že příspěvky do Loučovického zpravodaje se odevzdávají redakci s předstihem
a tudíž dříve, než je 25. květen, kdy dojde k
otevření restaurací a památkových objektů.
Tudíž některé podrobnosti výletu zatím nejsou známé. Bližší informace se včas dozvíte
buďto z přihlášky na výlet nebo z propagačních vývěsních ploch (Jednota, školní jídelna,
pošta, Obecní úřad Loučovice, Senior klub).
Přihlášky na výlet budou přijímány do 17.
6. 2020! Účastníci výletu si s sebou musí vzít
roušky, desinfekci na ruce zajistí Senior klub.
Strava bude zajištěna, každý účastník si ji hradí
sám. Navštívíme Velhartický hrad a renesanční zámek, vydáme se naučnou stezkou k chatě
Jana Wericha. Prosím, uvádějte na přihlášky
telefonní číslo, na kterém bude možné vás
kontaktovat. Děkuji zájemcům za spolupráci.
Přeji vám krásné pohodové léto, plné slunce a
dobré nálady.
- Mgr. Pavla Vachová -

SENIOR KLUB LOUČOVICE
HARMONOGRAM - ČERVEN 2020
4. 6. 2020

Senior klub otevřen v době od 14.00 – 16.00 hod

11. 6. 2020
(čtvrtek)

Rehabilitační a rekondiční cvičení pro seniory od 18.30 hod
(cca 30 – 45 min)

18. 6. 2020

Senior klub otevřen v době od 14.00 – 16.00 hod

23. 6. 2020

Rehabilitační a rekondiční cvičení pro seniory od 18.30 hod
(cca 30 – 45 min)
Jednodenní autobusový výlet pro seniory – Velhartice (gotický hrad
a renesanční zámek + naučná stezka k chatě Jana Wericha u Velhartic)

(čtvrtek)

(čtvrtek)

(úterý)!!!

25. 6. 2020
(čtvrtek)

HARMONOGRAM - ČERVENEC / SRPEN 2020
Vážení a milí přátelé Senior klubu, v letních měsících červenec a srpen bude mít klub
omezený provoz.
Přesto můžete navštěvovat Senior klub po dohodě s organizačními členkami:
Anna Vaňková, Mgr. Pavla Vachová – mobil: 601 349 663
Senior klub si vyhrazuje právo změny v harmonogramu (v souvislosti s vývojem epidemie COVID-19).
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ŠUMAVA - VELHARTICE
Jednodenní autobusový výlet pro seniory
Termín: 25. 6. 2020 (čtvrtek)
Odjezd: v 6.30 hod od Obecního úřadu Loučovice (6.15 hod sraz v Senior klubu)
Návrat: cca 18 - 19 hodin
Vstupné – bude upřesněno
Tentokrát se vydáme na Šumavu – do
Velhartic. Poznáme krásy Velhartického
gotického hradu ze 13. století, jehož pánem
byl Bušek z Velhartic (osobní komorník
císaře Karla IV.), a renesančního zámku.
Projdeme si dva okruhy (hrad i zámek) ve
dvou rozdělených skupinách. Dále uvidíme
dvouštítovou budovu bývalého hradního
pivovaru, hradební okruh spodního nádvoří
i zadního parkánu, včetně několika her
rozmístěných volně po areálu, které si můžeme sami zahrát. Naší pozornosti zřejmě neunikne
i soubor staveb lidové architektury (skanzen), který se nalézá v předhradí.
Na hradě i poobědváme v nově
otevřeném
zrekonstruovaném
pivovaru. Po prohlídce hradu a
zámku nás čeká příjemná a
nenáročná procházka.
Naučná
stezka k chatě Jana Wericha u
Velhartic, vedoucí do údolí říčky
Ostružné, kde se naskýtá několik
krásných pohledů na romantický hrad.
Pro zájemce, pokud bude zbývat čas je možné navštívit
Velhartický hřbitov, který inspiroval Karla Jaromíra Erbena
k sepsání balady Svatební košile.
Následuje odjezd směr Loučovice cca v 16.00 hod.
Zájemci se mohou přihlásit k účasti na výlet na Obecním
úřadě Loučovice, vhozením přihlášky do poštovní
schránky Senior klubu v přízemí budovy čp. 51. Přihlášky
budou k dispozici v Senior klubu (v přízemí budovy OÚ Loučovice) nebo na webu obce
www.loucovice.info, pod sekcí pečovatelská služba (Senior klub) od 1.6.2020.
Organizační zajištění a dotazy:
Mgr. Pavla Vachová, tel: 601 349 663 (v pracovní dny v době od 8 – 10 hodin) nebo e-mail:
pecovatelky@loucovice.info
Přihlášky budou přijímány do 17. 6. 2020!
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