LOUČOVICKÝ
ZPRAVODAJ
ČÍSLO 7/2018 • ČERVENEC • NÁKLAD 800 KS • ZDARMA

FOTOKOUTEK:
CESTA POHÁDKOVÝM
LESEM
V sobotu 2. června uspořádala obec den pro děti. Vše
odstartoval Les plný pohádek, který nepřekazily ani
kapky deště, odpoledne
pro děti pak pokračovalo
bohatým programem v parku. Velké poděkování patří všem, jenž se podíleli na
krásném zážitku pro naše
nejmenší, pod vedením Jany
Gr.
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Vážení čtenáři...
Máme za sebou první rok, co se obnovila
tradice obecního zpravodaje v Loučovicích
a já věřím, že ještě plno let je před námi.
Protože není tajemstvím, že i v době moderních technologií a ústupu tištěných médií si obecní zpravodaje vedou velice dobře
a jsou nejlepším komunikačním prostředkem mezi obcí a obyvateli.
Nejinak je tomu i v Loučovicích, kde nemá
každý možnost připojení k internetu nebo
nedisponuje znalostmi, aby si mohl informace dohledat na obecním webu, případně v mobilní aplikaci „V Obraze,“ kde jsou
informace z OÚ taktéž dostupné uživatelům chytrých telefonů.
V tomto čísle se máte opět na co těšit.
Informacemi je zpravodaj přímo nabitý.
Věřím, že si zde každý najde své a protože
čas, obzvláště během prosluněného léta, je
drahý, tak mi nezbývá než Vám poděkovat
za přízeň a popřát příjemné čtení.

František Fazekas

BLAHOPŘÁNÍ
V červenci oslaví své krásné jubileum

paní HAVLÉNOVÁ ANNA
		

MAREŠOVÁ LIBUŠE

		

MICÁKOVÁ ANNA

		

ŠIMEČKOVÁ MARIE

		

ŽIŽKOVÁ VĚROSLAVA

pan

CAIS KARÁSEK VÁCLAV

		

CHALOUPKA JIŘÍ

		

SOVA VÁCLAV

		

ZADÁK ROMAN

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

LOUČOVICKÝ ZPRAVODAJ

periodický tisk územního samosprávného celku obce
Loučovice

Uzávěrka příštího čísla:
20. 7. 2018
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NOVINKY Z OBCE
DŮLEŽITÉ INFORMACE OD PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

R

ád bych upozornil, že během následujícího měsíce
nově vzniknout webové schránky naší ordinace, kde
najdete důležité informace typu dovolené, žádosti o e-recept, možnost online objednávání. Věřím, že tato novinka
zase ulehčí chod našich ordinací. Zároveň zde budou k dohledání články známé ze zpravodajů. Adresa je:
www.drbenc.cz
v současné chvíli jsou na stránkách pouze vyvěšeny ordinační hodiny.

B

líží se termín dovolené od 9. 7. do 13. 7. 2018, zástup
bude zajištěn po domluvě s Dr. Smítkovou v jejích ordinacích pro akutní stavy. Jediný den, kdy bude lékař přítomen na našich adresách je středa 11. 7. v Loučovicích
od 7-11 a ve Vyšším Brodě od 12-15. Telefon do ordinace
bude v časech 8 - 10 hod. každý den nadále v provozu a
naše asistentka slečna Pařílková bude přebírat Vaše požadavky v rámci předepisování léků apod. Pokusím se v
rámci volna najít čas a tyto recepty budou připraveny k
vyzvednutí ve středu 11. 7. ve Vámi zvolených ordinacích.
Pokud využijete službu E-recept je možno tyto recepty zaslat formou sms a u chronické medikace není nutné přijít
osobně, stačí asistence nadiktovat číslo, na které si přejete recept zaslat. E-recept funguje na všech mobilních zařízeních i “starých” tlačítkových telefonech.

la na jejich stavu. V současné době jsou objednány lokální
opravy technologií Silkot a dodavatelská firma by měla začít s realizací v nejbližších dnech. Odhadovaná cena oprav
těch nejhorších úseků je Kč 500 000,-- bez DPH. Další problém, který musíme řešit je stav mostu ve Sv. Prokopě. Nedávno byla provedena odborná prohlídka tohoto mostu a
bylo nám doporučeno, abychom se pomalu připravili na
výstavbu mostu nového, jelikož rekonstrukce stávajícího je
prakticky nemožná. Budou tedy prozatím vyspraveny výtluky na mostovce. Obec již loňském roce nechala zpracovat studii na nový most, který bude obousměrný a s chodníkem pro pěší. Rádi bychom v letošním roce vysoutěžili
zpracovatele projektové dokumentace, tak abychom byli
připraveni na realizaci mostu nového. Odhadovaná částka
na výstavbu nového mostu je Kč 15 000 000,--, hledáme
proto také vhodné možnosti financování z dotace či grantu. Dále v současné době probíhá rekonstrukce několika
chodníků v obci a budeme se snažit v obnově chodníků i
nadále pokračovat dle finančních možností obce. Dalším
palčivým problémem, se kterým se potýkáme je nedostatek parkovacích míst. Během léta by mělo být vydáno
stavební povolení na dalších přibližně 80 parkovacích míst
a další jsou v plánu, nejen v prostoru panelového sídliště,
ale i na „starém sídlišti“, kde je situace také problematická. Každým rokem obec vynakládá na opravy komunikací
přibližně Kč 1 000 000,--, ale vzhledem k rozsahu komunikací, kterým naše obec disponuje, se bohužel daří řešit
jenom nejhorší havarijní problémy.

- Mudr. Eduard Benc -

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

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

V

ážení spoluobčané,
v poslední době se množí dotazy na na údržbu místních komunikací v obci.
Jak jste jistě zaznamenali poslední zima se velice podepsa-

- Ing. Jan Kubík, starosta -
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ZASTUPITELSTVO
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 4. ČERVNA 2018

7. 2018 v době od 07:00 do 22:00 hodin.
Usnesení č. 50/2018
postup starosty obce v souvislosti se zadáním zakázky ma-

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e:

lého rozsahu na akci“Loučovice-obnova kanalizace u bý-

Usnesení č. 45/2018

společnost STAVING CB, s. r. o., Nová Ves 120, 373 15 Nová

valé ČOV“, dále na základě předložených listin schvaluje
Ves u Českých Budějovic, IČ 28074599, jako zhotovitele

ověřovatele zápisu.

díla, neboť předložila nejnižší nabídkovou cenu bez DPH

Usnesení č. 46/2018

– 1 684 340 Kč.

program dnešního zasedání doplněný o:
•
•

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Usnesení č. 51/2018

se společností Lesy České republiky, s. p.,

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Dodávka

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného

komunálního traktoru“ a komisi pro otevírání obálek s na-

břemene

bídkami, posouzení a hodnocení nabídek.

(zřízení

vodovodní

přípojky)

se

společností Residenz KIENBERG, s. r. o.,
•

Finanční dar za 80 bezplatných odběrů krve
v Transfuzní stanici v Českých Budějovicích,

•

Smlouva o úhradě nadnormativních výdajů na
prostředky určené na platy a odvody ve výši
632 016 Kč se Základní školou a Mateřskou školou
Loučovice,

•

Žádost Českého rybářskému svazu MO Loučovice,

•

Žádost TSL Lipenska.

Usnesení č. 47/2018

Usnesení č. 52/2018
dodavatele komunálního traktoru společnost: DAŇHEL
AGRO, a. s., Havlíčkova 205, 375 01 Týn nad Vltavou, IČ
26071169, nabídková cena 511 500 Kč bez DPH, a pověřuje starostu podepsání kupní smlouvy.
Usnesení č. 53/2018
výsledky kontrolní činnosti kontrolního výboru ze dne 25.
4. 2018 týkající se finančních příspěvků na základě uzavřených veřejnoprávních smluv.

obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o stanovení systému

Usnesení č. 54/2018

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-

poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč spolku Linka

straňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

bezpečí, z. s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČ 61383198.

odpadem na území obce Loučovice.

Usnesení č. 55/2018

Usnesení č. 48/2018

zveřejnění záměru prodeje části p. č. 180/2 v k. ú. Loučo-

obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o nočním klidu.

vice o výměře cca 130 m2.

Usnesení č. 49/2018

Usnesení č. 56/2018

výjimku podle čl. 4 obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o

uzavření

zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném pro-

014330038456/001 se společností E.ON Distribuce, a. s.,

stranství na území obce Loučovice společnosti AXIOM

se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovi-

OrBiTt, s. r. o, Strojírenská 16, 591 01 Žďár nad Sázavou,

ce 7, IČ 280 85 400, dotčené pozemky p. č. 149/1, 146/9,

IČ 25583786, během konání akce s názvem Železňák.CZ

146/11, 144/10, 144/1, 144/15 v k. ú. Dvorečná, jednorá-

2018 dne 5. 7. 2018 v době od 15:00 do 21:00 hodin a 29.

zová náhrada 10 000 Kč bez DPH.
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smlouvy

o

věcném

břemeni

č.

CB-

Usnesení č. 57/2018

Usnesení č. 62/2018

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

poskytnutí finančního daru ve výši 35 000 Kč na Cyklobus

se společností Lesy České republiky, s. p., se sídlem Hra-

Lipensko 2018 spolku Turistický spolek Lipenska, 382 76

dec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,

Loučovice 51, IČ 05044791.

PSČ 500 08, IČ 42196451, budoucí služebný pozemek p.
č. 154 v k. ú. Dvorečná, jednorázová náhrada 10 000 Kč
bez DPH.

Usnesení č. 63/2018
zveřejnění záměru prodeje souboru nemovitostí areálu
bývalé roty PS Mnichovice.

Usnesení č. 58/2018
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene (zřízení vodovodní přípojky) se společností Residenz KIENBERG, s. r. o., se sídlem Lipno nad Vltavou 25,

Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í:

382 78 Lipno nad Vltavou, IČ 25512005, dotčené nemovitosti p. č. 562/3 a 44/1 v k. ú. Loučovice, jednorázová
náhrada 10 000 Kč bez DPH.
Usnesení č. 59/2018
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5000 Kč.

•

Oznámení o opravě chyby v údajích katastru
nemovitostí, které se týká p. č. 528 v k. ú.
Loučovice.

•

Žádost o prodej části p. č. 258/1 a 180/18 v k. ú.
Loučovice.

Usnesení č. 60/2018
uzavření smlouvy o úhradě nadnormativních výdajů na
prostředky určené na platy a odvody ve výši 632 016 Kč se

Anna Vaňková 				

Ing. Jan Kubík

Základní školou a Mateřskou školou Loučovice, se sídlem

místostarostka				

starosta

Loučovice, Loučovice 231, 38276 Loučovice, IČ 00583677.
Usnesení č. 61/2018
poskytnutí finančního daru ve výši 6 000 Kč Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizace Loučovice, Loučovice 63, 382 76 Loučovice, IČ 00476099.

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.
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JUNIORSKÁ REPREZENTANTKA ČESKÉ REPUBLIKY JE Z LOUČOVIC

E

va Pokorná se poprvé představila v reprezentačním
dresu 25. května v Praze na mezinárodním turnaji
PRAQUE GRAD PRIX.
Čtrnáctiletá, talentovaná hráčka pražské Kotlářky se však
na své cestě na dosavadní vrchol kariéry musela poprat s
mnohými problémy.
V roce 2012 se musel celý mládežnický oddíl stolního tenisu přestěhovat z Loučovic do Vyššího Brodu za lepšími
podmínkami.
O dva roky později Eva nebyla vůbec vybrána do projektu
Hledáme Budoucí Olympioniky pro „nedostatek“ talentu.
Do týmu nejtalentovanějších dětí, o který se velmi pečlivě
starají svazoví trenéři, byla malá Evička přijata až na základě vynikajících výsledků v kategorii mladších žákyň až o
rok později.

Týmový trénink ve Vyšším Brodě však má, vzhledem k
zdravému vývoji mladých stolních tenistů nesporně mnohé výhody. Jde o to, výkonnostně vytáhnout mladší hráče
sparingem se staršími a přitom ty zkušenější nebrzdit v
rozvoji.
Tuto metodu na sto procent využívají všichni talentovaní
mladí hráči. Mnozí našli svůj vzor v Lindě Bandíkové, Kubovi Harenčákovi. Šárce Procházkové a dalších.
Evička si brala od všech zkušenějších hráčů jen to nejlepší
a brzy se začala prosazovat v Jihočeském kraji a celostátních turnajích. Ale také na některých Mistrovstvích České
republiky, V roce 2016 obsadila sedmnácté místo, a o rok
později se stala Mistryní ČR v deblu s Monikou Pařízkovou.
Ze smíšené čtyřhry si tehdy přivezla z Havířova ještě bronzovou medaili.
Přestup do elitního mládežnického týmu El Nina Praha,
Kotlářky Praha, poznamená každého mladého hráče. Nezvyklé tréninkové dávky, změna trenéra a jeho jiný pohled
na tréninkový proces, to vše dočasně vede k jistému poklesu výkonnosti.
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Začátek letošní sezóny tuto zákonitost jen potvrdil. Zatímco její o rok starší kamarádky jezdily se lvíčkem na prsou
po Evropě získávat mezinárodní zkušenosti, Evička byla
stále jen ta hráčka někde za nimi.
Nicméně Eva Pokorná hraje od svých dvanácti let druhou ligu žen. V poslední sezóně v barvách Unionu Plzeň
obsadila se svými dospělými spoluhráčkami třetí místo.
Plzeňští by si nadějnou hráčku nejraději ponechali i na
příští sezónu, ale Evin program se přece jen musí přizpůsobit jejímu dalšímu rozvoji. Navíc ten fantastický úspěch
v rakouském Linci, kde s kamarádkou Patricií Segetovou,
vytřely zrak celé Evropě.
To vše přimělo reprezentačního trenéra kadetek Martina
Pytlíka rozšířit svůj tým, který se připravuje na Mistrovství
Evropy 2019, ještě o jednu hráčku.
Mezinárodní turnaje typu Velká cena Prahy, nebo Austria
Championchips, se hrají za účasti klubových a reprezentačních týmů dohromady. Tým ČR 1 v sestavě: Eva Pokorná-Nela Hanáková vedený vynikající trenérkou mládeže
Martinou Hurníkovou musel už v kvalifikační skupině
hodně bojovat s týmem Anglie o první postupové místo.
Vlastně to byl takový prubířský kámen, který rozhodoval o
úspěchu, či neúspěchu a o tom, jestli si vlastně holky svoji
nominaci zaslouží.

Povedlo se a na cestě do semifinále novopečené reprezentantky zaznamenaly ještě dvě výhry. Tady jejich úspěšnou jízdu zastavil o rok starší výběr Moldávie. Třetí místo
je však na mezinárodním turnaji vždycky úspěch. Dvojčata Bryndzowy patří v Evropě k extratřídě a Moldavská
asociace přišla k favoritkám letošního Mistrovství Evropy
juniorů, vlastně ani neví jak.
Bojovný výkon Evy Pokorné dal zapomenout na všechny
pochyby o tom, koho to zase ta ČAST oblékla do reprezentačního. Úspěch se totiž v Čechách neodpouští.
Tohle však byla příprava na příští sezónu a ta se vydařila
beze zbytku.
- Pavel Mleziva -

AGRESIVNÍ PSI V NAŠÍ OBCI, OPĚT

napadeným psům i jejich majitelům. Tím spíše si neuvě-

M

dem k tomu, že jsme blízko Lipnu jako turistickému cent-

prvního článku, tedy o agresi. Paní netušila, že mluví právě

neskutečně obrovská. Zcela upřímně pochybuji, že majitel

ěla jsem v plánu dnešní článek věnovat jedné výborně metodě výcviku. Nicméně jsem se nedávno po-

tkala na poště s paní, s kterou jsem se dala do řeči na téma
se mnou a upřímně se rozpovídala o tom, že jí první článek trochu nakrknul. Přiznala jsem se k autorství a docela
pěkně jsme si popovídaly. Tímto paní děkuji za ten krátký

domují, kolik problémů to může stát je samotné. Vzhleru, může se totiž docela dobře stát, že tito psi potkají psa
šampiona v kdejaké možné aktivitě a jeho cena tím bude
by mávnul rukou nad tím, když by nějaký (lidově řečeno)
zatoulaný vořech potrhal jeho šampiona ať už krásy, nebo
poslušnosti.

rozhovor i kritiku, která je v této věci zkrátka potřeba (:
Jak se říká, když dva dělají totéž, není to totéž. Stejně tak
když si něco přečte deset lidí, bude to pochopeno desítkou způsobů. Já se tedy dnes vrátím k článku o agresi psů
v naší obci. Paní to pochopila tak, že v obci jsou jen agresivní psi a něco jí vyznělo tak, že je nemáme rozmazlovat. Já mám psy dva a oba jsou to tzv. gaučáci, takže tento
názor byl skutečně nedorozuměním. Mě jde o psy, které
téměř denně potkávám se svými psy.
Například včera, 14. 6., jsem vkročila do lesa a viděla jsem
pohyb. Psy jsem si přivolala a jednoho jsem si stihla chytit
na vodítko. V tu chvíli se k nám přiřítili dva psi s vrčením
a vyceněnými zuby. Moji psi jen stáli a nedávali najevo
sebemenší náznak ani agrese, ani strachu. V další vteřině, a zcela nepochopitelně, se menší černý pes vrhnul
na mého většího psa (který teď měl omezenou šanci na
obranu, protože byl na vodítku), a větší, pravděpodobně
kříženec labradora, vyrazil proti mému štěněti. Můj větší
pes to ustál pouze s prokousnutou tlapkou (není to poprvé
od tohoto voříška), štěně se dalo na zběsilý úprk, a jelikož
je neskutečně mrštné, labradorovi snadno uteklo. Ze souboje mého většího psa pravděpodobně „vyhrál“ spíše ten
můj, přeci jen má minimálně dvojnásobnou váhu.
Do celého tohoto dění zavolala majitelka psů možná třikrát na svého většího psa jménem, na které pes absolutně

Můj pes byl zcela nekonfliktní, dokud jsem se nepřestěhovala do Loučovic. Jen kolem domu mi ho napadl třikrát pes
asi čtyřikrát menší a s tím černým voříškem jsme měli konflikt podruhé, a nikdy nebyl na vině můj pes. To že je větší
a tedy docela logicky většinou „vyhraje“ ještě neznamená,
že je agresivní a že roztržku začal.
Od žádného z majitelů jsem nikdy neslyšela jedinou sebekritiku, omluva je také sprosté slovo. Můj pes teď už není
úplně nekonfliktní (díky těmto špatným zkušenostem), ale
pořád vím, jak daleko si můžu dovolit mít psa na volno bez
vodítka a kdy mě poslechne a přijde na přivolání. Nejvíc
mě pak irituje, když se někde doslechnu, že můj pes je agresivní a popral se s tím a tím. Nejraději to mám od lidí,
kteří tam nebyli, nebo kteří psům vůbec nerozumí.
Převeďte si celou problematiku na děti, pokud vám to se
psy nepřijde zajímavé. Nechali byste menší dítě bezdůvodně kopat do velkého, ale přesto dítěte? A dělali byste při-

neslyšel. Na menšího psa asi rezignovala, jelikož jeho jmé-

tom ještě mrtvého brouka a k dítěti se nehlásili?

no jsem opravdu nezaslechla. Po roztržce jsem neslyšela

Doufám, že tímto článkem naštvu méně lidí než tím prv-

jediné slovo omluvy, nebo jsem neviděla, že by si paní psy

ním. Používejte vodítko, když víte, že váš pes neslyší na

alespoň o trochu více hlídala, o vodítku se raději ani ne-

jméno a nepřijde na přivolání. Ušetříte sobě i ostatním

zmiňuji.

problémy, které by z toho mohly vzejít.

A to je jeden z těch případů agrese psů v naší obci. Majitelé jako tito si vůbec neuvědomují, že tímto svým nezodpovědným chováním způsobují nemálo problémů

- čtenářka Lucie -
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PROPAGACE POLITICKÝCH STRAN, HNUTÍ
A USKUPENÍ V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH
DO ZASTUPITELSTEV 2018 V OBECNÍM
ZPRAVODAJI

J

ako obecní zpravodaj máme možnost propagovat kandidující strany, hnutí a uskupení v komunálních volbách
do zastupitelstev. Rozhodli jsme se toho využít a nabídnout všem kandidujícím zveřejnění své propagace a informovat o tom s dostatečným předstihem a několikrát po
sobě, abychom předešli pozdějším komplikacím. Každé
kandidující straně, hnutí a uskupení do zastupitelstva obce
Loučovice věnujeme jednu stranu A4 v zářiovém vydání
zpravodaje. Podklady je nutno dodat nejdéle do 10. srpna 2018! Pokud tato možnost nebude využita, bude místo
propagace otisknuta bílá stránka s poznámkou: Tento prostor byl věnován (název strany, hnutí či uskupení) ke své
propagaci v komunálních volbách do zastupitelstev 2018.
Dle zákona č. 302/2016 Sb., o sdružování politických stran
a hnutí, §18 je nutno takovou propagaci poskytovat za
úplatu. Proto byla stanovena cena 1000,- Kč za zveřejnění

ZBYTEČNÉ SPORY O NÁDOBY NA TŘÍDĚNÝ
ODPAD

V

ážení občané Loučovic,
poslední dobou se po naší obci rozmohl takový nešvar,
kdy si někteří obyvatelé „hlídají, až přivlastňují“ nádoby
na tříděný odpad a pokud je používá někdo z jiné ulice, tak
se hned proti tomu ohrazují. A mnohdy se ohrazují i velice
tvrdě až neslušně. Dovolte mi připomenout, že nádoby na
tříděný odpad jsou pro všechny obyvatele naší obce. A je
zcela jedno, kterou nádobu na kterém místě člověk použije. Pokud se nádoby používají správně a člověk nevhazuje
do nádoby odpad, který tam nepatří, jsou tyto námitky
zcela nemístné. Myslím si, že obzvláštně v dnešní době tak
vznikají zcela zbytečné spory. Zkuste si tedy příště, až poběžíte vyhubovat člověku, jenž vhazuje odpad do „vašich“
kontejnerů, vzpomenout na to, že jste to právě vy, kteří
děláte chybu a zapříčiňujete napětí v „sousedském vztahu.“ Samozřejmě to neplatí, pokud uvidíte někoho, kdo
vhazuje například sklo do nádoby na plasty nebo pokud
někdo ukládá odpad mimo nádobu, čímž dává vzniknout
nepořádku. Za poslední dobu jsem byl i já osobně svědkem několika takových situací a vážně jsou to zbytečné
dohady.
- František Fazekas- Technické služby Loučovice -
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propagace a tato cena je neměnná a platná pro všechny,
kteří této možnosti využijí. Tato částka musí být uhrazena
nejdéle do 10. srpna 2018! Propagace bude nadále označena jako placená inzerce a redakce se zříká veškeré zodpovědnosti za uvedený obsah. Redakce si vyhrazuje právo
propagaci neotisknout, pokud bude v rozporu s platnými
zákony ČR.
Propagace musí být ve formátu PDF, PNG nebo JPG, velikosti A4, rozlišení nejméně 300 DPI.

- redakce -

VÝLET SENIOR KLUBU LOUČOVICE DNE
14. 6. 2018

V

e čtvrtek 14. června 2018 uskutečnili senioři jednodenní autobusový zájezd do Českých Budějovic a
Žumberku u Nových Hradů. Přihlášeno bylo 25 účastníků.
Prvním cílem bylo Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, kde senioři shlédli všechny výstavy v muzeu (První
světová válka - léta zkázy a bolesti, Retrohrátky – sbírka
panenek a hraček manželů Šídlových, Díla z tvorby výtvarníka Jana Rafaela Schustera, Staré mapy Království českého, Československé a české letectvo 1918 – 2018, Mincování v Českých Budějovicích). Po prohlídce muzea jsme se
přesunuli směr Trhové Sviny do obce Žumberk, kde jsme
společně poobědvali.

ny 14. století, jež se nachází v bezprostřední blízkosti tvrze
Žumberk a jehož interiér zdobí vzácné, zejména pozdně
gotické nástěnné malby. Kostelem nás provedl pan Roman
Josefík, kterému patří poděkování za umožnění prohlídky
a výklad k historii kostela.

Následovala prohlídka pozdně gotické tvrze Žumberk (z
konce 15. století), která nabídla našim seniorům stálou
expozici lidového malovaného nábytku z jižních Čech a
výstavu Ryby a lidé, Rožmberkové a rybníkáři v jižních Čechách a ve Waldviertlu. Prohlídka byla s výkladem průvodce.

Dobrá nálada se nesla po celou dobu výletu. Výlet se nám
všem líbil a těšíme se na další v září 2018. Informace o
dalším výletu v září budou včas upřesněny.

Naším posledním cílem výletu byl zrekonstruovaný ojedinělý čtyřlodní gotický kostel Stětí sv. Jana Křtitele z polovi-

- Mgr. Pavla Vachová -
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10. 6. 2018 PROBĚHLA PRVNÍ SOUTĚŽ PŘÁTEL PETANGU V LOUČOVICÍCH U RESTAURACE SPARTA.

Ú

častnilo se 35 soutěžících rodičů s dětmi. Počasí nám
přálo, všem se to moc a moc líbilo, jen škoda, že si

nebylo kolem hřiště na co sednout. Pořadatelé děkují rodičům, že dokázali odpoutat děti od počítačů a mobilů.
Chtěli bychom tímto též poděkovat sponzorům: Janu Kubincovi z Vyššího Brodu; Petrovi Jarolímkovi a Vladimírovi
Kleinovi z Frymburka; Zuzaně Veverkové z Prahy; a restauraci Sparta, která nám poskytla podmínky k soutěži a přispěla sponzorským darem pro děti.
Budou-li mít rodiče s dětmi zájem, můžeme počátkem září
2018 tuto soutěž zopakovat.
- Za přátele petangu Hana Kleinová -
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GLOSA: ŠIKMÝ ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD U
TEPLÁRNY

M

ezi obyvateli naší obce se se začátkem cyklistické
sezóny opět začíná hovořit o šikmém železničním
přejezdu u teplárny. Nejen občané Loučovic, ale i návštěvníci (hlavně tedy cyklisté), se pak ostře ohrazují na vedení
obce, proč tento přejezd Loučovice neopraví, když na něm
dochází každou sezónu k několika nehodám cyklistů a to
i dosti vážným, kdy musí zasahovat ZZS. Dovolte mi vás
seznámit s několika fakty, které jsou vám možná neznámé.

Tento železniční přejezd, jakožto i celá vlečka, je v plném
vlastnictví Teplárny Loučovice. Obec tedy nemůže přejezd
opravit. Nad rámec svých povinností nechává obec zalepit alespoň výmoly v asfaltovém povrchu. Mimo to byly
na silnici nastříkány vykřičníky. O to se vlastní iniciativou
zasloužil pan Stanislav Hackl. Také jsou před přejezdem
umístěny dopravní značky, které na šikmý přejezd upozorňují, nicméně zde se mi osobně nabízí otázka, je to
dostačující? Těch značek je tam poněkud dosti a cyklista,
vyhýbající se na úzké silnici například kamiónu mířícího z
teplárny, je snadno přehlédne.

Také se mezi lidmi objevuje otázka, zda je vlečka do teplárny nutná. Představte si, že ano, je nutná. Vyplývá to z urči-

tých smluv, aby teplárna mohla fungovat. Chápu, že vždy
musí existovat plán B, kdyby se štěpka nemohla dopravovat pomocí silniční dopravy. Zde mi ovšem opět dovolte
položit řečnickou otázku, byla by schopna teplárna přijímat stejný objem štěpky pomocí železnice, jako přijímá
skrze silniční dopravu? No nejsem si plně jist, ale myslím
si, že nemohla. Kapacita trati Rybník-Lipno by jednoduše
nedovolila přijímat takový objem nákladní přepravy. Navíc
by to bylo ekonomicky hodně, ale opravdu hodně, nevýhodné.
Samozřejmě se teď mnozí z vás ptají, co na to samotná
Teplárna Loučovice? No asi nic. Pro vyváženost příspěvku
a objektivnost jsem se snažil kontaktovat jednatele teplárny pana Belingera. Nicméně pan Belinger mi telefon nevzal a nereagoval ani na SMS. Osobně jsem tedy nečekal
nic jiného, ale zároveň jsem doufal, že jednatel společnosti, která v Loučovicích podniká a provozuje teplárnu, bude
ochoten informovat občany. Hrát mrtvého brouka umí každý a není to zrovna cool.

Dozvěděl jsem se, že teplárna by nakonec měla zvýraznit dopravní značení na šikmý železniční přejezd. Zda je
to dostačující, to nebudu soudit, ovšem beru to pozitivně
jako snahu se problému alespoň malinko postavit čelem.
Na druhou stranu se bojím, kdy k onomu „řešení“ dojde.
Vzpomeňme si, kdy se mluvilo o tom, že teplárna zastřeší
sklad štěpky, aby škodlivý prach nelítal po obci. No, takové
dva roky to jistě budou. A všichni víme, jak to je, respektive není.
Na závěr bych rád popřál všem cyklistům šťastné zdolání
této překážky bez jakéhokoliv zranění. A doufám, že brzy
bude přes naši obec vybudována cyklostezka nová (na
čemž se již pracuje) a toto nešťastné vedení cyklostezky
bude dávnou minulostí. A třeba se konečně dočkáme i
nějakého oficiálního vyjádření od jednatele společnosti
Teplárna Loučovice.

- František Fazekas -
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SLAVÍME 1. ROK NAŠÍ NOVODOBÉ EXISTENCE

P

řesně před rokem jste ve svých poštovních schránkách
mohli najít opět Loučovický zpravodaj. Po několika letech, kdy Loučovice svůj vlastní obecní zpravodaj neměly,
to pro mnohé bylo příjemné překvapení. Začátky nebyly
lehké a jako každý větší projekt jsme museli vychytat některé nedostatky. Tím hlavním byla samotná distribuce
zpravodaje. Logicky jsme distribuci svěřili České poště,
která by s distribucí tiskovin a roznosem do každé schránky neměla mít problém. Jak jsme se záhy přesvědčili, tak
to pro státní podnik byl obrovský problém. První měsíc
pošta vynechala dokonce celý jeden panelák. Po dalších
reklamacích a neochotě ze strany České pošty jsme tedy
distribuci vyřešili vlastními silami.
Ihned po vydání prvního čísla se objevily také řeči, jakože
to stejně nikdo nebude číst a za chvíli nebude do zpravodaje co psát. No co na to říct? Osobně jsem velice rád, že
se tato proroctví nenaplnila a že Loučovický zpravodaj je
čteným médiem a těší se veliké oblibě u čtenářů, o čemž
svědčí i fakt, že během půl roku se zpravodaj rozrostl z původních 16 stran na 20 stran.
Doufám, že nám zůstanete věrní i nadále a že našim čtenářům budeme neustále přinášet zajímavé články.
Také bych chtěl poděkovat lidem, kteří se na vzniku novodobého zpravodaje významně podíleli. Konkrétně jde o J.
Kubíka, A. Vaňkovou, R. Bravence a S. Hackla. Nesmím ani
zapomenout a velice poděkovat J. Strakovi, který se stará
o roznos zpravodajů a díky němu jej můžete každý měsíc
najít ve schránce. Veliké „DĚKUJI“ patří ovšem každému,
kdo občasně nebo i pravidelně přispívá svými články.
Na závěr se pojďme společně podívat na stručnou historii
obecního zpravodaje Loučovic pomocí archivovaných titulních stran.
- František Fazekas -
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FOTOKOUTEK

Foto: František Fazekas

CESTA POHÁDKOVÝM LESEM 2018
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INFO ZE ŠKOLY
DEN DĚTÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Přesně na 1. červen tentokrát vyšel Den dětí, který se letos nesl znovu ve sportovním duchu. A sportovně bylo třeba brát i počasí - zatímco někteří měli to štěstí, že na ně za
celý den nekáplo, jiní si plně vychutnali první letní déšť:)
První a čtvrtá třída kvůli nepřízni počasí odložily na další
týden svůj výlet do botanické zahrady na Lipně, zbylí žáci
prvního stupně ho i za daných podmínek trávili se svými
třídami na pěších výletech či sportovními hrami v blízkosti
školy. Podrobnosti z činnosti např. 2. třídy si můžete přečíst na:
http://zsloucovice.cz/zakladni-skola/den-deti-s-pohadkovym-herbarem
Žáci druhého stupně (a několik páťáků) se tradičně rozdělili do skupin podle svého sportovního založení a přesvědčení. Mohli si vybrat z výletu do bazénu ve Frymburku,
z cyklistické akce v rakouském příhraničí o délce 44 km,
sportovních her v blízkosti školy nebo možnosti zajezdit si
na inline bruslích (koloběžkách, longboardech) na lipenské stezce. Zároveň jsme naše aktivity využili i pro dobrou
věc - kdo chtěl, mohl si stáhnout a vyzkoušet aplikaci EPP
- Pomáhej pohybem a sbírat tak během sportování nějaký
ten bod na charitativní projekty.
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ŠKOLA NANEČISTO

N

a dvou setkáních - 22. a 29. května 2018 si budoucí
prvňáčci mohli vyzkoušet, jak to funguje v opravdové
první třídě.
Při prvním setkání si zkusili práci na interaktivní tabuli, zapívali známé písničky, doplňovali připravené pracovní listy
zaměřené na dovednosti potřebné pro vyvození písmenek
a procvičení ruky. Hravou formou si procvičili prostorovou
orientaci, zrakové a sluchové vnímání.
Při druhém setkání plnili matematické úkoly. Nedělalo jim
problémy počítat do 5, určovat správný počet prvků, seřadit číselnou řadu, určit správný počet teček a další matematické dovednosti.
Rodiče měli možnost stát se aspoň na chvíli tichými pozorovateli a poznat, že jejich děti jsou opravdu šikovné.

pomoct.
Během měsíce června se do tohoto projektu zapojili i žáci
třetí třídy. Peníze, které jsme získali, jsme věnovali na dva
projekty - Ekocentrum-Zvířecí pohoda - vytvoření bezbariérového přístupu
a Abilympiáda 2018- dovednostní soutěže pro děti a mládež s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením.
Náš příspěvek byl sice v hodnotě jen několika stokorun,
ale i tak malá částka pomůže a nás těší, že jsme mohli pomoci. Určitě v příštím školním roce budeme pokračovat.
Zapojit se do projektu není složité, stačí se jen zaregistrovat a číst.

PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ

D
ŽÁCI TŘETÍ TŘÍDY SE ZAPOJILI DO CHARI-

ne 13.6 se v Kulturním domě konalo Pasování čtenářů
1. třídy ZŠ Loučovice.

TATIVNÍHO PROJEKTU „ČTENÍ POMÁHÁ“

P

rojekt Čtení pomáhá, podporuje zájem o čtení a zároveň umožňuje dětem podílet se na charitativní činnosti. Každý čtenář do 18 let, který přečte některou z doporučených knih a vyplní krátký test, v kterém prokáže, že
knihu opravdu přečetl, dostane finanční odměnu ve výši
50,- korun. Odměnu si nemůže vyzvednout v hotovosti,
ale podle svého uvážení ji věnuje někomu, kdo potřebuje

- ZŠ a MŠ Loučovice -
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DĚTSKÝ KOUTEK
Maminka krájela
Zeleninu do salátu.
Dokážeš určit, Ke které
zelenině kousky Patří?
Spoj.

vrkem

kobrocile
řape
Honem všichni na palouček,
Narodil se malý klouček
Na hrachovém poli.
V kolébce své tiše spinká,
Tam kde roste jeřabinka,
Ptáček zašveholí.
Přišel na svět mezi brášky,
Kulaťoučké sladké hrášky
a medově voní.
Najdete ho u heřmánku,
Tam co vážka pro studánku
Jedna druhou honí.
(Alena Gondeková)
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HISTORIE
ZAČÁTEK KONCE - DÍL 2.

S

tav na ruské frontě se stále přiostřoval. Ztráty na lidech
a materiálu šlo do nepředstavitelných hodnot. Z obyvatel Loučovic byli již stovky mužů povoláni sloužit v armádě. Bezdětné ženy tak musely pracovat celodenně a ženy s
dětmi na poloviční úvazek buď manuálně, nebo v kancelářích. V červenci 1943 po vylodění spojenců na Sicílii a pádu
Musoliniho přebírá německá armáda boje též ve střední a
severní Itálii a k tomu se zoufale bije ustupující armáda
na východní frontě. V roce 1944 dochází k otevření druhé fronty v Normandii a to mělo za následek nezvládání
situace. Z Loučovic jsou do armády povolány i odborníci a
řídící pracovníci. Víc jak stovka těch co již nemohli být nasazeni na frontu, ať už pro svá zranění, či pro svůj věk jsou
povoláno k lidovým milicím, nebo k četnictvu. Od těchto
se pak očekávalo, že udělají nemožné možným. S těmito
muži byl povolán i Evžen Porák. Nasazeni byli 13.4 1945 v
lesích hraběte Buquoye směrem k Dobré vodě. Dne 5. 5
1945 však přichází do Loučovic a okolí příslušníci americké
armády a tím je milice automaticky rozpuštěna a její členové se na vlastní pěst navrací domů.
Nikdo z lidí co tu žili, netušili, jak se pro ně budoucnost
bude dále vyvíjet. Mnichovskou dohodou (podepsána
byla Německem, Francií, Velkou Británií a Itálií) se stali
z československých občanů příslušníky německého státu
a Německo válku prohrálo a tak očekávali, že z toho vyplynou jisté důsledky, ale netušili jaké. Americká armáda
setrvala v Loučovicích do října 1945 a tak se místní domýšleli, že možná budou patřit nadále tato území k Německu.
Brzo museli ale zjistit jak se mýlili, že Mnichovská dohoda nebyla československou vládou uznána a ztratila svou
platnost a již po pár týdnech se do Loučovic vrátila převážná většina českých dělníků a zaměstnanců, kteří v r. 1938
odešli. Dne 30. června 1945 přebírá provoz celé továrny
národní správce z Prahy, major Sotona. Ještě v létě 1945
se zprovozňují, jak jen to jde obě továrny a je zaměstnána
opět i část německých dělníků a zaměstnanců, neboť bez
nich by nebylo možno provoz obnovit. Pracujícím, kteří
docházeli z okolí například z Výtoně, nebo Frymburka vystavili Američané potřebné pasy, aby jim bylo umožněno
opět do továren docházet. Do Loučovic se nejen navrací
dřívější obyvatelé, ale také mnoho nově příchozích a ty
nebylo kam ubytovat, z tohoto důvodu jsou německé ro-
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diny nuceny svá obydlí opustit a i s inventářem přenechat
příchozím. Jejich novým domovem se staly zajatecké baráky u dřevěného mostu, nebo museli odejít do okolních
vesnic. Dalším krokem bylo rozsáhlé zatýkání německého
obyvatelstva. Tito lidé byli umístěni buď na krajský soud
v Českých Budějovicích, nebo v k tomu určeném táboře v
Kaplici, či v jiném internačním táboře.

Americký voják v Loučovicích (foto: soukromý archiv A.
Aquinové)
Prvním ze zatčených byl i Evžen Porák, který byl převezen
na Krajský soud v Českých Budějovicích a po půl roce těžkých prací byl zproštěn viny a směl se vrátit do Loučovic. V
jeho vile byli v mezičase ubytováni, jako i v jiných domech
po Loučovicích příslušníci americké armády a jeho rodině
byla vymezena k bydlení jedna místnost. Než byl s rodinou
na jaře 1946 odsunut, pracoval jako zemědělský dělník v
Dolních Jílovicích a přitom bydlel ve Vyšším Brodě. Celkem
bylo z Loučovic zatčeno 82 osob. V průběhu vyšetřování
vykonávali těžké práce. Někteří byli lidovými soudy i až po
dvou letech propuštění pro zproštění viny, někteří dostali
dlouholeté tresty, které si odpykávali v dolech a odnesli si tak celoživotní následky. Samozřejmě byli i tací, kteří
byli na krajském soudě popravováni, avšak není mi známo,
jestli se tento trest týkal někoho z Loučovic.

- Loučovice-Historie.cz - Anděla Aquinová -

ZDRAVÍ
INKONTINENCE MOČI

J

edna z definic inkontinence je nechtěný únik moči, který není ovladatelný vůlí. U mužů se vyskytuje minimálně, jde však o problém celé řady žen vyššího věku (udává
se až u třetiny žen, je mnohem častější než inkontinence
stolice). Značně zhoršuje kvalitu života, způsobuje hygienické těžkosti a žena pro jistý pocit studu ne vždy vyhledá
lékaře (což je chyba!!!).
Močová inkontinence se rozděluje na několik typů, z nichž
nejčastější je stresová a urgentní inkontinence. Stresová
inkontinence znamená samovolný únik moči při zvýšení
nitrobřišního tlaku, tj. například při kašli, při smíchu, skákání, běhání apod. Urgentní inkontinence znamená náhle
vzniklé nepříjemné nucení na močení, které žena či muž
nakonec neovládne a dojde k úniku moči. Málo častým
typem je tzv. inkontinence z přeplnění, která souvisí s narušeným odtokem moči z měchýře.
Nejčastějšími příčinami stresové inkontinence je narušení
funkce svalů a vazů pánevního dna, které udržují správné
postavení močové trubice a tím zajišťují správnou funkci
svěračů. V oslabení tohoto svalového aparátu mohou hrát
roli faktory, jako je nedostatečná fyzická aktivita, nadváha,
nadměrné a časté zvyšování nitrobřišního tlaku (chronický
silný kašel, přenášení těžkých předmětů apod.) a prolaps
dělohy. Obtíže se většinou zhoršují vlivem hormonálních
změn v období přechodu a popřechodovém věku.
Urgentní typ inkontinence může být způsoben nadměrnou dráždivostí močového měchýře, jejíž příčina není
vždy zcela jasná. Jindy se mohou na urgentní inkontinenci
podílet jiná onemocnění dráždící močové cesty, jako jsou
infekce močových cest, anatomicky blízká nádorová onemocnění (například rakovina močového měchýře, gynekologické nádory).

Jako relativně málo častý typ inkontinence lze zmínit i tzv.
inkontinenci z přeplnění. Ta je paradoxně způsobena špat-

ným odtokem moči, která se hromadí v močovém měchýři
a po jeho přeplnění začne unikat – nezávisle na vůli nemocného. Doprovází typicky neurologická onemocnění a
poruchy vedoucí ke zhoršenému vyprazdňování měchýře,
např. roztroušenou sklerózu nebo poranění a jiná onemocnění míchy.
Jak již bylo zmíněno výše, je hlavním projevem únik moči
a to buďto náhlý bez nucení, nebo přecházený náhlým a
nekontrolovatelným nucením. Dále mohou být přítomny
příznaky, jako jsou nadměrně časté epizody močení během dne, pálení a řezání při močení a časté noční močení.
Poruchy spadají do kompetence urologů a gynekologů.
Zejména gynekologové se o poruchy udržení moči úzce
zajímají a byl vytvořen podobor gynekologie, který se
problémy s močením zabývá (tzv. urogynekologie). Urogynekologická vyšetření spočívají poměrně klasicky v anamnéze (charakter a četnost obtíží, jiné problémy, užívané
léky) a fyzikálním vyšetření pacientky. Jsou k dispozici i
speciální dotazníky, které pomohou určit, kterým typem
a jakým stupněm závažnosti inkontinence pacientka trpí.
Vhodné je vyšetření moči, hlavně k vyloučení močových
infekcí jako původce dočasné urgentní inkontinence. Ze
zobrazovacích metod je vhodné provést ultrazvuk břicha
se zaměřením na močový měchýř a jeho okolí. V urogynekologické ambulanci se provádí i speciální urodynamická
vyšetření, při kterých se měří funkční tlaky v různých částech močových cest v klidu a při zvýšení nitrobřišního tlaku. Při podezření na neurologickou příčinu potíží je nutné
i vyšetření neurologem.
Základem léčby i prevence stresové inkontinence je pravidelné posilování svalů pánevního dna a prevence vzniku
obezity. U žen po přechodu může být gynekologem někdy
předepsána i hormonální léčba, ta však má svoje rizika
není možné ji doporučit všem ženám. Velmi účinnou formou pomoci jsou malé gynekologické zákroky, při kterých
se do oblasti pánevního dna voperuje speciální TVT páska
(TVT – Tension-free transVaginal Tape), která mechanicky
podporuje močovou trubici a tím umožní správnou funkci svěrače. Zjistíme-li že za inkontinencí stojí jakákoliv jiná
choroba (infekce, nádory, neurologická onemocnění aj.),
pak je nutné léčit primárně tuto chorobu.
Praktické lékař pak pro Vás může předepsat vhodné inkontinenční pomůcky (vložky, pleny, případně natahovací kalhotky). Typ pomůcky se odvíjí od stupně obtíží a množství
úniku moči. Tyto pomůcky jsou většinou plně hrazeny z
veřejného zdravotního pojištění (samozřejmě do určitého
množství za dané období). Nebojte se proto se svým problémem svěřit nám jako praktickému lékaři.
- MUDr. Eduard Benc -
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