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ZPRAVODAJ

třídu pana učitele Jaroslava Jonáše
a jeho liščata ze ZŠ Loučovice

INFO ZE HŘIŠTĚ

Neúplná sezóna 2019/2020 poznamenaná
virem je za námi, a tak jsme připravili malé
utí.

LIŠČATA POD LUČÍ MAJÍ
NEJHEZČÍ

brali fotbal spíše jako sport, kde se mohou
posouvat, nežli jen jako volnočasovou aktivitu.TŘÍDU
Trochu jim chybí zápal pro hru. Potom by z toho
mohlo být i lepší než osmé místo v tabulce.
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Společný dorostenecký tým Větřní a Vltavanu se
také také potýkal s nedostatkem hráčů, často
zápasy hrálo mužstvo poskládané téměř výhradně
z hráčů žákovské kategorie. Přesto zvládali zápasy
proti starším protivníkům dobře a skončili na
sedmém místě. Do další sezóny by problémy se
skladbou týmu byly ještě výraznější, a tak ani dorost
příští ročník hrát soutěž nebude.

a zmínit,www.loucovice.info
že každý, kdo hraje fotbal, tak
hrál poprvé.
Trenér Jarda Štich avizoval, že
zpravodaj@loucovice.info
ně skončí. Bohužel, náhrady na trenérském
e nám nedostává, stejně tak dětí, a tak

Červnové přátelské zápasy
Muži: Vltavan – Nová Ves/Brloh 7:1

PA R T N E R
ZPRAVODA JE

Mužstvo mužů dosáhlo pátým místem nejlepšího
umístění za více než deset let. Na druhé Větřní
ztratili pouhé dva body, což jim dodává vyšší míru
Info
ze
hřiště
Historie
Filmaři v Rožmberku
dší přípravaka se od začátku sezóny optimismu. O největší gólový příspěvek se postaralo
a s nedostatkem hráčů, z čehož pramenily pětigólové duo Václav Dudla a Michal Toman
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ólové příděly, často dvouciferné. Do hry se (snímek vlevo nahoře). Jak by soutěž dopadla, kdyby
nezasáhla
vyšší
moc
v
podobě
koronaviru,
můžeme
ly i děti bez jakýchkoliv zápasových
ZPRAVODAJ OBCE LOUČOVICE
stí a mnohdy mladší nežli u protivníků. Ale jen hádat.

Vážení čtenáři...

Rok se nám přehoupl do své druhé poloviny a
ta začíná příjemně dvouměsíčními prázdninami. Vysvědčení je rozdané a v mnoha rodinách
se chystá balení kufrů a odjezd na zaslouženou
dovolenou. Je pravda, že díky stále trvajícím
omezením to bude převážně tuzemská dovolená, ale hlavně - bude to dovolená.
V době uzávěrky tohoto vydání panovaly velké
deště, to snad bude mít příznivý dopad nejen
na sucho, ale i na úrodu červeného ovoce. A tak
si klidně nějaké to ovoce můžete dát a přečíst si
červencové vydání obecního zpravodaje a užít
si letní pohody.

František Fazekas

V červenci oslaví své krásné jubileum

paní

BARÁNKOVÁ PAVLA
BÄUMLOVÁ MARTA
MICÁKOVÁ ANNA
PUTZOVÁ SLAVOMÍRA
ŠABLOVÁ JANA
VALÍČKOVÁ JARMILA

pan

HAMAR LUDOVÍT
KRONEISL JAROSLAV
KŘIKAVA JOSEF
TÁCHA FRANTIŠEK

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

Uzávěrka příštího čísla:
22. 7. 2020

LOUČOVICKÝ ZPRAVODAJ

periodický tisk územního samosprávného celku obce Loučovice
Vydává: Obec Loučovice, IČ: 00245984, Registrační značka: MK ČR E 22951, Datum vydání: 30. 6. 2020
Odpovědný redaktor: František Fazekas, Adresa redakce: OÚ Loučovice, 382 76 Loučovice 51,
e-mail: zpravodaj@loucovice.info, tel.: 380 748 115, Tisk: TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o., Černá v Pošumaví.
Distribuce: OÚ Loučovice.
Vydavatel není odpovědný za obsah a pravdivost otištěných inzerátů a vyhrazuje si právo nezveřejnit inzerát/článek, který by jej poškozoval nebo byl svým obsahem protizákonný. Vychází 12x ročně nákladem 800 ks.
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Vážení občané,
V okolí panelových domů byly pracovníky obce nalezeny použité injekční stříkačky!!!
Upozorněte prosím na tuto skutečnost své děti a vysvětlete jim, jaké
následky může kontakt s tímto nebezpečným materiálem mít.
inzerce:
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ZASTUPITELSTVO

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČOVICE KONANÉHO DNE 10. ČERVNA
2020 OD 17:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU LOUČOVICE
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 49/2020
ověřovatele zápisu p. MUDr. Bence, p. Hackla
Usnesení č. 50/2020
program rozšířen o následující body:
•
Žádost o prodej části pozemku
p. č. 352/1 v k. ú. Loučovice – záměr
•
Účetní závěrka ZŠ a MŠ Loučovice
•
Nabídka na projektovou dokumentaci na rekonstrukci komunikace
ZTV Dvorečná
•
K. ú. Dvorečná - předkupní právo
obce
•
Prodej pozemku 133/1 k. ú.
Loučovice – po záměru
•
Přidělení bytu
•
Dohoda o spolupráci s teplárnou
•
Výběrové řízení na svoz a likvidaci
odpadů

Usnesení č. 51/2020
vyvěšení záměru na pronájem části pozemku
p. č. 212/5 v k. ú. Loučovice o výměře 43m2.
Usnesení č. 52/2020
vyvěšení záměru na pronájem části pozemku
p. č. 281/79 v k. ú. Loučovice o výměře 100m2.
Usnesení č. 53/2020
schvaluje pronájem čás� pozemku p. č. 202/2
v k. ú. Loučovice takto:
•
č. 1 o výměře 40m2 – P. K.
•
č. 2 o výměře 65m2 – K. K.
•
č. 3 o výměře 39m2 – J. K.
•
č. 4 o výměře 50m2 – L. M.
•
č. 5 o výměře 74m2 – J. M.
•
č. 6 o výměře 56m2 – J. M.
•
č. 7 o výměře 56m2 – E. M.
•
č. 8 o výměře 55m2 – Z. Ú.
Usnesení č. 54/2020
pronájem části pozemku p. č. 232/12 v k.
ú. Loučovice o výměře 200m2 panu E. B. za
předpokladu, že tato část pozemku nebude
nijak výhradně omezena veřejnosti, jelikož
se jedná o parkovací plochu, kterých je v obci
nedostatek. Cena bude určena dle sazebníku
obce.

bez DPH + veškeré náklady spojené s prodejem.
Usnesení č. 58/2020
prodej části pozemku p. č. 352/10 v k. ú. Loučovice o výměře 245m2 dle GP 766-25b/2019
panu R. K., za cenu 200 Kč za m2 bez DPH +
veškeré náklady spojené s prodejem.
Usnesení č. 59/2020
schvaluje prodej části pozemku p. č. 124/1
v k. ú. Dvorečná o výměře 9m2 dle GP 12413a/2020 panu J. P. za cenu 250 Kč za m2 bez
DPH + veškeré náklady spojené s prodejem.
Usnesení č. 60/2020
zrušení regulativa pro zástavbu „Dvorečná“.
Usnesení č. 61/2020
celoroční hospodaření obce a závěrečný účet
obce za rok 2019 bez výhrad ve smyslu §17
odst. 7 písm. a) z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zároveň
ve smysl § 13 odst. 1 písm. b) z. č. 420/2004
Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí, ve znění pozdějších předpisů, přijímá
opatření k nápravě chyb a nedostatků vyplývajících ze zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2019 provedených Krajských úřadem Jihočeského kraje dne 6. dubna
2020.
Usnesení č. 62/2020
pověřuje předsedu kontrolního výboru svoláním zasedání KV.
Usnesení č. 63/2020
schvaluje účetní závěrku obce za rok 2019 s
�m, že nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v
souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, věrný a
poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční
situace účetní jednotky.

Usnesení č. 55/2020
pronájem části pozemku p. č. 325/1 v k. ú. Loučovice o výměře 200m2 paní N. Š.

Usnesení č. 64/2020
zadání zakázky firmě A.K.U.P.I. CB spol. s.r.o.
se sídlem Čéčova 625/26 České Budějovice
IČ: 26076748, za cenu díla 467 783,59Kč bez
DPH.

Usnesení č. 57/2020
schvaluje prodej stavební parcely č. 406 o výměře 25m2 panu P. Š., za cenu 200 Kč za m2

Usnesení č. 66/2020
obecně závaznou vyhlášku č. 6/2020 o nočním
klidu.
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Usnesení č. 68/2020
účetní závěrku ZŠ a MŠ Loučovice za I. čtvrtle�
2020.
Usnesení č. 69/2020
cenovou nabídku na projektovou dokumentaci na rekonstrukci místní komunikace Loučovice - ZTV Dvorečná od Ing. Martina Jáchyma,
N. Frýda 11, České Budějovice v celkové ceně
208000,-Kč.
Usnesení č. 70/2020
neuplatnění předkupního práva na pozemky
p. č. 144/19 a st. p. č. 49 v k. ú. Dvorečná.
Usnesení č. 71/2020
přidělení bytu v budově hasičárny panu P. G.
Usnesení č. 72/2020
nabídku firmy Technické služby Kaplice spol.
s.r.o., IČO: 63907992, Bělidlo 180, 382 41
Kaplice na dodávku služeb svoz a likvidace odpadů na 48 měsíců za cenu díla 7 427 286,40
bez DPH.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
Usnesení č. 56/2020
vyvěšení záměru na prodej pozemků č. 27 a p.
č. 374/1 v k. ú. Kapličky.
Usnesení č. 65/2020
poskytnu� dotace společnosti APLA Jižní Čechy, z.ú., IČO.: 28552288, DIČ: CZ28552288, se
sídlem Farského 887, 390 02 Tábor.
Usnesení č. 67/2020
vyvěšení záměru na prodej pozemku p. č.
352/1 v k. ú. Loučovice.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
•
•
•

Žádost o prodej části pozemku 124/1 v k.
ú. Dvorečná.
Žádost o prodej části pozemku 133/1 k.
ú. Loučovice
Dohoda o spolupráci s teplárnou

POZNÁMKA:
Úplný zápis je ve smyslu ust. § 95 odst. 5 zákona o obcích uložen na obecním úřadu k nahlédnu�.
Obecní úřad je na požádání povinen umožnit
občanům nahlédnout do zápisu ze zasedání
zastupitelstva obce.

Neúplná sezóna 2019/2020 poznamenaná
koronavirem je za námi, a tak jsme připravili malé
ohlédnutí.

brali fotbal spíše jako sport, kde se mohou
posouvat, nežli jen jako volnočasovou aktivitu.
Trochu jim chybí zápal pro hru. Potom by z toho
mohlo být i lepší než osmé místo v tabulce.
Společný dorostenecký tým Větřní a Vltavanu se
také také potýkal s nedostatkem hráčů, často
zápasy hrálo mužstvo poskládané téměř výhradně
z hráčů žákovské kategorie. Přesto zvládali zápasy
proti starším protivníkům dobře a skončili na
sedmém místě. Do další sezóny by problémy se
skladbou týmu byly ještě výraznější, a tak ani dorost
příští ročník hrát soutěž nebude.

Mladší přípravaka se od začátku sezóny
potýkala s nedostatkem hráčů, z čehož pramenily
velké gólové příděly, často dvouciferné. Do hry se
dostávaly i děti bez jakýchkoliv zápasových
zkušeností a mnohdy mladší nežli u protivníků. Ale
je třeba zmínit, že každý, kdo hraje fotbal, tak
jednou hrál poprvé. Trenér Jarda Štich avizoval, že
po sezóně skončí. Bohužel, náhrady na trenérském
postu se nám nedostává, stejně tak dětí, a tak
nejmenší v příštím ročníku svoji soutěž hrát
nebudou.
Starší přípravka pod vedením trenéra Karla
Straky stabilně podává dobré výkony a skončila ve
třináctičlenné konkurenci v neúplné tabulce na
osmém místě. Svým gólovým příspěvkem nad
ostatní čněl Šimon Vojtíšek, který se dokáže
prosazovat i o kategorii výše v žácích. Servis mu
připravuje téměř výhradně dívčí tým. V zimě se
přípravka účastnila několika halových turnajů (fotka
vpravo) s velmi dobrými výsledky.

Mužstvo mužů dosáhlo pátým místem nejlepšího
umístění za více než deset let. Na druhé Větřní
ztratili pouhé dva body, což jim dodává vyšší míru
optimismu. O největší gólový příspěvek se postaralo
pětigólové duo Václav Dudla a Michal Toman
(snímek vlevo nahoře). Jak by soutěž dopadla, kdyby
nezasáhla vyšší moc v podobě koronaviru, můžeme
jen hádat.

Červnové přátelské zápasy
Muži: Vltavan – Nová Ves/Brloh 7:1
Vltavan – Zlatá Koruna 3:1
Vltavan – Rudolfov „B“ 3:1
Vltavan – Dynamo ČB „35“ 5:2
Žáci: D. Dvořiště – Vltavan 1:10
Křemže – Vltavan 7:4

Žáci do sezóny vstoupili pod trenéry Martinem
Hüttnerem a Karlem Strakou a předváděli výkony
jako na houpačce, kdy dobré zápasy střídaly ty
horší. Na podzim k největším tahounům patřil
čtrnáctigólový Dominik Flaška, který se ale v zimě
rozhodl nepokračovat a skončil. Dětí ale v žácích
máme skoro na dva týmy a o to více si tak mohou
zahrát jiní. U žáků by jistě trenéři uvítali, kdyby hráči
Tiskové chyby vyhrazeny. Aktuální informace najdete vždy na webu www.vltavanloucovice.cz
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KOPANÁ

INFO ZE HŘIŠTĚ

HISTORIE

VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

V

osobní korespondenci Arnošta Poráka
jsem objevil zajímavý dopis. Byl z 30. břez-

1,500.000 K umístil by Váš závod subskripcí...

a samotný provoz byl doplněn o kolový mlýn a

Přijmete-li můj návrh na zřízení akciové spo-

kalandr. Ve Vltavském mlýně pak v roce 1913

na 1910 a psal jej JUDr. Jaroslav Preiss ze Živ-

lečnosti, budete povinni hlasy svými o to hla-

byl zahájen provoz na novém papírenském

nobanky Praha panu továrníkovi. Mimo jiné

sovati a i jinak k tomu působiti, abych zvolen

stroji s dlouhým sítem o pracovní šíři 225 cm.

se v něm píše: „... Rozumí se samo sebou, že

byl za předsedu správní rady a zároveň úřadu-

s největší rados� bych dovolil si vykonati ná-

jícím jeho členem... Vymiňuji si dále...“ Tak

vštěvu do Vaší krásné a útulné domácnosti,

přeměňoval A. Porák své továrny v akciovou

myslím však, že z taktických ohledů výhodněj-

společnost.

ší bude, pakliže někde jinde se sejdeme, kde

Dnem 1. ledna 1911 byly oba provozy Poráko-

nebudeme vydáni pozorování lidských zraků.

vy továrny změněny v akciovou společnost a

Stanovy proponované společnosti dovolím si
rovněž k naší schůzce připraviti, abychom je
tam projednati mohli...“
Není známo, kde a kdy se konala schůzka, jisté však je, že se pisatel s adresátem dohodli.
Druhý dopis má datum 26. října 1910 a píše
jej Arnošt Porák Živnostenské bance. „...Odvolávám se na naše dosavadní jednání... Akciová jistina společnosti této obnášeti bude
tři a půl milionu korun, rozdělených do 8.750

nová firma závodu zněla „Vltavský mlýn bratří
Poráků, papírna a lepenkárna, akciová společnost v Loučovicích.“ Statut předložený správní
radě 6. dubna 1911 byl schválen Ministerstvem vnitra a obchodu č. 3162 z 20. února
1911 a výnosem C.K. státního zastupitelství č.
8/340/2 z 23. března 1911. Při této první valné
hromadě byl Arnošt Porák zvolen za prezidenta akciové společnosti. A za členy správní rady
byli zvoleni opat vyšebrodského kláštera Bru-

V tomto roce bylo rovněž nahrazeno nehospodárné užívání kusové síry při výrobě varné
kyseliny pražením pyritu.
V letech 1911 a 1912 byla postavena nová
elektrárna na Lipně se třemi turbínami Kolben Praha. Každá turbína měla výkon 500
koňských sil a generátor o napě� 6.400 V..
Počátkem roku 1912 zahájila činnost vlaková
pošta nižšího řádu na elektrické dráze Certlov
- Lipno. Používala dvě razítka s nápisem Zartlesdorf - Lippner Schwebe. V roce 1912 byla
dodána další lokomotiva, určená pro posun na
vlečkách, která měla označení podle rakouských státních drah 1083.01. Provoz na místní
dráze řídila společnost zpočátku vlastními silami, ale už od 1. července 1912 spadala dráha pod Ředitelství státních drah v Linci, které

no Pammer, vrchní ředitel Živnobanky JUDr.

kusů akcií po 400 K nom., svědčících vesměs

zajišťovalo její provoz na účet vlastníka. Za rok

Jaroslav Preiss, Porákův bratr Antonín, archi-

majiteli. Z tohoto akciového kapitálu zavazu-

1912 přepravila tato místní dráha 61.788 osob

tekt Šimáček a nakladatel Jan O�o.

a 45.377 tun nákladů.

ji se převzíti sám pro sebe a pro svojí rodinu

Výroba ve Svatém Prokopu byla v roce 1911

akcie za dva miliony korun, kdežto zbytek

rozšířena o moderní pilu s dvěma katry

strana 6

Zdroj: František Schusser

NA HRADĚ ROŽMBERK A V AREÁLU RZ ČESKÉ POŠTY SE NATÁČELY
SCÉNY DO DOKUMENTU O FINANCOVÁNÍ HITLERA

N

a jaře tohoto roku pořizovala společnost
Eniac na některých místech Českokrumlovska dokumentární seriál o Templářích. O
uplynulém víkendu zde pro změnu pracovala
na dokumentární sérii, rozkrývající metody,
pomocí kterých Adolf Hitler a nacisté využívali hamižnosti některých lidí, aby získaly vliv a
mohli kontrolovat politickou a ekonomickou
moc.
Příběh začíná v hluboké ekonomické krizi a popisuje, jak nacisté za pomocí reforem vyvedli
Německo z této krize směrem k druhé světové
válce. Na sérii spolupracuje celá řada historiků
a dalších expertů z Evropy i ze zámoří.
„V průběhu čtyřech epizod budeme dohledávat toky peněz a z jakých zdrojů pocházely.
Kdo měl zájem na vzestupu Adolfa Hitlera a
nacismu a jaký z toho měl prospěch,“ vysvětluje režisér Marek Bureš.
„Natáčelo se na hradě Rožmberk – a také v
bývalém rekreačním středisku pošty. Filmařům výrazně pomohli místní nadšenci, znalci
historie a například i SVH Horní Dvořiště. U
natáčení byla i naše Jihočeská filmová kancelář. Tentokrát jsme zajišťovali SVH, herce a
komparzisty v drtivé většině z jižních Čech a
Českokrumlovska,“ popisuje některé detaily
natáčení člen týmu Jihočeské filmové kanceláře, František Fazekas.
- Jihočeská filmová kancelář -
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za 1. místo v soutěži
„o nejhezčí
třídu“
LIŠČATA
POD
LUČÍprvňáčků
MAJÍ TŘÍDU NEJHEZČÍ
pro:
třídu pana učitele Jaroslava Jonáše
a jeho liščata ze ZŠ Loučovice

S

velikou rados� Vám, vážení přátelé, oznamujeme, že naše první třída „liščat“ ve škole pod horou Loučí se stala nejkrásnější třídou
prvňáčků v celé České republice. Rozhodla o
tom soutěž regionálních Deníků naší vlasti.
Po celé ty dlouhé roky, co jsem učil ve Vyšším
Brodě či Loučovicích, jsem vždy kladl důraz
na estetiku třídy, na její vzhled a nehmotné
„kouzlo místa“… Záleží mi na tom, aby si žáci
tu „naši první třídu“ – většinou spojenou s nějakým šumavským divokým zvířetem – nesli ve
svých srdcích na klikaté pouti životem… V každé z těch tříd, byly jich možná dvě desítky, se
vždy zrcadlila milovaná stříbrná Vltavy s okolní
romantickou přírodou, tak, jak ji vnímá citlivé
dětské srdce a přetváří ruce děvčat a kluků ze
Šumavy…

- Mgr. Jaroslav Jonáš – učitel šumavských
liščat -

V Lékárně U Anděla bude probíhat velký sezónní
výprodej obuvi
ve dnech 1.-3.7.2020, slevy 20-50%.
V době výprodeje bude otevírací doba prodloužena:
1.7.2020 8.00-16.00
2.7.2020 8.00-16.00
3.7.2020 8.00-14.00
Těšíme se na Vaši návštěvu.
telefon: 777 793 508
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