ČÍSLO 7/2019 | ČERVENEC | NÁKLAD 800 KS | ZDARMA

LOUČOVICKÝ

ZPRAVODAJ

NOVÝ OBECNÍ WEB
strana 6

strana 3

ZPRAVODAJ OBCE LOUČOVICE
www.loucovice.info
zpravodaj@loucovice.info

3. kolo kotlíkových dotací
se blíží
strana 9

Info ze školy
strana 12
PA R T N E R
ZPRAVODA JE

Eva Pokorná má další titul

Vážení čtenáři...
Nastal nám čas prázdnin dovolených a hlavně
různých kulturních akci v našem okolí. Věřím, že
si léto užijete ve vší parádě a dle svých představ.
Také ovšem doufám, že si najdete chviličku na
to, abyste si přečetli nejnovější vydání našeho
obecního zpravodaje, který držíte právě v rukách. Opět bylo naší největší snahou poskytnout vám zajímavé informace a to nejen z naší
obce, ale i okolí.
Musím si ovšem malinko postesknout. Mnozí
z vás se ptají, proč nepřinášíme ve zpravodaji informace také z dalších zajímavých odvětví
naší obce. Věřte, že je to hlavně �m, že se do
redakce tyto informace nedostanou. Nevím,
zda je to ignorací �štěného zpravodaje nebo
nedostatkem času lidí, kteří jsou kompetentní
k poskytnu� daných informací, ale věřím, že se
to snad brzy zlepší.

V červenci oslaví své krásné jubileum

paní

BIGASOVÁ VĚRA
JARUŠKOVÁ MILUŠE
MICÁKOVÁ ANNA
ŠIMEČKOVÁ MARIE

František Fazekas

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

Uzávěrka příštího čísla:
19. 7. 2019
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EVA POKORNÁ MÁ DALŠÍ TITUL Z MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
se z vítězství radovaly kamarádky z Děhylova.
Jak si v TTC Ostrava 2016 váží titulu Mistrů ČR,
naznačilo pozvání trenérů Vyššího Brodu na
oslavu, kde nechyběly velké osobnosti Českého stolního tenisu. A také Mistr Jižní Ameriky
Fellipe Olivares jenž hájí barvy TTC v Extralize.
Bylo to velmi inspirující, protože do Vyššího
Brodu putovalo už pět titulů a ani jeden ještě
nebyl řádně oslaven.
Dorostenky si právo účasti na MČR vybojovaly
také ve třech. Procházková, Levaiová a Meškánová obsadily desáté místo. Za zmínku stojí
výhry nad týmy, jejichž jména připomínají spíše fotbal. Plzeň i Spartu Praha udolaly shodně
3:2. Oproti loňskému šampionátu si polepšily
o tři místa a potěšila hlavně hra Terezky Levaiové.
Každý lichý rok se koná Letní olympiáda dětí a
mládeže. Ten bude letos hostit město Liberec
a celá mládežnická špička se sejde ještě jed-

V

nou. Na turnaji jen pro nejlepší hráče krajů, ve
yšebrodská tělocvična vyprodukovala další dva kadetské Mistry republiky.

tenistku z Loučovic je to už druhý titul v karié-

kterých žijí. Jihočeský kraj budou na sto pro-

Je to k nevíře, ale ve Vyšším Brodě rostou ti

ře a věřme, že ne poslední.

cent reprezentovat hráčky Meškánová a Pet-

Kamil Kuchta k svému prvnímu poháru pro ví-

rů. Lídrem týmu starších žákyň měla být Eva

těze přidal jistě také mnoho dalších cenných

Pokorná ale ta se z rodinných důvodů LODM

zkušeností. Ono, být kaučován nejúspěšněj-

zúčastnit nemůže. Škoda, měla to být jistá

ším Českým trenérem v historii Tomášem

medaile. Andrea Meškánová se bude muset

nejlepší hráči v Čechách. Tentokrát v Ostravě
na MČR družstev. Kamil Kuchta jen a jen kvůli
tomuto turnaji přestoupil do TTC Ostrava a Eva
Pokorná už dva roky hraje v pražském El Ninu,

Demkem, je snem snad každého hráče na

popasovat o úspěch s méně zkušenou Anetou

aby měla reprezentantka Helena Sommerová

všech výkonnostních úrovních. První zápas s

Dubravcovou ze Lhenic. Andrea Petrů po zra-

v mládežnických soutěžích družstev kvalitní

TJ Dobřany byl trochu na rozehrání ale pak už

nění není ještě v bývalém lesku, ale určitě si

partnerku a současně mohla startovat v první

se ,,Ostraváci“ museli probít do finále přes Ha-

zde uhraje svoje, jako ostatně vždycky. Velkou

lize.

vlíčkův Brod a Liberec. Ve finále proti Havířovu

šanci reprezentovat svůj kraj má také Kamil

Co se Evičce nepovedlo na mistrovském klá-

se pak uplatnila strategie trenéra Demka. Ka-

Kuchta. Lépe na žebříčku ČR postavený Adam

ní jednotlivců, to si plně vynahradila v druž-

mila, hrajícího do té doby na pozici tři, přeřadil

Sivera z Prachatic stále ještě není úplně fit a

stvech. Se spoluhráčkou Sommerovou po ce-

na dvojku a nechal ho s úsměvem prohrát se

Kamil má v poslední době formu jako hrom.

lou dobu turnaje neztratila ani jeden zápas.

soupeřovou jedničkou Košťálem. Se zbytkem

Olympiáda mládeže končí poslední pátek v

Snad nejvíc práce měly v semifinále s Hradcem

týmu Havířova už si Kuchtovi spoluhráči Bělík

červnu a stolní tenisté hned od neděle zaha-

Králové. Ale byla to právě Evička kdo na pozi-

a Skotnica poradili a do Vyššího Brodu putuje

jují letní přípravu. Opět ji povede někdejší re-

ci týmové dvojky. Po skvělém výkonu porazila

další titul Mistra republiky. V pořadí už čtvrtý

prezentační trenér Jiří Řežáb z Ostravy a nově

soupeřovu jedničku, reprezentantku Terezu

pro letošní sezónu.

ji obohatí také hráči Hornorakouského svazu

Bártovou. Spolehnout se mohla především

Starší žákyně v sestavě Meškánová, Petrů a

stolního tenisu.

na rychlý, rotovaný servis a odvážný příjem.

Jarošová skončily šesté. V prvním zápase po-

Koncem září se začne hrát ve Vyšším Brodě 2.

Finálové utkání s SK Dobré už tolik dramatické

razily Lomnici, ale vzápětí prohrály s SK Dobré.

liga žen. Je tedy třeba se na soupeření s do-

nebylo. Eva ví jak na Adélu Sazimovou a Hele-

Po zlepšeném výkonu překvapivě lehce přešly

spělými hráčkami pořádně připravit.

na Sommerová si s obranářkou Grimmerovou

přes Ostravu KST a v boji o páté místo se utka-

moc starostí nedělala. Pro talentovanou stolní

ly snad už z tradice s Děhylovem. A jako vždy

- Pavel Mleziva -
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SLOVO STAROSTY - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

V

ážení občané,
přináším vám informace, týkající se Pečo-

vatelské služby (PS) obce Loučovice.
Poslední dobou jsem sledoval zvýšený zájem o
pečovatelskou službu a také zvyšující se počet
dotazů, ze strany občanů, týkající se poskytování péče osobám, kteří ještě nedosáhli seniorského věku a jsou částečně nesoběstační,

vůz PS bude sloužit k pokrytí většího množství

Služba je plánovaná individuálně, což umož-

pečovatelských úkonů u klientů pečovatelské

ňuje osobám se zdravotním postižením a se-

služby a povede ke zkvalitnění poskytování

niorům rozhodovat o dalším způsobu života a

pečovatelských služeb. Tento nákup druhého
automobilu souvisí i s rozšířením cílové skupiny uživatelů a bude bezprostředně navazovat
na stále zvyšující se počet klientů PS.
Těší mne, že máte o nabízenou sociální služ-

průběhu poskytované služby. Je poskytována
taková míra podpory, která v maximální možné míře zachovává a rozvíjí schopnosti klienta a snižuje závislost na poskytované službě.
Služba je poskytována výhradně v domácnostech uživatelů (např. dovoz stravy, úklidy

z důvodu zdravotního postižení. Po pečlivé

bu zájem a pečovatelská služba vám dokáže

úvaze jsem dospěl k závěru, že je nutné po-

umožnit prožití plnohodnotného, aktivního

skytovat péči i těmto občanům neseniorské-

a důstojného života ve vašem domácím přiro-

ho věku, kteří potřebují pomoc druhé osoby

zeném prostředí.

a bylo přistoupeno k rozšíření stávající cílové

Níže získáte potřebné informace, v případě zá-

skupiny uživatelů pečovatelské služby o oso-

vatelem. Výše úhrady poskytnutých úkonů

jmu o pečovatelskou službu. Bližší informace

by se zdravotním postižením s věkovou struk-

uživateli pečovatelské služby se řídí platným

o pečovatelské službě vám též poskytne Mgr.

Ceníkem úhrad za poskytování pečovatel-

turou - dospělí (27 - 64 let). K tomuto kroku

Pavla Vachová (sociální pracovnice/vedoucí

ských služeb. Ceník je v souladu se zákonem č.

došlo i s přihlédnutím ke skutečnosti, že naše

pečovatelské služby) na tel. č. 601 349 663

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění

obec je typicky okrajovou příhraniční oblastí,

či je naleznete na webových stránkách obce

pozdějších předpisů.

která není dostatečně pokryta sociálními služ-

Loučovice www.loucovice.info (pod záložkou

Pečovatelská služba neposkytuje své služby:

bami. Věřím, že tímto krokem dojde k uspoko-

– Spolky a organizace (pečovatelská služba).

jení potřeb širší věkové skupiny občanů a obec
vám bude moci býti nápomocna při řešení

apod.), v případě zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím i mimo domácnost
uživatelů (doprovody k lékaři, aj.).
Pečovatelská služba, je služba hrazená uži-

•

plně soběstačným osobám,

•

odinným příslušníkům uživatelů,

•

osobám, které nežijí (nemají trvalý pobyt) na území obce Loučovice a obce Lip-

vaší obtížné situace, zapříčiněné sníženou mí-

Pečovatelská služba poskytuje služby těm oso-

rou soběstačnosti, z důvodu zdravotního po-

bám se zdravotním postižením a seniorům,

stižení. Obec Loučovice bude i do budoucna

kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu

reflektovat potřeby občanů a adekvátně rea-

stavu a sociální situaci jsou částečně či plně

govat na sociální situaci svých občanů.

závislí na pomoci druhé osoby (je u nich pro-

Dále se podařilo získat finanční podporu z in-

kazatelně snížená míra soběstačnosti), aby

tegrovaného regionálního operačního progra-

mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím

Ceník činností a úkonů Pečovatelské služby

mu (IROP) prostřednictvím MAS Rozkvět, z.s.,

přirozeném prostředí.

Loučovice naleznete na straně 10 a 11.

na nákup nového služebního automobilu, pro

Tato pomoc směřuje k obyvatelům obce Lou-

potřeby pečovatelské služby. Druhý služební

čovice a obce Lipno nad Vltavou.
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no nad Vltavou,
•

osobám, o nichž je známo, že jsou těžcí
alkoholici, narkomani nebo osobám s
těžkou psychiatrickou diagnózou, kteří
by mohli být sobě i okolí nebezpeční.

- Ing. Jan Kubík, starosta -

NEMOCI ŽIL DOLNÍCH KONČETIN

N

emoci žil dolních končetin jsou velmi komplexní problematikou. Řadí se mezi ně
celá řada onemocnění, která spolu do značné
míry souvisí. Před uvedením výčtu chorobných stavů, je vnodné si něco říci o anatomii
žilního systému dolních končetin. Jeho znalost
(byť jen orientační) je pro pochopení žilních
chorob velice užitečná.
Tak tedy k anatomii. Žíly dolních končetin mají
v našem organismu zvláštní postavení. Na
první pohled mají stejnou funkci jako ostatní
žíly v našem těle – odvést krev z tkání směrem
k srdci. Žilní řečiště na dolních končetinách
ovšem musí pracovat ve zvláště obtížných
podmínkách. Krev odtud totiž teče poměrně
neochotně proti směru gravitace. Proto jsou
žíly dolních končetin vybaveny speciálními
mechanismy, které tok krve usnadňují. V prvé
řadě jsou to chlopně, které umožňují jednosměrný tok krve a nedovolí krvi téci zpátky.
Dalším důmyslným mechanismem je i svalová
pumpa, kdy při pohybu dolními končetinami
stahy svalů vytlačují krev z nohou směrem k
srdci.(proto je tak důžeté si občas protáhnou
nohy a zapojit tuto pumpo do činnosti). Vytlačení krve opačným směrem zabraňují již výše
zmíněné jednosměrné chlopně.
Anatomicky existují v dolních končetinách dvě
žilní řečiště – povrchový žilní systém a hluboký žilní systém. Povrchový probíhá relativně
mělce pod kůží a v oblasti stehna se zanořuje do hloubky a definitivně napojí na hluboký
žilní systém. Mezi povrchovým a hlubokým
systémem existují spojovací žíly v celém jejich
průběhu. Můžeme si to představit jako takový
žebřík.
Pointa je v tom, že i spojovací žíly jsou opatřeny jednosměrnými chlopněmi, které za normální okolností umožňují tok krve v jediném

směru – z povrchového systému do hlubokého.
Onemocnění žil vznikají v důsledku poruch v
tomto složitém systému a zároveň jsou i příčinou těchto poruch.
Nemoci žil dolních končetin:
1. Chronická žilní nedostatečnost – Toto je
stav, který vzniká při nedostatečné funkci povrchového i hlubokého žilního řečiště, narušené funkce žilních chlopní apod. Žilní insuficience může vzniknout na podkladě vrozené
nedostatečnosti chlopní, či na podkladě proběhlé hluboké trombózy žil. I existující varixy
( křečové žíly ) mohou vést k žilní nedostatečnosti. Na druhou stranu platí, že již existující
žilní insuficience může vést ke vzniku křečových žil.
2. Křečové žíly – aneb žilní varixy neboli žilní
městky jsou rozšířené povrchové žíly na dolních končetinách. Vznikají buď na základě přetížení povrchového systému při chronické žilní
insuficienci, kdy špatně fungující chlopně ve
spojovacích žilách umožní průtok krve z hlubokého systému do povrchového (normálně
umožňují jen tok z povrchového systému do
hlubokého), což vede k jeho přetížení a rozšíření žil. K podobnému efektu může dojít i při
trombóze žil hlubokého systému dolních končetin. Varixy jsou spíše kosmetickou vadou,
nicméně jimi krev protéká obtížněji, hromadí
se v nich a to může vést k dalším komplikacím.
3. Žilní záněty – Zánět žil se označuje jako
tromboflebitida a postihuje povrchový žilní
systém dolních končetin. Zánět může být provázen vznikem krevní sraženiny tamtéž. Nutno
podotknout, že tato sraženina (na rozdíl od
sraženiny v hlubokém žilním systému při flebotrombóze) nemůže způsobit plicní embolii.

5. Bércové vředy – jsou různě hluboké konží
defekty, které mohou hnisat a nepříjemně
páchnout. Proces vzniku klasického žilního
vředu bývá spíše dlouhodobý. Na kůži se mohou vyskytovat jen křečové žíly, postupně při
zhoršeném odtoku krve z nohou se začnou
objevovat tmavé pigmentace a otoky kolem
kotníků. Kvalita kůže se zhoršuje, kůže se ztenčuje a mizí ochlupení. Při jakémkoliv drobném
poranění mohou v takto narušeném kožním
terénu vzniknout mělké defekty, které se postupně začnou prohlubovat a zvětšovat. Vředy
často mokvají, při bakteriální infekci (která je
velice pravděpodobná) začnou hnisat. Někdy
mohou být vředy nepříjemně bolestivé. Vážnou komplikací může být bakteriální infekt a
vznik tzv. růže neboli erysipel. Větší riziko vzniku mají i pacienti trpící diabetem, sedavé zaměstnání s nedostatkem pohybu, opakované
záněty žil nebo trombózy.
Hlavní prevencí je bránit se žilní nedostatečnosti. Odstranit ji sice nedokážeme, protože je
do značné míry vrozená, ale umíme napomoci
žilnímu systému odvádět krev z dolních končetin. Pomáhá tomu chůze a cvičení, protože
činnost svalů napomáhá pumpovat krev směrem k srdci. Je vhodné vyvarovat se dlouhodobému stání a běžnému sezení, lepší je sedět s nohama nahoře, protože i to usnadňuje
odtok žilní krve. Dobrý efekt na žilní systém
dolních končetin má i nošení elastických punčoch (možno předepsat na pojišťovnu) nebo
přikládání kompresivních bandáží na dolní
končetiny.
Existují i léky, které lze podávat na prevenci
a léčbu bércových vředů. Jsou to tzv. venofarmaka neboli léky stabilizující cévní stěny a
napomáhají odtoku krve i lymfy z dolních končetin – mezi hojně používané patří např. Glyvenol, Detralex nebo nově levnější generikum
Osmigen ( stejná účinná látka jen jiný výrobce
), Anavenol a Cyclo 3 fort.

- MUDr. Eduard Benc -
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ZDRAVÍ

4. Hluboká žilní trombóza (neboli flebotrombóza) – Hluboká žilní trombóza je vážný stav,
kdy vznikne krevní sraženina v hlubokém žilním systému dolních končetin. To vede ke
zfialovění, otoku a bolesti v dolní končetině.
Tento stav může vést k smrtelně nebezpečné
plicní embolii, kdy se kus sraženiny utrhne a
krví je zanesen do plicních cév, které ucpe!!!
Rozlišení povrchových a hlubokých onemocnění žil lékař zvládne fyzikálním vyšetřením a
případně specifickými markery v krvi.

NOVÁ LIPNO.CARD A E-SHOP LIPENSKÝCH ZÁŽITKŮ

L

ipno letos spustilo zbrusu nový e-shop Lipnocard.cz. Pokud vyrážíte na Stezku korunami stromů, nebo do Království lesa, máte nově
možnost zakoupit si vstupenky online právě
v tomto e-shopu a navíc za výhodnější cenu.
Svůj výlet si tak připravíte z pohodlí domova
a na místě již vyrážíte přímo za vybraným zážitkem.

Nová je také karta hosta Lipno.card, která přináší celou řadu výhod. Získáte jí v Infocentru
Lipno, v půjčovnách Bikepark Rent v Chatě Lanovka, INTERSPORT Rent Kapitanát a INTERSPORT Rent sjezdové koloběžky. Kartu a její
výhody aktivujete její registrací do osobního
účtu v eshopu Lipnocard.cz.

Platnost nové Lipno.card je neomezená a jedná se o zálohovanou kartu za 100 Kč. V zimní
sezoně bude tato karta sloužit jako skipas.
Výhody, které poskytuje nová Lipno.card najdete na webových stránkách www.lipno.info.
- Lipno.info -

NOVÉ OBECNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

N

aše obec spustila od začátku června nové
webové stránky, které plně odpovídají současným moderním standardům. Nové
stránky mají zcela moderní design, který je
plně přizpůsoben i pro mobilní zařízení. V současné době totiž zhruba 40% návštěvníků na
webové stránky obce přistupuje právě z mobilu nebo tabletu.
Nové webové stránky jsou spuštěny v testovacím režimu, který potrvá zhruba do konce
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prázdnin, kdy se budou vylepšovat ještě některé funkce. Mírnou změnou prošlo i řazení
jednotlivých podstránek v hlavním menu.
Velkou novinkou na nových webových stránkách obce je položka „Služby v obci,“ ve které
by návštěvníci měli najít veškeré služby, které
mohou v naší obci využít. Zatím jsou tam doplněny lékařské a poštovní služby. A přibydou
ještě restaurační a ubytovací služby a ostatní.
Zde bych rád poprosil o spolupráci veškeré

provozovatele a majitele těchto služeb, aby
mne kontaktovali na emailu zpravodaj@loucovice.info se žádostí o zařazení svých služeb
na webové stránky obce. Tato služba je zcela
bezplatná!
Veškeré další návrhy na vylepšení nových
webových stránek naší obce můžete psát na
výše uvedený email.
- František Fazekas -

KOSTEL S CELOU OBCÍ SE NA CHVÍLI VYNOŘÍ Z LIPNA

P

rojekt, díky němuž na chvíli vystoupá nad
hladinu lipenského jezera zatopená Dolní Vltavice, v těchto dnech dostává nejenom
konkrétní podobu, ale rozměry velkolepé
show. S originálním nápadem přišli manželé Ema a Petr Kondyskovi, kteří v Dolní
Vltavici mají penzion. Projekt všechny nadchl, takže se do jeho realizace zapojila řada

dalších nadšenců.
„Zatím nechci prozrazovat přesný scénář,“ říká
Ema Kondysková, která za tím účelem založila
spolek Dolní Vltavice žije. „Určitě se ale objeví
motivy Vltavy, stříhání drátů, protože chceme
připomenout také 30. výročí pádu železné
opony. Vše vyvrcholí v okamžiku, kdy z vody
vystoupí kostel a domy bývalého městečka.“

Světelná show začne po setmění, zhruba ve 21
hodin. Zazní také zvuk původního zvonu a varhan, které byly z kostela sv. Linharta odvezeny
před odstřelem. Program celé akce spustí už
v 15 hodin. Požehná jí opat hornorakouského
kláštera premonstrátů, místní kronikář František Záhora připomene historii obce, vystoupí
také folklórní soubor Libín S-Prachatice. Při
západu slunce se rozezní Smetanova Vltava.
Podívanou si nenechá ujít rovněž spousta
návštěvníků z Rakouska. Na vodě zahraje i
orchestr Musikverein z Augen-Schläglu. Na
rakouské straně k přívozui z Černé do Vltavice
budou jezdit kyvadlově autobusy.
S akcí Kondyskovým pomáhá Turistický spolek
Lipenska, finančně obec Černá v Pošumaví,
dotace a sponzoři. „Zorganizovat akci je velice náročné, ale jsem velmi mile překvapena,
jakou má pozitivní odezvu,“ oceňuje Ema Kondysková. „Na kohokoliv se obrátím, snaží se
pomoci, ať jde o Čechy, Němce, nebo Rakušany.“ Pomáhají také studenti z Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy, kteří vytváří webové
stránky spolku Dolní Vltavice žije.
- TS Lipenska -

ATELIÉR SEIDEL PŘIPRAVIL NOVÉ FOCENÍ NA PLOVÁRNĚ

N

ové fotografování pro veřejnost přichystalo Museum Fotoateliér Seidel v Českém
Krumlově. Poprvé jste ho mohli vyzkoušet v
sobotu 15. června, kdy se konala premiéra v
rámci fotografování ke Dni otců.
A co má vlastně premiéru? Nové plátno pro
pozadí snímku. Motivem fotografování jsou
Letní hrátky u vody i na hřišti, a to v dobových
plaveckých či námořnických oděvech s kruhem, ve sportovním oděvu s kolem, tenisovými raketami, pádlem či golfovými holemi. Dobové kostýmy a rekvizity jsou k zapůjčení na
místě, maminky vítány. „Tuto sobotu budeme
poprvé zkoušet fotit krumlovskou plovárnu,“
říká vedoucí muzea Zdeňka Mrázková. „Vycházíme striktně z dobových snímků plovárny na
břehu Vltavy, kde byl plavčíkem Franz Kickinger. K tomu máme dobové plavky našité podle
starých Seidelových fotek. Nikdo se u Seidelů

nemusí bát do plavek – jsou to spíše šaty a zakryjí všechny nelichotivé křivky,“ ujišťuje.
Kopii dobového pozadí plavecké školy, která
v Českém Krumlově skutečně fungovala, vyrobil grafik Tomáš Halama, se kterým ateliér

spolupracuje na knižní edici Seidelova Šumava. Toto nové plátno s letním motivem se
bude používat od této soboty po celé léto.
- Museum Fotoateliér Seidel INZERCE:

Vaše nová AVON Lady v místě bydliště
nebo pracoviště je tady!
Využijte osobního kontaktu a objednávejte
Vaši oblíbenou kosmetiku bez poštovného.
Každé 3 týdny nový katalog.
Objednávky emailem: avon.vladka@gmail.com
nebo telefonicky: 606 61 76 61
Na spolupráci se těší Vladimíra Pubalová
www.avon.cz

strana 7

ENVIROSKOP: WEB I APLIKACE PRO NEOKOUKANÉ VÝLETY
V JIHOČESKÉM KRAJI

služby od programů pro školy, přes akce a soutěž až po environmentální poradenství.
Na svou činnost získala krajská síť Krasec dotaci 800 000 Kč. Předseda spolku Karel Srdečný
k tomu dodává: „Získané prostředky Krasec
nevyužívá sám, ale rozděluje je na realizaci
činností prostřednictvím členských organizací.
Díky tomu je činnost Krasce tak rozsáhlá, přestože finanční prostředky jsou omezené.“
Příspěvek Jihočeského kraje bude využit na
podporu realizace environmentálních programů pro školy, poradenství, realizaci akcí – vy-

K

cházek, exkurzí, besed s envi-tématikou – tzv.

rajská síť environmentálních center Krasec,
z. s. provozuje webové stránky enviroskop.

zájmových lokalit přímo z mapy, listováním v

cz, které nabízí několik stovek výletů za pří-

střednictvím řady filtrů. Návštěvníci stránek

rodou, krajinou a zdravým životním stylem

si mohou založit svůj profil „Můj Enviroskop“,

napříč Jihočeským krajem. Web doprovází

což umožňuje vedení deníčku oblíbených či

mobilní aplikace Enviroskop a stejnojmenná

již navštívených lokalit nebo plánování vlast-

stránka na nejvyužívanější sociální síti, která

ní výletní trasy. Více dodává předseda spolku

svým fanouškům nabízí aktuální informace a

Krasec Karel Srdečný: „Troufám si tvrdit, že

tipy na výlety.

webové stránky jsou pohledné, jejich design

Enviroskop to je první český průvodce „ze-

jsme založili na kvalitních fotkách z jednotli-

lenou“ turistikou. Jedná se o stejnojmenné

vých lokalit. V případě mobilní aplikace musím

webové stránky a volně stažitelnou mobilní

zmínit, že funguje také offline a zejména, že

akce a realizuje projekty, které vyžadují za-

aplikaci, kde zájemci o šetrné formy cestová-

její součástí je i terénní navigace.“

pojení různorodých odborníků z více oblastí.

ní najdou 400 neokoukaných výletních loka-

Krasec je podpořen individuální dotací Jiho-

Takovým projektem je například Enviroskop,

českého kraje

jihočeský portál šetrné turistiky, který Krasce

Krajská síť environmentálních center Krasec, z.

provozuje.

lit. Tak rozsáhlou databázi výletů připravilo
několik desítek mapovatelů z řad členských
organizací spolku Krasec. V hledáčku jsou cíle
týkající se přírodního dědictví a environmentálních témat - namátkou aleje a studánky;
přírodní zahrady; geologické nebo botanické
lokality; místa pro birdwatching; možnosti
přírodního koupání; různé typy stezek včetně
questingových či zážitkových; environmentální atrakce pro děti; nabídka místní produkce i
řemeslných dílen; příklady šetrných přístupů v
zemědělství, stavitelství, obnově krajiny a ve
využívání zdrojů energie.
Jak web a aplikace fungují? Jejich hlavním znakem je jednoduchost a snadné užívání, zatímco jejich hlavní funkce spočívá ve vyhledávání
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jednotlivých tematických kategoriích či pro-

Dny s Krascem, realizaci soutěže projektů s
přínosem pro životní prostředí Jihočeská ratolest a provozování portálu šetrné turistiky
Enviroskop.
Krajská síť Krasec sdružuje 17 členských organizací jihočeského regionu zaměřených na
ekologické poradenství a environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu. Cílem Krasce
je podpora členských organizací a zlepšování
podmínek pro jejich práci. Krasec sám pořádá

s. obdržela v letošním roce individuální dotaci
na svou činnost, která pokrývá environmetální

- Jihočeský kraj -

3. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ SE BLÍŽÍ.
objekty k rekreaci, není možná.
•

Žadatelé z tzv. prioritních obcí (Blatná,
Chlum, Branišov, České Budějovice, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Hůry, Litvínovice, Planá, Roudné, Rudolfov, Vráto,
Jindřichův Hradec, Božetice, Milevsko,
Sepekov, Boudy, Čimelice, Horosedly,
Mirotice, Písek, Protivín, Rakovice, Klenovice, Soběslav, Zvěrotice, Katovice,
Pracejovice, Strakonice, Štěkeň, Bechyně, Dražice, Libějice, Malšice, Planá nad
Lužnicí, Radimovice u Želče, Sezimovo
Ústí, Slapy, Tábor, Turovec, Týn nad Vltavou, Vodňany) mají nárok na bonus ve

M

inisterstvo životního prostředí vyhlásilo 7. ledna tohoto roku již 3. výzvu pro

výši 7 500 Kč.
Základní podmínky přehledně:

Uznatelnost výdajů: Zpětně od 15. 7.

Podmínky pro podání žádosti z velké míry

2015 za předpokladu splnění podmínek

kraje na získání prostředků v dalším kole kotlí-

obdobné jako ve 2. kole, s výjimkou vyřa-

dotačního programu.

kových dotací. Jihočeský kraj tak má možnost

zení podpory veškerých kotlů spalujících

vyčerpat dalších více než 300 mil. Kč na výmě-

uhlí.

nu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním

•

•

•

třídu. Stejně jako v předchozích dvou kolech
má Jihočeský kraj nárok na třetí nejvyšší částku v porovnání s ostatními kraji.
„Podmínky 3. kola kotlíkových dotací budou

•
•

Dotace se bude vztahovat pouze na vý-

nutné realizovat mikroenergetické opatření.

Výše dotace a podporovatelné zdroje

vat v zařízení, které je k tomu oprávněno,
a tuto skutečnost prokazatelně doložit se

80 % způsobilých výdajů v případě,

le spalující uhlí,“ upozornil radní pro oblast

však 120 tis. Kč;

ním, na tepelné čerpadlo nebo na plynový
kondenzační kotel. Výše dotace pro uvedené
podporovatelné zdroje tepla zůstala v porov-

•

jako bonus ve výši 7 500 Kč pro rodinné domy

o

80 % způsobilých výdajů v případě,

•

jícího zdroje), příp. jiný doklad o emisní

by);

třídě starého kotle.

o

75 % způsobilých výdajů v případě,

vinným doručením listinného výtisku včetně

•

Seznam podporovatelných zdrojů tepla

Fotografie starého kotle napojené-

leso.
•

o

Fotografie štítku starého kotle (po-

kud existuje).
•

o

Písemný souhlas spoluvlastníků vět-

znam výrobků pro kotlíkové dotace

šinového podílu na domě (je-li relevant-

Dotace se nebude vztahovat na výměnu

ní).
•

Výměnu kotle je možné realizovat v rodinných domech s max. 3 bytovými jed-

o

Písemný souhlas spoluvlastníků vět-

šinového podílu k bytové jednotce a k
rodinnému domu (je-li relevantní).

tápění rodinného domu.
•

o

ho na otopnou soustavu a komínové tě-

ani v případě, že slouží k primárnímu vy-

bude zahájen 23. 9. 2019. Příjem žádostí bude

Doklad o kontrole technického sta-

(vč. povinné instalace akumulační nádo-

kamen, krbových kamen, krbů atp., a to

stránkách Jihočeského kraje, příjem žádostí

o

paliva (pro potvrzení emisní třídy stáva-

překročení sledovaných imisních limitů.

lech výhradně elektronicky s následným po-

•

ním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč

stránkách Jihočeského kraje v sekci Se-

probíhat stejně jako v předchozích dvou ko-

kterým k dispozici vzory):

tel, nejvýše však 95 tis. Kč
•

Základní povinné přílohy k žádosti (k ně-

vu a provozu stávajícího kotle na pevná

pro 3. kolo bude zveřejněn na webových

dou k dispozici od 16. 8. 2019 na webových

•

že je instalován kotel na biomasu s ruč-

ve vymezených prioritních obcích, kde došlo k
Veškeré podklady pro zpracování žádosti bu-

závěrečným vyúčtováním.

že je instalován plynový kondenzační ko-

nání s 2. kolem pro 3. kolo beze změn, stejně

Starý kotel je nutné ekologicky zlikvido-

o

automatický kotel na biomasu, nejvýše

biomasu s automatickým či ručním přikládá-

•

tepla:

3. kole z podpory zcela vyřazeny veškeré kot-

bude podle něj možné získat jen na kotel na

Společně s výměnou zdroje tepla není

5. emisní třídu dle ČSN EN 303-5.

že je instalováno tepelné čerpadlo nebo

veřejných zakázek Antonín Krák. Dotaci tak

ného výtisku s povinnými přílohami.
•

ručním přikládáním nesplňujících 3., 4. a

obdobné jako v 2. kole, nově ale budou ve

•

Podávání žádostí: Pouze elektronicky s
následným dodáním podepsaného listin-

měnu zastaralých kotlů na pevná paliva s

přikládáním nesplňujících 3., 4. nebo 5. emisní

•

•

o

Písemný souhlas vlastníka či spo-

luvlastníka pozemku (je-li relevantní).

notkami po celém Jihočeském kraji. Vý-

příloh. O dotaci si mohou požádat vlastníci

měna starého kotle v objektech, které

rodinných domů v celém Jihočeském kraji.

jsou v katastru nemovitostí zapsány jako

- Jihočeský kraj -
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INFO ZE ŠKOLY

Výlet do Českých Budějovic – 6. třída
Ve čtvrtek 13. 6. za pořádných veder jsme
vyrazili na výlet do Českých Budějovic. Hned
ráno nás čekala vycházka tajemným Branišovským lesem, ke kterému se váže nejedna
strašidelná duchařská historka. My jsme zde
žádné duchy nepotkali :) Jediné tajemné místo, které jsme si prohlédli, je zdejší hřbitov
zvířátek. Dále jsme pokračovali na výstaviště, kde se konal 5. ročník interaktivní výstavy
Dobrodružství s technikou, kde si žáci mohli
vyzkoušet vše od robotiky, virtuální reality či
nejnovějších technických vymožeností, až po
klasickou stavebnici Merkur nebo náročnost
kovářské práce. Odpoledne jsme si pak prohlédli centrum Českých Budějovic včetně výstupu na Černou věž, na kterou se nakonec
odvážili úplně všichni!
Výlet 1. a 2. třídy
Dne 24. 5. prvňáčci a druháčci navštívili
Hopsárium v Českých Budějovicích. Všichni si
to parádně užili.
Výlet do Plzně
16. 6. se 8. třída a 3 deváťáci zúčastnili výletu do Plzně. I přes brzké vstávání jsme si výlet
užili. První den výletu jsme měli plno aktivit. Ráno jsme navštívili Techmánii, kde jsme
zkoušeli různé pokusy, stroje a mnoho různých
věcí. Dál jsme šli do OC Plaza a tam jsme mohli
nakupovat a tak. Pak jsme šli na věž, která je
na náměstí Republiky, ale šli tam jen někteří
žáci, kteří chtěli jít. Bylo to hodně vysoko. Nejzajímavější část výletu byla určitě prohlídka
Plzeňského podzemí. Měli jsme příjemného
a zábavného průvodce. Večer nás čekala divadelní hra Tartuffe. Další den ráno jsme měli
výlet do zoo a Dinoparku. Cesta zpátky byla za
všechny „prachy“. Byla legrace a jsme rádi, že
paní učitelky i paní Babička s námi měli trpělivost. Výlet byl úžasný.
Den Dětí na Olšině
Letos se naše škola rozhodla program Dětského dne po letech inovovat. Využili jsme proto
nabídku VLS ČR, které už tradičně pořádají
Den Dětí na Olšině. Zde bylo připraveno 30
velmi různorodých stanovišť, kde se žáci mohli
seznámit s prací záchranné služby, hasičů, policie či si prohlédnout vojenskou techniku. Na
své si zde ale přišli i rybáři a obdivovatelé zemědělských strojů, pro milovníky zvířat si svůj
program připravili psovodi a sokolníci. To vše
doplněné zábavnými úkoly a akčními činnostmi - od skákacích hradů, přes zdolávání lanové
dráhy, diskotéku, až po jízdu na raftu - takže
si opravdu každý mohl něco vybrat a užít..
Přes obrovskou účast dětí z celého okresu zde
bylo vše perfektně zorganizované a zajištěné a
všichni žáci si tak určitě odnesli jen samé pozitivní zážitky. Všem organizátorům za toto patří
velký dík!

strana 12

DĚTSKÝ KOUTEK

Popiš podle obrázků,
co vše se dá dělat
o prázdninách.
například:
O prázdninách nemusíme
vstávat do školy.

Žákajda
Myslel jsem, že přelstím tátu,
Tak
ak jsem napsal v inzerátu:
„Prodám svoji žákajdu,
Značka - levně, za pajdu.“
Chtěl jsem zpátky pouze vklady,
A to dělá dohromady,
Prosím pěkně, pětek pět.
Je to radost pohledět!
Bohužel ji nikdo nechce,
I když jsem té jedné pětce
Přimaloval hvězdičku.
Tak tátovi slíbím tedy,
Že to bylo naposledy
A Tím končím básničku.

Hurá

Na prázdniny
balí. Také
aké

malý, do
, tmavé

si
,,,

si
je v plné síle! Pod
sladký
loví. Cucá
Cucá
,

hoví, z kapsy
hledá,
hledá

opaluje líčka bledá. Ten
červená
Trochu nám však
…

se tuze má!

Víš, proč růžový čuník na sluníčku zčervenal?

Jsou
tady
prázdniny

autor textů a zpracování: Alena Gondeková
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HISTORIE

VODNÍ DÍLO LIPNO DÍL 5. – PŘÍBĚHY A OSUDY LIDÍ ZE STAVBY
PODRUHÉ

FRANTIŠEK JEŘÁBEK
Začínal v roce 1929 jako zedník a minér na
Vranské přehradě a odkud v roce 1937 přešel
do Štěchovic. A v roce 1949 jej čekala další přehrada - Slapy. Kam dál? Rozhodoval se, když to
na Slapech končilo. Po nebo proti proudu? Losos táhne proti proudu, není to zrovna špatná
ryba, a tak jsem se dal další cestou lososa,“ komentuje Jeřábek svůj příchod na Lipno v roce
1952. Přišel spolu se střelmistrem Prekopem.
Prekop zůstal na Lipně a František Jeřábek se
zabydlel ve Vyšším Brodě. František Jeřábek
vzpomíná: „To byla ještě divočina. Všude panenská země, přes kterou jsem tahal na větvích metráky střeliva. Vždy když jsem v zimě
zapadl do závějí až po krk, tak jsem proklínal
tu panenskou zem a všechny panny a dušoval jsem se při všech svatých, že z té divočiny uteču. Neutekl jsem.“ S jeho příchodem
do Vyššího Brodu začala nemilosrdná palba.
Střílel tak, že za každou ranou vylétali ptáci
poplašeně ze svých hnízd. Útok na odpadní
tunel zahájil výstřelem v předzářezu. Potom
se pustil dál do směrové štoly. Tři měsíce střílel sám. Postupně přicházeli další střelmistři
a hromobití se rozrůstalo. Práce v odpadním
tunelu se dělaly tak, že se razila směrová štola,
potom se udělaly „šlyce“ a daleko za směrovou štolou se prováděl plný výlom. Pro minéra
a střelmistra Jeřábka to znamenalo provést za
směnu až 250 odpalů. Skála duněla ve dne v
noci. František říká, že si svítil karbidkou a neviděl ani na krok. Nejen, že bylo v tunelu hodně prachu, ale i množství naftových zplodin
od mašinek, které vyvážely vylámaný kámen.
Mašinky vozily dva druhy vozíků. Do „dřeváků“ se odstřelený kámen nakládal ručně a do
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„plecháčů“ pomocí mechanických nakladačů.
Vyrubaný kámen z tunelu se před vchodovou
obří dírou proměňuje na štěrk do betonových
směsí. Den za dnem postupují tuneláři barabáci stále hlouběji pod vrchol hory Luč a na
počátku prosince 1954 mají za sebou již zhruba polovinu celkové délky - více než půldruhého kilometru. Vše probíhalo normálně až do
8. ledna 1955. Tu v tunelu zazní dutý výstřel a
František Jeřábek padá k zemi. Rychle do nemocnice, stav je velmi vážný, doktor bezradně
krčí rameny. František je při vědomí a téměř
v agónii říká sestřičce jadrný vtip. Rázem nad
sebou vidí rozesmáté obličeje. Byl to jeho životní optimismus, který Františka postavil na
nohy. Dosud se mu říkalo Franta Rámus, ale
po 8. lednu 1955 také Nesmrtelný střelák.
ROZPOUTANÉ ŽIVLY
Pod tímto názvem zveřejnil v červenci 1955
svou reportáž Vladimír Michal v českobudějovickém rozhlase. Reportáž byla zařazena později i do knihy Tady začíná moře. Děj reportáže
se odehrává na stavbě vyrovnávací hráze ve
Vyšším Brodě. „Najednou sjel z oblohy blesk,
zaburácel hrom a spustil se takový liják a taková průtrž mračen jakoby se shůry na zem
přelévalo celé moře. Rozvodněný Lachovický
potok se proměnil z neviňátka v běsnící šelmu.
Řítil se z levé stráně rovnou do otevřené stavební jámy.“
Záplava sklouzla z vrchu a jediným útokem
se vrhla na celou stavbu. Klády se začaly převracet a zdvihat jako stébla slámy. Pět vteřinových kubíků vody se hnulo do rozpracovaného díla. Tisíce litrů každou vteřinu. Liják,
neliják bez povelu vyběhli lidé ze svých úkrytů.

Nastal boj s rozpoutanými živly. Jak byli, vrhli
se muži-tesaři, betonáři i všichni kdo byli poblíž, do staveniště. Zachraňovali stroje, nářadí, stavební materiál. Ani si neuvědomili, že v
několika okamžicích jim stanuli po boku v tom
krutém boji členové požárního sboru z Vyššího Brodu. „Jeřáb padá,“ vykřiklo několik úst
a všichni strnuli. Obrovský šestitunový jeřáb,
jejich šestitunový „volfák“ se začal naklánět.
Jindy pyšně vyčnívající nad stavbou, stál tam
nyní v nepřirozené pozici skloněný ke straně
jako nějaká obrovská železná napodobenina
brontosaura. „Vytrháme podlahu,“ křikli Lošek
a Veselý a hnali se po pás ve vodě neohroženě k nakloněnému jeřábu. Voda, která se valila do stavební jámy, tlačila zdola do dřevěné
podlahy pod jeřábem. A to byla právě ta hrozná síla, která skláněla vyšebrodský „volfák.“
Pád by znamenal zničení. Všichni pochopili.
Ale to už udatní chlapíci Veselý a Lošek rvali
sekerami fošny a prkna podlahy. Vyraženými
otvory vytryskla vzhůru voda a vysoký jeřáb se
majestátně vracel do své původní polohy.
PROVAZOLEZEC ÁDA
Vozík za vozíkem putuje ve dne i v noci z betonárky vysoko nad údolím pomocí kabelového
jeřábu na gravitační blok. Vozíky jsou ze vzduchu vyklápěny na železné mřížové armatury a
prázdný vozík po ocelovém laně putuje zpět
k betonárce. Pět let zde dělá mechanika Áda
Jakeš. Směna jde za směnou, vozík za vozíkem.
Až na jaře 1956, kdy měl směnu jeřábník Jiří
Kubálka, se to stalo. Nad údolím se vozík betonové směsi zastavil a nemůže z místa. Nejede
ani dopředu ani zpět. Tenhle jediný vozík zastavil celou betonáž gravitačního bloku.

A tu se to stalo. U kabiny jeřábníka se vyhoupla štíhlá postava Ády Jakeše na jedno z lan, rukama se přidržovala ovládacího lana nad ním
a vydala se na cestu k zaseknutému vozíku. Z
údolí od gravitačního bloku byl Áda maličký a
spíše připomínal provazolezce při produkci.
Byl to hrůzostrašný pohled. Pod lanem byla
třicetimetrová hloubka - propast, ale bylo vidět, že se postava pomalu pohybuje k zaseknutému vozíku. Krok za krokem se blíží k cíli
své vzdušné pouti. Ještě posledních pět metrů, ještě poslední krok a Áda je u cíle.
Chytil se oběma rukama vozíku, opatrně do
něho vlezl a pak všem dole zamával. Zjistil, že
je prasklý kovový jezdec a jeho oprava, to už
byla normální práce mechanika, a tak za chvilku zakřičel „hotovo.“ Jeřábník Jirka Kulhánek
dal kabelový jeřáb do pohybu a s vozíkem se
ke kabině jeřábníka blížil provazolezec Áda
Jakeš. Furiantsky z vozíku vylezl a nevím, zda
doopravdy nebo jen tak naoko se divil proč si
jej všichni tak prohlížejí.

1956, kdy byly uloženy poslední kubíky sedmého bloku. Provoz kabelového jeřábu byl do
jara 1957 přerušen, protože bylo třeba zvednout zemní hráz do výšky jedenácti metrů.
Teprve potom se znovu rozjede kabelový jeřáb, aby dovážel beton do prostředních dvou
funkčních bloků, což jsou přepadové a výpustní bloky. Abych nezapomněl na kolorit doby.
Připomíná mi jej snímek z Jihočeské pravdy,
kde výtvarníci A. Novák a F. Tichý zachycují budovatelský ruch na gravitačním bloku vodního
díla Lipno.
HONZA
Na stavbě bylo Janů, Honzů, Jendů, Honzíků
a Jeníků asi stovka. „Honza“ bez příjmení byl
však jen jediný. Honza Sedláček. V papírnách
dělal účetního v nedalekých Loučovicích. Žil
Vltavou a byl vynálezcem „papírového kajaku,“ který lepil odpadem z celuloidu a papír
se vyráběl přímo v Loučovicích. Podle jeho
papíráku se stavěly slalomové lodě po celé

republice do doby, než přišel laminát. Honza
Sedláček byl také jedním z těch, kteří v Čertových proudech vykřesal z ničeho závod na
nejtěžší slalomářské trati světa v padesátých
letech.
Během velmi krátké doby se na stavbě Lipna
stal z účetního bagrista. Jeden z mála těch,
kteří šli z kanceláře na stavbu dobrovolně. Na
přehradě začal studovat průmyslovku a z účetního se stal přemýšlivý strojník. A tak ke svému papíráku přidal ještě jeden technický skok.
Pracoval na bagru D 500, který se mu zdál
pomalý a zejména neohrabaný. A tak vymyslel
nové uspořádání lan, vypustil jeden běh a tím
zrychlil práci bagru D 500 o třetinu. A tak podle Honzy se upravovaly všechny bagry D 500 v
celé republice.

Zdroj: František Schusser - 40 let elektrárny
a vodního díla Lipno

Pomoci kabelového jeřábu se prakticky betonovala celá gravitační hráz, kteréžto práce
řídil František Buble a jeho čtyři čety betonářů
vedli Metlička, Boháč, Malý a Kabička. Stavba
gravitační hráze byla přerušena 9. listopadu

strana 15

ENGEL JE NA TŘETÍM MÍSTĚ
V PRESTIŽNÍ ANKETĚ

VY
ZPRÁ ELU
G
Z EN

ENGEL získal třetí místo v anketě Cena hejtmanky
Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
v kategorii firem s více než 250 zaměstnanci
ENGEL patří mezi společnosti, jejichž cílem není pouze podnikat
a vytvářet zisk. Je to společnost, které záleží na tom, jak spokojené
má zaměstnance a jaký obraz vytváří v regionu.
S ohledem na to je v ENGELu každoročně pečlivě plánována a připravována řada menších či větších projektů posilujících míru zodpovědnosti, kterou firma cítí jak sama k sobě, tak ke svému okolí. Ať už jde
o podporu handicapovaných dětí, místních sportovních klubů, škol
a zájmových sdružení či organizaci volnočasových aktivit pro své
zaměstnance. Jsou to aktivity, které ENGEL dělá dobrovolně, nad
rámec svých povinností, a které hlavně dávají smysl.
Děkujeme všem zaměstnancům, kteří i v roce 2018 vytvářeli
a prohlubovali dobrou a eticky správnou pracovní atmosféru, kteří
se podíleli na přípravě zábavních či sportovních akcí pro své kolegy
a zejména děkujeme všem, kterým není lhostejné ani dění mimo brány závodu.

Hejtmanka Jihočeského kraje, paní Mgr. Ivana
Stráská, předává ocenění ekonomickému řediteli
závodu, panu Ing. Mag. Peteru Jungwirthovi

ekonomický ředitel závodu,
Ing. Mag. Peter Jungwirth,
a HR manažer závodu, David Dědič, při proslovu

Máš chuť se k nám připojit?

Stav se u nás, zašli životopis nebo zavolej našim personalistům. Těšíme se na setkání!

Karel Vinš

+420 380 386 736

karel.vins@engel.at

www.fb.com/ENGELCZkariera
www.engel.cz

