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TÉMA
Desítky milionů korun chce
v tomto i v příštím roce investovat obec Loučovice
do projektů, které zpříjemní život místním i turistům.
Plánují tu nové cyklostezky,
rozhlednu, ale i rekonstrukci bývalého vodního kanálu.
Bývalá středisková obec, kde
po roce 1989 zaniklo zhruba
1000 pracovních míst, hraje
na Lipensku stále důležitější
roli.
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Novinky z obce:
Pečovatelská služba
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Rozhovor s Tomášem Klusem
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Vážení čtenáři...
Zima je definitivně za námi a teploty venku začínají být stále více a více příjemnější.
Příroda hraje všemi barvami a mnozí z Vás
již jistě započala s pracemi na zahrádce,
chalupách a také s konáním výletů. I tak
věřím, že si najdete chviličku a zalistujete
květnovým vydání našeho zpravodaje, který je opět velmi bohatý na informace z naší
obce.

BLAHOPŘÁNÍ
V květnu oslaví své krásné jubileum

paní
		
		
		
		
		
		
		
		
		

BEHLINGOVÁ HELENA
BIGASOVÁ MARIE
HURYCHOVÁ JAROSLAVA
MATUŠINCOVÁ RŮŽENA
ŠEJVLOVÁ VERONIKA
ŠTUBNEROVÁ KRYSTYNA
ŠVEPEŠOVÁ ALŽBĚTA
VÁCHOVÁ VĚRA
VONDROVÁ ADELA
ZEMANOVÁ BOŽENA

Přinášíme Vám také slibovaný rozhovor s
Tomášem Klusem, který v březnu strávil v
Loučovicích nějaký ten čas. Osobně si myslím, že rozhovor je velice zajímavý a navíc
si můžete zasoutěžit i jeho podepsané CD.

pan
		
		

DOČKAL FRANTIŠEK
HOLUB VÁCLAV
JANDA PETR

Nechybí samozřejmě i další informace a
pravidelné rubriky. A jelikož toto vydání je
na informace obzvláště bohaté, tak mi nezbývá než Vám popřát příjemné čtení.

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

V rubrice „Téma“ Vám představíme zhruba měsíc starou tiskovou zprávu o tom, co
se v Loučovicích plánuje a kolik se zde zainvestuje. Několik z Vás se jistě uštěpačně
pousměje a řekne si, že jsou to jen sliby.
Ale věřte, že ne. Jen bohužel vše není tak
lehké, aby to bylo hned vidět. Hlavní je, že
existují plány na to, jak život v Loučovicích
oživit.

František Fazekas

Uzávěrka příštího čísla:
18. 5. 2018
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NOVINKY Z OBCE
V

ážení občané a příznivci aktivního stáří,
ráda bych Vás seznámila s novinkami z pečovatelské
služby, které se za poslední dobu odehrály.
Již v únorovém vydání Loučovického zpravodaje jste byli
panem starostou Ing. Janem Kubíkem informováni o podání žádosti o dotaci na projekt „Zkvalitnění zázemí Pečovatelské služby Loučovice“, z Integrovaného regionálního operačního programu – Sociální služby a sociální
začleňování, skrze společnost MAS Rozkvět, z.s. Žádost o
dotaci byla podána v souvislosti s nedostatečným materiálně-technickým vybavením (resp. zajištěním zázemí) pro
pracovnice pečovatelské služby. Mimo jiné se žádost vztahovala i na rekonstrukci a vybavení prostor seniorského
klubu. Žádost byla schválena a projekt zrealizován nákupem potřebného vybavení i provedením stavebně-technických prací.
Od roku 2011 se naše pečovatelská služba velmi rozvíjela.
Byla několikrát navýšena kapacita počtu klientů s ohledem na zvyšující se zájem žadatelů o pečovatelskou službu
a dále pak rozšířena územní působnost i do sousední obce
Lipno nad Vltavou. S tím souviselo i personální navýšení
počtu pracovnic v sociálních službách, aby obec Loučovice
byla schopna pokrýt poptávku o sociální službu a uspokojila žadatele o pečovatelskou službu, u kterých byla prokazatelně snížená míra soběstačnosti v péči o svou vlastní osobu a patřili do cílové skupiny pečovatelské služby.
V současné době je kapacita klientů pečovatelské služby
při aktuálním personálním obsazení a provozních možnostech na maximálním možném počtu 60 osob (v daný
okamžik 3 osoby). Pro srovnání se stavem kapacity v roce
2011, bylo aktivně využívajících klientů okolo 20 osob.
Pečovatelská služba (PS) má v obci Loučovice dlouholetou
tradici a vzhledem k vysokému počtu seniorů se dá předpokládat, že dojde ještě k vyššímu zájmu o pečovatelskou
službu, než byl registrován doposud. Obec Loučovice eviduje cca 1650 osob s nahlášeným trvalým pobytem. Z
tohoto celkového počtu trvale žijících obyvatel na území
obce Loučovice je 654 občanů nad 50 let věku.

71 – 75 let
76 – 80 let
81 – 85 let
86 let a výše

95
54
29
21

Již tento výčet věkové struktury obyvatel vypovídá o potřebnosti pečovatelské služby v obci, neboť starší ročníky
obyvatel zůstávají a mladší ročníky, kteří se odstěhovaly,
většinou nemají možnost se o své blízké starat, z důvodu
produktivního věku (pakliže se uplatnily na trhu práce v
jiné lokalitě). Cílem a snahou obce Loučovice je to, aby
občané seniorského věku se sníženou mírou soběstačnosti v péči o svou osobu nemuseli odcházet do pobytových
zařízení a mohli, co nejdéle to lze, zůstat doma s pomocí
pečovatelské služby. Toto si přejí i samotní senioři, kteří v
Loučovicích žijí a nechtějí na stáří odcházet jinam, pakliže
to není nezbytně nutné. Obec Loučovice spatřuje v pečovatelské službě velký význam, a proto pečovatelskou
službu udržuje a v posledních letech i velmi podporuje v
rozvoji. O tomto rozvoji vypovídají radikální změny v pečovatelské službě, které se odehrály převážně díky velké
podpoře obce Loučovice, obce Lipno nad Vltavou a Krajského úřadu Jihočeského kraje (každoročně formou dotací KÚ i dotací skrze MPSV ČR), díky nimž se daří pokrýt
veškeré mzdové náklady, vztahující se k pečovatelské službě. Bez těchto podpor, formou dotací, by obec Loučovice
nebyla schopna pečovatelskou službu udržet v potřebné
míře, tak jako je tomu v současné době.
Nelze opomenout fakt, že obec Loučovice v červnu 2017
opět výrazně podpořila rozvoj pečovatelské služby v poskytnutí většího zázemí pro 4 pracovnice, neboť stávající
prostory již velikostně nebyly dostačující. Nově poskytnuté prostory byly obcí Loučovice kompletně zrekonstruovány a trvale ponechány pro potřeby pečovatelské služby.

Nově vybavená klubovna PS

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Věková struktura obyvatel a počet osob:
50 – 60 let
204
61 – 65 let
126
66 – 70 let
125
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Zázemí pečovatelské služby

Zázemí pracovnic pečovatelské služby

Zázemí sociální pracovnice

jektu nabídl prostory v přízemí budovy stávajícího obecního úřadu, včetně sociálního zařízení (bývalá školní družina
ZPŠ Loučovice). Vytipované prostory byly více než ideální
pro zbudování seniorského klubu, nicméně byly nezbytné
stavebně-technické úpravy. Tyto úpravy byly zrealizovány
v podstatě do dvou měsíců, bohužel kvůli souhře neočekávaných událostí, které zkomplikovaly samotné otevření
klubu, byl projekt na pár měsíců pozastaven. Ale právě
díky těmto nepředpokládaným komplikacím se otevřela jedinečná možnost podat již výše zmíněnou žádost na
zakoupení nezbytného vybavení pro seniorský klub, které
by bylo pro obecní rozpočet již značně zatěžující. Z tohoto
důvodu se tedy vyčkávalo na vyhlášení výzvy a možnost
podat žádost o dotaci z programu IROP (projekt popsán
výše), s následným očekáváním, zda-li bude žádost na projekt schválena. Žádost schválena byla a vybavení nábytku
a ITC techniky bylo zakoupeno. V současné chvíli je nutné
dořešit technické detaily. Seniorský klub bude otevřen na
přelomu měsíce května a června 2018. Příznivci seniorského klubu budou mít k dispozici nově zrekonstruovanou
klubovnu s novým materiálním vybavením, včetně projekční techniky a počítačového vybavení s tiskárnou a připojením k internetu. Dále pak nově vybavenou kuchyňku.
Docházení do klubu bude volné, bez závazků, registrace
či členských příspěvků apod. Jestli jste sami doma a chybí
vám společnost vrstevníků, hlavně pro vás je klub určený.
Pakliže nebudete chtít, nemusíte se zapojovat do žádných
aktivit, můžete se jenom dívat, poslouchat nebo si při kávě
či čaji popovídat …

Touto cestou bych ráda poděkovala panu starostovi Ing.
Janu Kubíkovi za roky poskytovanou stálou podporu a pomoc ve všech krocích, které byly nezbytné k rozšíření a
zkvalitnění pečovatelské služby, a dále i ve věci podpory
při zřízení seniorského klubu v obci. Další poděkování náleží panu Stanislavu Hacklovi, za pomoc při zajištění stavebně-technických prací na pracovišti pečovatelské služby
a v prostorech seniorského klubu a taktéž panu René Vachovi, za pomoc v materiálně-technické přípravě prostor
klubu.
OTEVŘENÍ SENIORSKÉHO KLUBU
S tímto poděkováním souvisí i dlouho očekávané otevření
seniorského klubu v Loučovicích. Když jsem v roce 2016
oslovila pana starostu Ing. Jana Kubíka se záměrem zrealizovat v obci Loučovice seniorský klub, setkala jsem se s
velmi pozitivní reakcí od vedení obce. Vycházela jsem přitom ze samotného zájmu od seniorů, kteří byli dotazováni,
zda by byl o tento klub zájem. Pan starosta k realizaci pro-
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V souvislosti s očekávaným otevřením seniorského klubu
se na vás, milí příznivci aktivního stáří, obracím s prosbou,
zda již teď máte nějaké nápady, týkající se činnosti klubu,
neváhejte se s nimi podělit, a to jak mezi s sebou, tak i
mě, např. písemně na adresu Obecního úřadu, Loučovice
čp. 51, 382 76, nebo elektronickou cestou na e-mail: pecovatelky@loucovice.info či telefonicky na mobil 601 349
663 – kontaktní osoba Mgr. Pavla Vachová.
Veškeré náměty jsou vítány a ke všem nápadům bude přihlédnuto v budoucím plánování harmonogramu činnosti
klubu. Je pouze na vás, jak bude činnost klubu vypadat
a co budete chtít ve svém volném čase dělat. S vašimi
dobrými nápady, názory a připomínkami může být činnost klubu přitažlivá, zajímavá a zábavná pro mnohé naše
občany. Již brzy budete mít prostor, kde se budete moci
scházet k přátelským besedám, nejrůznějším akcím i přednáškám, vycházkám či výletům (zájezdům), nebo si jen tak
společně popovídat.
Přeji Vám, ať se Vám v seniorském klubu líbí a najdete zde
přátele, se kterými můžete podnikat zajímavé akce a užívat si aktivně života.
- Mgr. Pavla Vachová, pečovatelská služba -

ZASTUPITELSTVO
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 9. DUBNA 2018
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e:
Usnesení č. 24/2018
ověřovatele zápisu Petra Procházku a Stanislava Hackla.
Usnesení č. 25/2018
program dnešního zasedání doplněný o body:
•
Žádost SDH Loučovice
•
Žádost Vltavan Loučovice, z. s.
•
Komise pro vyhodnocení veřejné zakázky malého
rozsahu – „Loučovice-napojení zdrojů, úprava – I.
etapa“
•
Žádost o prodej pozemku st. p. č. 650 v k. ú. Vyšší
Brod
•
Žádost MO ČRS Loučovice o prodej části pozemku
p. č. 212/1 v k. ú. Loučovice
Usnesení č. 26/2018
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo s nehmotným výsledkem
– zajištění provozu sběrného dvora, převzetí a odstraňování odpadů ze dne 29. 12. 2014 se společností KAPEX, s.
r. o., se sídlem Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice,
IČ 28082745.
Usnesení č. 27/2018
Smlouvu o věcném břemeni č. CB-014330039780/001 se
společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČO 280 85 400,
dotčená nemovitost p. č. 616/1 v k. ú. Loučovice, jednorázová náhrada ve výši 10 000 Kč bez DPH.
Usnesení č. 28/2018
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na část
p. č. 527/4 v k. ú. Loučovice s Lesy České republiky, s. p.,
se sídlem 500 08 Hradec Králové, Přemyslova 1106/19,
IČ 42196451, budoucí obtížený, úplata výši 10 000 Kč bez
DPH.

o. p. s., Plzeňská 2219/44, 370 04 České Budějovice, IČ
02426374, ve výši 10 000 Kč.
Usnesení č. 31/2018
zveřejnění záměru prodeje části p. č. 227/4 v k. ú. Loučovice, cca 80 m2.
Usnesení č. 32/2018
zveřejnění záměru prodeje části p. č. 352/10 v k. ú. Loučovice.
Usnesení č. 33/2018
poskytnutí finančního daru ve výši 40 000 Kč pobočnému
spolku SH ČM-Sbor dobrovolných hasičů Loučovice, se
sídlem 382 76 Loučovice 6, IČ 65024729.
Usnesení č. 34/2018
poskytnutí finančního příspěvku na základě veřejnoprávní
smlouvy ve výši 109 194 Kč spolku Vltavan Loučovice, z. s.,
se sídlem 382 76 Loučovice 308, IČ 12889849.
Usnesení č. 35/2018
komisi pro otevírání a vyhodnocení došlých cenových nabídek na akci „Loučovice-napojení zdrojů, úprava ÚV – I.
etapa“ ve složení: Stanislav Hackl, Radim Štubner, Stanislav Hackl, Jana Grammetbauerová, Josef Gondek, náhradník Petr Štěpánek.
Usnesení č. 37/2018
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p. č. 212/1 v k. ú. Loučovice.

Zastupitelstvo obce n e s ch v a l u j e:
Usnesení č. 36/2018
žádost o prodej st. p. č. 650 v k. ú. Vyšší Brod ze dne 19.
3. 2018.

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

návrhy obecně závazných vyhlášek č. 1/2018
a 2/2018.
otevřený dopis – PETICE ZA SPRAVEDLIVÉ
ODMĚNY ČLENŮ VOLEBNÍCH KOMISÍ ze dne 6. 2.
2018.
rozpočtová opatření č. 1/2018 a č. 2/2018.

Usnesení č. 29/2018
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Loučovice a
pobočným spolkem Vltavan Loučovice-oddíl kopané, se
sídlem 382 76 Loučovice 308, IČ 05191840, na finanční
příspěvek ve výši 140 000 Kč podle žádosti ze dne 29. 1.
2018.

•

Usnesení č. 30/2018
uzavření darovací smlouvy na finanční dar s Auticentrum,

Anna Vaňková 				
místostarostka				

•

Ing. Jan Kubík
starosta
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NEZNALOST ZABÍJÍ

V

ždycky, když vidím venku jorkšíra, který má větší bobky, než můj 25kilový pes, žasnu. Za prvé nad tím, že u
nás nikdo po psech neuklízí. Ale hlavně nad tím, čím ho asi
majitel krmí? Většinou samozřejmě granulemi, z těch totiž
pes nemá co použít, a tak je jeho odpad stejně veliký jako
jeho příjem.
Dříve měl člověk zvířata proto, že byla nějakým způsobem
užitečná – pes hlídal dům, kočka chytala myši. Proč máme
psy a kočky dnes, je spíš otázkou mezilidských vztahů.
Mnozí nemají rodinu žádnou, nebo jsou od svých blízkých
z nějakého důvodu odloučeni. Člověk dnes už zvíře považuje za rovnocenného partnera, jako náhradu. Kupujeme
mu luxusní doplňky, oblékáme je na vycházky, obojky mají
všemožné barvy i vzory. Existují hotely, wellness, fitcentrum a dokonce i masáže pro psy. Asi nejvýnosnějším odvětvím z těch, kdo nějakým způsobem vydělávají peníze
na vztahu člověka ke zvířeti, jsou výrobci krmiv. Čím ale
vlastně svoje zvířata krmíme, když tento průmysl podporujeme? Víte to někdo?
Zvířata se krmí odpadem. Vždycky to tak bylo, ať se nám to
líbí nebo ne. V Evropě se ročně vyprodukuje asi 10 milionů
tun odpadu z živočišné výroby. A co s tím jiného než z toho
vyrobit krmivo. Na tom by asi ještě nebylo nic špatného,
než se do toho vloží průmysl. Než se totiž ze zdechlin a
částí mrtvých zvířat stanou ty suché barevné kuličky, co
sypeme do misek, musí se všechno někam odvézt.
Většinou jsou to velké vzdálenosti, takže maso i ostatní
suroviny se musí dlouho skladovat, čímž roste riziko kažení a šíření choroboplodných zárodků. Nejednou musely velké a vychvalované firmy stáhnout z trhu svá krmiva
kvůli jedům, které produkovaly různé plísně. Jednou to
byla plesnivá kukuřice, podruhé třeba geneticky manipulovaná sója. Nejednou také psi na tyto jedy umírali. Žijeme v době, kdy se musí zužitkovat i ten poslední odpad,
což sebou nese i jistá negativa. Sice se dnes již nešíří mor
či infekční onemocnění, ale epidemicky se šíří chronická
onemocnění: cukrovka, alergie, rakovina.
„Odpad z jatek“ se dělí na tři kategorie. Kategorie I. je skutečně odpad, mrtvoly zvířat s nebezpečnými nemocemi,
domácí zvířata, zvířata z cirkusů a zoologických zahrad.
Kategorie II. Jsou např. chlévská mrva, stejně jako obsah
žaludku a střev, dále třeba jateční materiál se zbytky léků.
Materiály kategorie I. se mohou pouze spálit, odpady
„dvojky“ se za určitých podmínek mohou použít např. k
výrobě hnojiv.
Kategorie III. označuje živočišné výrobky, které nejsou určené k lidské spotřebě. Odpad této kategorie se používá
při výrobě krmiv.
Z kategorií I. a II. se ale přesto vyrábí masokostní moučka.
Zvířata rozemletá do takové podoby, kdy nikdo nemůže
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poznat, co obsahuje a nikdo není zodpovědný. Výzkumy
ukázaly, že v některých krmivech (téměř v polovině zkoumaných) se dají najít zbytky látky, kterou veterináři uspávají psy a kočky v ordinacích. Těla těchto zvířat jsou odpadem kategorie I., a měla by tedy skončit spálením.
Branže sice používá suroviny z pochybných zdrojů, ale dokáže je přeměnit k nepoznání a pod pojmem „moučka“
ji celkem pohodlně distribuuje do misek až k nám domů.
V suchém krmivu je podle studií čtyřikrát více kalorií než
ve vlhkém, což zvyšuje nebezpečí nadváhy. Aby granule
držely pohromadě, obsahují hodně uhlovodanů – z důvodu zpracování se tedy vyrábějí na bázi obilí, 40% podíl
uhlovodanů je minimální požadavek pro proces extruze
(prohnětení, zahřátí materiálu za zvýšeného tlaku a následné protlačování materiálu štěrbinou). Středem zájmu
není zvíře, ale stroj, který to dokáže vyrobit. A aby to zvíře
sežralo, výrobek se trochou chemie vyšlechtí.
Aby se cestou nezkazil, přidají se konzervační látky. Aby
dobře vypadal, přidají se barviva. Ztrátu vitamínů nahradíme umělými živinami. Aby ten odpad tak nesmrděl, přidáme aromatické látky, a aby zvíře víc žralo, přidáme i cukr
a sladidla. Chutě se přidají taky umělé. Ročně se přidá do
krmiva pět tisíc tun kalů z odpadních vod jatek. Výrobci
krmiv očividně ztratili morálku.
Vlivem tajemné alchymie v kuchyních výrobců krmiv psi
už nejsou schopni rozlišit, kolik potřebují sežrat. Chováme tedy zvířata obézní, a tudíž i nemocná. Téměř 50% psů
umírá na rakovinu, u koček je to asi 35%.
Neříkám, abyste přestali krmit psy granulemi, ale zamyslete se nad tím, co jim dáváte.
(pokud by to někomu nestačilo, sežeňte si knížku „Kočky
by kupovaly myši“ od H. U. Grimma)

!!! Sbírejte odpad po svých psech, vždyť mezi těmi
výkaly žijete taky.
!!! Chcete článek o něčem konkrétním? Napište na
e-mail zpravodaj@loucovice.info
- čtenářka Lucie -

KINO CLUB

projekce. Pokud se nedostavíte 15 minut před začátkem,

N

službu zautomatizovali a vylepšili.

dvě otázky, které Vás jistě zajímají.

Dobrovolné vstupné

Rezervace

Dlouho jsme si lámali hlavu s tím, zda vstupné vybírat, či

Vaše rezervace propadá. Do budoucna bychom rádi tuto

a konci května se konečně naplno rozjede provoz našeho Kino clubu a tak nám zbývá zodpovědět poslední

to nechat na Vaší dobrovolnosti. Vzhledem k tomu, že po-

Rezervaci míst je možno provádět den před promítáním a
to odesláním emailu na adresu:
zpravodaj@loucovice.info
Bohužel zatím není v našich silách tuto rezervaci provádět
přes nějaký automatický systém, takže potvrzení o rezervaci míst dostanete během podvečerních hodin. Vzhledem k tomu, že kapacita kina je 50 míst, jsme se rozhodli,
že rezervovatelných míst bude 20 a že každý si může zarezervovat maximálně 3 místa. V případě většího zájmu

kud bychom vstupné vybírali, tak to znamená neskutečnou administrativní zátěž, bylo rozhodnuto naším starostou Honzou Kubíkem, že to necháme na Vás. Provoz Kino
clubu jsme rozjeli zkušebně na dobu jednoho roku, a když
se osvědčí naše rozhodnutí o dobrovolnosti vstupného,
tak Kino club bude fungovat i nadále. A pokud si lámete
hlavu, jaká je ideální výše dobrovolného vstupného, tak
jsme to spočítali na 50,- Kč. Věříme, že naše rozhodnutí
nebylo špatné a že budeme fungovat déle, než onen jeden
rok.

má přednost ten, kdo napíše dříve. Zároveň je nutno se
na představení dostavit ideálně 30 minut před začátkem

- František Fazekas -
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14. PŘEDNÍ HLÍDKA ROYAL RANGERS

J

e mrazivé ráno a my se vydáváme na další výpravu. Takto již od podzimu začínaly naše výlety za poznáním. A
royalník se nepohody nezalekne. Co vše jsme za tu dobu
zvládli? Několik bobovaček v obtížnějším horském terénu,
zimní přežití, určování stop a stopování zvířat, poznávání nejbližšího okolí, ke kterému nám dopomohlo objevení několika kešek, které svou tématikou pokryly oblasti
geografie, botaniky, historie a odhalily nám tak několik
zajímavostí z oblasti Lipenska. Za tu dobu jsme se nachodili pěkných pár desítek kilometrů, koupali se v horském
potoce, prodírali hustým lesním porostem, slézali nejednu skálu a učili se rozdělávat oheň, i když bylo k dispozici
pouze mokré dřevo. Uspořádali jsme několik soutěží v uzlování, střelbě, rozdělávání ohně, trénovali svou odvahu,
obratnost a vytrvalost. Vše mělo vyvrcholení v již tradiční
Jarní víkendovce, která proběhla jak jinak, než na sněhu.
- Veronika Tůmová -

MLÁĎATA V PŘÍRODĚ

V

ážení čtenáři,
příroda se definitivně probouzí ze zimního spánku, po
sněhu nikde ani památky, a venku se objevují sněženky,
narcisky a další jarní kvítky. Jenže to nejsou jen rostliny,
které můžeme v přírodě vidět. Touhle dobou se začínají rodit mláďata volně žijící zvěře, což s sebou mimo jiné
přináší každoroční poplach v záchranných stanicích, kam
lidé ročně přinášejí stovky mláďat naprosto zbytečně, byť
s dobrým úmyslem.
Spousta lidí stále žije v domnění, že pokud hned vedle srnčete nebo malého zajíčka neleží jeho matka, je odsouzeno
na smrt a musíme mu pomoci ať už tím, že ho odvezeme
do záchranné stanice nebo si ho vezmeme domů. Skutečnost je ale taková, že matka bývá poblíž a ke svému mláděti se vždy vrátí. Tedy až na výjimku - pokud z něj ucítí lidský
pach, o mládě se přestane starat, což vede k jeho úhynu.
Je jistě chvályhodné pomoci někomu jinému, ať už člověku
nebo zvířeti, ale je nutné si uvědomit, že v případě čerstvě
narozených mláďat může mít i jemné pohlazení fatální následky. Pokud tedy při vycházce na nějaké mládě narazíte,
nikam ho nenoste, nesahejte na ně a v tichosti odejděte.
A ještě jedna prosba na závěr – mějte v přírodě své čtyřnohé miláčky na vodítku. To, že vás doma pejsek poslouchá na slovo a chodí u nohy, ještě vůbec neznamená, že to
tak bude za každé situace. Stačí, aby něco zavětřil, kousek
vám odběhl, narazil třeba na malého zajíčka a neštěstí je
na světě. Přeci jen je to stále šelma a je nutné na to myslet, v tomto období ještě více než jindy.
- ČMMJ -
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ROZHOVOR S TOMÁŠEM KLUSEM

V

březnu, před začátkem svého turné, navštívil Loučovice spolu se svými přáteli zpěvák, textař, skladatel a bývalý moderní pětibojař Tomáš Klus. A protože je to hlavně
skvělý člověk, tak si udělal i chviličku čas na náš zpravodaj
a poskytnul nám rozhovor. Poděkování patří také paní Kamile Urbanové Jarešové za zprostředkování setkání.
Své turné jste odstartovali v jižních Čechách, proč tato
volba?
Takový je osud, ale je vtipné, že jsme s kapelou dotočili
desku, strávili jsme spolu měsíc ve studiu a tam jsme se
dohodli, že by bylo fajn ještě spolu něco strávit, tak jsme
se společně rozjeli do Loučovic. A hnedka po skončení
pobytu, dva dny na to startuje turné v Č. Budějovicích. A
strašnou radost mám z toho, že se na pobytu v Loučovicích poznáváme v rolích otců, což je samozřejmě diametrálně odlišná role od toho, co jsme zvyklí z koncertů a z
pokoncertního života. Je to legrační, ale je to super.
Nechal jste se slyšet, že aktuální turné je trošku jiné, v
čem konkrétně?
Minulý rok jsme jeli poměrně velké turné, hráli jsme pro
dva až tři tisíce lidí, tak jsme se rozhodli, že letos z jara
začneme v klubech, protože to má takovou výjimečnou
atmosféru. Tím, že člověk může být v totálním objetí s publikem a to mám rád. A nebude vlastně ničím omezené ani
tematicky. Budeme hrát, co nás bude napadat a dělat, co
nás bude napadat a snad nás nikdo nenapadne.
Kdo je vaším vzorem při vaší tvorbě?
Já si myslím, že jsem takový piják. Že já tak jako nasávám
to, co se mi líbí, a mám spoustu vzorů, ale vlastně je nerad
jmenuji, protože pak má člověk tendenci mě k nim přirovnávat. A to si myslím je nepatřičné, především z toho důvodu, že většina mých vzorů žila v jiné době a jejich tvorba
byla podmiňována jinými podmínkami a jejich hrdinství
bylo daleko větší, než moje. Já si prostě vážím lidí, kteří
jsou autentičtí, kteří se nenechají zviklat a kteří umějí naslouchat a zároveň si nenechat vymluvit svůj vlastní názor.
Jaké novinky aktuálně chystáte?
V květnu chceme vydat desku, ta se bude jmenovat SPOLU a jejími stěžejními tématy je rodina a komunikace. Já si
totiž myslím, že je pravý čas, abychom my jako veřejnost
ujasnili to, že ačkoliv jsme třeba v nějakých odlišných táborech, ale v zásadě ty naše touhy po štěstí, znázorněné
rodinným kruhem, nás všechny spojuje. A tam bychom
měli zažít. Od toho kdy chceme to dobré pro ty druhé okolo sebe a to nás činní šťastnými. To by se mělo přetáhnout

poté do těch celospolečenských témat. Myslím si, že to je
řešení mnoha problémů, které teď vyvstávají tím, že jsou
tu lidé, kteří profitují na tom, že společnost se nechává
rozhádávat a stává se tím jakoby obětí chaosu, kdy jsme
pak snadným terčem. Jsme obětí manipulace, kdy jsou
nám vtloukány do hlavy obrovské nepravdy, na které kolikrát nemáme čas, abychom si je ověřovali, protože těch
informací k nám je obrovské kvantum. Ale já věřím tomu,
že když spolu začneme mluvit my, pak ubereme ten prostor tomu, aby mluvili nějací jiní lidé za nás.
Nemohu se nezeptat, co říkáte na aktuální politickou situaci?
Já doufám, že bude poučná. Tady se opravdu dějí věci,
které na jednu stranou jsou děsivé a mohou dopadnout
tragicky. To je třeba to, že se vzdáme svých medií, která
jsou pranýřované lidmi, kteří lžou. A lžou tak, že to dokázal
i soud u několika z nich a potvrdil, že jsou lháři a stejně jim
pořád věříme. Já jsem tedy samozřejmě proto, abychom si
odpouštěli, ale nejsem proto, abychom odpouštěli lidem,
kteří se nejsou schopni omluvit za svou lež. Zároveň jsem
rozhodnutý ochraňovat především tu stránku té naší pospolitosti toho, že bychom se neměli rozdělovat my, ale
naopak my bychom měli držet spolu. A to z toho důvodu,
že my jsme tou vyšší mocí. My furt máme pocit, tím že teď
vládne takový trend, že kdo více křičí, kdo nenechá domluvit spoludisktutéra v nějakém pořadu, či debatě nebo kdo
dokáže co nejvíce ponížit protistranu, tak je rázem vnímán
jako silný hráč. Ale to nejsou hodnoty, které by měly určovat nás, jako společnost. My bychom naopak měli uvěřit
tomu, že to naše štěstí je v té společné domluvě, protože
tím, že odevzdáváme ten svůj hlas a rezignujeme na to, že
my nic sami nezměníme, tak tím právě dáváme vzniknout
té domnělé tajuplné moci, která rozhoduje za nás, a my
pak už děláme jen to, že si na ní stěžujeme a nadáváme.
Ale rozhodně upouštíme od toho nejdůležitějšího a to je,
že my ji tvoříme. Já jsem to pocítil, když jsme byli demonstrovat na „václaváku“ za odvolání komunisty Ondráčka,
který si myslím byl takovou tou pověstnou kapkou, která
už přetekla v té číši. A já jsem tam potkal obrovskou masu
lidí, se kterými mi bylo dobře, protože tam nedocházelo
k žádným potyčkám, nikdo nekřičel nic špatného, jenom
jsme se prostě sešli s tím, že už nám to prostě není jedno.
Tam jsem ucítil něco, co ucítili určitě ti lidé v 89. roce, kdy
tam stáli a měli euforii z toho, že to je možné a tu euforii
jsem ucítil i já. V momentě, kdy budeme držet spolu, tak
nebudeme dávat šanci vzniknout takovýmto kašparům,
kteří se prostě nejsou schopni dohodnout. A pánové, pokud nejste se schopni dohodnout, pak nemáte právo na
naše peníze. Protože vy jste tam od toho, abyste se dohodovali a ne dohadovali.
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Dodnes je hojně znám váš protestsong „Pánu Bohu do
oken,“ chystáte nějaký další?
Já si nejsme úplně jistý, že je doba tomu nakloněna, z toho
důvodu, že ty protestsongy se dají vždy nějakým způsobem otáčet a kór v momentě, kdy to naše zrcadlo, kterým
je ta politika, je opravdu už schopno čehokoliv. Například
můj poslední protestsong, který byl právě „Pánu Bohu do
oken,“ tak tam se stalo právě přesně toto. Najednou mi
třeba psali fanoušci z Brna, že na náměstí mají happening
komunisté a hraje tam „Pánu Bohu do oken.“ A pak se někde na druhém konci republiky setkala extrémní pravice a
tam taky hrál tento song. Takže já naopak chystám takový
projekt, kdy bych chtěl s lidmi spíše mluvit, normálně si
pokecat. O tom, proč jsou lidé naštvaní a proč si myslí, že
to nemohou vyřešit. Takže ne protestsong, ale vyrazit do
ulic a ne s nějakou mačetou, ale s pusou otevřenou a ušima nastraženýma.

toto a že naše děti potřebují to a támhleto, ale v zásadě
potřebujme jenom jeden druhého. Naše životy jsou prostě utkány z mezilidských vztahů a v momentě, kdy ty vztahy budou hezké, tak bude hezký i náš život a nepotřebujeme k tomu například koženou sedačku.

Soutěž o podepsané CD Tomáše Kluse naleznete na
straně 19.

Děkuji za rozhovor, co byste na závěr popřál vašim fanouškům a celkově společnosti?
Já bych jim popřál, aby se jim ulevilo v rámci toho, že to
štěstí, za kterým se ženeme, dost často máme doma. A
aby měli dostatek času a klidu na to si to uvědomit a užít,
protože vlastně neustále říkáme, že potřebujeme toto a

- František Fazekas -

KLÁŠTERNÍ
KONCERTY

2018

Předprodej vstupenek
od 2. května 2018

Kamil Střihavka

v Turistickém informačním
centru Vyšší Brod

4. července 2018, 19.00 hod., klášterní zahrada, Vstupné: 300,– / 350,–

Pavel Žalman Lohonka a spol.
19. července 2018, 19.00 hod., klášterní zahrada
Vstupné: 200,– / 250,–

Kontakt:
Tel.: 380 746 627
Mob.: 724 336 980
infocentrum@mestovyssibrod.cz

inzerce_koncerty v klášteře 180x122 mm.indd 1
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Michal Pavlíček
a Monika Načeva
2. srpna 2018, 18.00 hod.,
gotické sklepení kláštera
Vstupné: 300,– / 350,–

17.4.2018 14:54:04
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TÉMA
Desítky milionů korun chce v tomto i v příštím roce investovat obec Loučovice do projektů, které zpříjemní život
místním i turistům. Plánují tu nové cyklostezky, rozhlednu, ale i rekonstrukci bývalého vodního kanálu. Bývalá středisková obec, kde po roce 1989 zaniklo zhruba 1000 pracovních míst, hraje na Lipensku stále důležitější roli.

S

ingltrek a nová cyklostezka propojující Lipno s Loučovicemi a Vyšebrodskem, revitalizace Spirova kanálu,
rozhledna v nedaleké zaniklé obci Kapličky nebo dům pro
seniory. To je výčet nejdůležitějších projektů, které chce
v tomto a příštím roce realizovat obec Loučovice. „V roce
2018 a 2019 plánujeme investice za zhruba 50 milionů
korun, přibližně 80 procent pokryjí dotace z různých fondů,“ uvádí starosta Loučovic Jan Kubík.
Na více než 13 milionů korun jsou plánovány výdaje na
projekt singltreku, což je adrenalinová trasa pro kola určená pro rodiny s dětmi. Jedná se o cyklostezku v přírodním terénu. Okruh je plánován z Lipna na Loučovice a dále
směrem k Vyššímu Brodu. Se stavbou desetikilometrového okruhu by se mohlo začít příští rok. Partnerem tohoto
projektu a hlavním investorem je společnost Lesy České
republiky, s.p. Dalších 5 milionů bude stát první etapa
nové cyklostezky z Lipna nad Vltavou, přes Loučovice do
Vyššího Brodu. Jedná se o jednu z částí plánované Vltavské cyklostezky z Lipna nad Vltavou až do Zlaté Koruny,
kdy každá z obcí na břehu Vltavy řeší její příslušnou část,
která spadá do katastru obce. „Chceme na podzim zažádat o dotaci na první etapu a v příštím roce by měla začít
stavba první části,“ uvedl Kubík.
Na podzim tohoto roku je naplánována první etapa revitalizace zdejšího Spirova kanálu. Ten vede vedle současné
silnice od Loučovického jezu až ke Spirově elektrárně ve
Vyšším Brodě. Dílo vznikalo na přelomu 19. a 20. století. V 70. letech byl ale kanál zavezen odpadem z papíren.
Projekt revitalizace památky, která se svým významem
vyrovná Schwarzenberskému kanálu bude pokračovat v
příštím roce. Vyjde na 35 milionů korun, většinu nákladů této etapy pokryje dotace ze Státního fondu životního
prostředí. Kanál byl původně 1,6 kilometru dlouhý, 5 metrů široký a 3 metry hluboký, celý byl skládaný z kamene.
„Naším záměrem je v první etapě pomocí dotace zlikvidovat ekologickou zátěž z této zavážky. Ve druhé části
projektu bychom se pak mohli pustit do projektování
úprav kanálu tak, aby mohl sloužit nejen k turistickým
účelům,“ říká devětatřicetiletý Kubík, který je loučovickým rodákem. Jeho rodina se sem přestěhovala v rámci
osídlování příhraničí v roce 1946, tehdy do Loučovic přišel
jeho pradědeček z Českých Budějovic. Starostou obce je

strana 12

od roku 2010, předtím se staral o provoz svého penzionu
a restaurace Pod Lipou.
Během zimy se také pracovalo na trasování nových běžeckých tratí v lokalitě Kapličky, zde bude obec rekonstruovat
bývalou vojenskou hlásnou věž, tzv. hlásku, tak aby byla
zpřístupněna veřejnosti. Místo leží zhruba čtyři kilometry od Loučovic. „Je to krásná lokalita, která je na samé
hranici ptačí oblasti a rašeliniště,“ uvedl Kubík. Lokalita
Kapličky je bývalá vesnice, kterou vojáci srovnali se zemí
v 50.letech. Obec Loučovice zde chce navíc na místě bývalého kostela zřídit pietní místo, které bude připomínat
stavbu bývalého kostela a také místo, kde stála fara a místní škola.

V Loučovicích se také začne příští rok stavět nový dům,
kde bude 16 nových bytů pro místní seniory.

Před rokem 1989 měly Loučovice na Lipensku své specifické postavení, byly hlavním regionálním zaměstnavatelem.
Fungovaly zde dvě papírny a velký dřevozpracující závod.
V Loučovicích bývalo zhruba 1000 pracovních míst.

Po roce 1989 došlo k privatizaci papíren, následné několikanásobné změně majitelů. Postupně se zde omezoval
provoz, než v roce 2010 úplně zanikl. V krátkém čase přestala fungovat i pila. S odchodem stovek pracovníků zanikly i služby, které souvisí s většími průmyslovými provozy.
„Loučovice byly středisková obec, služby zde byly naddimenzované, v osmdesátých letech byla v rozkvětu, se
zánikem papírny a pily zmizely i služby,“ jmenuje Kubík.
Objekty papíren byly srovnány se zemí a dnes čekají na
efektivní využití. Jedná se o plochu velkou 10 hektarů.
„Jsou to poslední velké plochy na Lipensku, kde se dají
realizovat velké projekty,“ uvádí Kubík. Pozemky vlastní
soukromí vlastníci, se kterými obec jedná o dalším rozvoji.
Existuje již studie projektu akvaparku a hotelu s 800 lůžky.
Celková investice počítá s částkou 1 miliardy korun. Vše je
zatím ve fázi architektonické studie. „Jednáme také s obcí
a podnikateli z Lipna nad Vltavou o společných projektech, které by byly prospěšné pro obě obce. Přemýšlíme
i o vzájemném propojení obcí formou lanovek a sjezdovek,“ doplnil Kubík.

lo přes 4000 pracovních míst, přičemž za posledních 10
let to bylo 1500 pracovních míst. Když se tohle stane na
Ostravsku horníkům, tak jsou stávky, bouří se odborové
organizace a vyvolává to potřeby řešení na té nejvyšších
vládních úrovni. Vše pod drobnohledem médií. Tady přišlo o práci přes 4000 lidí a nikoho to nezajímá. Jediné co
zde na Lipensku zbývá, je cestovní ruch a my víme, že to
nikdo za region řešit nebude. Nemáme zákon o cestovním ruchu, děláme vše na koleni a nejenom z nadšení,
ale z nutnosti. Všichni se zde snaží co mohou. Věřím, že
příklad propojení Lipna a Loučovic za účelem větší turistické atraktivity, nejenom přinese pracovní místa, ale
i prosperitu a tento příběh brzy přejde do učebnic cestovního ruchu,“ popsal lipenskou situaci Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska, který se stará o rozvoj
turismu na celém Lipensku od Stožce po Rožmberk.
- Pavel Pechoušek, TS Lipenska -

„Osud Loučovic je typický pro celé Lipensko. Zánik tisíců pracovník míst, stěhování celých rodin za prací mimo
region a mladí po studíích se již nechtějí vracet, protože není práce. Od poloviny devadesátých let tady zanik-
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INFO ZE ŠKOLY
VELIKONOČNÍ PEČENÍ V 1. TŘÍDĚ

I

my prvňáčci dodržujeme velikonoční tradice a proto
jsme se s chutí pustili do pečení cukroví našich babiček.
Upekli jsme si tradiční boží milosti. Pečení nás moc bavilo,
cukroví se nám povedlo a hlavně nám moooc chutnalo.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Dne 11. a 12. dubna proběhl zápis do 1. třídy.

PRVNÍ POMOC V 5. TŘÍDĚ

V

pátek 13. dubna nás zdravotní sestra - maminka našeho spolužáka Matyáše dvě hodiny učila správně
poskytnout první pomoc zraněnému spolužákovi. Byla to
velká zábava, mnohé jsme se naučili a osobně vyzkoušeli.
Děkujeme moc paní Velflové a její dceři, která jí byla asistentkou.
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DEN ZEMĚ

C

elá naše škola se už podruhé zapojila do celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko!“ Jedná se

o dobrovolnickou úklidovou akci, která probíhá na území
celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni).
Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nahromaděný nepořádek. Každá třída si proto vybrala trasu
v okolí školy či obce a snažila se ji dokonale uklidit. Vyrazili jsme například směrem k hrázi Lipna, na Luč nebo na
Čertovku.

ŠKOLNÍ AKADEMIE KE DNI MATEK

D

ne 10. 5. 2018 v 16.00 hod. se v KD uskuteční školní
akademie ke Dni matek. Zváni jsou nejenom rodiče a
prarodiče našich žáků, ale každý, kdo se chce podívat, jak
šikovní jsou žáci naší školy.

ŠKOLA NANEČISTO

D

ne 22. a 29. května od 15 hodin organizujeme setkání
budoucích prvňáčků a jejich rodičů s budoucí učitelkou 1. třídy. Děti si vyzkouší, jaké to bude ve škole, když se
budou učit číst a počítat. Rodiče se budou moci zeptat na
cokoliv, co bude souviset s nástupem do 1. třídy a úspěšným startem ve škole bez stresu. S sebou si děti vezmou
přezůvky, tužku a pastelky, ostatní potřebný materiál dostanou děti přímo ve své budoucí první třídě.

DĚTSKÝ DEN

V

pátek 1. června se v naší škole uskuteční tradiční projektový den ke Dni dětí. V tomto roce bude zaměřen
na zvýšení sportovní zdatnosti dětí. Děti se rozdělí do
skupin dle svých zájmů – cyklistika, pěší turistika, plavání,
sjezd řeky atd. Doufáme, že nám bude přát počasí a děti si
MDD jako vždy užijí.
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DĚTSKÝ KOUTEK
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KOPANÁ
START PO ZIMNÍ PŘESTÁVCE

P

Připsat si první jarní domácí výhru nabízel zápas s
Ledenicemi, který ovšem nevyšel podle plánů. I přes rela-

o zimní přestávce opět na loučovický trávník vběhli
hráči domácího Vltavanu, ovšem bez Kališe a Tomana,
s cílem upevnit své postavení v horní polovině tabulky I.
B třídy. Aby nezůstalo jen u snů, byla nutná poctivá zimní
příprava v podobě přátelských utkání a tréninků, které se
ke spokojenosti trenéra Sulzera odehrávaly v hojném počtu.

tivně aktivní začátek hry odcházeli vltavanští do kabin za

Tvrdý trénink se chlapi pokusili zúročit v prvním
zápase ve Frymburku, kde se opět potvrdilo, že lipenské
derby je tvrdé a nevyzpytatelné. V prvních minutách byli
aktivnější frymburští, šance ale neproměňovali i díky pozornému Hüttnerovi, který společně s Černým ve 27. minutě na několikrát zlikvidoval jasnou gólovku domácích.
Hra se následně trochu uklidnila, ale jen do závěru prvního poločasu, kdy Dudla přesně našel Fejtka, který se
nemýlil a poslal domácím gól do šatny. Radost nám ale
vydržela jen do 51. minuty, kdy po standardce uklidil míč
do Hüttnerovy branky frymburský Račák. Od té chvíle se
hrál poměrně vyrovnaný zápas, přičemž nechyběly šance
ani na jedné straně, žádná ovšem nepřinesla kýžený gól. Z
Frymburka si tak chlapi odvezli cenný jeden bod.

na konečných 2:3. Přesto se dle slov trenéra odehrál z naší

nepříznivého stavu 0:1. Úvod druhého dějství nebyl z naší
strany vůbec vydařený, a tak hosté během pár minut zvýšili na 0:3. Tento výsledek je zřejmě trochu ukonejšil, domácích pak tedy působili jistějším dojmem, což potvrdili
Dudla a Ardó, kterým se podařilo alespoň upravit výsledek
strany nejhorší zápas této sezóny, v němž zcela chybělo
nasazení a chuť vyhrát.
Loučovice spláchly hořkost tohoto utkání, poučily
se z chyb a vydaly se potrápit lídra tabulky z Nové Vsi u Č.
B. A to se jim také dařilo. Hra byla z naší strany organizovanější, nechyběla ani bojovnost, a tak jsme v první polovině
zápasu neinkasovali jediný gól. A bohužel ani nevstřelili.
Do druhého dějství ovšem nastoupili aktivněji domácí a
výsledek na sebe nenechal dlouho čekat – mezi 51. a 69.
minutou jsme obdrželi tři góly, které znamenaly prohru
3:0.
Z prvních tří zápasů si tedy Vltavan Loučovice připisuje jediný bod, ke kterému ale jistě brzy přibydou další.
Třeba hned v následujícím domácím zápase, tentokrát se
Zlatou Korunou, který se odehraje po uzávěrce tohoto čísla.
Velikou radost nám ale dělají dorostenci, kteří
společně s větřínskými chlapci bez ztráty jediného bodu
stále vévodí tabulce.
Jejich spanilou jízdu chtěla přerušit Kaplice, která také podává kvalitní výkony, doprovázené místy až nepřiměřeně
tvrdou hrou. Té se ale naši rozhodně nezalekli a díky své
disciplinovanosti, bojovnosti a jistým zákrokům gólmana
Šímy odjížděli domů se třemi body po výhře 0:4.

- KŠ -
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ZDRAVÍ
ANGÍNA

S

lovo angína znamená v překladu svíravou bolest. Klasická krční angína je velmi časté infekční onemocnění
u dětí i dospělých. Je nejčastěji způsobena bakteriemi z
rodu streptokoků a laikové by si ji neměli splést s anginou
pectoris, to je zcela jiný problém týkající se srdce.

to případě podobu bolestivé a teplé boule na krku. Odtud
se může zánět dále šířit do hlubších struktur krku a dále
do mediastina (mezihrudí) za vzniku smrtelně nebezpečné
akutní mediastinitídy. Druhou vážnou potenciální komplikací je pak revmatická horečka.

Klasická angína neboli tonsilitida je postižení
krčních mandlí infekcí. Nejčastější příčinou jsou bakterie
streptokoky. Mandle jsou lymfatická tkáň nacpaná lymfocyty a jinými obrannými imunitními buňkami, která slouží
jako významná linie obrany proti mikroorganismům přicházejícím do našeho těla s vdechovaným vzduchem. Někdy se ovšem stane, že se bakteriím podaří na mandlích
uchytit, a způsobit tam zánět.
Projevy angíny jsou běžně známé. Nemoc se jako
většina infekcí projeví horečkou, únavou, bolestmi hlavy,
bolest v krku, která se často zhoršuje při polykání. Někdy může být bolest tak silná, že polykání výrazně stěžuje
nebo i znemožňuje. Může se objevit i nevolnost spojená
se zvracením. Hrdlo a mandle nemocného bývají zarudlé,
na mandlích můžeme často najít bílé čepy. Na krku můžeme také najít bolestivé zvětšení mízních uzlin, to však není
pravidlem. Celý obraz je velmi podobný infekční mononukleóze, ta je však oproti angíně přece jen vzácnější.

Angína má dvě možné komplikace a tyto komplikace se týkají zejména neléčené angíny. První je průchod
infekce do hlubších tkání hltanu a vytvoření tzv. abscesu.
Absces je dutina vyplněná hnisem, který může mít v tom-
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Lékař nabude podezření z výše uvedených nalezených příznaků. Chce-li odlišit virový zánět horních cest
dýchacích od bakteriálního, může z krve vyšetřit sloučeninu CRP viz minulé články (C-Reaktivní Protein), která bývá
lehce zvýšena u viróz a prudce zvýšena u bakteriálních
zánětů. Pro přítomný absces svědčí výrazná horečka, výrazná bolest v krku a při otevření úst asymetrie patrových
oblouků, případně vychýlení uvuly do strany. Uvula neboli
čípek je taková ta legrační věc, co vám visí z horního patra.

Vhodnou léčbou jsou antibiotika, proti streptokokům je stále účinný penicilin. Důležité je dodržet dávkování i dobu léčby předepsanou lékařem. Při nedodržení nebo
neléčení vždycky vystavujeme nemocného riziku vzniku
revmatické horečky se všemi jejími projevy a komplikacemi. Kromě antibiotik je u angíny vhodný klid na lůžku,
dostatečný příjem tekutin, tudíž s jistotou vystavení pracovní neschopnosti. Pokud vznikne v tkáních pod mandlí
absces, je nutno ho chirurgicky rozříznout a hnis vypustit.
Při opakovaných angínách se někdy provádí operace krčních mandlí. Základem tedy je včas přijít k lékaři a nechat
se vyšetřit a tím předejít k nepříjemným komplikacím spojeným s onemocněním.

- MUDr. Eduard Benc -

SOUTĚŽTE I POMOCÍ SMS
Své odpovědi posílejte prostřednictvím SMS na číslo 601 057 878 ve tvaru:

LZ(mezra)KLUS(mezera)A nebo B(mezera)VAŠE JMENO A PRIJMENI(mezera)LOUCOVICE(mezera)CISLO POPISNE

Např.: LZ KLUS A nebo B JANA NOVAKOVA LOUCOVICE 999
Cena SMS dle tarifu operátora, číslo pro odpovědi je vedeno u operátora O2, technicky provozuje Loučovický zpravodaj.

VÝHERCE Z DUBNOVÉHO ČÍSLA:
Jana Pařílková
GRATULUJEME
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Parkovat můžete přímo u výrobního
závodu nebo lze využít kyvadlovou
dopravu z kaplických autobusových zastávek:
Na Vyhlídce, sídl. 9. května a autobusové
nádraží. Více na www.hauser.cz

