LOUČOVICKÝ
ZPRAVODAJ
ČÍSLO 8/2018 • SRPEN • NÁKLAD 800 KS • ZDARMA

LOUČOVICE
BOULDEROVÉ
Bouldering, sport, který
mnoha lidem zajisté nic
neříká. V tomto vydání se
mimo jiné dozvíte, co to ten
bouldering je a že se dokonce tento sport dostane i na
olympiádu. Také se dozvíte,
že Loučovice jsou pro boulderisty přímo rájem díky přírodě, kterou zde máme.
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Na každém záleží
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ZPRAVODAJ OBCE LOUČOVICE		
www.loucovice.info		
facebook.com/loucovicky.zpravodaj
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Vážení čtenáři...
Prázdniny se nám přehouply do své druhé poloviny a s nimi i tzv. okurková sezóna, kterou žádní tvůrci médií nemají rádi.
Osobně jsem velice rád, že tato sezóna se
ani trochu nedotkla našeho zpravodaje a
tak vám můžeme přinést opět plno zajímavých informací z naší obce.
Po krátké pauze vám také přinášíme drobnou soutěž, kterou ocení zejména motoristé. Tímto bych rád poděkoval ing. Ondřeji
Janáčovi, který věnoval ceny do této soutěže.
Školákům přeji pohodové prožití posledního měsíce prázdnin a nám ostatním, aby
srpen přinesl ještě mnoho slunných dnů,
které můžeme využít k relaxaci, třeba i s
naším zpravodajem v ruce.

František Fazekas

BLAHOPŘÁNÍ
V srpnu oslaví své krásné jubileum
paní
		
		
		
		
		
		
		
		

CAISOVÁ MARTA
HRDLOVICSOVÁ IVANA
JUNGSCHAFFEROVÁ ALENA
KOVAŘÍKOVÁ ALŽBĚTA
KUDRNOVÁ STANISLAVA
LÍSKOVCOVÁ EVA
OPPOVÁ ALENKA
PRIESCHLOVÁ GENOVÉVA
URBANOVÁ JITKA

pan ČABELA KAREL
		
DIBĎÁK ONDŘEJ
		
HUDEC JAN
		
KONIAS MIROSLAV
		
MATUŠINEC BOHUMIL
		
MATUŠINEC ZDENĚK
		
NOVOTNÝ IVAN
		
SOJKA JOSEF
		
ŠVEC VÁCLAV
		
TOUŠEK ROMAN
		
ZÁBRANSKÝ JOSEF
		
Všem výše uvedeným přejeme vše nejlepší, plno
životních radostí a mnoho dalších let spokojeného
života.
LOUČOVICKÝ ZPRAVODAJ

periodický tisk územního samosprávného celku obce
Loučovice

Uzávěrka příštího čísla:
17. 8. 2018
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NOVINKY Z OBCE
POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

V

ážení občané,
dovolujeme si Vás upozornit, že splatnost poplatku za
svoz komunálního odpadu byla k poslednímu dni v červnu. Pokud jste poplatek stále neuhradili, vyzýváme Vás,
abyste tak NEPRODLENĚ učinili. Děkujeme.

- TS služby obce Loučovice -

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

TZV. PLYNÁRNA
- Obec Loučovice -

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

NOVINKY Z TECHNICKÝCH SLUŽEB OBCE

P

o několika letech byl „z kopřiv“ vytažen starý zametač,
který byl zrepasován a doplněn o nádrž na 1000l s čerpadlem. Bylo tak učiněno proto, aby se zlepšila údržba
obce. Celkové náklady na repas zametače vyšly na 50000,Kč. Nádrž a čerpadlo vymysleli a instalovali zaměstnanci
TS svépomocí.

V

červenci došlo k vyčištění okolí budovy, která se nachází naproti silnici mezi teplárnou a „poštou“ (tzv.
plynárna). Jelikož se jedná o budovu patřící obci a byl zde
ukončen pronájem, tak se obec rozhodla zkultivovat okolí
této budovy. Do budoucna se počítá s využitím této budovy pro potřeby obce (např. sklad apod.). V žádném případě nebude budova pronajímána ke komerčním účelům,
jak se po obci proslýchá.
- Obec Loučovice -

Dále byl do vozového parku TS zakoupen nový traktor
John Deere k sekání trávy. Vzhledem k tomu, že naše obec
disponuje velkým počtem travnaté plochy, bude tak údržba snazší a rychlejší. Vozový park TS má tedy nově k dispozici dva traktory k sečení travnatých ploch.
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ZASTUPITELSTVO
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI-

trole byl předložen dokument, který se nazývá „Rozpočet

TELSTVA OBCE DNE 25. ČERVNA 2018

sociálního fondu na rok 2017“, není datován a je schválen

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e:

Bylo napraveno správným postupem při schvalování roz-

Usnesení č. 64/2018

pouze starostou obce.

počtu obce na rok 2018 a to usnesením zastupitelstva
obce č. 149/2017 ze dne 18. 12. 2017.

ověřovatele zápisu.
Usnesení č. 65/2018
program dnešního zasedání doplněný o:
•

Organizační směrnice č. OS-01/2018 o sociálním
fondu a jeho využívání,

•

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

•

Žádost na prodej části p. č. 656/1 v k. ú.
Loučovice,

•

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
cesty – Residenz KIENBERG,

•

Žádost o poskytnutí příspěvku ve výši 30 000 Kč.

Usnesení č. 66/2018
celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Loučovice za rok 2017 bez výhrad ve smyslu § 17 odst. 7 písm.
a) z . č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územ-

Ke kontrole byla předložena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená dne 17. 5. 2017 s právnickou
osobou Vltavan Loučovice - oddíl kopané IČO: 051911840
ve výši 140.000 Kč. Uvedená smlouva neobsahuje zákonem požadovanou náležitost, a to povinnost příjemce v
případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací.
Nově uzavírané veřejnoprávní smlouvy obsahují zákonem
stanovenou náležitost.
Kontrolou hlavní knihy analytické (předvahy) sestavené ke
dni 30. 6. 2017 a přílohy územního samosprávného celku
sestavené k 30. 6. 2017 bylo zjištěno, že nesouhlasí počáteční stavy k 1. 1. 2017 účtu 419 Ostatní fondy (předvaha) a ostatní fondy - část F Doplňující informace k fondům
účetní jednotky (příloha). Obec chybně účtuje o tvorbě sociálního fondu - navyšuje jeho počáteční stav.

ních rozpočtů. Zároveň ve smyslu § 13 odst. 1 písm. b) z.
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních

Účtování sociálního fondu bylo napraveno dne 27. 9. 2017

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve zně-

byl opraven analytický účet 419-100 na 419-101 dokla-

ní pozdějších předpisů, přijímá opatření k nápravě chyb a

dem č. 17-007-00351.

nedostatků vyplývajících ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 provedeným Krajským úřadem

Obec uzavřela kupní smlouvu na nákup automobilu pro

Jihočeského kraje dne 25. 5. 2018:

JSDHO. Kontrolou postupu zveřejnění kupní smlouvy uzavřené dne 9. 2. 2017 v celkové hodnotě 1.543.218 Kč bylo

Obec Loučovice zřizuje sociální fond. Obec dne 21. 12.

zjištěno, že na profilu zadavatele byla tato smlouva zve-

2016 schválila rozpočet na rok 2017, jehož součástí není

řejněna dne 20. 3. 2017. Obec nedodržela lhůtu dle § 219

rozpočet sociálního fondu. /Nebylo doloženo schválení

odst. 1 a nezveřejnila kupní smlouvu do 15 dnů od jejího

rozpočtu sociálního fondu v zastupitelstvu obce/. Ke kon-

uzavření.
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Bude napraveno správným postupem při zveřejňování

Usnesení č. 68/2018

ostatních smluv.

organizační směrnici o sociálním fondu č. OS-01/2018 o
sociálním fondu o jeho využívání.

Ke kontrole byla předložena smlouva o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v

Usnesení č. 70/2018

roce 2017 uzavřená dne 5. 6. 2017, jejímž předmětem je

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného

poskytnutí zálohy na dotaci na akci „Rekonstrukce prostor

břemene služebnosti cesty s budoucí oprávněnou Resi-

pro otevření nové lékárny“ ve výši 2 539 000 Kč k užití v

denz KIENBERG, s. r. o., 382 78 Lipno nad Vltavou 25, IČ

období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Poskytovatel dota-

25512005, služebný pozemek část p. č. 562/3 k. ú. Loučo-

ce oznámil příjemci zúčtování dotace ke dni 25. 4. 2018.

vice, panující pozemek p. č. 445/1 k. ú. Loučovice, jedno-

Účetní jednotka nedodržela okamžik uskutečnění účetního

rázová náhrada 10 000 Kč bez DPH.

případu, neboť zálohu vyúčtovala již ke dni 5. 2. 2018 účetním dokladem číslo 1802-000498.
Bude napraveno správným postupem při zúčtování jiné
poskytnuté dotace.
Kontrolou inventarizace účtu 377 Ostatní krátkodobé pohledávky bylo zjištěno, že účet obsahuje pohledávky, které
jsou po splatnosti - evidované od roku 2008. Účetní jed-

Usnesení č. 71/2018
zveřejnění záměru prodej část p. č. 258/1 a 180/18 v k. ú.
Loučovice o celkové výměře cca 2 200 m2.
Usnesení č. 72/2018
poskytnutí finančního pobočnému spolku Vltavan Loučovice-oddíl kopané, pobočný spolek, se sídlem č. p. 308,
382 76 Loučovice, IČ 05191840, ve výši 30 000 Kč.

notka neúčtuje o tvorbě opravných položek. V případě pohledávek se tvoří opravná položka ve výši 10 % za každých
ukončených devadesát dnů po splatnosti dané pohledávky.
Bude provedeno do konce roku 2018. Důvodem je vyšetřování zpronevěry finančních prostředků bývalou zaměstnankyní.

Zastupitelstvo obce n e s ch va l u j e:
Usnesení č. 69/2018
zveřejnění záměru prodeje část p. č. 656/1 v k. ú. Loučovice o výměře 30 m2.

Termín k provedení nápravy se stanoví do 31. 12. 2018.
Usnesení č. 67/2018
účetní závěrku obce za rok 2017 s tím, že nezjistilo, že by
účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkla-

POZNÁMKA:

dů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadav-

Úplný zápis je ve smyslu ust. § 95 odst. 5 zákona o obcích

cích na schvalování účetních závěrek některých vybraných

uložen na obecním úřadu k nahlédnutí.

účetních jednotek, věrný a poctivý obraz předmětu účet-

Obecní úřad je na požádání povinen umožnit občanům

nictví a finanční situace účetní jednotky.

nahlédnout do zápisu ze zasedání zastupitelstva obce.
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LOUČOVICE - OBEC KUŽELKÁŘŮ

L

oučovice patřily ještě v 90. letech mezi špičky českého
kuželkového sportu. Kdysi slavný klub významný i na
evropské úrovni, jehož členové bývali součástí juniorské
i seniorské reprezentace, potřebuje opravit svou kuželnu,
kvůli nevyhovujícímu prostředí se v ní nesmí hrát soutěžní
zápasy.

Loučovice a kuželky, tohle spojení různě intenzivně a efektivně funguje již 55 let. Právě toto výročí letos kuželkářský
klub Vltavan Loučovice slaví. Ještě na začátku 90. let patřily Loučovice k naší špičce a zdejší kuželkáři i kuželkářky
byli československými hvězdami tohoto ne až tolik známého sportu.
„Třeba jméno Šárka Hüttnerová znala celá kuželkářská
Evropa. Držela juniorský světový rekord. Na mistrovství
světa v Bratislavě byla bronzová. Měli jsme tu několik
reprezentantů i reprezentantek, jak v juniorské, tak seniorské kategorii,“ říká současný předseda klubu kuželkářů
Josef Gondek, zdejší rodák a patriot a také provozovatel
známé restaurace Sparta, kde se na kvalitní obědy i večeře
schází lidé z širokého okolí.
„Na začátku 90. let v Loučovicích fungovaly tři seniorské týmy – A, B, C. Dva dorostenecké týmy, svůj mančaft
měly i ženy. To znamená 40 aktivních kuželkářů, s lidmi
okolo to byla zhruba stovka,“ doplňuje Gondek.
Pochází odtud několik sportovců, kteří se hraním kuželek
živí jako profesionálové v Rakousku nebo Německu. Nebo
mají kuželky jako jeden ze zdrojů příjmu.

Jedním z nich je například Miroslav Pešadík, který se před
dvěma lety vrátil do Loučovic a svými výkony drží zdejší
tým nad vodou.
„Největší problémy máme dnes s kuželnou, která neodpovídá standardům daným naším svazem, a my tak musíme soutěžní zápasy odehrát v Českém Krumlově,“ říká
Gondek s tím, že žádají o podporu obecní úřad i místní
podnikatele. „Věřím, že s rozvojem turistického ruchu
v návaznosti na Lipno nad Vltavou se to podaří. Naše
čtyřdráha patřila mezi nejkrásnější kuželny v jihočeském
kraji,“ doplnil.

Kuželkářský klub Vltavan Loučovice byl založený v roce
1963. Původně se klub jmenoval Tatran. Poté se změnil
název na Vltavan JIP Loučovice, zkratka JIP v sobě skrývá Jihočeské papírny, což byl podnik, který za dřívějšího
režimu zaměstnával více než 1500 lidí z celého Lipenska.
Krach papíren znamenal i odchod tradičního sponzora a
existenční problémy. Ještě v sezóně 1992/1993 hrály Loučovice nejvyšší soutěž, potom přišel výkonnostní propad
související s nenaplněným rozpočtem. O deset let později
se tým do první ligy vrátil a obsadil dokonce třetí příčku,
ale hned v následujícím ročníku spadly Loučovice o soutěž
níže. „Jezdili jsme do Opavy, Náchoda, Luhačovic, Karlových Varů, samozřejmě do Prahy. Loučovice ale byly v
první lize suverénně nejmenší město,“ vyjmenoval Josef
Gondek, který už tehdy za Loučovice hrál.
Zhruba v polovině letošního dubna skončili loučovičtí
kuželkáři na šestém místě druhé nejvyšší soutěže, což je
úspěch, protože ještě v minulé sezóně hráli třetí ligu. Soutěž hraje 12 týmů systémem každý s každým, v každém
týmu je šest kuželkářů.

- časopis Lipensko - Pavel Pechoušek - foto: archiv Vltavanu Loučovice -
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VODA NAD ZLATO

Kolik vody máme vypít?

V

V tomto ohledu jsou odborná doporučení mnohdy roz-

oda je základ života, to již věděli staří Římané, kteří se
ve svých městech potýkali s nedostatkem vody, což je
přimělo k budování akvaduktů, které napříč tímto impériem zásobovaly vodou lázně, latríny, fontány a zahrady,
atd. Lidské tělo se přibližně ze 60 % skládá z vody, která
je nerovnoměrně rozložena v organismu. Kupříkladu v našich kostech je voda rovněž obsažena, proudí nám v krvi
a v mozku. A to je důvod, abychom o vodě uvažovali jinak
než doposud, protože voda je skutečná existence, kterou
bez výjimky musíme všichni přijímat, pakliže chceme žít!
Většina lékařů se shoduje na tom, že bez jídla člověk přežije cca 55 - 60 dní, zatímco bez vody vydržíme pouze 3 - 5
dní. Co z toho tedy vyplývá? Jsme závislí na vodě, kterou
si necháváme různými chemikáliemi znečistit, navzdory
tomu, že bez vody se nemůžeme hýbat ani dýchat, neboť
voda zajišťuje vše, co se v našem těle odehrává.

poruplná, proto bychom měli naslouchat sami sobě, čili
svým vlastním potřebám a instinktům, poněvadž tyto
mechanismy jsou nejspolehlivějším indikátorem našeho
těla. Pokud pocítíte žízeň, tak ji okamžitě potlačte, nejlépe
ihned napitím čisté a neslazené vody.
Dehydratací jsou nejvíce ohroženi ti lidé, kteří z nějaké
příčiny potlačují či přehlížejí varování vnitřního aparátu,
tedy svého těla. Když budete obdobné signály ignorovat,
odnaučíte se pít a nevědomě vlastní tělo uvedete do systému sucha, které posiluje nežádoucí odvodnění tělesného ústrojí.

Moudrý člověk je jako voda. Voda prospívá všemu a s
ničím nesoupeří.
Jelikož člověk během dne vyloučí cca 2,5 litru vody močí,
stolicí a dýcháním, je zapotřebí tyto ztráty pravidelně doplňovat příjmem tekutin. Čím čistější je voda k pití, tím
blahodárnější jsou její účinky na psychické zdraví člověka.
Podle mnohých vědeckých studií, bychom měli průběžně
přijímat tekutiny během celého dne, nejlépe je však začít
s pitím hned po probuzení, protože při spánku a po ránu
může být tělo slabě dehydratované. Pokud trpíte těmito
níže uvedenými zdravotními neduhy, může se jednat o dehydrataci, která je zapříčiněna nedostatkem tekutin. Jak
se projevuje dehydratace?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Únavou a malátností
Bolestí hlavy
Oschlými rty
Škytáním
Tmavě žlutou močí.
Zácpou
Poklesem fyzické a duševní výkonnosti
Ztrátou koncentrace
Zvýšenou spavostí
Suchou pokožkou

V tomto směru jsou nejohroženější skupinou senioři, kteří
často kvůli zhoršené pohyblivosti, neradi chodí na záchod,
tudíž utlumují žízeň nepitím, což v samotném důsledku
končí zmiňovanou dehydratací a zdravotními potížemi.
Když se nad tímto vším důsledně zamyslíte, snáze pochopíte, že voda je nad zlato, poněvadž je to lék z lůna matky přírody, ale i sám život, o jehož principech a existenci
mnoho nevíme.
A tak nezapomínejme na pití a vodu, řeky a jezera, zvlášť
v letních horkých měsících, kdy je nám vláhy nejvíce potřeba.
„Duše člověka podobá se vodě: s nebe přichází, k nebi
stoupá, a zase musí padnout k zemi, kroužíc věčně.“ Johann Wolfgang von Goethe
- Josef Čáp -
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PROPAGACE POLITICKÝCH STRAN, HNUTÍ
A USKUPENÍ V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH
DO ZASTUPITELSTEV 2018 V OBECNÍM
ZPRAVODAJI

J

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

LOUČOVICE BOULDEROVÉ

L

oučovice si většina sportovců spojuje s Čertovými proudy, což je jedna z nejtěžších přirozených slalomářských
tratí na světě, nebo s kuželkami. Loučovice mají pro sportovce ale ještě jedno lákadlo, a tím je Bouldering.
Na jihozápadním svahu kopce Luč (933 m. n. m.) je v lese
velké množství kamenů. Jsou to žulové bloky (dvouslídný
granit, pozn.red.) různé velikosti, od dvoumetrových „kamínků“ po osmimetrové skalky. A právě na nich lze nacvičovat disciplínu nazývanou BOULDERING.
Boulderovat na Luči se začalo v roce 2003, kdy oblast objevili horolezci z Vimperka. Postupně se přidávali lezci z
celých Čech a v posledních osmi letech i lezci ze sousedního Rakouska.
Celá oblast Loučovic je rozdělena do 17 sektorů a je zde
vylezeno a zaznamenáno již více jak 850 boulderů. Podle
obtížnosti jsou na kamenech označeny malými barevnými
šipkami.
Od roku 2005 se v Loučovicích pravidelně schází boulderisti na soutěžní akci nazývané FBF (Film boulder festival). A místní obyvatelé si mohou v době konání akce
(vždy jeden víkend v září) vyzkoušet lezení na mobilní horolezecké stěně v parku vedle restaurace Sparta.
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propagace a tato cena je neměnná a platná pro všechny,
kteří této možnosti využijí. Tato částka musí být uhrazena
nejdéle do 10. srpna 2018! Propagace bude nadále označena jako placená inzerce a redakce se zříká veškeré zodpovědnosti za uvedený obsah. Redakce si vyhrazuje právo
propagaci neotisknout, pokud bude v rozporu s platnými
zákony ČR.
Propagace musí být ve formátu PDF, PNG nebo JPG, velikosti A4, rozlišení nejméně 300 DPI.

- redakce Těm, kteří si chtějí bouldering vyzkoušet v přírodě, stačí
jen lezecké boty (tzv. lezečky) a matrace (tzv. bouldermatka), která v případě pádu zabrání vážnějšímu zranění. Samozřejmě je lepší nebýt na kamenech v lese sám. Zvláště,
lezete-li do větších výšek!
V letošním roce bychom rádi vydali boulderového průvodce „LOUČOVICE bouldering“. Zhruba na 220 stranách
bude 550 fotek kamenů s naznačeným směrem a názvem
každé cesty. Prodejem chceme přilákat do Loučovic další
lezce. Mohou přijet s celými rodinami na dovolenou, nebo
jen na víkend. A jsem si jist, že v regionu Lipenska se nudit
nebudou.

Bouldering je lezecká disciplína provozovaná bez
lana na malých skalních blocích nebo nízkých skalách několik metrů nad zemí. V současnosti získává velkou popularitu hlavně u mladých lidí. Mimo
jiné i díky své nenáročnosti na vybavení, relativní
bezpečnosti a motivační atmosféře při lezení ve
skupině přátel. Název pochází z anglického slova
boulder („balvan“).

- časopis Lipensko - Petr Schwarz -

Průkopníky boulderingu
se stali Britové v 80. letech 19. století. Původně
byl však bouldering pouze
jako součást tréninkového
plánu horolezců, to znamená jako příprava na náročnější výstupy v horách.
Jako samostatnému sportu se boulderingu poprvé
začal věnovat v 50. letech
20. století John Gill, přední
anglický gymnasta, který
shledal „lezení po šutrech“
zábavným. Od té doby je
bouldering stále populárnější a cíleně se mu věnuje
stále více mladých lezců.
V roce 2001 se začalo pravidelně konat mistrovství
světa v boulderingu. V
roce 2020 bude dokonce
na Olympijských hrách v
Tokiu součástí lezeckého
sportu! I v Čechách vznikají sportoviště, kde jsou
postavené kryté stěny určené jen pro bouldering.
Seznámit se s ním tedy
můžete i v Českých Budějovicích na stěně Lanovka,
nebo v Sezimově Ústí na
stěně Wall club.
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RODINNÁ STÁJ HLÁSÍ NOVÉ PŘÍRŮSTKY
Rodinná stáj Coyote Black se rozrostla nejen o dalšího
sportovního koně, ale především zde můžeme přivítat po
téměř ročním čekání, dvě krásná hříbátka, která se právě
narodila. Představujeme Vám Eliota, který se narodil 21.
6. 2018 ve 21.30. Má obě modré oči a maminku i tatínka
nezapře, čistý původ irského coba. Kornélie se narodila 4.
7. 2018 v 00.43. Tato krásná klisnička, je potomkem maminky hucula a tatínka má stejného jako Eliot. Její maminka měla po porodu velmi těžké komplikace, proto jsme
obzvláště rádi, že jsou všichni v pořádku, zdraví a v plné
síle. Pokud se chcete pokochat pohledem na dovádějící
hříbátka, určitě se přijďte podívat, vstupné: dobrá mrkev.
- Rodinná stáj Coyote Black - foto: Vladimír Romof ml. -

NOVÝ WEB PRAKTICKÉHO LÉKAŘE V LOUČOVICÍCH

www.drbenc.cz
/aktuality, online rezervace, e-recept a plno dalších informací/
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NA KAŽDÉM ZÁLEŽÍ
Naše obec je obklopena skutečně nádhernou přírodou,
hlubokými lesy a divokou řekou Vltavou, která v horkých
měsících ochlazuje zdejší mikroklima, a díky tomu je v Loučovicích relativně čistější vzduch, jehož kvalitu nám mohou jiné obce a města jen závidět, a to i navzdory zvýšené
prašnosti, která pochází z místní teplárny. Ale i tady dochází k posunu a výraznému zlepšení, jemuž napomáhají
různá technologická opatření, jako je kupříkladu zvlhčování či vybudování zeleného izolačního pásu atp.

Jako zajímavost bych uvedl tzv. reflex úspory kyslíku. Ten
spočívá v tom, když se obličej ponoří do studené vody, tak
u 25 procent lidí se zpomalí jejich srdeční frekvence. K
tomu dojde jen za předpokladu, že je voda chladnější než
21 °C, přičemž do vody musí být ponořena výhradně tvář,
nikoliv jiná část těla.
Když už teď víme, jak je kyslík pro nás důležitý, měli bychom cosi málo o něm vědět, respektive odkud a z jakých
zdrojů pochází, pakliže jeden člověk v průměru spotřebuje
360 litrů kyslíku za den.

O tom, že čisté ovzduší je v dnešních časech nespornou
vzácností, to dokládají naměřené hodnoty s vysokými
koncentracemi prachu či benzenu, a to je u benzo[a]pyrenu obzvlášť znepokojující zjištění, protože tento aromatický uhlovodík je silně rakovinotvorný.

Konkrétně tady u nás na Lipensku, jsou nejvýznamnějším
zdrojem tohoto životadárného plynu, všudypřítomné lesy
a rostlinstvo. Jen pro představu, aby všichni věděli, tak jeden hektar zdravého lesa denně vyprodukuje 10 tun kyslíku, což je 700 000 litrů oxygenu (kyslíku).

Představte si, že jeho výskyt byl v ČR (v roce 2005) zaznamenán na 21 monitorovacích stanicích. Benzo(a)pyren
proniká do krevního řečiště, kde kromě jiného zapříčiňuje
choroby srdce, včetně nejrůznějších zhoubných onemocnění. Tudíž v porovnání s Ostravskem nebo severními Čechami, žijeme bez nadsázky v poklidném a průmyslem nedotčeném regionu.

Stromy jsou tudíž pro ovzduší nezbytným elementem,
protože zachytávají jedovaté zplodiny, jemné částice prachu atd. Jediný akr stromů dokáže každoročně z atmosféry odebrat na 13 tun různého prachu, což je úctyhodné
jak příroda efektivně funguje, o to víc bychom se měli zamyslet nad tím, jak se naše civilizace k tomuto zelenému
bohatství a pilíři života, trestuhodně chová – JAK TO VNÍMÁTE VY?

Jde o to, že místní obyvatelé si často neuvědomují, v některých extrémních případech ani neváží toho, že je zdejší
ovzduší čisté a průmyslem nekontaminované, navíc s vysokým obsahem kyslíku, který pochází z českých luhů a
hájů, konkrétně z těch šumavských. Pozastavme se proto
na chvíli u kyslíku, poněvadž bez tohoto elementárního
plynu by většina živých organismů nemohla existovat.
O tom co dýcháme, je dobré cosi málo vědět
Ve vzduchu je přítomno 20 – 21 objemových procent kyslíku. Měli bychom tedy vědět, že ve stresových situacích
spotřebovává lidský organismus mnohem více kyslíku,
oproti klidovému stavu.

Kdo nic neví, musí věřit všemu
Až tedy půjdete někdy do lesa na procházku, vzpomeňte si
na stromy, o které v důsledku globálního oteplování a lidské nenasytnosti, nenávratně přicházíme! Věřím tomu, že
i stromy mají svou duši, a tak se k nim podle toho chovejme, nikoliv jako k obyčejnému palivu či stavebnímu materiálu, ale jako k živoucí entitě, která je základem veškerého
pozemského života.
Každopádně, stromům i sami sobě můžeme nejvíce pomoci, když je otopné období, při němž se často stává, že
někteří místní spoluobčané z nějaké příčiny, buď vědomě
či nevědomě, spalují PET lahve, časopisy, krabice od mléka atp., tedy veškeré obaly patřící do veřejného systému
odstraňování odpadů.
Z takového odpadového materiálu, pak v kotlích na pevná paliva vzniká velice nebezpečný toxický kouř, jenž přes
zimu ve vegetativním klidu zatěžuje stromy, ale především
ovzduší, které rezonuje s naším zdravím a psychickou pohodou, protože není vůbec jedno, co jíme a pijeme, natož
potom dýcháme! V tomto směru je důležité,
abychom si zametli před vlastním prahem, protože sebereflexe je cesta k rozvoji a nápravě.
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Tříděním k lepšímu ovzduší
Co tím chci říct? Když budeme všichni svědomitě třídit komunální odpad, což je nutný krok vedoucí k stoprocentní recyklaci a likvidaci odpadů, nebudou se produkované
obaly, nikde ukládat ani spalovat, nebudou nám znečišťovat životní prostředí a také domov, v němž žijeme. Za odměnu dostaneme čistý vzduch, a to je lék nad léky!
Myslím si, že všichni chceme dýchat čistý (neznečištěný)
vzduch, neboť toto je výsostné právo člověka a všech živoucích organismů, tak proč by kvůli nezodpovědnému
přístupu několika málo jedinců, popřípadě nevědomosti,
nebezpečné obaly měly končit na domácím topeništi (?),
v němž se recyklovatelný materiál promění na bezcenný
popel a nebezpečné exhalace, jež jsou příčinou globálního
oteplování způsobeného člověkem.
Rád bych věřil tomu, že budete s výše uvedenými názory
souhlasit, ještě lépe, pokud vás obdobná snaha přiměje ke
změně chování, neboť - NA KAŽDÉM Z NÁS ZÁLEŽÍ! Jako
doplnění bych dodal - upřesnil, že v naší obci máme k dispozici barevné kontejnery, které umožňují třídění jakéhokoliv odpadu.
„Teprve až pokácíte poslední strom, až otrávíte poslední
řeku, až ulovíte poslední rybu, přijdete na to, že se peníze
nedají jíst. (proroctví indiánského kmene Cree)“
DO KONTEJNERU NA PAPÍR PATŘÍ:
• noviny
• reklamní letáky
• knihy, časopisy
• rozložené krabice
• lepenky, kartony
• jiný neznečištěný papír
DO KONTEJNERU NA PAPÍR NEPATŘÍ:
• znečištěný papír
• papírové obaly kombinované s plasty a kovovými fóliemi
• samopropisovací papíry
• obvazy, pleny
• papírové kapesníčky, ubrousky
DO KONTEJNERU NA PLAST PATŘÍ:
• plastové obaly
• PET lahve stlačené
• fólie – čisté
• prázdné kelímky od jogurtů, tuků a dalších
• potravin
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•
•
•
•

plastové obaly od drogistického zboží
polystyren
ostatní plastové předměty (hračky, květináče apod.)
nápojový karton, pokud je kontejner označen samolepkou „nápojové kartony“

DO KONTEJNERU NA PLAST NEPATŘÍ:
• textilie z umělých vláken
• linolea
• guma, molitan
• nádoby od léčiv
• výrobky z PVC
• plasty znečištěné oleji a chemickými látkami
• plasty s příměsí jiných materiálů (videokazety, kabely)
DO KONTEJNERU NA SKLO PATŘÍ:
• sklo barevné a bílé (mléčné)
• sklo čiré
• lahve od nápojů
• čiré lahve od nápojů
• skleněné předměty
• čiré lahve od nápojů
• zavařovací sklenice (prázdné)
DO KONTEJNERU NA SKLO NEPATŘÍ:
• porcelán
• keramika
• kamenina
• žárovky, zářivky
• zrcadla
• automobilová skla
• sklo s drátěným výpletem
• televizní obrazovky
• počítačové monitory
DO KONTEJNERU NA NÁPOJOVÝ KARTON PATŘÍ:
• krabice od džusů
• krabice od vína
• krabice mléka a mléčných výrobků
DO KONTEJNERU NA NÁPOJOVÝ KARTON NEPATŘÍ:
• „měkké“ sáčky (například od kávy a různých potravin
v prášku)
• nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin

- Josef Čáp -

PRAHA – MALÁ STRANA
Jednodenní autobusový výlet pro seniory
Termín: 6. 9. 2018 (čtvrtek)
Odjezd: v 6.45 hod od Obecního úřadu Loučovice (6.30 hod sraz v Senior klubu)
Návrat: cca 18 - 19 hodin
Navštívíme Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České
republiky. Sídlo sněmovny se nachází na Malé Straně v Praze 1,
ve třech blocích domů a paláců v oblasti mezi Malostranským a
Valdštejnským náměstím, kolem ulic Sněmovní a Thunovská.
Prohlídka je zdarma a je doplněna odborným výkladem,
zaměřeným na funkce a činnosti Poslanecké sněmovny, na
historii českého parlamentarismu a architekturu a historii
sněmovních budov.

Po prohlídce je možnost poobědvat v jídelně Poslanecké sněmovny ČR.
Od 13.00 hod budeme pokračovat na společnou prohlídku po Malé straně. Projdeme se po Karlově mostě,
půjdeme přes Alšovo nábřeží směr Mánesův most. Navštívíme Valdštejnskou zahradu atd. Plán Prahy 1 –
Malá strana dostane každý účastník ráno v den odjezdu v Senior klubu Loučovice.
Následuje odjezd směr Loučovice cca v 15.30 hod.

Zájemci se mohou přihlásit k účasti na výlet na Obecním úřadě Loučovice, vhozením přihlášky do poštovní
schránky Senior klubu v přízemí budovy čp. 51. Přihlášky jsou k dispozici na vstupních dveřích seniorského
klubu (v přízemí budovy OÚ Loučovice) nebo na webu obce www.loucovice.info, pod sekcí pečovatelská
služba (Senior klub).
Organizační zajištění a dotazy:
Mgr. Pavla Vachová tel: 601 349 663 (v pracovní dny v době od 8 – 10 hodin)
nebo e-mail: pecovatelky@loucovice.info

Přihlášky budou přijímány do 20. 8. 2018 nebo do naplnění kapacity autobusu.
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INFO ZE ŠKOLY
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA

dovat cestovní ruch v Třeboni, jeden potravinářskou vý-

STŘEDNÍ ŠKOLY

robu v Soběslavi. Jedna žákyně se chce vyučit kadeřnicí a

Prázdniny se přehouply přes svou polovinu a naše již bývalé deváťáky budeme v duchu vyprovázet na střední školy.
Přes všechny průšvihy žáků to byla při celkovém pohledu
na všechny bývalé deváté třídy jedna z lepších tříd. Také
výběr středních škol odpovídá celkem dobře zájmům jednotlivců. Více jak 80% žáků nastoupí do oborů s maturitní
zkouškou, zbytek pak na učňovské obory.

jedna chce být kuchařem-číšníkem.
Jsme rádi, že zejména zájemců o obor kuchař-číšník po létech ubylo ve prospěch perspektivnějších oborů a že se
naši dva žáci neztratili ani u zkoušek uměleckých oborů s
talentovou zkouškou. Oba byli přijati. Budou studovat grafický design a uměleckořemeslné zpracování dřeva. Rovněž máme radost z toho, že dva žáci našli dostatek sil na
to, aby přes opakování jednoho ročníku v minulosti požádali ředitele školy o možnost dokončit devátou třídu a tím
získat základní vzdělání. Oba byli úspěšní, mohli si vybírat
ze širší škály oborů a oba byli přijati hned v prvním kole
přijímacího řízení do učňovských oborů.
Přejeme všem našim absolventům, aby se dobře „zapsali“
hned na počátku a všichni svá studia na vybraných školách
skutečně úspěšně dokončili.

Skladba výběru škol také odpovídá více tradičnímu pohledu. Čtyři žáci půjdou studovat gymnázium – tři v Českém

VELKÝ ÚSPĚCH NAŠEHO ŽÁKA

Krumlově a jeden v Českých Budějovicích. Jedna žákyně
nastoupí ke studiu oboru požární ochrana. Po létech, kdy

V závěru školního roku jsme obdrželi zcela výjimečnou

jsme neměli žádného zájemce, nastoupí hned tři žáci do

zprávu. Žák naší 5. třídy Matyáš Velfl dosáhl ve své kate-

perspektivních elektrooborů mechanik elektrotechnik v

gorii v matematické soutěži Klokan takového počtu bodů,

Hluboké nad Vltavou, tři žáci se pak budou věnovat studiu

že skončil v celorepublikovém měření na nádherném tře-

informačních technologií a elektrotechniky se zaměřením

tím místě. Jak sám říká, většinu příkladů spočítal a u ně-

na počítače ve Velešíně, kde naši loňští deváťáci v uplynu-

kolika musel nejpravděpodobnější výsledek odhadnout.

lém školním roce patřili mezi špičku svých tříd. Dva žáci

Velmi mu i touto cestou gratulujeme a děkujeme za repre-

nastoupí ke studiu zemědělských oborů – mechanizace a

zentaci naší školy.

služby, druhý bude opravářem zemědělských strojů, jeden
nastoupí na stavební průmyslovou školu, dva budou stu-
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- ZŠ a MŠ Loučovice -
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DĚTSKÝ KOUTEK
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Č. BUDĚJOVICE – LIPNO N. V. A ZPĚT

Dakarem
po Lipence

výlet historickým vlakem

Vyjeďte si s námi o prázdninách
neobvyklým vlakem po unikátní
trati, která vede šumavskou
divočinou podél Vltavy.
Co nás čeká
• jízdy otevřeným vozem přezdívaným
„Dakar“

• autentické pohledy na Čertovy proudy
• termíny jízd: každou středu a sobotu
od 7. 7. do 22. 8.

DALŠÍ INFORMACE

www.cd.cz/jiznicechy
www.cd.cz/nostalgie

červenec–srpen 2018
JÍZDNÍ ŘÁD
Jede ve středu a v sobotu od 7.7. do 22.8.2018
TAM

STANICE

ZPĚT

8:34

České Budějovice

17:28

9:29

Rybník

16:33

9:42

Rybník

16:23

9:54

Rožmberk n. Vlt.

16:12

I

Herbertov

16:09

I

Těchoraz

16:05

10:02

Vyšší Brod klášter

16:01

10:34 12:34 14:34

Vyšší Brod klášter

11:53 13:24 15:53

10:39 12:40 14:40

Čertova Stěna

11:48 13:19 15:48

10:47 12:47 14:47

Loučovice

11:40 13:11 15:40

10:51 12:51 14:51

Loučovice zast.

11:36 13:07 15:36

10:53 12:53 14:53

Lipno nad Vltavou

11:33 13:04 15:33

JÍZDNÉ
• platí běžný tarif ČD • karta hosta LipnoCard - sleva 1+1 zdarma

PARTNEŘI AKCE
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HISTORIE
PŘEDNÍ VÝTOŇ DÍL 1.: POUSTEVNÍCI Z
HEURAFFLU

Heuraffl je první písemně doložený název dnešní Přední Výtoně a v němčině je tento název používán dodnes.
Různí autoři kladou příchod poustevníků do Heurafflu již
do roku 1357. V té době začalo intenzivní osidlování pravého břehu Vltavy, o čemž svědčí urbář z roku 1379, kde
je poprvé písemně připomínána většina osídlení na území dnešní obce Přední Výtoň. Profesor Augustin Sedláček
píše: „Rožmberkové založili několik klášterů na panstvích
svých, dva v Krumlově a třetí pro poustevníky sv. Pavla na
poušti Vítkova Hrádku blízko Frymburka na Výtoni (Heuraffel).“ Všimněme si výrazu „na poušti Vítkova Hrádku“, což
znamená na pusté krajině tohoto panství. Také německý
historik Přední Výtoně Oswald Sonnberger píše o pusté
krajině.
Německý název „Heuraffl“ znamená v překladu „lesní chýše.“ Poustevnický řád sv. Pavla vedl zcela nenáročný život
v naprosté odloučenosti od ostatního světa. V každém
případě v roce 1384 založili Jan a Petr z Rožmberka „v lesích pod Frymburkem šest cell a kapli pro poustevníky sv.
Pavla, kde se říkalo Heuraffl, a dali k tomu plat dvou kop z
rychty a cla z městečka Frymburk“. Encyklopedie českých
klášterů upřesňuje: „Bratři Petr a Jan z Rožmberka darovali roku 1384 eremitům kapli sv. Pavla a šest cell, ležících na
odlehlém místě v šumavských hvozdech. Nadání potvrdil
roku 1389 pražský arcibiskup Jan z Jenštejna.“
Řád eremitů vznikl v roce 1250 sloučením dvou starších
skupin uherských poustevníků. V Čechách vznikaly již v
době předhusitské jednotlivé poustevny a poustevnické
osady hlásící se ke vzoru prvních eremitů. Nejvýznamnější
poustevna byla tehdy v Přední Výtoni čili Hejrově. Řádovým oděvem eremitů byl hábit (oděv sahající až ke kotníkům) z bílého sukna, škalpulíř (pruh látky, který se navléká
na hábit) s cingulem (provaz, kterým se hábit stahuje) a
kapucí (pokrývka hlavy) téže barvy. Ne každý eremita do-
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držoval požadavek plnovousu.
Znakem eremitů byli dva lvi opírající se předními tlapami
o palmu, na které sedí havran. Řádovým sídlem byl klášter
sv. Vavřince u Budína; řád postupoval proti proudu Dunaje
a od této řeky se vší pravděpodobností byl uveden v Heuraffl. V tomto řádu byli nejen poustevníci mniši (cierici monachi), ale i laičtí bratři. Vracíme-li se k pojmu „cell“, jedná
se o obytnou část určenou jednomu poustevníkovi. Šest
cell tedy znamená, že zde bylo od počátku šest poustevníků - mnichů eremitů. V knize Heuraffl im Böhmerwald
stojí že: „Petr II. z Rožmberka byl proboštem svaté kaple
na Pražském hradě a zemřel 16. listopadu 1384. Jeho bratru Janu leželo blaho mladé poustevny, která se nacházela
v jeho lesích, na srdci.“
Poustevníci z Heurafflu se stali velmi brzy známými, o čemž
svědčí i nadace humpoleckých měšťanů Haska a Jakuba z
roku 1385. Roční úrok dvou kop pražských grošů měl být
frymburským rychtářem vyplácen „ve dvou stejných splátkách v sousedství žijícím poustevníkům.“ Tato smlouva
byla potvrzena Janem z Rožmberka 8. června 1385. Jan z
Rožmberka 11. srpna potvrdil závěť, a když 1. září 1389 zemřel, poustevníci z Heurafflu dostali „pozemky, na kterých
stálo osídlení poustevníků včetně okolních pasek a úrok
ve výši šesti kop pražských grošů, vyplácených z pokladny
hradu Rožmberk stejným dílem na svátky sv. Galussi a sv.
Georga. Peníze byly předány převoru Hodykovi nebo jeho
následníkovi s doporučením frymburského faráře“. Ze závěti Jana z Rožmberka je zřejmé, že v roce 1389 byl představeným poustevníků v Heurafflu převor Hodyko, který
zemřel v roce 1416. Pražský arcibiskup Jan z Jenštějna 29.
září 1389 potvrzuje trvání poustevny v Heurafflu a připojuje ji k českému, tedy pražskému arcibiskupství. Toto
potvrzení bylo zřejmě vynuceno blízkostí premonstrátů v
rakouském klášteře Schläglu, který měl fary v nedalekém
Frymburku a v Rychnůvku. Premonstráti a eremité vedli
spor o udělení odpustků. Pravděpodobně v letech 1423 až
1425, kdy husitská vojska táhla krajem a vypálila nedaleký
rakouský Haslach, „se svými divokými hordami v Heurafflu
dílem zabili a dílem zde žijící poustevníky vyhnali.“ To je
psáno v eremitní frymburské farní kronice.
- Loučovice-Historie.cz - archiv F. Schussera -

Vyšší Brod,
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PŘIDEJTE SE K NÁM

ÁVY
R
P
Z
ELU
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ZE

Strojírenská společnost ENGEL je světovou jedničkou v produkci vstřikovacích lisů. Naše stroje umí zpracovat plast
– vyrábí zubní kartáčky, obaly chytrých telefonů, hračky a řadu dalšího. Přidejte se k nám a staňte se členem týmu
nadnárodní společnosti. Hledáme zodpovědné, pracovité a týmové kolegy či kolegyně, kteří s námi potáhnou za jeden
provaz v dynamicky se rozvíjejícím závodě v Kaplici.

VOLNÁ MÍSTA
ELEKTROMECHANIK
Co Vás na této pozici čeká?
•
•

Splňujete naše požadavky?

• manuální práce
osazování a zapojování strojních rozvaděčů
příprava rozvaděčů a materiálu pro výrobu
• práce dle výrobní dokumentace

vzdělání v elektro oboru (vyhl. 50/1978 Sb.
výhodou) • manuální zručnost, fyzická
zdatnost • samostatnost, zodpovědnost
• ochotu pracovat ve dvousměnném režimu
•

OBSLUHA CNC OHRAŇOVACÍHO LISU
Co Vás na této pozici čeká?

Splňujete naše požadavky?

kompletní obsluha ohraňovacího lisu
Trumpf včetně nastavení parametrů stroje
a nástrojů • zajištění pravidelné údržby
stroje a nástrojů

SŠ vzdělání v oboru obráběč kovů,
programátor CNC strojů či mechanik seřizovač
• velmi dobrou znalost technické dokumentace
• základy CNC programování, praxe
na ohraňovacích lisech
•

•

SVÁŘEČ
Splňujete naše požadavky?

Co Vás na této pozici čeká?
•
•

svařování plechových dílů a kovových
konstrukcí pro stroje ENGEL
• práce dle technické dokumentace

vyučení v technickém oboru (zámečník, klempíř,
instalatér, opravář zemědělských strojů)
• znalost svařování metodou CO2, případně
elektrodou • schopnost číst technickou
dokumentaci • spolehlivost a fyzická zdatnost
• ochota pracovat ve třísměnném provozu

NABÍZÍME:

Zuzana Vendlová • zuzana.vendlova@engel.at • +420 380 386 784
Karolína Šafková • karolina.safkova@engel.at • +420 380 386 736

fb.com/ENGELCZkariera
www.engel.cz

