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SOUTĚŽ
Spolu s našimi partnery jsme
si pro Vás připravili velkou
vánoční soutěž o hodnotné
ceny. Věříme, že nebudete
váhat se do soutěže zapojit
a získat tak šanci vyhrát jednu z našich cen. Otázka není
nikterak těžká a odpověď na
ni najdete i v tomto vydání
zpravodaje.
Zároveň také velmi děkujeme partnerům naší soutěže
za skvělou spolupráci.
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Téma:
Výpadek elektrické energie
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Vážení čtenáři...
Máme před sebou poslední měsíc roku
2017 a to znamená, že se nám pomalu blíží
pro mnohé nejkrásnější čas, čas vánoční.
Většina lidí také začíná bilancovat, co se jim
povedlo nebo nepovedlo v uplynulém roce,
a co by rádi v roce nadcházejícím změnili,
zažili apod. Za mě osobně jsem nejvíce rád,
že se povedla v naší obci obnovit tradice
zpravodaje a věřím, že se stal součástí Vašeho zájmu. Jako poděkování jsme spolu s
našimi partnery pro Vás připravili soutěž o
zajímavé ceny a mohu prozradit, že začátkem nového roku připravujeme rozšíření
zpravodaje o další rubriky a že se nám tedy
rozroste na 20 stran.
Další celkem podstatnou novinkou, kterou
bych nerad opomenul je to, že distribuci
zpravodaje nám již nezajišťuje Česká Pošta, ale roznášku má od listopadu na starost
OÚ Loučovice. Proto při jakýchkoliv problémech s roznáškou již nekontaktujte pracovníky pošty, ale přímo OÚ.
Přeji Vám šťastné a veselé Vánoce a úspěšné vykročení do roku 2018.
František Fazekas

BLAHOPŘÁNÍ
V prosinci oslaví své krásné jubileum
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ČÍŽ LADISLAV
FREUDENSCHUSS ALBERT
HNÁT JAN
VÁCLAVÍK KAREL

		
Všem výše uvedeným přejeme vše nejlepší, plno
životních radostí a mnoho dalších let spokojeného
života.
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NOVINKY Z OBCE
TECHNICKÉ SLUŽBY – PODZIMNÍ PRÁCE

V

elké poděkování patří zaměstnancům technických služeb naší obce, kteří se krom běžné práce také velkou
měrou podíleli na probíhající rekonstrukci prostor lékárny
a bývalého kina. Zaměstnanci tyto prostory vyklidili, aby
je mohli předat k dalším úpravám. V prostorách lékárny
se začátkem listopadu započalo se stavebními úpravami.
Co se týká prostor bývalého kina, tak momentálně je na
řadě revize elektroinstalace a příprava pro umístění nové
technologie. Naší obci se také nevyhnula vichřice Herward, která opět lámala stromy a způsobila další škody, a
tak přichystala pracovníkům technických služeb další práci
navíc, při odstraňování jejích následků.

nování nájezdů. S touto rekonstrukcí se také vyrojily otázky na rekonstrukci mostu betonového, který se nachází u
hřiště. Zde bychom Vás chtěli informovat, že i tady se do
budoucna plánuje s jeho rekonstrukcí. Momentálně je vypracovaná studie na jeho opravu a rozšíření na dva jízdní
pruhy. Celkové náklady jsou odhadovány na cca 13,5 milionu Kč. V současné době se především řeší financování
této rekonstrukce.
- František Fazekas -

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

TŘÍDĚNÍ ODPADU SE NAŠÍ OBCI VYPLATÍ

Z

a období od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017 získala obec
Loučovice odměnu ve výši 42 656,- Kč od společnosti
EKO-KOM, a.s. za třídění odpadu. Celkem bylo v naší obci
vytříděno 19,750 tun odpadu (6,990 tun papíru, 4,016 tun
plastů, 5,890 tun skla, 2,730 tun kovu a 0,124 tun nápojových kartónů). Tříděním odpadů tedy pomáháte nejen
životnímu prostředí, ale také obci, ve které žijeme.
Díky dlouhodobé spolupráci průmyslu, obcí a měst v systému EKO-KOM při rozvoji systému třídění a recyklace obalových odpadů, se podařilo dosáhnout stavu, kdy své odpady třídí více než 72 % občanů České republiky. Děkujeme.
- EKO-KOM, a.s. -

- František Fazekas -

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

REKONSTRUKCE DŘEVĚNÉHO MOSTU

-2i0fok%ální 21
mult
čočky

le
s vámi t

Náměstí 47, Kaplice

D

opravní omezení si vyžádala rekonstrukce povrchu
dřevěného mostu, která probíhala v první polovině
listopadu. Došlo zde k výměně dřevěných trámů a vybeto-

tel.: 725 326 058
Po - Pá 8:00 - 11:15, 12:00 - 16:30, So 9:00 - 11:30

www.zlatafontana.cz
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PĚVECKÝ SBOR SLAVÍČEK

S

rdečně Vás zveme na tradiční Vánoční vystoupení sboru Slavíček, který v letošním roce slaví 10 let své existence.
Jsem ráda, že touto cestou můžeme přinést všem, kteří si
nás přijdou poslechnout, trochu té předvánoční atmosféry a popřát krásné prožití svátků a šťastné vykročení do
Nového roku.

13.12.2017 - od 18:00h na obecníakci Česko zpívá koledy
19.12.2017 - od 17h Vánoční koncert sboru v kostele sv.
Prokopa v Loučovicích
22.12.2017 - na obecní akci Živý Betlém.

- Monika Slabihoudová -

Prosincový program:
12.12.2017 - od 13:30 Koncert pro seniory v domově pro
seniory v Loučovicích
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Srdečně vás zveme na
SETKÁNÍ S OBČANY, KTEŘÍ ODEŠLI
DO STAROBNÍHO DŮCHODU.
Vánoční společné posezení proběhne
ve čtvrtek 7. 12. 2017
od 17 hodin v DK Loučovice,
kde pro Vás bude připraveno malé
občerstvení a posezení s hudbou.
Předpokládaný konec je ve 20.00 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Ing. Jan Kubík
starosta Obce
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KILIÁN V NOVÉM

H

otel Kilián je více jak 25 let jedním z nejznámějších hotelů na jihočeské Šumavě s dlouholetou pověstí.
Aby se zachovala tato pověst a hotel mohl dále pokračovat, přejeme si dát hotelu novou duši a srdce v unikátním
muzikálním stylu, ať již luxusním ubytováním, nezapomenutelnou atmosférou ve stylu muziky, či novým jídelním
lístkem s vynikající kuchyní a množstvím muziky.

Chcete zorganizovat narozeninovou oslavu, či jinou akci?
Nebo zajít na skvělou večeři, užít si nezapomenutelný večer a jen tak poslechnout při skleničce muziku? Tak jste
správně v hotelu Kilián.
Jsme připraveni si s Vámi domluvit i osobní schůzku. Káva
je pro Vás u nás vždy připravena.

Oficiální otevření HOTELU KILIÁN 25.12.2017
Těšíme se na Vás.
Andrea a Jeroen
www.hotelkilian.cz
FB: Hotel Music restaurant Kilian
Tel.: 731 565 315

Skvělý hotel a nově zrekonstruovaná unikátní Music restaurace a Music bar, kde budou pořádány pravidelné večerní akce s živou hudbou, nabízí vřelé přivítání a příjemnou atmosféru.

Silvestrovský večer
Přijďte s námi strávit nezapomenutelný Silvestrovský večer 31.12.2017 a příchod Nového
roku 2018 v nově zrekonstruované restauraci v unikátním muzickém stylu a v originálním Rock ’n’ Roll dancing sálu hotelu Kilián. Silvestrovský večer začíná v 19 hodin a
pokračuje do ranních hodin.
Bližší info a rezervace na www.hotelkilian.cz nebo 731 565 315
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VÝSLEDKY JAKO NA HOUPAČCE
Výsledky stolních tenistů Vyššího Brodu se od poloviny
září vyznačují značnou nevyrovnaností. Vynikající, excelentní výkony střídají nečekané prohry. Zatímco kluci drží
v celku vyrovnanou výkonnost, s holkami je to někdy na
zbláznění.
Eva Pokorná hraje ve třinácti letech druhou ligu žen. Se
sedmdesáti procentní úspěšností se stala výraznou oporou Unionu Plzeň. Na republikové bodovačce v Ostravě
se však horko těžko zachraňovala v elitní A skupině. Prohrála zde s Hromiakovou ze Sokolu Plzeň 5 a týden nato
ji v ligovém zápase smetla jak drobky ze stolu. Evička se
na jednu sezónu stala členkou El Nina Praha. Pravidelně
jednou až dvakrát v měsíci jezdí trénovat do Prahy. Péče
reprezentačního trenéra juniorek Tomáše Vrňáka a Petra
Kauckého je znát na první pohled. Jen si obě strany, tedy
trenéři/hráčka, potřebují vyladit pojmy o kterých je právě
řeč. Vlastně oba trenéři nezávisle na sobě opakují stejnou
větu:
,, V roce 2019 je juniorské Mistrovství Evropy. Potřebujeme pracovat s co největším počtem talentovaných hráček
a kde je napsáno, že tam nebude hrát právě Evička“.

Tereza Levaiová a Andrea Petrů

To Andrea Petrů si po nezdaru v Praze dokonale spravila
chuť, když vyhrála svůj první krajský bodovací turnaj mladších žákyň na Orlu ČB. V Havířově měla jasný cíl. Dojít minimálně do semifinále turnaje B. Nepovedlo se a trenér
Mleziva, si v tu chvíli začal dělat starosti, kde že se v letní
přípravě stala chyba. Jenže druhý den v Ostravě v kategorii starších žákyň Andy podávala výkony, jež zvedaly diváky
ze sedadel. Po první ustrašené prohře a důrazné domluvě,
Andrea porazila hned tři papírově daleko silnější hráčky
a bylo po pochybnostech. Například Štěpánka Vrzalová
z Hluku, úspěšně startuje v ligových soutěžích. Vítězství
nad touto špičkovou hráčkou vzbudilo značnou pozornost
trenérů z konkurenčních klubů.
Třetí místo ve starších žákyních na krajském turnaji v
Soběslavi snad dodá této talentované sportovkyni na příští republice v Blansku dost sebevědomí, aby se mohla vrátit tam, kam patří.
Stejně tak Tereza Levaiová. V sobotu v Ostravě fenome-

nální výkon a postup do hlavní soutěže mezi dorostenkami, což se mimochodem nepovedlo například Evě Pokorné. Hned druhý den na to výpadek a třetí, nepostupové
místo v kvalifikační skupině žákyň. Když však hráčka dokáže zahrát tak vynikající zápas, znamená to, že je v jejích
silách podobný výkon zopakovat a později i překonat. Jen
se s ní musí více a více pracovat.
V celku vyrovnané výkony v poslední době podávají Šárka
Procházková s Andreou Meškánovou. Koho mají porazit,
toho až na výjimky porazí. Jen tomu všemu teď trochu
chybí více odvahy poprat se s favoritkami. V Soběslavi
skončila Meškánová mezi dorostenkami druhá a vyhrála
turnaj starších žákyň. Šárka si ze stejného turnaje dorostenek přivezla pohár za třetí místo.
Kluci hrají, na co mají a stále se drží mezi špičkou v Jihočeském kraji. Potěšitelný je výkonnostní vzestup devítiletého
Ondry Levaie.
Vyšebrodští však nehrají jen turnaje v juniorských kategoriích. A- tým bojuje o záchranu v Krajské soutěži mužů se
střídavými úspěchy. Nově bylo do Okresní soutěže dospělých přihlášeno B družstvo složené z dětí ve věku od devíti
do třinácti let. Vůbec si zde nevedou špatně. Pod vedením
trenéra Štefana Kuchty dospělé hráče pěkně prohánějí a
na kontě mají už tři vítězství.
Hned tři hráčky Vyššího Brodu figurují na druholigových
soupiskách. Pravidelně však hraje jen Eva Pokorná. Její
spoluhráčkou v Unionu Plzeň se stala během sezóny Andrea Meškánová, která na svůj první ligový start teprve
čeká. Jiná situace je u Šárky Procházkové. Už třikrát byla
vyzvána k ligovému startu za El Nino Praha B. Problém je v
tom , že ji nemá na ligu kdo odvézt.
Někdy je to těžké pro ambiciózního trenéra. Tlačit mladé
hráče do vrcholového sportu, pracovat bez ohledu na čas
a vydanou energii hráče i trenéra. Nakonec pracovitá a talentovaná hráčka zůstane doma a cenné zkušenosti, které
by v lize získala, spadnou do klína jiné, méně zdatné hráčce z Prahy.
- Pavel Mleziva -

Hledáme uklizečku do lázeňského
provozu (16-20 hod.) Lipno nad
Vltavou.
Kontaktní telefon: 774 149 818
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VELKÁ VÁNOČNÍ

SOUTĚŽ

TÉMA
VÝPADEK ELEKTRICKÉ ENERGIE

K

dyž dojde k nečekanému výpadku proudu, je to jistě
nemilá situace. Zákazník v tu chvíli volá na poruchovou
linku a dále mu nezbývá nic jiného než čekat, až elektřina
zase půjde. Naopak velmi napilno má v tu chvíli distributor elektrické energie. Co všechno musí zvládnout a jak
moc je to náročné? Pojďme na situaci nahlédnout z druhé
strany.

V roce 2015 došlo ke 28.262 poruchám. V roce 2016
jich bylo o 3.178 méně.

Výpadek proudu, který nelze doma vyřešit pouhým nahozením pojistek, je velká nepříjemnost. Člověk v tu chvíli
nezná příčinu výpadku, ani jak dlouho bezproudí potrvá.
Jediné, co může udělat, je zavolat na poruchovou linku.
Pak už nezbývá než čekat, až to někdo opraví. Ale kdo „ten
někdo“ je a co vše se od nahlášení poruchy stane?

zavolá zpět dispečerovi a ten danou lokalitu pomocí manipulací převede do normálního provozního stavu.
Porucha na vedení vysokého a velmi vysokého napětí
je indikována řídicími systémy dispečinků automaticky. Zákazník nemusí volat na poruchovou linku.
Horší situace nastává v případě, kdy se jedná o závažnější
poruchu, nebo poruchy většího rozsahu. V takové situaci
kontaktuje montér zpět dispečera, který povolává potřebné spolupracovníky, což je samozřejmě koordinačně velmi náročné. Nejsložitější bývá situace v případě kalamit,
kdy se pracovníci v terénu musejí vyrovnat na jedné straně s požadavkem odstranit vzniklé poruchy v co nejkratší
době, na druhé straně pracují v extrémně náročných podmínkách, kdy riziko vzniku úrazu je velmi vysoké. Při kalamitě způsobené námrazou anebo větrnou smrští se část
poruch vyskytuje i v tzv. lesních průsecích, kdy dochází
k praskání a padání okolních stromů na venkovní vedení
distribuční sítě. Odstraňování poruch v případě lokálních
povodní je epizoda sama o sobě – pracovníci se snaží čekat do poslední chvíle na vlastní bezpečné vypnutí zařízení
tak, aby podpořili probíhající protipovodňové aktivity, po
odeznění přívalových vod se musí následně zatopené skříně, trafostanice apod. vyčistit, vysušit a znovu uvést do
provozu.

Jednou z nejčastějších příčin poruch je spadlý strom do vedení.

Práce začíná na dispečinku, kde pracuje tým zkušených
pracovníků. Dispečink je v provozu nepřetržitě, poruchy
bohužel neznají víkendy či prázdniny. Práce dispečera je
tedy velmi náročná. A jak jeho denní práce vypadá? Dispečer, kterému je porucha nahlášena, musí situaci vyhodnotit a ihned ji začít řešit. Zjišťuje, kde přesně k poruše
došlo. Pak provede manipulace, aby odběratele (pokud
je to technicky možné) mohl napájet z jiného místa (jiná
trafostanice, linka, rozvodna). Zároveň povolává montéra,
který dojede na místo poruchy a situaci zhodnotí. Pakliže
se jedná o lehkou poruchu, kterou zvládne sám opravit,
je problém za chvíli vyřešen. Montér po skončení opravy

Na dispečinku pracuje tým zkušených pracovníků.

Jak poruchy vznikají?
Méně častá, ovšem ne zase tak výjimečná, je chyba na
straně třetí osoby. Nejednou se již stalo, že pracovník stavební firmy při opravě chodníku omylem překopl kabel,
nebo že do rozvodné skříně najel opilý řidič. Kuriozitou je
případ, kdy závěsný kabel prostřelil myslivec během honu.
Nejčastější příčinou poruchy je ovšem špatné počasí.
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Do vedení může uhodit blesk, nebo například vítr ulomí
větev, která poškodí vedení. Pakliže velmi nepříznivé počasí trvá delší dobu a poruch vzniká velké množství, nazýváme tento stav v předchozím odstavci zmiňovaným
výrazem kalamita, platná legislativa uvádí výraz „Kumulace poruch“. V takové situaci distributor svolává krizový štáb a zároveň povolává na pracoviště dispečery,
montéry a další techniky sloužící v režimu pohotovosti.
Opravy začínají u vedení vysokého a velmi vysokého napětí. Výpadek na této síti totiž postihuje nejvíce lidí. Na
nízkém napětí se pracuje následně.

Pro zajímavost: V České republice uhodí ročně na jednom kilometru čtverečním 2 až 8 blesků.

Jak E.ON ovlivňuje počet poruch?
Že je prevence důležitá, neplatí jen u lékaře, ale také v
energetice. Proto se společnost E.ON intenzivně zabývá
údržbou všech částí elektrického vedení a vyměňuje venkovní vedení za kabelové, které se ukládá pod zem.

Oba tyto kroky vedou ke snižování počtu poruch. Úplně
odstranit poruchovost se samozřejmě nikdy nepodaří.
„Větru, dešti ani jiným povětrnostním podmínkám poručit neumíme, a tak není v naší moci ovlivnit počet a rozsah poruch, které způsobuje nepříznivé počasí. Co však
v našich silách je a na čem intenzivně pracujeme, je preventivní údržba všech částí vedení. Daří se nám tak minimalizovat dopad škod a tím i méně znepříjemňovat život
zákazníkům.
Z jejich strany je ovšem nutné pochopení a dávka trpělivosti právě ve chvílích, kdy preventivní zásahy provádíme.
I když se snažíme o co nejnižší a nejkratší počet vypnutí či
přepnutí zákazníků k jiné rozvodně, musíme někdy proud
vypnout a zákazníka tak nechat bez energie. Věřte však,
že je to opravdu po nezbytně dlouhou dobu a pro dobro
věci. Na nových částech vedení totiž logicky vzniká méně
poruch. „Pro nás i pro zákazníka je lepší vypnutí proudu
v očekávané, předem avizované době, než rychlé řešení
nepředvídané situace“, E.ON Distribuce, a.s.
- e.on -

V případě poruchy volejte na bezplatnou linku
800 22 55 77.

Silný vítr, bouřky, přívalový déšť. To vše může být příčinou spadlého
stromu.

Nonstop přeprava osob za slušné a férové smluvní ceny
Tel.: 704 322 032
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INFO ZE ŠKOLY
ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH VE
ŠKOLNÍM ROCE 2016/17

vání medailí za Šat a prvního vysvědčení – společně s rodiči naší třídy. Dort za sběr papíru; Za bizony na horu Kraví
– třídní výlet do letní přírody s množstvím her a zážitků.

Biologická olympiáda:
okresní kolo - Hana Šimánková (14. místo)

2. třída:
Tvorba vánočního svícnu; Hopsárium „ Panda“ a planetárium - České Budějovice – 25. 5.

Chemická olympiáda:
okresní kolo - Hana Šimánková (8. místo), Dominika Dolejší (9. místo)
Rybářská olympiáda:
školní kolo - Josef Dočkal (1. místo)
Frymburská stopa:
Suchánková D., Sedláček J., Matušincová Z., Dostál T. (1.
místo), Svatoňová K. (2. místo), Flaška F., Kafková E., Pešádiková N., Peltán J., Homolová I., Bubeník T., Bolješíková
K. (3. místo)
Stolní tenis:
krajské kolo - Pokorná Eva, Levaiová Tereza (1. místo)
Dějepisná olympiáda:
okresní kolo - Matěj Dušek (3. místo)
Olympiáda z anglického jazyka:
okresní kolo - Hana Dostalová (5. místo), Marian Štěpánek
(7. místo)
Soutěž mladých zdravotníků:
1. stupeň - Křikavová, Dolejší, Gondeková, Krotká
2. stupeň - Dostalová, Matušincová, Sekotová, Danišová,
Filipčíková
Logická olympiáda:
celostátní kolo - Vojtěch Sedláček (Lepší než 90% zúčastněných - 60. místo z více než 10000 účastníků)

3. třída:
Slavnostní vydávání vysvědčení 1. pol. - Divadlo pro rodiče; Poznávání regionu - výlet na Čertovu stěnu.
4. třída:
Vánoční turnaj ve vybíjené s 5. třídou 19. 12.; Adventní
dílny České Budějovice 14. 12.; 6. 6. 2017 Praha – Petřín,
Karlův most, Staroměstské náměstí.
5. třída:
Výstava Cern České Budějovice; O statečné babičce Jarušce; Adventní dílny České Budějovice; Planetárium České
Budějovice; Tvoření svícnů; Vánoce v lese – krmení lesní
zvěře; Výšlap na Poustevnu a Čertovo kopyto 24. 5.; Výšlap na Maria Rast 29. 6.; 15. – 16. 6.2017 Zlatá Koruna,
Třísov, Dívčí Kámen.
6. třída:
Den v pravěku; O statečné babičce Jarušce – příběh z války, beseda; Nové Hrady, Terčino údolí.
7. třída:
O statečné babičce Jarušce – příběh z války, beseda; Adventní dílny ČB; ZOO Dvorec – Poznávej zvířata; Než užiješ
alkohol, užij svůj mozek! – preventivní program; Výstava
„Body“ Praha.

USKUTEČNĚNÉ TŘÍDNÍ A CELOŠKOLNÍ
AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/17

8. třída:
O statečné babičce Jarušce – příběh z války, beseda; Accelerating science – interaktivní výstava ČB; Adventní dílny
ČB; Třídní vánoce – soutěž ,,Prostřeno“; Než užiješ alkohol, užij svůj mozek! – preventivní program; Praha – The
Body Exhibition, centrum města.

1. třída:
Týden s pejskem a kočičkou – láska ke knize; Příběh z Afriky – příběh z pralesa o hlouposti, závisti a Řádu světa;
Anděl Páně v Českém Krumlově – zážitková procházka pohádkovým městem; Třídní vánoční besídka u Betlémku s
nadílkou; Tři králové jdou za hvězdou – tradiční obcházení
ZŠ, MŠ, PŠ a ŠJ; O kůzlátkách – div. př. v MŠ; S Honzíkem na
cestu – tř. projekt s knihou B. Říhy; Den dětí u Vlčků – tř.
projekt s hravým programem; Za růží a kopečkem zmrzliny
– tř. výlet do kláštera ve Vyšším Brodě; Slavnostní předá-

9. třída:
Interaktivní výstava Accelerating science – výstava České
Budějovice; Vzdělání a řemeslo České Budějovice – prezentace škol, ukázky odborného výcviku; Den řemesel
Český Krumlov – prezentace školy, ukázky prací žáků, samostatná tvorba; O statečné babičce Jarušce – příběh z
války, beseda; Tajemná Indonésie – edukační program
Muzeum ČB; Dokumenty o holocaustu s besedou s p. S.
Motlem – krátké filmy o holocaustu v knihovně v ČK, diskuse; Sjezd Vltavy- rafty
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Pěvecký sbor:
27. 11. 2016 – Rozsvícení Vánočního stromu v Loučovicích
(celý sbor)
7. 12. 2016 – Setkání seniorů – domov pro seniory v Loučovicích (sbor 1 a sbor 2)
21. 12. 2016 – Vánoční školní akademie (celý sbor)
22. 12. 2016 – Živý Betlém v Loučovicích (celý sbor)
3. 3. 2017 – Jihočeský zvonek – školní kolo (soutěž)
20.5.207 – Rožmberský jarmark (sbor 2)
13. 6. 2017 – Závěrečný koncert sboru (celý sbor)
Celoškolní akce a celodenní projekty:
P1 Škola na nečisto
P2 Jarní slavnosti
- Den vody s Fototrefou
- Den Země, beseda Čertovy proudy, akce Ukliďme Česko!
P3 Školní akademie (vánoční)
P4 Den dětí – Den plný prevence
P5 ŠAT – Šumavský atletický trojboj
P6 Výročí roku – Bratři Čapkové
P7 Žákovská konference – osobnosti Jihočeského kraje
P8 Pasování prvňáků na čtenáře
P9 Učíme se pomáhat – Pomocné tlapky o. p. s. (beseda,
charitativní sbírka)
Karel IV. – obrazy ze života a činů; Halloweenská stezka odvahy; Mikulášská nadílka; ZOO Dvorec – Poznávej zvířata;
S country tanci do stodoly III. – divadelní představení; Africké povídačky – div. představení – živé vyprávění; Revue
z kufru aneb co loutky dovedou

jekt (2. pol. června)
Den vědy a techniky, výročí roku:
Olympijský týden (9. - 16.2.2018)
Žákovská konference:
Žáci 8. a 9. třídy zpracovávají dlouhodobé projekty na
předem zadané téma. S výsledky své práce pak seznamují
spolužáky i veřejnost při prezentaci na „konferenci“ (listopad)
Pasování čtenářů:
Prezentace a ocenění dovedností prvňáků; projekt je realizován jako odpolední program pro žáky a rodiče v jarním
období (červen)
Učíme se pomáhat:
Charitativní akce pořádané průběžně po celý školní rok
- ZŠ a MŠ Loučovice -

HALLOWEEN 2017
V úterý 31. 10. proběhl každoroční školní halloweenský
den, který jsme měli na starosti my – žáci deváté třídy. Vše
se odehrávalo v zatemněné spojovací chodbě mezi školou
a tělocvičnou. Naše mladší spolužáky jsme se tady pokoušeli vystrašit různými maskami a zvuky. Kromě toho byly v
tělocvičně navíc připraveny ještě zábavné úkoly a na závěr
drobné odměny. Počáteční strach (nejen mladších dětí)
proto většinou vystřídalo nadšení. Doufáme, že se všem
Halloween líbil a že si ho užili jako my…

PLÁNOVANÉ PROJEKTY PRO ŠKOLNÍ ROK
2017/18
Škola na nečisto:
Projekt je zaměřen na přípravu budoucích prvňáků na
školní docházku (duben)
Jarní slavnosti:
Projekt je zaměřen na environmentální výchovu, je realizován jako celodenní projekty jako například Den Země,
Den vody apod. (2. pol. dubna)
Školní akademie:
Projekt je zaměřen na oslavu Dne matek.
Realizuje se v období těsně Dnem matek jako veřejné
vystoupení žáků spojené s výstavou žákovských prací
(10.5.2018)
Den dětí:
Projekt je zaměřen na branně sportovní aktivity a nácvik
chování za mimořádných situací; realizuje se jako jednodenní projekt na přelomu května - června (1.6.2018)
Šumavský atletický trojboj:
Projekt je zaměřen na sportovní atletickou všestrannost
žáků 1. -3. třídy, realizuje se v červnu jako celodenní pro-
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- Za deváťáky Dominka Dolejší (text), Filip Slabihoud
a Jakub Kovačik (fotografie) -

KOPANÁ
P

oslední říjnový víkend dorazil na loučovický pažit lídr
soutěže z Klikova s jednoznačným cílem – odvézt si s
sebou tři body. Domácí ovšem byli striktně proti a po nevydařeném zápase v Olešnici si chtěli spravit chuť.
Do zápasu proto vlétli naplno a po pouhých čtyřech minutách hry vedli zásluhou Totha 1:0. Prvních dvacet minut jsme nepustili soupeře téměř k ničemu, ale tlak
postupně polevoval a klikovští se okamžitě chopili šance. Domácí golman Hüttner bohužel nedosáhl na střelu
Lochmana, který tak upravil na 1:1. Do konce poločasu
stihly ještě oba týmy zahrozit, do šaten se však šlo za nezměněného stavu.
Na začátku druhé půle byli aktivnější hosté, domácí obrana je ale nepustila do žádných gólovek. Zvrat
přišel až v 71. minutě, kdy se po odvráceném rohu hostí ujal balónu Kališ a centrem na zadní tyč našel Tomana,
který se nemýlil a zajistil tak Vltavanu výhru 2:1.
Stejně jako Klikov chtěli chlapi obrat o body i Kaplici, tady ale narazili. Na ploše připomínající spíše pole, než
hřiště, se odehrál velmi vypjatý zápas. Tvrdé zákroky hráčů a nejistá rozhodnutí sudích vedly k celkové nervozitě
obou týmů, se kterou se ovšem vypořádala lépe Kaplice.
Na rozdíl od nás proměnila šance, včetně penalty, kterou
jsme my odmítli. Ačkoli jsme nebyli horším týmem, odjížděli jsme zklamaní po porážce 1:2.
Během týdne se naštěstí chlapi oklepali a na předehrávku do Chvalšin jeli s čistou hlavou a touhou vyhrát.
Prvních deset minut chvalšinští tlačili, ale díky skvělým
zákrokům Hüttnera míč do brány neprotlačili. Po necelé
čtvrt hodině domácím ubyly síly a zazářit tak mohli mladíci
z Loučovic. Konkrétně Toth, který během jedenácti minut
překonal soupeřova gólmana hned dvakrát. Chvalšiny se
ale nevzdávaly a minutu po obdrženém gólu si došly do
vápna pro penaltu, kterou Sluka proměnil. Pro uklidnění
hry bylo nutné přidat před koncem poločasu ještě alespoň

jednu branku. Tohoto úkolu se na výbornou zhostil Toman
a po Tothově přesné přihrávce zvýšil na 3:1, čímž se po
podzimní části sezony stal nejlepším střelcem soutěže.
Druhý poločas byl z obou stran bohatý na šance,
gól z nich ovšem nepadl. Tedy až na jeden, který nebyl pro
offside uznán.
Díky skvělému výkonu všech hráčů přečká Vltavan
zimu na krásné páté příčce a od dubna se opět bude pokoušet dosáhnout na stupně vítězů.

- KS - foto: K. Straka -
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ZDRAVÍ
PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE

P

neumokoky patří do rodiny streptokokových bakterií a
současně patří k nejčastějším původcům infekcí u dětí
a starších osob. Mezi nejčastější streptokoky patří streptokokus pneumoniae (všem dobře známý a nejvíce obávaný
pneumokok), dále streptokokus pyogenes, s. agalactiae, s.
mutans a další.
Věk patří k hlavním rizikovým faktorům pneumokokových zápalů plic. V České rep. je nejvyšší nemocnost
u pacientů ve věku 65 let a starších, bohužel je v této skupině i nejvyšší úmrtnost 24,5%. Pneumokokový zápal plic
je nakažlivý a přenáší se při kašli a kýchání kapénkovou
formou (šíří se tedy vzduchem). Zápalem plic se mohou
nakazit i osoby, které pravidelně cvičí, zdravě se stravují a
celkově o sebe pečují. Riziko představují pro osoby nad 65
let hlavně rodinný příslušníci ve formě přenašečů (jedinci, kteří sice bakterii mají, ale nevede u nich k propuknutí
onemocnění), případně pobyt ve zdravotnických zařízeních a nebo domovy pro seniory.
Zvýšené riziko nákazy hrozí dále pacientům, kteří
trpí dlouhodobými onemocněními např. kardiovaskulárního charakteru (vysoký krevní tlak, stavy po infarktech,
cévních mozkov. příhodách atd.), dále u chronických respiračních onemocnění (CHOPN, astma), nádorových onemocněních, při užívání imunosupresiv (léky potlačujícíh
imunitu), u kuřáků, při zvýšené konzumaci alkoholu, při
cukrovce.
Infekce dolních dýchacích cest mezi něž řadíme
i zápal plic představovali v roce 2015 třetí nejčastější příčinu úmrtí na světě. Až 20% dospělých, kteří se nakazí
pneumokokovým zápalem plic na toto onemocnění zemře
(celosvětově).

A teď trochu pozitivních informací. Pneumokokové onemocnění lze léčit za pomocí antibiotik a pokud se začne
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včas a nejsou jiné onemocnění, které mohou stav zhoršit ve většině případů pacient přežívá. Je nutno zmínit, že
většina jsou mladí zdraví jedinci. Vzhledem k až 9x vyššímu riziku nákazy u lidí nad 65 let se zdravotní pojišťovny
rozhodly proplácet očkování proti pneumokokovi od tohoto věku. Očkování lze taktéž domluvit i u nás v ordinaci.
V zásobě máme jen pár očkovacích látek vzhledem k jejich
vysoké ceně, nicméně při vyočkování automaticky objednáváme nové. Narozdíl od očkování proti chřipce, stačí
vakcínu proti pneumokokovi naočkovat pouze jednou bez
nutnosti přeočkování. Vzhledem k výše uvedeným rizikům, bych rád touto cestou motivoval lidi nad 65 let věku,
aby využili této možnosti a zdarma se nechali naočkovat.
Problematiku zápalu plic způsobenou streptokokem bychom tedy vysvětlenou měli i s možností její prevence formou vakcinace.

Ale co dalšího umí streptokoky v našem těle napáchat?
Infekce nosohltanu a dýchacích cest - angínami
počínaje, přes záněty dutin, bronchitídy až po zmiňované
záněty plic konče.
Záněty středního ucha - velice nepříjemné a bolestivé stavy.
Záněty mozkových blan - meningitida. Jde o smrtelně nebezpečný stav, který je nutno léčit silmými antibiotiky a to včas.
Kožní a podkožní infekce - zatímco stafylokoky
způsobují ohraničené hnisavé kožní záněty, streptokoky
dělají spíše neohraničené hnisavé infekty a mají tendenci
se šiřit do krve a je zde vysoké riziko vzniku sepse (o tom
možná někdy příště). Některé infekce mohou mít tak závažný průběh, že napadené tkáně se prakticky rozpouštějí,
v takovém případě mluvíme o “masožravých bakteriích”.
Záněty kostí a kloubů - častěji je vyvolávají stafylokoky, ale ani streptkoky nelze opomenout.

Infekční endokarditida - zánět vnitřních dutin srdce a srdečních chlopní, často při špatně zaléčené nebo neléčené infekci způsobené bakterime z rodiny streptokoků.
Zase nutno zmínit, že o něco častěji je vyvolavatel stafylokokus.
Revmatická horečka - zde nejde o infekci samotnou, ale o následek probíhající nebo nedávno proběhlé
streptokokové infekce. Jde o autoimunitní poruchu, která
nejčastěji postihuje srdce a klouby.
Poststreptokoková glomerulonefritída (z řeckého nefros = ledvina) - opět neinfekční důsledek prodělané
strep. infekce, kdy vzniká jako v předchozím případě autoimunitní zánět, který vede k poškození ledvin za vzniku zánětu filtračních jednotek ledvin (glomerulů - z lat.
glomus, glomeris klubíčko). Nemoc probíhá pod příznaky
nefritického syndromu a většinou po několika měsících
sama ustoupí.
A malá neurologická chuťovka nakonec - Sydenhamova chorea - méně časté neurologické onemočnění, které se občas vyskytne u neléčených strep. infekcí. Podobně
jako revmat. horečky nebo poststrep. glomerulonefritídy
dochází k agresivní reakci, která postihne centrální nervový systém za vzniku choreatických příznaků (krátké, rychlé
a nepravidelné často kroutivé pohyby, které nejsou ovládané vůlí).
- MUDr. Eduard Benc -

Rád poprosil a zároveň poděkoval pacientům za trpělivost v čekárně v těchto dnech
častých podzimních infekcí a tudíž i zvýšené
návštěvnosti v naší ordinaci. Tomuto čekání
se dá však snadno vyhnout pokud se objednáte předem na konkrétní čas a den na níže
uvedeném telefonním čísle. Nezapomeňte
sestřičce při žádosti o termín řici důvod návštěvy. Usnadní to výběr času a data. Jiný
čas je zapotřebí na napsání receptu, jiný na
zjištění virové infekce a nejdéle trvají prohlídky ať už preventivní nebo třeba na řidičské oprávnění. Znovu musím upozornit na
již zrušenou pevnou linku do naší ordinace.
Telefonní číslo platící pro všechny ordinace je: 775 418 854. Děkujeme za pochopení.
S přátelským pozdravem
MUDr. Eduard Benc
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA:
15. 12. 2017 VE 1200

