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Mozaikové sečení trávy

Vážení čtenáři...

Průběh letošního léta je z několika hledisek
poněkud jiný, než na co jsme byli v posledních
letech zvyklí. Počasí je jiné, nemáme za sebou
tolik tropických dní a i srážkově je toto léto bohatší. I tak věřím, že si jej užíváte plnými doušky
a nejste příliš vystresovaní z druhé vlny koronaviru, která jistojistě přijde.
Právě v posledních dnech se opět počet nakažených zvýšil a vznikla lokální ohniska nákazy. Doufejme, že nebudeme zažívat již takové restrikce, které byly na jaře a druhou vlnu
zvládneme v pohodě a hlavně ve zdraví.

František Fazekas

V srpnu oslaví své krásné jubileum
paní

BAJCAROVÁ PAVLA
CAISOVÁ MARTA
FLAŠKOVÁ MARIE
HOŠKOVÁ MILOSLAVA
KORDINOVÁ ANNA
KOŠANOVÁ MIROSLAVA
OPPOVÁ ALENKA

pan

CAIS JAN
GONDEK FRANTIŠEK
HOŠEK JAN
HUDEC JAN
MATUŠINEC BOHUMIL
SOJKA JOSEF
ŠVEC VÁCLAV

Všem výše uvedeným přejeme vše nejlepší, plno životních
radostí a mnoho dalších let spokojeného života.
Uzávěrka příštího čísla:
21. 8. 2020

LOUČOVICKÝ ZPRAVODAJ

periodický tisk územního samosprávného celku obce Loučovice
Vydává: Obec Loučovice, IČ: 00245984, Registrační značka: MK ČR E 22951, Datum vydání: 30. 7. 2020
Odpovědný redaktor: František Fazekas, Adresa redakce: OÚ Loučovice, 382 76 Loučovice 51,
e-mail: zpravodaj@loucovice.info, tel.: 380 748 115, Tisk: TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o., Černá v Pošumaví.
Distribuce: OÚ Loučovice.
Vydavatel není odpovědný za obsah a pravdivost otištěných inzerátů a vyhrazuje si právo nezveřejnit inzerát/článek, který by jej poškozoval nebo byl svým obsahem protizákonný. Vychází 12x ročně nákladem 800 ks.

strana 2

MOZAIKOVÉ SEČENÍ TRÁVY V OBCI

V

ážení občané,
tak jako již spousta měst a obcí jsme i my
začali sekat trávu tzv. mozaikově.
Mozaiková seč je i ve společnosti již velmi známá, jelikož zvyšuje šanci na přežití rostlin i živočichů, zajišťuje potravu včelám i jiným opylovačům a také motýlům. Není to žádný nový
trend, spíš návrat k původnímu obhospodařování zelených ploch. V praxi to znamená, že se
při každé seči poseká jiná část a nějaká část

se nechá růst, což umožní rostlinám vysemenit a hmyz má vždy místo pro přežití. Navíc
vysoká tráva snižuje prašnost a lépe zadržuje
vodu.
Právě dlouhodobé sucho donutilo mnoho
měst a obcí změnit přístup péče o trávníky a
my se s radostí k této skupině připojili. Nějakou dobu bude jistě trvat, než se naše trávníky
stanou pohlednými i pro běžného kolemjdoucího. Až se nám to ale podaří, budou louky

hýřit barvami a druhy, které z obce už prakticky zmizely a které známe již jen ze starých
pohádek. Tento způsob péče rozhodně neznamená, že se nebude sekat vůbec. Jen se bude
sekat jinak - s ohledem na počasí, aktuální
srážky a život v trávě.
Vedení Obce vybralo pro začátek takové plochy, které nejsou výrazně využívány občany, a
již nyní lze například na louce okolo parovodu
pod hřbitovem vidět nespočet druhů rostlin i
motýlů. Nejvíce na očích je samozřejmě plocha okolo nově vysazené třešňové aleje - zde
musíme počítat s delší dobou její obnovy, jelikož tady dlouhá léta semenila pouze tráva a
bylinám se nedostalo dostatečného prostoru.
I zde ale měl na jaře vysoké zastoupení například jetel luční, což je vynikající nektarodárná rostlina, kterou oceňují především právě
včelaři. Do budoucna se péči o zelené plochy
budeme věnovat ještě více a mozaikovou seč
provádět ještě pečlivěji - některé plochy budeme sekat pouze jednou ročně, aby se na malé
ploše ukázala výhoda sekání v jednotlivých
obdobích.
Prosíme všechny občany, aby tomuto přístupu
dali šanci.
- Lucie Prázdná, referent životního prostředí inzerce:
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KVALITU PÉČE OVLIVŇUJE KVALITA A ODBORNOST PEČUJÍCÍCH

V

Domově pro seniory Kaplice probíhá kontinuální vzdělávání ve znalostech a dovednostech potřebných pro kvalitní péči a aplikaci
soudobých trendů péče o seniory. Nejen v
roce 2020 jsou významnými tématy vzdělávání paliativní péče, bazální stimulace a koncept
biografické péče o seniory. Díky finanční podpoře obce Dolní Dvořiště se v Domově realizuje celoroční vzdělávání zdravotně-ošetřovatelského personálu, sociálních a aktivizačních
pracovníků právě v implementaci biografické
péče do praxe Domova.
Vzdělávání lektoruje PhDr. Eva Procházková,
Ph.D., specialistka v péči o osoby s demencí a
zakladatelka Erwin Böhm Institutu v České republice. O biografické péči a zavedení tohoto
konceptu do praxe Domova pro seniory Kaplice hovořila s paní doktorkou ředitelka Domova Mgr. Vladimíra Holczerová.
1.
Paní doktorko, můžete nám ve
zkratce popsat, co si vlastně pod prací s biografií seniora můžeme představit?
Každý člověk má svůj životní příběh a náš život
nás ovlivňuje i ve stáří. Není tedy možné, aby
pečující nevnímali, že jsme člověk, člověk se
svým životním příběhem.
Pokud není otevřeno téma životního příběhu
jako součásti péče, zůstává nám strohý přístup
k člověku pouze jako k tělu „bez duše“. Moderní geriatrické přístupy začínají sběr informací
důležitých pro péči vždy na základě životního
příběhu seniora.
2.
Co Vás vedlo k tomu stát se průkopnicí – nebo dokonce zakladatelkou – právě
tohoto konceptu péče v České republice?
Mohu být nazvána průkopnicí pro Psychobiografický model (PBM) péče podle profesora
Erwina Böhma v České republice – i s pořádáním odborných konferencí, kam jsem vždy zvala i autora PBM, profesora Böhma z Rakouska.
Ale v oblasti biografické péče jsem spíše zakladatelkou nového směru péče o seniory s cílem
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tuto péči polidštit.
S PBM jako s naprosto lidským přístupem v
péči jsem setkala v Rakousku již před rokem
2000, měla jsem zde možnost číst v odborných
časopisech o tomto lidském přístupu k seniorům pod názvem Psychobiografický model
péče podle profesora Erwina Böhma. Aktivně
jsem prošla vzděláváním v tomto modelu a
následně se stala i lektorkou tohoto přístupu.
PBM jsem vyučovala v Rakousku, ale protože
jsem patriot, bylo mým cílem tento model přenést i do České republiky, kde jsem se setkala s
velkým zájmem o dané téma.
V Čechách je ale – na rozdíl od zahraničí, kde
je jeden klient a jedna péče, a tím pádem jen
jeden plán péče – péče o seniory rozdělena do
dvou celků: a to péče zdravotní a péče sociální. Tento fakt inicioval skutečnost, že jsem vypracovala speciální koncepci biografické péče,
která stmeluje péči do zdravotně-sociálního
pomezí, tedy do jednoho celku. Péče musí být
srozumitelná pro všechny členy týmu a následně i měřitelná, transparentní a reálná.
3.
Proč bychom měli s konceptem
biografické péče v Domově pro seniory Kaplice pracovat? Jaký má přínos?
Na prvním místě si musíme položit otázku, jak
chceme, aby jednou někdo pečoval o nás? O
nás a bez nás, bez jakýchkoliv znalostí podrobností našeho života? Nebo chceme, aby nás
pečující respektovali jako osobnosti se svým
životním příběhem a respektovali naše přání
a potřeby?
Přínos biografické péče můžeme hodnotit jak
ze strany seniorů a jejich rodin, tak ze strany
pečujících. Nalézáme společnou řeč v odborné
péči o seniory, kterou dokážeme vysvětlit jak
seniorům, tak jejich rodinám. Spojujícím článkem v komunikaci mezi všemi zúčastněnými je
právě životní příběh seniora. Někdy se stává,
že pečující zná a ví více informací o seniorovi
než o vlastních rodičích. A tím se dostáváme
k dalšímu přínosu: ptáme se v rodině na vzpo-

mínky, které se týkají našich nejbližších. Tento
humánní přínos do mezilidských vztahů ovlivňuje způsoby vzájemné komunikace, vnímání
důstojnosti člověka a respekt k osobnosti starého člověka.
Nesmím opomenout ještě jeden přínos: biografie životního příběhu seniora vzdělává personál v oblasti vnímání historie nás všech. To,
co jsme zameškali v dějepise, se dozvídáme z
životních příběhů našich seniorů. Mnoho mladých lidí zaměňuje rok 1968 a 1989, nezná
naše prezidenty a neumí rozlišit rozdíl v tom,
co bylo normální pro naše seniory a co je normální pro ně. Například: pro seniory byl chleba Boží dar, pro supermarketovou generaci
je zcela normální, že se chleba vyhazuje. Tyto
rozdíly ve vnímání životních hodnot přináší
mnoho konfliktních situací i do péče. Můžeme
jim ale aktivně předcházet právě na základě
dobré znalosti hodnot seniorské generace.
4.
Jak důležitou roli hraje spolupráce
s rodinou klienta seniora?
Významnou roli. Všichni jsme na jedné lodi:
pečující tým, senior, rodina, celá instituce.
Dobrá spolupráce je základem pro podporu
kvality života seniora, rodiny, pečujících i instituce. Je nutné si tuto rovinu kvality péče vědomě připomínat, rozvíjet a naučit se ji hodnotit.
5.
Proces vzdělávání v biografické
péči je v Domově pro seniory Kaplice v plném
proudu. Jak hodnotíte dosavadní výsledky a
celkovou spolupráci s pracovním týmem Domova?
Jako překvapivě dobrou. Je důležité stanovit si
cíle pro výuku celého týmu, ale nesmíme zapomenout, že zde hraje významnou roli definování cílů celé organizace. Na nich se musí podílet
i management, bez podpory managementu je
přenos naučených dovedností do praxe pouze
padesátiprocentní a postupně dochází k dalšímu poklesu. Pokud nejsou vytvořeny podmínky pro aplikaci naučeného v praxi, ztrácí se i
oněch původních padesát procent. Záleží na
manažerských dovednostech uchopení kormidla dané lodi, která musí plout podle kompasu, který ukazuje směr k dobře stanoveným
vizím humanizace péče o seniory.
V Domově pro seniory Kaplice jsme všichni
na stejné lodi. Nemělo by to být však pouze o
dané organizaci, ale o celé společnosti. Není to
totiž o nich – o seniorech, ale o nás všech. Jakou kvalitu péče si totiž dnes nastavíme, takovou ji budeme mít, až se bude pečovat o nás.
Budeme rádi, když si všichni začnou sepisovat
své životní příběhy již v domácím prostředí,
a tím ulehčí práci pečovatelům, jejichž práce
je nedocenitelná.

- Mgr. Zuzana Moštková, Domov pro seniory
Kaplice -

ŠUMAVÁČEK ČEKÁ 32. TANEČNÍ SEZÓNA, PŘIJĎTE TAKÉ TANČIT
tělocvikář sdělil, že se asi budou zavírat školy
a tuto neblahou informaci mi další přestávku
potvrdil.
A tím jsme pro tento školní rok dotančili…
A jak to bude vypadat v novém školním roce?
Pokud se nebudou odehrávat nějaká karanténní opatření, začneme tančit ve čtvrtek 10.
září v 15.00 hodin v malé tělocvičně ZŠ ve Vyšším Brodě (naproti cukrárně). První schůzka
bude do 16.30, na ní si řekneme, jak se budeme scházet dál (pokročilé děti tančí déle).

T

vili víkend plný country tancování. Další zajíak nám skončil další školní rok. O hodně jiný, než všechny předchozí, na které

jsme byli zvyklí. Pro Šumaváček začal skvělou
oslavou klubových třicátých narozenin v září –
měli jsme odtančeno třicet let a vstoupili do
jedenatřicáté sezóny. Že bude jiná, nikdo tehdy netušil…

mavou akcí, byť trochu z ruky, bylo víkendové
tancování v Ostravě na konci února. Nové pololetí se krásně rozjelo a hned o týden později
jsme s dětmi vyráželi do Jindřichova Hradce.
Tam se nejen tančilo, ale hrála se i řada her.
Před Hradcem jsem dětem oznámil, že mno-

V listopadu jsme i s dětmi z klubu vyjeli do

hé z nich od příští čtvrteční schůzky přestoupí

Střelic u Brna na víkendové soustředění. Oko-

do pokročilé skupiny – ale k tomu už nedošlo.

lo osmdesáti dětí se sešlo, aby společně strá-

V úterý mi na školním pořadu v Toužimi pan

Zájemci se mohou hlásit na emailu prochna@
centrum.cz nebo na mobilu 604 824 110, případně na www.sumavacek.cz. Děti čeká nejen
pravidelné čtvrteční tancování country tanců
a square dancingu, ale pro zájemce bude opět
i celá řada víkendových akcí spojených s výlety
a poznáváním zajímavostí v okolí.

- Miroslav Procházka -

VÁNOČNÍ JARMARK
Vážení přátelé,
rádi bychom letos uspořádaly vánoční jarmark. Chtěly bychom touto cestou oslovit
všechny tvořivé duše v Loučovicích a nabídnout jim možnost prodat si cokoliv, co vlastnoručně vytvořily.
Ať už půjde o výrobky z papíru, pleteniny či
třeba slaného těsta, věci praktické či jen tak
pro radost, vánoční nebo univerzální, přidat
se může každý s čímkoli, co je mu blízké.
Podrobnosti budeme připravovat až s blížícím
se adventním časem, pokud však již teď někdo
víte, že byste se s námi chtěli podílet, máte
spoustu času začít vyrábět ty malé radosti.
Případné zájemce oslovíme v dalších číslech
zpravodaje, prozatím tedy není potřeba se nikde hlásit.
- obec Loučovice -
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HISTORIE

PO PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE; VÝROBA KARTONÁŽE A VÝZNAMNÉ
PATENTY

Když se stavěla železnice

vyráběl papíry o plošné hmotnosti od 17 do

V roce 1930 dochází v papírně k odstavení pa-

50 g/m2 a měl rychlost od 51 do 80 m/min.

pírenského stroje číslo tři, proto taková malá

Po první světové válce je v letech 1921 a 1922

Konstrukční rychlost však byla od 20 do 120

roční výroba. Jaký druh papíru se na tomto

stavěn nový papírenský stroj, který byl znám

m/min. Při výrobě tenkého sulfitu na ubrous-

stroji vyráběl, není přesně známo, víme však,

pod označením PS 5. Byl to výrobek firmy

ky byla používána plošná hmotnost 17 g/m2

že se jednalo o dřevité papíry.

Voith, měl šíři 1850 milimetrů, jednalo se o

a denní výkon byl osm tun. Spolu s výstavbou

Také v závodě Svatý Prokop dochází po prvé

otevřený papírenský stroj s podélným sítem,

papírenského stroje číslo šest byla vybudová-

světové válce k podstatnému rozšíření a mo-

sifonovým nátokem, ždímacím lisem, třemi

na i moderní papírenská hala. Tento stroj o

dernizaci výroby. Již v roce 1919 se rozšiřuje

mokrými lisy, předsoušecí partií s čtyřmi suší-

pracovní šíři 2.160 mm byl určen na výrobu

sklad uhlí a staví se čistírna odpadní vody. V

cími válci, jedním lešticím válcem o průměru

pergamenové náhrady. Bylo zde možno vyrá-

roce 1922 byl rekonstruován stroj číslo osm.

3.100 mm s přítlačným válcem, jedním dosu-

bět pergamenovou náhradu od 25 do 60 g/

Rekonstrukci provedla firma Voith. Byla prove-

šovacím válcem s navíjecím zařízením pro ko-

m2. Nejvyšší denní výkon byl dosahován u 40

dena zejména rekonstrukce sušicí části stroje,

vová jádra. Na tomto papírenském stroji byla

g/m2, kdy za 24 hodin bylo dosaženo výroby

kde mimo 13 předsoušecích a 6 dosoušecích

zahájena výroba silného sulfitu od 40 do 180

až 13 tun při rychlosti 105 m/min.

válců byl nově zabudován i hladicí válec o prů-

g/m2 při rychlosti od 29 do 87 metrů za vteři-

Přehled o výrobě v roce 1930, tedy po dokon-

měru 3.100 mm. Dále byla provedena rekon-

nu. Denní výkony při 40 g/m2 byly 9.000 kg a

čení výstavby dvou nových papírenských stro-

strukce transmisního pohonu a drobné zásahy

při 100 g/m2 bylo dosaženo denního výkonu

jů, dává přehled následující tabulka:

do mokré části stroje. Další modernizaci toho-

až patnáct tun. Při vyšších plošných hmotnos-

Nebělená celulóza 14.442 tun

to stroje, zejména jeho mokré části, provedla

tech výkon klesal a u 180 g/m2 dosahoval tři-

Zabaleno PS 1

2.175 tun

firma Füllner v roce 1928. Tento stroj s osmi

náct tun za 24 hodin.

Zabaleno PS 2

1.001 tun

kruhovými síty vyráběl vícevrstvé lepenky o

V roce 1924 je rekonstruován papírenský stroj

Zabaleno PS 3

562 tun

plošné hmotnosti 350 až 900 g/m2, při rych-

číslo dva a v roce 1929 dochází k výstavbě dal-

Zabaleno PS 4

2.237 tun

losti 10 až 35 m/min. Optimální výkon při 600

ších dvou papírenských strojů. Oba staví firma

Zabaleno PS 5

2.720 tun

g/m2 byl 45 tun za 24 hodin. Při minimální

Füllner a dostaly číslo jedna a šest. Papírenský

Zabaleno PS 6

2.563 tun

stroj stroj číslo jedna po uvedení do provozu

Zabalený papír celkem
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plošné hmotnosti klesl výkon na polovinu a
11.291 tun

při 900 g/ m2 dosahoval 36 tun za 24 hodin.

Stroj číslo sedm vyráběl chromonáhradu o

strmotrubkový kotel, k němuž po několika le-

vyráběny obaly na jízdní kola a obaly pro ra-

plošné hmotnosti 230 až 500 g/m2. Dle po-

tech je přiřazen nový turboagregát o výkonu

diopřijímače. Oba tyto obaly byly zapsány u

třeby bylo možno na dlouhém sítě vyrábět

1.500 kW. Také ve Svatém Prokopu je posta-

Obchodní a průmyslové komory a měly svůj

i barevné dřevité sulfitové papíry o plošné

ven velký vysokotlaký kotel.

certifikát pro ochranu vzorů. V té době byla

hmotnosti do 180 g/m2. Denní výkony se po-

zde vyráběna i bednová lepenka s vložkou z

hybovaly kolem 13 tun. V roce 1930 bylo na

tkaniny. Ochranné známky měly své textové

PS 7 vyrobeno a prodáno 3.529 tun a na PS

Výroba kartonáže a významné patenty

osm 8.536 tun zboží. Dohromady bylo tedy v

nebo grafické označení jako například “Texture-Board“, “Barrel Compacta“, „Neptun-container“ a další. Nejznámější však byl “Porák

lepenkárně Svatý Prokop v roce 1930 zabale-

Již v době hospodářské krize v roce 1932,

no 12.065 tun papíru a lepenek.

začíná Eugen Porák stavět nové budovy v le-

V té době dalšímu rozšíření provozu Svatý Pro-

penkárně, kam přemisťuje úpravnu papíru a

kop bránila pila. Dodávka pilařské kulatiny se

zavádí výrobu kartonáže. Mezi prvními karto-

prováděla z horní Vltavy plavbou. Dřevo bylo

nážními výrobky se objevují lepenkové sudy s

z řeky vytahováno řetězovým dopravníkem a

dřevěným dnem a víkem a krabice z bedno-

zkrácené na potřebné délky bylo úzkokolej-

vé lepenky s dřevěným rámem. Za rok 1933

nou drahou dopraveno až na pilu. Ta byla vy-

již bylo vyrobeno 437 tun kartonáže. Výroba

bavena dvěma rámovými pilami. V roce 1930

kartonáže velmi rychle zvyšuje své objemy. V

bylo zde vyrobeno 7.941 kubíků řeziva.

následujícím roce 1934 je to již 930 tun, v roce

Ve „Vltavském mlýně“ byla postavena nová

1935 1.468 tun, v roce 1936 2.382 tun a v roce

kotelna a rekonstruována varna celulózy. Roz-

1937 již dokonce 2.892 tun hrubé těžké karto-

voj obou provozů však byl přerušen velkou vo-

náže v jediném roce.

patentu 364975 byla Loučovice, Čechy, Čes-

dou v roce 1920 a zničujícím ohněm. O obou

Na výrobu bednové lepenky jsou používány

koslovensko. Předmětem obou vynálezů byly

katastrofách si povíme příště. Na spáleništi je

vícevrstvé lepenky z PS 8 a samotná kartonáž

skladatelné krabice s přesahujícími patkami

vybudována nová vodní hydrocentrála. V pro-

je vybavena lepicím strojem, vysekávacími a

pro velké a těžké náplně. Tyto patenty byly v

voze Svatý Prokop byla dána do provozu nová

razicími stroji a šičkami na krabice z bednové

zahraničí využívány i po druhé světové válce.

800 kW protitlaková parní turbína. V roce

lepenky. V průběhu let 1933 až 1937 bylo na

1928 byla dána do chodu nová vodní turbína

kartonáži zavedena celá řada nových, unikát-

ve Vltavském mlýně, kde je instalován i nový

ních obalů z bednové lepenky. Například byly

containers“. Továrna se mimo jiné stala monopolním výrobcem lepenkových beden pro
cukrovary a řadu dalších odběratelů.
Závod vlastnil i dva významné patenty, které
byly chráněny ve více než 20 zemích tří světadílů. V Československé verzi měly patentové
spisy číslo 65399 a 66640. Oba byly přihlášeny
2. září 1937 a majitelem byl Vltavský mlýn bratří Poráků, akciová společnost továren papíru
a lepenky, Loučovice. Pouze v Kanadě zněly
oba patenty na jméno Michl Wollner a Franz
Weber. Jinak adresa vynálezců kanadského

Zdroj: František Schusser
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DĚTSKÝ KLUB ČERTÍK V LOUČOVICÍCH

V

ážené děti, rodiče a prarodiče,
rád bych vás informoval o záměru zřídit v

prvky a rekonstrukce klubovny pro 14. Přední

svých dětí např. zřízení kroužků všemožného

hlídku Royals Rangers.

zaměření, nápady na akce či pouze rezervovat

Loučovicích Dětský klub Čertík. V roce 2016

Celý projekt byl plánován cca za 6,5 mil. Kč.

prostory v určité dny a v čase, kdy se chcete

se na mne obrátila aktivní maminka, která

Schvalovací fáze dotačního řízení trvala skoro

scházet, neváhejte mne kontaktovat. Určitý

by tento klub chtěla pro naše děti zřídit. Již

rok a půl a nakonec po dlouhé době čekání vše

plán, jak bude činnost klubu vypadat, už je

tenkrát jsem neváhal a nabídl pro tento účel

nedopadlo tak, jak bylo původně z naší strany

stanovený právě s ohledem na aktivní realizá-

prostory, nacházející se v budově pošty, v 1.

plánováno. Nastavené podmínky již ve schva-

torky projektu. Ale aby nedošlo ke špatnému

patře. Bohužel po stránce přísných hygienic-

lovacím procesu byly pro čerpání dotace a

výkladu, upřesňuji, že tyto aktivní maminky

kých a bezpečnostních norem prostory nako-

udržitelnost projektu velmi náročné. Z tohoto

chtějí své organizované aktivity realizovat cca

nec nevyhovovaly a projekt na chvilku utichl,

důvodu se od dotačních řízení částečně ustou-

1-2x týdně a ostatní dny jsou volné pro využí-

neboť obec neměla na opravu zmíněných

pilo s tím, že se počká na nové dotační mož-

vání prostor aktivními občany a dětmi z Lou-

prostor finance. Myšlenka ale nezanikla, žila

nosti. Nové dotační řízení se ale může táhnout

čovic, kteří se v klubu chtějí angažovat. Každý

stále a po apelování ze strany již většího počtu

další rok a půl s nejistým výsledkem.

měsíc bude stanoven program či rozvrh využí-

aktivních maminek jsem v roce 2018 znovu

Myslím, že není na co čekat a jelikož vítám ak-

vání prostor dětského klubu, aby se jednotlivé

tivitu našich maminek a v projektu vidím smy-

skupiny mohly efektivně střídat v aktivitách.

sl pro budoucí generace obce Loučovice, byl

Dále jsem si vědom, jak je složité pro někte-

bych rád, kdyby vybavení prostor klubu bylo

ré rodiče v době prázdnin zajistit péči o děti

hrazeno z rozpočtu obce po schválení členů

předškolního věku a mladšího školního věku. I

zastupitelstva. Z tohoto důvodu, na nejbliž-

s ohledem na uzavření MŠ Loučovice po dobu

ším zasedání zastupitelstva, bude z mé strany

5 týdnů je v plánu uskutečňovat pravidelné

podán návrh na nákup veškerého vybavení a

příměstské tábory v prostorách klubu v letních

zařízení z rozpočtu obce, které dětský klub po-

měsících (převážně v době uzavření MŠ) a ule-

třebuje ke svému provozu. Věřím, že i ostatní

vit pracujícím rodičům malých dětí, aby nemu-

zastupitelé uvidí v myšlence dětského klubu

seli čerpat řádnou dovolenou pouze proto, že

smysl a že se podaří můj návrh na zasedání

nemají nikoho, kdo by jim pohlídal děti.

zastupitelstva prosadit.

Předem vám děkuji za případné náměty či

nabídl prostory k provozování aktivit, zaměřených na děti. Nové prostory se nacházejí v 1.
patře obecního úřadu (prostory, jež využívala
Základní praktická škola Loučovice v době nedávno minulé). Tyto prostory již plně vyhovují
hygienickým normám a jsou pro tento účel
vhodné. Prostory budoucího klubu jsou po
kompletní rekonstrukci. Místnost je ale bez jakéhokoliv vybavení či zařízení. Sociální pracovnice obce Mgr. Pavla Vachová tedy zpracovala
podrobný projekt a poté jsme podali dotační
žádosti z programů IROP, na veškeré vybavení

Tato investice má smysl a vynaložené pro-

nápady využívání volného času dětí a zaslání

a provoz dětského klubu s tím, že v projektu

středky na zařízení či vybavení bude našim

těchto podnětů na email:

byly zakomponovány i stavebně technické

dětem, rodičům a prarodičům sloužit léta. Po-

starosta@loucovice.info

přestavby. Jednalo se o kompletní rekonstruk-

kud návrh bude schválen, dětský klub Čertík

Přeji vám všem krásné léto a mnoho příjem-

ci tělocvičny v budově čp. 51, která je ve vel-

by mohl být v provozu již tuto zimu. Zároveň

ných zážitků.

mi špatném stavu, včetně venkovních úprav

se obracím na vás, rodiče, prarodiče, pakliže

kolem budovy – nové dětské hřiště s hracími

máte nějaké návrhy na využití volného času
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- Ing. Jan Kubík, starosta obce Loučovice -

OBEC LOUČOVICE ZAČALA VYVÁŽET NEPOŘÁDEK
ZE SPIROVA KANÁLU

Dnes jsou bývalé papírny srovnány se zemí a
Loučovice čekají na svůj restart v podobě projektů spojených s cestovním ruchem.
„Osud Loučovic je typický pro celé Lipensko.
Zánik tisíců pracovník míst, stěhování celých
rodin za prací mimo region a mladí po studiích se již nechtějí vracet, protože zde není
práce a ve městě je život jednodušší. Od poloviny devadesátých let tady zaniklo přes 4000
pracovních míst, přičemž za posledních 10 let
to bylo 1500 pracovních míst. Když se tohle
stane na Ostravsku horníkům, tak jsou stáv-

O

bec Loučovice započala s revitalizací zdejšího Spirova kanálu. Rekonstrukce 1,6

dlouhého kamenného kanálu, která je spojená s likvidací ekologické zátěže produkované
zdejší papírnou v 70. a 80. letech minulého
století, bude stát zhruba 39 milionů korun
s daní. Většinu nákladů pokryje dotace ze
Státního fondu životního prostředí. „Naším
záměrem je v první etapě pomocí dotace zlikvidovat ekologickou zátěž z této zavážky. Ve

roku. Vedle kanálu by v následujících letech

ky, bouří se odborové organizace a vyvolává

měla v režii Jihočeského kraje vzniknout další

to potřeby řešení na té nejvyšší vládní úrovni.

část Vltavské cyklostezky. Spirův kanál 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.
Před rokem 1989 měly Loučovice na Lipensku
své specifické postavení, byly hlavním regio-

Vše pod drobnohledem médií. Tady u nás v
příhraničí přišlo o práci přes 4000 lidí, celá třetina obyvatel se odsud vystěhovala a nikoho
to vlastně nezajímá. Jediné co zde na Lipensku
zbývá, je cestovní ruch a my víme, že dokud
v ČR nemáme pořádný zákon o cestovním ruchu jako třeba v Rakousku, nikdo to za region
řešit nebude. Všichni se zde snaží co mohou.

druhé části projektu bychom se pak mohli pus-

nálním zaměstnavatelem. Fungovaly zde dvě

tit do projektování úprav kanálu tak, aby mohl

papírny a velký dřevozpracující závod. Bylo

sloužit nejen k turistickým účelům,“ uvádí lou-

zde zhruba 1000 pracovních míst. Po roce

by přineslo nejenom nová pracovní místa, ale

čovický starosta Jan Kubík. Kanál byl původně

1989 došlo k privatizaci papíren, následné ně-

i bývalou prosperitu,“ popsal lipenskou situ-

1,6 kilometru dlouhý, 5 metrů široký a 3 metry

kolikanásobné změně majitelů. Postupně se

aci Jiří Mánek, předseda Turistického spolku

hluboký, celý byl skládaný z kamene.

zde omezoval provoz, až v roce 2010 úplně za-

Lipenska, který se stará o rozvoj turismu na

Projekt revitalizace památky, která se svým vý-

nikl. V krátkém čase přestala fungovat i pila. S

celém Lipensku od Stožce po Rožmberk.

znamem může vzdáleně podobat i Schwarzen-

odchodem stovek pracovníků zanikly i služby,

berskému kanálu, bude trvat do září příštího

které souvisí s většími průmyslovými provozy.

Věřím, že například propojení Lipna a Loučovic
za účelem větší turistické atraktivity regionu,

- Pavel Pechoušek, TS Lipenska -

PODĚKOVÁNÍ

P

rvní letošní individuální závod ve Spartanu
se mi celkem povedl. V Maďarském Orfú se
běžel "Beast" (21km + 30překážek), kde jsem
se umístil na 2. místě. Zároveň bych chtěl touto cestou poděkovat všem zastupitelům naší
obce za schválený sponzorský dar, který mi
velice usnadnil cestu i pobyt ve Švédsku na
Mistrovství světa.
- Miloš Liška -
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INFORMACE Z ČINNOSTI SENIOR KLUBU LOUČOVICE
tružné k chatě Jana Wericha. Cestou naši senioři mohli navštívit místní řezbářství a shlédnout Velhartický betlém či staré hřbitovy (jak
židovský, tak hřbitov s kostelem sv. Máří Magdalény, který údajně inspiroval K. J. Erbena k
sepsání balady Svatební košile).
Počasí nám přálo a výlet se vydařil. Společně
jsme si ho velmi užili.
Další výlet je plánován na polovinu září 2020.
Podrobnosti budou včas upřesněny na vývěsních plochách obce Loučovice a webových
stránkách obce.

V

ážení přátelé Senior klubu Loučovice,
dne 25.6.2020 uskutečnili naši senioři jed-

v srdci Kašperských hor na Šumavě. Shléd-

nodenní autobusový výlet do Velhartic. Při-

nů v podhradí. Po komentované prohlídce s

li jsme jak hrad, tak zámek, včetně skanze-

hlášeno bylo 43 účastníků. Byl to první letošní

průvodci jsme společně poobědvali v nově

výlet seniorského klubu. Výlet byl opět finanč-

zrekonstruovaném hradním pivovaru. Násle-

ně podpořen z rozpočtu obce Loučovice. Prv-

dovala volná individuální prohlídka obce a

ním naším cílem byl hrad a zámek Velhartice

procházka po naučné stezce kolem říčky Os-

Rehabilitační a rekondiční cvičení bude probíhat již v září 2020. Termíny budou včas upřesněny.
Přeji vám příjemně strávené léto, plné pohody.

- Mgr. Pavla Vachová -

O SOCIÁLNÍ SLUŽBU OSOBNÍ ASISTENCE NEBYL ZÁJEM
potřeby občanů obce Loučovice a obce Lipno
nad Vltavou. Ani jeden dotazník nebyl vyplněn
potencionálním klientem ve věkovém rozmezí 1 rok až 26 let. Z tohoto důvodu prozatím
odpadá potřeba úzké spolupráce obce s ICOS
Český Krumlov, který by tuto službu osobní
asistence v návaznosti na pečovatelskou službu zajišťoval. Případní zájemci se mohou samozřejmě obrátit přímo na ICOS Český Krumlov, který službu osobní asistence zajišťuje na
území Českokrumlovska. Kontaktní údaje na
ICOS Český Krumlov viz níže.
					

V

				
ážení občané,
informuji vás o výsledku záměru zavedení

další sociální služby v naší obci – osobní asistence. V prosincovém čísle 2019 Loučovického zpravodaje jsem vám nastínil myšlenku
zavedení této sociální služby v naší obci s

dotazníkové sociální šetření ze strany sociální pracovnice obce Mgr. Pavly Vachové, z
důvodu zjištění zájmu o tuto službu ze strany
občanů. Občané obce Loučovice a Lipno nad
Vltavou byli osloveni anonymním dotazníkem.

návazností na pečovatelskou službu, která

V březnu 2020 bylo toto dotazníkové šetření

by tuto službu vhodně doplňovala a která by

ukončeno. Návratnost dotazníků byla velmi

pokryla i věkovou kategorii klientů od 1 roku

nízká a z dotazníkového šetření vyplynulo,

do 26 let. Koncem roku 2019 bylo provedeno

že pečovatelská služba pokrývá dostatečně
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ICOS Český Krumlov
Vedoucí služby Osobní asistence - Bc. Martina
Bártová;
mobil:

773 58 77 58

e-mail:

asistence@krumlov.cz
bartova@latran.cz

web:

asistence.krumlov.cz

- Ing. Jan Kubík, starosta obce Loučovice -

PODĚKOVÁNÍ PRACOVNÍMU KOLEKTIVU PENZIONU POD LIPOU V
LOUČOVICÍCH

P

ečovatelská služba Loučovice velmi děkuje
paní Petře Kubíkové (Penzion Pod Lipou) za

navázání spolupráce při zajištění stravy klientům pečovatelské služby. Spolupráce byla zahájena v době, kdy je zavřená Školní jídelna ZŠ
Loučovice a pečovatelská služba tudíž nemá
kde odebírat obědy pro své klienty - seniory.
Zároveň chválíme pracovní kolektiv restaurace za vynikající kvalitu poskytnuté stravy, na
základě ohlasů od našich klientů.
Pro pečovatelskou službu je v letních měsících
velmi obtížné najít takového dodavatele stravy, který kvalitou a cenou vyhovuje požadavkům seniorů, v naší turisticky rušné oblasti.
Spolupráce s Penzionem Pod Lipou byla navázána na poslední chvíli, z důvodu neočekávaných komplikací ze strany původního dodavatele stravy, se kterým pečovatelská služba
spolupracovala. Nakonec vše dobře dopadlo
a jsme za to velmi rády, my i naši klienti.
- Mgr. Pavla Vachová -

PO OSMI LETECH PRÁCE A POSTUPNÉHO VÝVOJE, VSTOUPILA ČESKOKRUMLOVSKÁ
TELEVIZE V ČERVENCI DO ÉTERU POD NÁZVEM JČ1 - TELEVIZE JIŽNÍ ČECHY

„Už jako Českokrumlovská televize jsme stále
častěji zpracovávali krajská témata, a původní
název neodpovídal ani z hlediska dosahu vysílání. Byl to i příznivý ohlas diváků daleko za
hranicemi Českokrumlovska, co nás přimělo
uvažovat o expanzi a novém názvu i schématu,“ vysvětluje nový zásadní krok ředitel televize JČ1, Josef Pecl.
V roce 2012 založil Josef Pecl Českokrumlovskou televizi. Hodlal v ní propojit svou praxi
ve světě marketingu, reklamy, výstavnictví a
produkce kulturních akcí, s dávnou vášní týkající se audiovizuální tvorby a kultury obecně.
Veřejnost na Českokrumlovsku, která jej tehdy

začala pravidelně potkávat s kamerou na rameni, zprvu hleděla na jeho aktivitu jako na
ryzí nadšení romantického snílka. Už zakrátko
ale měla televize svůj vlastní vysílač a začali
přibývat i externí a časem i stálí spolupracovníci.
„Potkali jsme se na jedné vernisáži, kde jsem
tehdy pořizoval novinový rozhovor se svým kamarádem, hercem, Milanem Šimáčkem. Pepa
Pecl na nás namířil kameru a tak vznikl můj
první televizní rozhovor. Za pár týdnů už jsem
byl televizákem. Lákala mě hlavně tematická
svoboda. Některá média tehdy trpěla takovými tematickými klišé a odklonem od klasických
forem novinařiny k bulváru a komerci. Tady to
bylo jiné, tak jsem nabídku přijal,“ vzpomíná
nejdéle sloužící kmenový spolupracovník televize, šéfredaktor, Jan Matěj Krnínský, jehož
novinářská praxe v celostátních i regionálních
médiích se datuje již do roku 1993
Českokrumlovská televize vysílala téměř
dvouhodinové bloky, které obměňovala jednou týdně. Toto schéma plně vyhovovalo publicistice a dokumentaristice. Televize se tedy
nemusela účastnit bitev o prvenství v oblasti
zpravodajství. Vznikl tak cenný archiv, který
má už nyní velkou dokumentaristickou hod-

notu. Ve stejném stylu pokračuje i JČ1 - Televize jižní Čechy. Specificky pohlíží i na redakční
pokrytí Jihočeského kraje.
„Nechtěli jsme jít cestou jakýchsi koloniálních
důstojníků, kteří přijedou na druhý konec regionu, kde to důvěrně neznají. Sázíme na spolupráci s místními televizemi a jinými externími
spolupracovníky. V našem novém schématu
společně vytvoříme jihočeský blok. Zprávy,
které by svým lokálním zaměřením příliš nezaujaly diváky na druhém konci kraje, umístíme
do jednotlivých okresních magazínů. Ty budou
vysílány jen na tématem daných územích,“ vysvětluje ředitel televize Josef Pecl.
Stejně tak, jak se vyvíjela Českokrumlovská televize, čeká postupný vývoj i JČ1 - Televizi jižní
Čechy. Aktuálně ji lze naladit na Českokrumlovsku (kanál 47 DVB-T), Českobudějovicku
(kanál 29 DVB-T), Jindřichohradecku a Dačicku
(obojí kanál 54 DVB-T). V nejbližší době bude
JČ1 - Televize jižní Čechy dostupná i na dalších
místech kraje pomocí kabelových televizí a vysílačů. Aktuální vysílání je samozřejmě možno
sledovat také na webu televize – www.jc1.cz .

- František Fazekas -
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