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INFO ZE ŠKOLY
Tentokrát si v naší rubrice
INFO ZE ŠKOLY představíme
hned dva zájmové kroužky,
které naše škola svým žákům nabízí. Jeden z nich je
navíc pro tento školní rok
zcela nový.
Také se poohlédneme za sokolnickou přednáškou, která
proběhla v polovině října.
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strana 10

ZPRAVODAJ OBCE LOUČOVICE		
www.loucovice.info		
facebook.com/loucovicky.zpravodaj
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Vážení čtenáři...
Minulý měsíc jsme mohli rozhodnout o
novém rozložení sil v PS PČR díky volbám,
které se konaly předposlední říjnový víkend. Ať už je pro Vás výsledek zklamáním
nebo jste potěšeni, tak je myslím nemístné
to, co se po oněch volbách dělo. Jak mnozí,
jejichž strany nebo hnutí nezískali tolik procent, „nerespektovali“ volbu ostatních, pro
které byla volba tou lepší nebo vítěznou.
Měli bychom si uvědomit, že co člověk, to
názor. A že je to naše demokratické právo
zvolit si ty, kteří jsou nám sympatičtí. A ono
nadávání těm druhým, mnohdy kamarádům, sousedům, kolegům, tak nějak zavání
totalitou. Proto zkusme se smířit s tím, jak
to dopadlo a respektovat volbu a přesvědčení těch druhých.
V listopadovém čísle našeho zpravodaje si
můžete mimo jiné prohlédnout výsledky
voleb v naší obci. Také Vám přinášíme, myslím si, očekávané informace ohledně lékárny, která nám již nějaký ten měsíc chybí.
Dále Vám nabídneme informace z teplárny,
které jsou neméně zajímavé a něco málo si
pro Vás připravila firma KAPEX, která nám
sváží odpady.
Samozřejmě náš zpravodaj obsahuje plno
dalšího zajímavého čtení, které Vás jistě
zaujme a zpříjemní Vám chvilku času, jenž
nám věnujete.

BLAHOPŘÁNÍ
V listopadu oslaví své krásné jubileum
paní
		
		
		
		
		
		
		

BUŠKOVÁ VLADIMÍRA
DIOSZEGIOVÁ ALENA
KOLOVRATNÍKOVÁ VĚRA
MACHALICKÁ EMILIE
MAJERIKOVÁ MARIE
ŘÍHOVÁ ZUZANA
VÁCLAVÍKOVÁ HANA
ZEMANOVÁ STANISLAVA

pan
		
		
		
		

FURIK JAN
KONEČNÝ ANTONÍN
NODES ERICH
ROMLER JAROSLAV
SUCHÝ JAN

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

LOUČOVICKÝ ZPRAVODAJ

František Fazekas

periodický tisk územního samosprávného celku obce
Loučovice
Vydává: Obec Loučovice, IČ: 00245984, Registrační značka:
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NOVINKY Z OBCE
PRAKTICKÝ LÉKAŘ

V

ážení pacienti,
od 3. 11. již nebude fungovat pevná
linka do ordinace. K dispozici Vám zůstává
číslo na mobilní telefon 775418854

Ještě bych rád jednou připoměl, že veškeré naše ordinace tedy Loučovice, Rožmberk nad Vltavou i Vyšší Brod, je
možné navštívit bez rozdílu místa bydliště. Zároveň jako
novinka je, že bylo v ordinaci ve Vyšším Brodě instalováno
zařízení pro nemohoucí, do prvního patra Vás nově vyvezeme na sedačce.
Dále bych rád upozornil pacienty, že bude během následujících měsíce instalován v čekárně pořadníkový systém.
Je tedy důležité s sebou nosit kartičku z pojišťovny, která
bude sloužit k identifikaci a určení pořadí pacienta v čekárně! Obsluha je velice jednoduchá, stačí vložit kartičku
do zařízení a vybrat důvod návštěvy na dotykové ob-razovce. Pokud někdo kartičku zapomene, lze se do fronty
zařadit i bez ní.

davky, které jsou dnes na tento provoz kladeny a do současných prostor se nepodařilo najít žádného provozovatele. Připravili jsme proto projekt na rekonstrukci těchto
prostor, tak abychom mohli nabídnout moderní prostředí
pro budoucího provozovatele. Požádali jsme o podporu
Jihočeský kraj, kde nám byl přidělen grant z programu
Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje ve
výši Kč 770 000,--. V současné době jsme v komunikaci se
třemi potencionálními provozovateli lékárny, kde nejdále
jsou jednání s Nemocnicí Český Krumlov. Pokud vše půjde
dle předpokladu, rádi bychom obnovili provoz lékárny na
začátku roku 2018.
- Ing. Jan Kubík -

Vážení občané,
rád bych poděkoval všem, kteří se zúčastnili voleb a bez ohledu na jejich volbu, prokázali, že jim není dění v naší zemi lhostejné. Zvláště chci poděkovat Vám všem, kteří
jste mi dali důvěru a slibuji, že budu dělat
maximum proto, abych vás nezklamal.

- MUDr. Eduard Benc -

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

Ing. Jan Kubík, nově zvolený poslanec PS PČR

LÉKÁRNA

V

ážení občané,
jelikož se nám množí dotazy na provoz lékárny v naší
obci, dovoluji si Vám poskytnou krátkou informaci. V současné době je připravena rekonstrukce prostor lékárny a v
měsíci listopadu začnou probíhat stavební práce.

-2i0fok%ální 21
mult
čočky

le
s vámi t

Náměstí 47, Kaplice
tel.: 725 326 058
Po - Pá 8:00 - 11:15, 12:00 - 16:30, So 9:00 - 11:30

Stavební stav bývalé lékárny již, bohužel, nesplňuje poža-

www.zlatafontana.cz
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ZASTUPITELSTVO
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 20. ZÁŘÍ 2017

zatížené nemovitosti p. č. 437/2 a 558/7 v k. ú. Loučovice,
jednorázová náhrada 10 000 Kč bez DPH.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e:

Usnesení č. 121/2017
Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace
Základní školy a Mateřská školy Loučovice, se sídlem Loučovice 231, IČO: 00583677.

Usnesení č. 115/2017
ověřovatele zápisu Stanislava Hackla a Miloslava Hüttnera.
Usnesení č. 116/2017
program dnešního zasedání doplněný o body:
•
Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni
•
Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Loučovice
•
Žádost o bezúplatný převod nemovitostí od
Státního pozemkového úřadu
Usnesení č. 117/2017
vypořádání s Bytovým družstvem Český Krumlov, se sídlem U Trojice 120, 381 01 Český Krumlov, IČ: 00038041,
DIČ: CZ00038041, ve výši 4 546 114,12 Kč za vynaložené
náklady na rekonstrukci, stavební úpravy a opravy bytového domu, které hradilo Bytové družstvo Český Krumlov na
základě mandátní smlouvy ze dne 25. 5. 2011.
Usnesení č. 118/2017
komisi pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení ve složení Anina Vaňková, Radim Štubner, Petr Procházka, Luboš Jirka, Petr Štěpánek, náhradníci Josef Gondek a Miloslav Hüttner.
Usnesení č. 119/2017
změnu odpisového plánu z důvodu zařazení zahradního
altánu v pořizovací ceně ve výši 80 249 Kč a poměrná část
odpisu na rok 2017 je ve výši 401 Kč, celková výše odpisového plánu je 471 739 Kč.
Usnesení č. 120/2017
uzavření smlouvy o věcném břemeni č. CB014330035255/001 s E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 28085400,
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Usnesení č. 122/2017
podání žádosti o bezúplatný převod části p. č. 116/3 v k. ú.
Loučovice a p. č. 601/2 v k. ú. Loučovice od Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha 3 – Žižkov, IČ: 01312774.
Usnesení č. 123/2017
na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek schvaluje uzavření smlouvy
o dílo na akci „Bydlení pro občanskou vybavenost-Loučovice-projektová dokumentace“ se společností ENERGY BENEFIT CENTRE, a. s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČO:
29029210, která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku ve výši 1 448 000 Kč bez DPH.

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

•

•
•

Informaci o splnění úkolu uloženém na zasedání
dne 31. 8. 2017 ve věci zveřejnění opatření
obecné povahy - změna ÚPO Loučovice č. 3.
informaci o budoucím využití bývalé roty
Mnichovice s tím, že bude vyhotoven znalecký
posudek na cenu v místě a čase obvyklou, poté se
bude nadále jednat případnými zájemci.
informaci o rozpočtových opatřeních č. 9, 10,
11/2017.
informaci o projektu MV ČR s názvem „Zastupitel
v kurzu“.

Anna Vaňková 				
místostarostka				

Ing. Jan Kubík
starosta

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 3. ŘÍJNA 2017
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e:
Usnesení č. 123/2017
ověřovatele zápisu Janu Grammetbauerovou a Stanislava
Hackla.
Usnesení č. 124/2017
program dnešního zasedání doplněný o body:
•
Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě s manželi
Gondekovými
•
Stížnost a žádost o prošetření podnětu A. Edera
•
Informace o provedení účetní závěrky ZŠ a MŠ
Loučovice
•
Dodatek č. 4 k OS č. 05-01/2011 o oběhu účetních
dokladů
•
Dodatek č. 5 k OS č. OS-01/2011 o oběhu účetních
dokladů
•
Smlouva o zřízení VB Č. CB-014330041139/001
Usnesení č. 125/2017
na základě zápisu komise pro otevírání obálek a hodnotící
komise zhotovitele díla ,Rekonstrukce prostor pro otevření nové lékárny“ společnost KOHOUT COMPANY, s. r. o.,
stavební a dopravní společnost, Náměstí 16, 382 76 Horní
Planá, IČ 60646926, která předložila nejvýhodnější nabídku ve výši 1 324 391 Kč včetně DPH, zároveň pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo.
Usnesení č. 126/2017
na základě protokolu o otevírání obálek a hodnotící komise společnost MEVA-CB, s. r. o., Hůrská 2635, 370 04 České

ODBOR KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ
START ČESKÝ KRUMLOV

V

ážení čtenáři, přinášíme Vám výběr z listopadového
programu. Pojďte s námi na krásný výlet. Celý program naleznete na našem webu www.krumlov-net.cz/kct
So. 11.11. K novému rybníku (do 12 km, Vede Jana Jarošová)
V 10.- hod.autobusem do Vyšného. Dojdeme k Novému
rybníku a dál do Kájova (obč.). Zpět vlakem ve 14.23 hod.
Změny podle počasí.

Budějice, IČ 65006020, jako dodavatele technického vybavení pro ,Systém odděleného sběru pro obec Loučovice“,
neboť předložila nejvýhodnější nabídku ve výši 2 665 950
Kč včetně DPH, zároveň pověřuje starostu podepsáním
kupní smlouvy.
Usnesení č. 127/2017
127/2017 uzavření smlouvy o věcném břemeni č. CB014330041139/001 s E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 28085400,
zatížené nemovitosti p. č. 228/1 a 227/4 v k. ú. Loučovice,
jednorázová náhrada 10 000 Kč bez DPH.
Usnesení č. 128/2017
Dodatek č. 4. a 5. k Organizační směrnici č. OS-01/2011 o
oběhu účetních dokladů.
Usnesení č. 129/2017
Dodatek č. 1 s R. G. a M. G. ke kupní smlouvě ze dne 17.
5. 2017.
Usnesení č. 130/2017
pověřuje kontrolní výbor k provedení kontrolní činnosti ve
věci podnětu A. Edera ze dne 21. 9. 2017, do příštího zasedání zastupitelstva obce.

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

zpráva o provedení účetní závěrky ZŠ a MŠ
Loučovice ze dne 18. 9. 2017.

Anna Vaňková 				
místostarostka				

Ing. Jan Kubík
starosta

Návrat vlakem v 15.52 hod.
So 25.11. Tajemné jezírko (15 km Vede L.Kuchtová)
Vlakem v 9.- hod. do Hořic. PO Č zn. do Mýta a k jezírku
pod Skalným. Neznačenou cestou a po silnici do Mokré.
Přes silnici polní cestou k bývalé vsi Hubenov (kaplička).
Po loukách do Slavkovice, po M zn.do Černé. Občerstvení
U méďů. Zpět vlakem v 16.09, Č.K.16.57 hod.

So. 18.11. Výlet okolo Studené a Teplé Vltavy (13 km
Vede Frant.Gutwirth)
Vlakem v 9.- hod. do Černého Kříže. Po silnici nedaleko
soutoku obou řek na zast ČD.Pěkná. Za ní Pěknou cestou
na silničku a po ní na zast. ČD Ovesná a do Nové Pece.
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OD ELEKTŘINY K MEDITACI

Jeho plánem je vybudování apartmánů. Ovšem současně

Z

nového majitele a ten má problémy s financováním obno-

ačátkem 20. století se v Loučovicích výrazným tempem rozrůstá papírnický průmysl podnikatele Poráka a

s tím jde ruku v ruce také problém nedostatku elektrické
energie, která je nutná k tomu, aby modernizace a rozvoj
papíren byli úspěšné. Továrník Porák se proto rozhoduje
vybudovat hydroelektrárnu pod Lipenským zdvihem.

postihuje Evropu finanční krize, která zasahuje i do plánů
vy elektrárny. A. Makovetsky pak přiznává, že jej tato krize
v letech 2008-2012 velmi unavuje a ubírá na energii, proto
se rozhoduje objekt prodat. Neúspěšně.
Až tento rok došlo ke zlomu, kdy dostává díky své rodině A. Makovetsky novou inspiraci a energii na přestavbu
objektu staré elektrárny. Celý objekt bude ve dvou fázích
přeměněn na školící meditační centrum. Nutno dodat, že
přestavba bude probíhat tak, aby byl zachován historický
vzhled budov.

Samotnou elektrárnu spolu se soustavou vodních kanálů
dokončuje Porák v letech 1911-1912. Svému účelu pak
slouží téměř až do dokončení stavby přehradní hráze Lipno I v 50. letech 20. století. Poté jí postihuje stejný osud
jako například Spirovo hydroelektrárnu ve Vyšším Brodě.
Z důvodu nedostatku vody v řečišti Vltavy pod hrází je provoz ukončen.

Již nyní se objektu rekonstruuje střecha a na jaře příštího roku se v první fázi obnovy opraví menší budova, kde
V dalších fázi života tohoto objektu je elektrárna přestavěna na bytové jednotky. A jak tomu bylo v minulém režimu
zvykem, přestavba je prováděna bez ohledu na historický

vznikne ubytování s cca 25-30 lůžky. Také dojde k úpravě
terénu na přilehlém pozemku a vybudování společenského centra pro školení. Ve druhé fázi rekonstrukce dojde i
na revitalizaci větší budovy, která je zničena nejvíce. Zde

ráz objektu a jak se i časem ukázalo, tak je prováděna tzv.

by pak mělo vzniknout další ubytování a také stravování

horkou jehlou a dosti nekvalitně. Zřejmě i toto zapříčinilo

pro klienty školícího meditačního centra – Residenz Kien-

postupné opuštění a chátrání elektrárny. Zdá se, že spása

berg.

přichází v roce 2008, kdy objekt s pozemky kupuje lipenský podnikatel pan Alexandr Makovetsky.
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- František Fazekas -

TEPLÁRNA LOUČOVICE PŘÍŠTÍ ROK VÝRAZNĚ OMEZÍ VYPOUŠTĚNÍ EMISÍ

U

ž tak přísné emisní limity dokonce překoná díky nové
technologii elektrostatického odlučovače.
Teplárna Loučovice, a.s. v prosinci oslaví čtyřleté výročí
uvedení biomasové technologie do provozu. Tehdy měla
kotlová technologie emisní limit tuhých látek vypouštěných do komína dle zákona na ochranu ovzduší 150 mg/
m3. Krajský úřad zpřísnil zákonný emisní limit na 50 mg/
m3. Po několika provozních těžkostech se teplárna rozhodla nahradit gravitační mechanický multicyklonový odlučovač tuhých látek (TZL) novým elektrostatickým odlučovačem, který bude snižovat koncentraci TZL na 10 mg/
m3, tj. další snížení emisního limitu TZL o 80% vůči zpřísněnému emisnímu limitu.
Splnění dotačních pravidel vyžaduje čas
Na realizaci elektrostatického odlučovače TZL získala teplárna dotaci ve výši 70% ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Díky získané dotaci se Teplárna Loučovice,
a.s. stala dle zákona o zadávání veřejných zakázek „dotovaným zadavatelem“, tzn. musí se na výběr dodavatele
filtru pořádat celoevropské otevřené výběrové řízení, tak
aby umožnila účast jakékoliv společnosti, z kterékoliv země
Evropské unie. Celkový rozpočet na nový elektrostatický
odlučovač činí 87,6 milionů korun. První kolo výběrového
řízení proběhlo v červenci a srpnu letošního roku. Druhé
a poslední kolo proběhne v listopadu letošního roku. Po
uplynutí ochranných zákonných lhůt se podepíše smlouva
s výhercem v lednu 2018 a zahájí se neprodleně výstavba.
Funkční dílo bude předáno v listopadu 2018.
Nová doprava paliva snížila hluk i emise

systém dopravy paliva, nahradila hrabicové redlerové dopravníky za dvě nezávislé trasy využívající nové trendy v
dopravě materiálu tzv. BAT technologie z anglického pojmu Best Available Techniques. Jedná se o gumový trubkový dopravník, který se na startu rozbalí na gumové koryto
a po dvou metrech se zabalí do gumové trubky a opět se
rozbalí až u kotle. Díky použití této technologie se výrazně snížila produkce hlukových emisí z dopravy paliva, dle
měření o 86,5%, a dále i snížení emisí prachu o 96,6% vůči
původní dopravě paliva.
Prašnost sníží zavlažování a masivní koridor nové zeleně
Od jara roku 2015 je plocha skládky pravidelně vlhčena a
uklízena mobilní cisternou s nástavbou na tlakové mytí vozovky. V roce 2018 bude tato osvědčená praxe doplněna
o technologii samosběrného sacího zametače. Díky použití této technologie bude dosaženo významného snížení
sekundární prašnosti při manipulaci s palivem.
Další opatření ke snížení prašnosti areálu je a bude budování zeleného izolačního pasu kolem celé teplárny. V roce
2016 byla provedena první etapa a je vysazována kombinace smrku a habru. K říjnu 2017 bylo vysázeno 68 kusů
smrků ztepilých ve velikosti 2 -2,5 m a 905 kusů habrů ve
velikosti 50 cm. Během pěti let vytvoří tyto rostliny plně
hodnotnou proti hlukovou a proti prachovou bariéru. Poslední část sázení je naplánováno na rok 2018 a pak kolem
celé teplárny vznikne celistvý masivní zelený koridor.
Věříme, že všechny tyto opatření povedou ke zvýšení spokojenosti občanů Loučovic. Děkujeme za Vaši pozornost
a o dalších krocích teplárny Vás budeme opět rádi informovat.

Protože je společnost Teplárna Loučovice, a.s. vysoce
odpovědná společnost začala již v roce 2015 vylepšovat

VÝSLEDKY VOLEB DO PS PČR 2017 V OBCI
LOUČOVICE
Volební účast: 					
STRANA			

POČET PLATNÝCH HLASŮ

ANO 2011			
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
KSČM				
Česká pirátská strana		
ČSSD				
ODS				
KDU-ČSL			
STAN				

253
89
78
65
31
29
16
14

46,99%
%

40,67
14,30
12,54
10,45
4,98
4,66
2,57
2,25

- Teplárna Loučovice Strana zelených			
ROZUMNÍ			
Strana svobodných občanů
TOP 09				
Strana Práv Občanů		
REALISTÉ			
SPORTOVCI			
Radostné Česko			
Referendum o Evropské unii
SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka

9		
9		
9		
6		
5		
3		
3		
1		
1		
1		

1,44
1,44
1,44
0,96
0,80
0,48
0,48
0,16
0,16
0,16

Další strany a hnutí v naší obci nedostali ani jeden hlas.
- Zdroj: ČSÚ -
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TŘÍDĚNÝ ODPAD

P

o několika měsících svozu tříděného odpadu společností KAPEX s.r.o. s potěšením sledujeme Váš zájem
o třídění odpadu. Ovšem často se v nádobách na tříděný
odpad objevují věci, které tam být určitě nemají. Věříme,
že se tak děje jen z neznalosti . V tomto článku jsme se
zaměřili na třídění plastu. Chceme zde ukázat 3 největší
omyly při třídění plastových odpadů.
Omyl č. 1) Plastové obaly se zbytky potravin, s exkrementy
domácích mazlíčků ….
Je to jedna z věcí, která nejvíce znepříjemňuje práci pracovníkům na dotřiďovacích linkách. Takové obaly zcela jistě do tříděného odpadu nepatří. Tento odpad má skončit
ve směsném komunálním odpadu.
Omyl č. 2) PVC podlahové krytiny, lina, koberce, PVC trubky, novodurové trubky.
Ani tento odpad do kontejneru na tříděný plast nepatří.
Lino nebo koberec je sice plast, ale jeho recyklace je v
současné době nereálná. Nejlépe je uložit tento odpad ve
sběrném dvoře, popř. do kontejneru na směsný komunální odpad.
Omyl č. 3) Obaly od motorového oleje, brzdových kapalin,
chemických postřiků, barev, ředidel a jiných nebezpečných
látek. Takové odpady jsou nebezpečné životnímu prostředí a správná cesta k jejich likvidaci vede přes sběrný dvůr.
Na začátku léta ve Vaší obci úspěšně odstartoval projekt

odděleného sběru bioodpadu. Děkujeme Vám za zodpovědné a aktivní využívání této nové služby. Odpověď na
otázku, co do nádoby na bioodpad dávat a co ne, se zdá
být jednoduchá. Jenže to zdaleka tak jednoznačné není.
Toto v nádobě vidíme rádi:
Odpad z kuchyně: jako jsou jádřince, slupky, pecky z ovoce, nať a zbytky ze zeleniny, čajové sáčky, kávový odpad
včetně filtrů a ubrousků, zbytky pečiva…
Ze zahrady: květiny, plevel, tráva, seno, sláma, spadané
listí včetně ořechového a kaštanového listí, dřevní štěpka
a jiný rostlinný odpad, odpad ze zahrad a zeleně. Podestýlka z chovu drobných zvířat, hnůj, slepičí trus…
Kompostárna z tohoto zdánlivě bezcenného odpadu v
krátkém čase vytvoří kvalitní kompost pro pole, parky a
zahrady.
Ale pokud se v nádobách na bioodpad objeví věci, které
tam nepatří, nastává problém.
Prosím, dbejte na to, ať v bio nádobách neskončí živočišné
zbytky, kosti, oleje a tuk z pečení a smažení, mrtvá zvířata…
a samozřejmě:
papír, plast, pneumatiky, sklo, oleje, textil, zem z výkopů,
kameny, stavební suť, kovy, objemný dřevěný odpad a jiný
obtížně rozložitelný odpad.
- KAPEX s.r.o. -
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Firma HAUSER v Kaplici při
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Bližší informace na personálním oddělení.
lenka.zmekova@hauser.com
+420 735 174 720
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HAUSER spol. s r.o.
382 41 Kaplice 253
www.hauser.cz

ZÁBAVA
PLES UPÍRŮ

D

foto: Martina Veselá

ne 7. října 2017 se konal zájezd na muzikálové představení Ples upírů do pražského divadla GOJA Music Hall.
Účastníci tohoto představení byli do Prahy a zpět dopraveni autobusem, který společně s obcí Lipno nad Vltavou
zaplatila i naše obec Loučovice. Pojďme se nyní společne
podívat na pár momentek z tohoto zájezdu.
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foto: Iveta Stropková Smolenová

HALLOWEENSKÁ ZÁBAVA 14. 10. 2017
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INFO ZE ŠKOLY
SOKOLNICKÁ PŘEDNÁŠKA

V

úterý 17. 10. k nám zavítal pan Milan Zaleš z Chotýčan
u Českých Budějovic. Měli jsme možnost vidět pár
druhů sov a dravců – např. výra bengálského, afrického
a virginského či orla mořského. Do programu byl zahrnut
kvíz. V tomto kvízu jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí.
Ke konci programu jsme měli možnost vidět ukázky letu.
Na úplný závěr můžeme jen dodat, že pan Zaleš je vážně
profesionál a se sovami a dravci to opravdu umí. Jeho akce
se nám líbila a měla úspěch.

žitý je zájem o techniku, programování a rozvoj vlastního logického myšlení. Náplní kroužku je rozvoj logického (ale i informatického) a strategického myšlení
žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také jistě promítnou do budoucí volby povolání.

Za celou školu žákyně IX. třídy – Dominika Dolejší a Hana
Šimánková

Již na druhé schůzce jsme postavili vrtulník ze stavebnice lego, který je programovatelný přes tablet či notebook
„bezdrátově“. Na dalších schůzkách jsme „stáhli“ ovládací
program z internetu a seznámili se s principy programování, pak jsme vrtulník oživili a naprogramovali jeho aktivity
dle společně vymyšleného zadání pro pohyb, světelné signály a zvuky. Nyní se pokusíme připojit a naprogramovat
čidla polohy a vzdálenosti. Na dalších schůzkách pak budeme stavět a programovat složitější modely.
Kromě této technické náplně se také věnujeme rozvoji logického a strategického myšlení při kláních deskových her.
Již máme za sebou turnaj v piškvorkách a připravujeme se
na dámu, mlýnek, šachy, halmu,…
Činnost kroužku je spolufinancována z operačního programu EU pro Výzkum, vývoj a vzdělávání, do nějž naše
škola podala úspěšnou žádost a získala prostředky z EU i
od MŠMT.

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH
HER PRO ŽÁKY NAŠÍ ŠKOLY

V

letošním školním roce byl otevřen pro naše žáky
Klub zábavné logiky a deskových her. Scházíme se
každé pondělí od tři čtvrtě na tři (po odpoledním vyučování) a kroužek končí ve čtvrt na pět. Navštěvují jej
žáci prvního i druhého stupně bez ohledu na věk. Důle-
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PŘÍRODOVĚDECKÝ KROUŽEK

S

novým školním rokem odstartoval i nový ročník přírodovědeckého kroužku. Zájmového útvaru, který se zaměřuje na poznávání přírody a jejích zákonitostí badatelskou i
hravou formou. Letos se zastřešujícím celoročním tématem
,,Pojďme na to od lesa!“. Účastníci se mohou těšit na průzkumné výpravy do lesa a aktivity spojené s pozorováním a
stopováním živočichů, sběrem přírodnin, nácvikem orientace a pohybu v terénu i spoustu vážných či nevážných her.

pro účast v biologické a chemické olympiádě, kterých se
žáci naší školy pravidelně účastní.
Kroužek se koná každou středu po odpoledním vyučování
a je určen pro zájemce z 5. až 9. třídy. Každého dalšího
zájemce kdykoliv vítáme :)

- foto a text: ZŠ a MŠ Loučovice -

INZERÁT
Za nepříznivého počasí se naše činnost přesune do budovy školy, kde budeme pomocí starých osvědčených metod a moderního technického vybavení provádět pokusy
a pozorování – třeba právě s využitím dříve nasbíraných
přírodnin. Navíc pro zapálené přírodovědce se nabízí i
možnost poměřit síly se zbytkem světa – některé lekce
kroužku budou zaměřeny na rozvoj vědomostí potřebných

Z

ákladní škola odprodá nepotřebnou konstrukci
velkého skleníku. Demontáž a odvoz si kupující zájemce provede svépomocí. V současné době je skleník
volně přístupný v prostoru za hlavní budovou základní
školy. Další informace na tel. čísle 380 748 121 nebo
605 160 343

20 % SLEVA NA CELOSEZÓNNÍ HLEDÁME PRACOVNÍKA NA INFOSKIPAS
CENTRUM V LIPNĚ NAD VLTAVOU
Do 30.11. 2017 probíhá předprodej celosezónních skipasů do Skiareálu Lipno za zvýhodněnou cenu. Skipas pro dospělou osobu pořídíte
za 6400,- oproti standardní ceně 8030,-. Pro
děti do 15 let pak za 4500,- oproti 5650,-. Tyto
skipasy jsou platné i na oblíbené večerní lyžování. Děti do 6 let a senioři nad 70 let lyžují ve
Skiareálu Lipno za 20 Kč.
Předprodej probíhá na pokladnách skiareálu
nebo online na www.lipno.info.
Těšíme se na lyžování s Vámi.
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Rádi mezi sebou přivítáme novou kolegyni/kolegu na pozici - PRACOVNÍK INFOCENTRA Požadujeme: ÚSO, SŠ vzdělání, profesionální a zodpovědný přístup k práci, příjemné vystupování,
komunikativnost, znalost cizího jazyka (AJ, NJ).
Nabízíme: velmi dobré finanční ohodnocení,
firemní benefity, 5 týdnů dovolené, příjemné
pracovní prostředí s možností dalšího profesního růstu
Kontakt: Ing. Michaela Petrů
michaela.petru@lipno.info.

KOPANÁ
V

uplynulém měsíci muži opět potvrdili, že jejich postup do I.B třídy nebyl dílem náhody, ale výsledkem
tvrdé dřiny a kolektivní práce. Svou kvalitu prokazují
především na domácím hřišti, z něhož odjíždělo se sklopenou hlavou mimo jiné Roudné B či Chvalšinští, kterým
chlapi uštědřili tzv. bůra. Slavit se mohlo i po zápase s
Boršovem, ovšem díky obrovskému množství neproměněných šancí z naší strany, a neustálým kontrolám
stavu trávníku ze strany hostí (povětšinou se jednalo
o dlouhodobé kontroly prováděné vleže s bolestivými
grimasami), došlo pouze k dělbě bodů. V tuto chvíli (k
20. 10. 2017) patří mužům krásná pátá příčka, kterou,
jak všichni věříme, ještě vylepší nebo minimálně udrží.

Jaké to je, být pátý, remizovat či dokonce prohrát, vůbec
netuší naši dorostenci, kteří se svými spoluhráči z Větřní
porazili všechny své dosavadní soupeře. A častokrát se
jednalo o vysokou výhru. Za všechny zmiňme např. výsledky 7:0 (K. Újezd + Velešín, stejně tak se Suchdolem), 15:0
(Hrdějovice) či 9:3 (Hluboká). Nemalý podíl na těchto výhrách má Jakub Toth, který je s 25 góly nejlepším střelcem
soutěže, a který díky svému výkonu v zápase s Roudným
(muži, I.B) obsadil bronzovou příčku v Sestavě 10. kola.
Skvěle si vedou i naši nejmenší. Mladší přípravka v posledních pěti zápasech zaváhala pouze jednou, kdy po penaltovém rozstřelu prohrála s Větřním těsně 3:4. Podobně je
na tom i starší přípravka, která má na kontě ještě o jednu
prohru více. Starší žáci bohužel nebodovali, ale vzhledem
k jejich bojovnosti je jen otázkou času, kdy se začnou výsledky otáčet v jejich prospěch.

- KS - foto: Kamil Hošek -
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HISTORIE

TUHU Z ČERNÉ ZNÁ CELÝ SVĚT

Z

ní to jako pohádka, ale je to pravdivá pohádka. Grafit je
černý měkký nerost, který má organický původ. Grafit,
chcete-li tuhu, těžili na Českokrumlovsku již Keltové a přidávali jej do hlíny při výrobě keramických nádob. Byl to ve
své době významný objev žáruvzdorného materiálu, který
se stal velice hledaným a výhodným zbožím. V roce 1767
došlo v okolí Mokré a Černé k odkrytí ložisek grafitu, které
přineslo prosperitu a Schwarzenbergům nové obchodní
příležitosti. V okolí Mokré byly velké problémy se vzlínáním
Vltavy, a proto musela být nejdříve otevřena odvodňovací
štola s cílem stáhnout vodu ze všech jam v okolí Mokré a
Černé a přitom umožnit dopravu těžené suroviny. S průmyslovou těžbou se začalo v roce 1841 a v roce 1846 došlo
k otevření dalších dolů u Mokré. Těžba dosáhla vrcholu
na přelomu 19. a 20. století. Za druhé světové války byly
doly opuštěny a v roce 1958 je zatopila Lipenská přehrada.

Hlavní úpravna těženého grafitu byla v místech dnešního „malého Lipna“ za tratí u Hůrky. Tehdejší technologie spočívala v tom, že všechnu vytěženou
surovinu nechali téměř rok zvětrávat na povrchu skládek a dále se používalo vyplavování vodou. Získaný
koncentrát tuhy se ukládal do dřevěných sudů, ve kterých cestovala tuha doslova do celého světa, aby se používala na výrobu tužky. Do té doby se psalo olůvkem.
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Tuhové doly patřily pod ředitelství schwarzenberského velkostatku Krumlov. Dle archivních zápisů byli
s těžbou tuhy spojeni ředitel, důchodní, dva hormistři,
důlní měřič a 14 pomocných sil. Největším domácím odběratelem byla tužkárna v Českých Budějovicích. V roce
1880 představovala výroba tuhy v Černé a v Mokré 41
procent výroby v Rakousko-Uhersku. Zdejší tuha pronikla
do světa i přes anglickou bariéru. Angličané zakázali vývoz
tuhy pod trestem smrti, aby ubránili svá výrobní tajemství.
Tehdy vstoupil do obchodu s tuhou do zahraničí českobudějovický průmyslník Vojtěch Lanna. Byl to
mimořádně nadaný podnikatel, který založil své úspěšné podnikání na lodní dopravě. Kromě dopravy soli a
stavby lodí začal obchodovat se stavebním dřívím a tuhou. Vojtěch Lanna pronikl na anglický trh s tuhou originálně a vtipně. Přikázal vypravit jednu loď s plným
nákladem tuhy z Černé přímo do anglického přístavu.
Přišla očekávaná zpráva, že tuha je zabavena, zakazuje
se její vyložení a Lanna si má tuho okamžitě odvézt zpět.

V odpovědi Lanna sdělil, že se tuhy zříká bez náhrady, a tak náklad tuhy byl postupně rozebrán a doslova se rozptýlil v tehdejší anglické obchodní síti. Jakmile
angličtí průmyslníci zjistili, jakou má tuha z Černé výbornou kvalitu, přišel takový nátlak na anglický parlament,
že ten byl nucen zákon o zákazu dovozu tuhy do Anglie
zrušit. Tak byla geniálně otevřena cesta tuhy z Černé do
světa. V roce 1925 až 1929 se v jižních Čechách těžilo
ročně 23 tisíc tun grafitu a „tuhy z Černé bylo nejen nejvíce, ale měla i nejlepší kvalitu“. Postupně přešel objem
spotřeby tuhy z tužek na výrobu speciální oceli ve slévárenství a pro výrobu speciálních mazacích suspenzí.
- Loučovice-Historie.cz - archiv Františka Schussera -

ZDRAVÍ
CRP

C

RP neboli C-Reaktivní Protein je sloučenina, se značný
významem v diagnostice mnoha nemocí. Také je významným indikátorem, který nám napoví, zda u infekce
použít, či nepoužít antibiotika. Naše ordinece je vybavena
přístrojem, který dokáže během několika minut zjistit z kapičky krve hodnotu tohoto proteinu.
CRP je bílkovina tvořená v játrech, která se řadí
do skupiny tzv. bílkoviny akut-ní fáze. Koncentrace těchto
bílkovin začne v různé míře stoupat, když se v našem těle
objeví zánětlivý proces.
Výhodou CRP je vysoká citlivost. Jeho hladina v krvi je totiž u zdravého člově-ka velmi nízká.
U významnějšího zánětlivého procesu vystoupí jeho
hladina na mno-hem vyšší hodnoty, které se často počítají v desítkách či stovkách mg/l. Vysoká je i rychlost
nárůstu CRP, významně zvýšených hodnot CRP dosáhne již několik hodin po začátku zánětlivé reakce.
Pokud přichází pacient s horečkou, bolestmi v

krku, pocity nachlazení apod. zajímá nás obvykle, zda je
potřeba mu předepsat antibiotika. Často se antibiotika
předepisují a užívají bezdůvodně u virových infekcí, což
může být dlouhodobě nebez-pečné. Bakterie si totiž na
zbytečně podávaná antibiotika začnou vytvářet rezistenci,
tj. antibiotika na ně přestanou účinkovat. Vyšetření CRP je
do určité míry řešením. Nemocnému se vezme malý vzorek krve a přímo v ordinaci dá do hodnotícího přístro-je.
Výsledek je hotový za několik minut. Lékař poté vyhodnotí
výsledek a rozhodne o dalším postupu léčby. Toto vyšetření je v současnosti plně hrazeno z veřejného zdra-votního
pojištění ( nákup přístroje samozřejmě nikoliv ;-) ).
CRP se samozřejmě zjišťuje i v biochemických
laboratořích a je součástí cel-kového vyšetření krve, kdy
může být varovným znakem jakéhokoliv patologického
procesu v těle.
- MUDr. Eduard Benc -
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