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Hluk je zhouba 21. století

Info ze školy
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PA R T N E R
ZPRAVODA JE

Velké stěhování v nemocnici ČK

Vážení čtenáři...
Jaro už nám začíná pomalu klepat na dveře,
sluníčko opět ukazuje svou sílu a s novým měsícem přichází i nový Loučovický zpravodaj, ve
kterém naleznete plno zajímavých informací z
naší obce a okolí.
Nedávno jsem se setkal s názory několika lidí,
že co je na internetu, například na obecním
webu, tak je jasně daná věc a přeci každému
přístupná informace. Ovšem krátce na to jsem
se měl možnost osobně přesvědčit o tom, že
informace, která je podána pouze elektronicky není dostačující a že lidé žijící v Loučovicích
dávají převážně přednost psané informaci. Pro
mě toto zjištění není nikterak překvapující, ale
myslím, že někteří další lidé by si toto měli uvědomit.

František Fazekas

V březnu oslaví své krásné jubileum
paní
		
		
		
		
		

JUNGWIRTHOVÁ JANA
LADÁNIOVÁ MARIE
MIKYSKOVÁ MILUŠE
PAULOVÁ DRAHOSLAVA
VÁVROVÁ MILUŠKA
ŽÁČKOVÁ JAROSLAVA

pan
		
		
		
		
		
		

FURIK JOSEF
KRAHULEC JOSEF
SORYČ ZDENĚK
ŠABLA ŠTEFAN
ŠEJNA JOSEF
ŠMALINSKÝ JOSEF
TUREK ROMAN

		
Všem výše uvedeným přejeme vše nejlepší, plno životních
radostí a mnoho dalších let spokojeného života.
Uzávěrka příštího čísla:
20. 3. 2019

LOUČOVICKÝ ZPRAVODAJ
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VELKÉ STĚHOVÁNÍ V NEMOCNICI Č.K.

PODĚKOVÁNÍ
Vážení,
moc děkuji za přání k mému jubileu a návštěvu paní místostarostky s dárkem obce.
Zdravím a přeji zpravodaji vše dobré.
Ing. Ivan Syřište
Přední Loučovice

-----

ROŽMBERSKÁ
BULKA

D

louho očekávané chvíle nastaly v nemocnici v Českém Krumlově. Veškerá oddělení
ze starého pavilonu J do nového moderního
pavilonu B. A to za plného provozu.
Stará budova, kde se narodilo množství dětí
několika generací, se vyprazdňuje. Po stolech
v sesterně porodnického oddělení zůstaly včera na linoleu jen ztmavlé obdélníky, skříňky
kolem zdí zely prázdnotou a v pokojích rodiček
čekala na stěhování pouze jedna maminka s
miminkem. „Tři maminky s dětmi jsme v den
stěhování propustili domů, takže tu zůstala jenom jedna. Tu jsme převezli na nové oddělení
i s miminkem. Do nového, krásného oddělení
se samozřejmě těšíme,“ říkala porodní asistentka Monika Kramplová.
Vše se odehrávalo za provozu, takže na starém
porodním sále stále ještě setrvávala sestřička.
Spojovací chodbou stěhovali věci a postele
kromě samotných zdravotníků také techničtí
pracovníci nemocnice, kteří byli velikou pomocí.
Stěhování nemocnice bylo naplánováno do
čtyř etap. Ve čtvrtek 14. února se odehrávala
etapa první. „To jsme stěhovali lůžková oddělení,“ vysvětloval právník nemocnice Vojtěch
Remeň. „Dětské a gynekologicko-porodnické
se stěhovali následující týden. Když jsme i toto

stěhování dokončili, došlo k uzavření starého
pavilonu a otevření nového.“
Ve stejném týdnu nastalo také stěhování urologické ambulance, které je v novém pavilonu určeno 2. patro. O týden později došlo na
onkologickou ambulanci a stacionář, které se
přemístí stejného patra jako urologická ambulance.
„Jako poslední se budeme stěhovat my – administrativa – do zbývajícího volného prostoru,“ pokračoval Vojtěch Remeň. „Takže v prvním týdnu v březnu by měl žít a být zabydlený
komplet celý nový pavilon.“
NOVÝ PAVILON B:
1 podlaží - gynekologická ambulance, podatelna a IT oddělení.
2. podlaží - oddělení urologie, onkologie a
ředitelství.
3. podlaží - dětské oddělení, dětský obvodní lékař a pohotovost.
4. podlaží - gynekologicko-porodnické oddělení, novorozenecké oddělení.
- nemocnice Český Krumlov -

Před nedávnem jsme se s kolegy a kamarády, kteří si sem tam rádi zamíchají „čertovo obrázky,“ rozhodly uskutečnit menší
místní turnájek v této oblíbené karetní hře.
Jelikož většina nás byla z města Rožmberk,
dali jsme turnájku název „ROŽMBERSKÁ
BULKA.“
Poprvé jsme si zahráli 1. února 2018. Bohužel toto datum některým nevyhovovalo a tak se nás sešla pouze šestice (ale na
poprvé dobrý ;) ). Pilotní start této soutěže
proběhl v nově opravené
Přízeřské hospůdce a ač nás nebylo mnoho, vše probíhalo v dobré a veselé náladě.
Hned proto taky padl návrh tento turnaj
zopakovat.
Do budoucna bychom se rádi zkontaktovali
s hráči této karetní hry z okolních městeček
a obcí (Vyšší Brod, Loučovice apod.), tak
mne neváhejte kontaktovat a zapojit se.
BULCE ZDAR
Jan Střihavka
721172548

-----

ZRUŠENÁ
SOUTĚŽ
V minulém čísle našeho zpravodaje byla
vyhlášena soutěž o lístky na vystoupení Lukáše Pavláska a jeho one man show v kině
Luna v Českém Krumlově. Jelikož pořádající agentura toto vystoupení zrušila týden
před jeho uskutečněním, museli jsme i
my naší soutěž zrušit. Velice se omlouváme všem soutěžícím, kteří se do soutěže o
lístky zapojili. Bohužel s touto skutečností
jsme nemohli nic udělat. Jednalo se čistě o
rozhodnutí pořádající agentury.
Redakce
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ZASTUPITELSTVO

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČOVICE KONANÉHO DNE 28. LEDNA 2019
OD 17:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU LOUČOVICE
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 1/2019
Ověřovatele zápisu Radima Štubnera, Stanislava Hackla.
Usnesení č. 2/2019
Program dnešního zasedání doplněný o (vloženo do bodu č. 20 – Různé-diskuse):
•
Koupě pozemku 442/6
•
Žádost o nájem bytu
•
Žádost o finanční prostředky pro rok
2019
•
Žádost o poskytnutí dotace – KST
Vltavan Loučovice
•
Prodej Mnichovice
•
Pracovní pozice OÚ
•
Výzva k úhradě cenového rozdílu a
podpisu směnné smlouvy
•
Dražba – sdělení
•
Žádost o prodej pozemku – záměr
•
J. E. – žádost o umožnění splátek
•
ZŠ a MŠ Loučovice (účetní závěrka
2018, hospodářský výsledek 2018,
odpisový plán 2019)

Usnesení č. 3/2019
Žádost o poskytnutí součinnosti s rozdělením nemovitosti a jejich následným převodem se společností LCE s.r.o., se sídlem P. J.
Šafaříka 912/15, 370 07 České Budějovice, IČ
04795172 – a schvaluje zrušení předkupního
práva Obce Loučovice na nemovitostech vedených na LV 1195 v k. ú. Loučovice.
Usnesení č. 4/2019
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje setrvání podmínky výstavby skladovací haly na
štěpku v areálu teplárny.
Usnesení č. 5/2019
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje cenovou nabídku na vybavení lékárny ve výši 492
547 Kč společnosti CH & PV s.r.o. a souhlasí s
podáním žádosti o dotaci z programu „Rozvoj
hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje“ s následným financováním.
Usnesení č. 6/2019
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje vypsání výběrového řízení na zakázku malého
rozsahu ATS Dvorečná a komisi pro otevírání
obálek ve složení: Radim Štubner, Miloš Hütt-
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ner, Jana Grammetbauerová, Eduard Benc,
Josef Gondek.
Usnesení č. 7/2019
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje vypsání výběrového řízení na zakázku malého
rozsahu „Automobil pro pečovatelskou službu“ a komisi pro otevírání obálek ve složení:
Radim Štubner, Miloš Hüttner, Jana Grammetbauerová, Eduard Benc, Josef Gondek.
Usnesení č. 8/2019
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje cenu
pitné vody na rok 2019 ve výši 34,91 Kč/m3
bez DPH a cenu odpadní vody na rok 2019 ve
výši 44,33Kč/m3 bez DPH.
Usnesení č. 9/2019
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje uzavření smlouvy o přeložce zařízení distribuční
soustavy s E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 380 01
České Budějovice, IČ 28085400, výše předpokládaných nákladů na provedení přeložky Kč
3 544 697,- Kč.
Usnesení č. 10/2019
Zastupitelstvo obce Loučovice pověřuje starostu k předložení nabídek na realizaci výběrového řízení na zhotovitele.
Usnesení č. 11/2019
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo s nehmotným výsledkem se zhotovitelem KAPEX, s.r.o. se sídlem Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice,
IČ 28082745, DIČ CZ8082745
Usnesení č. 12/2019
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje
smlouvu se ZŠ Loučovice o úhradě nadnormativních výdajů na prostředky určené na platy a
odvody na období září 2018 – prosinec 2018
ve výši 316 008,- Kč a na období leden – srpen
2019 ve výši 723 942,-Kč.
Usnesení č. 13/2019
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje zveřejnění záměru prodat p. č. 210/1 v k. ú. Kapličky ( 210/3 v návrhu GP).
Usnesení č. 14/2019
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje prodej p. č. 180/2 v k. ú. Loučovice za částku 200
Kč/m2 bez DPH a úhrady všech nákladů spo-

jených s převodem nemovitosti, kupující SVJ
č. p. 278 Loučovice, zastoupené F. K., členem
výboru společenství.
Usnesení č. 15/2019
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje
smlouvu o výpůjčce nemovité věci s Cisterciáckým opatstvím Vyšší Brod se sídlem Klášter
137, 382 73 Vyšší Brod, IČ 00476684, které zastupuje p. Justin Jan Berka.
Usnesení č. 16/2019
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje
smlouvu o výpůjčce nemovité věci s Jihočeským krajem se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ
70890650.
Usnesení č. 17/2019
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 5000 Kč příspěvkové organizaci Jihočeského kraje Domov pro
seniory Kaplice se sídlem Míru 366, 382 41
Kaplice, IČ 60630213, formou darovací smlouvy.
Usnesení č. 18/2019
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši Kč 20 000,-- FK
Dolní Dvořiště z.s., Dolní Dvořiště čp. 163, IČ
65025407, formou darovací smlouvy.
Usnesení č. 19/2019
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje koupi
části pozemku 442/6 v k. ú. Loučovice o výměře 38 m2 za cenu 200 Kč/m2 bez DPH + náklady spojené s koupí.
Usnesení č. 20/2019
Zastupitelstvo obce Loučovice přiděluje byt
na č. p. 54 p. Š.
Usnesení č. 21/2019
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1000
Kč pro Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Za Tiskárnou 588,
Český Krumlov, IČ 26594463, formou darovací
smlouvy.
Usnesení č. 22/2019
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000
Kč, KST Vltavan Loučovice, Loučovice 51, IČ
26680190, formou darovací smlouvy.

Usnesení č. 24/2019

90 793,96 Kč.

Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.č. 1/6, k. ú. Dvoreč-

Usnesení č. 28/2019

ná.

Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje odpisový plán ZŠ a MŠ Loučovice na rok 2019 v
celkové výši 516 420,-Kč.

Usnesení č. 25/2019
Zastupitelstvo

obce

Loučovice

schvaluje

umožnění splatit náhradu škody p. J. E. dle
trestního příkazu vydaného Okresním soudem
pod č. j. 4T 146/208.
Usnesení č. 26/2019
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Loučovice za rok 2018.

Usnesení č. 29/2019
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje výzvu
k úhradě cenového rozdílu a pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy se Státním
pozemkovým úřadem, sídlem Praha 3, Husi-

prodej souboru nemovitostí bývalé roty Mnichovice.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
•

Prodej pozemku 258/1 k. ú. Loučovice.

•

Organizační směrnici OÚ Loučovice.

•

Oznámení o dražbě na prodej souboru
věcí nemovitých, parcela č. 180 o výměře
128m2, zastavěná plocha a nádvoří.

necká 1024/11a, 130 00 Praha, IČ 01312774,
na částku 247 200 Kč.

POZNÁMKA:
Úplný zápis je ve smyslu ust. § 95 odst. 5 zá-

Usnesení č. 27/2019
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje roz-

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

dělení zlepšeného hospodářského výsledku

kona o obcích uložen na obecním úřadu k nahlédnutí.
Obecní úřad je na požádání povinen umožnit

ZŠ a MŠ Loučovice za rok 2018 do fondů orga-

Usnesení č. 23/2019

občanům nahlédnout do zápisu ze zasedání

nizace: fond odměn 1000,-Kč a rezervní fond

Zastupitelstvo obce Loučovice neschvaluje

zastupitelstva obce.

MYDVAARCHITEKTI.CZ

INZERCE:

ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, PROJEKCE, NÁVRHY INTERIÉRŮ, INŽENÝRING, NZÚ
Ing. arch. Iveta Svobodová 728132161
Ing. arch. Jakub Pubal 724606304
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HLUK JE ZHOUBA 21. STOLETÍ

S

vět, v němž žijeme, nás obklopuje různými negativními vlivy, zejména když v této
realitě postrádáme všeléčivé ticho, radost a
vnitřní spokojenost. V důsledku toho došlo k
narušení zaběhnutého planetárního systému,
který po milióny let udržoval zdejší život v dokonalé rovnováze. Ovšem, kdo by si pomyslel,
že kromě vyprodukovaných chemikálií otravujících naše plíce a životní prostředí, přibude
další hrozba, kterou můžeme nazvat všudypřítomným hlukem. Odkudkoliv se řinoucí hluk,
v první řadě z průmyslových provozů, dopravních prostředků, letišť apod., nás okrádá o
božské ticho, které se pozvolna vytrácí kamsi
do ztracena.
Nikdo z nás si dostatečně neuvědomuje, co
všechno mechanické vlnění (zvuk) může svým
působením a účinky vyvolat. V okolí řvoucí
sekačka, zvláště o víkendu, pocuchala dobrou
náladu nejednomu zastánci delšího spánku.
Američtí vědci dokonce zjistili, že lidé vystavení nadměrnému hluku, tj. 55 dB, trpí daleko
častěji zvýšeným krevním tlakem. Tyto znepokojující fakta o hluku, určitě by nás neměli nechat lhostejnými! Trápí vás hluk na pracovišti,
popřípadě v naší obci? Tak bez zaváhání upozorněte kohokoliv kompetentního na zjevné
nebezpečí, které nelze v žádném případě podcenit, jak se dozvíte níže v tomto příspěvku.
Účinky hluku
Podle klinických studií jsou hlučné oblasti nejrizikovějším místem k trvalému pobytu. Kdo
žije u letišť nebo v blízkosti průmyslových zón,
nepochybně je víc ohrožen vysokým krevním
tlakem či poruchami spánku, v některých případech i řečí, a to v porovnání s oblastmi, kde
se hluk nevyskytuje.
Podle mnohých ukazatelů může zvýšený hluk
zapříčinit závažnější zdravotní potíže, včetně
žaludečních vředů, ale i obávaného infarktu
myokardu. To nakonec potvrdila jedna studie
dánské onkologické společnosti, která zkoumala zdravotní rizika obyvatel žijících v blízkosti rušných silnic.
V tomto výzkumu se skutečně potvrdilo, že
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s každým desátým decibelem hluku se zvyšuje
nebezpečí infarktu o 12%, a to není vskutku
zanedbatelné riziko! Hluk negativně ovlivňuje
mentální koncentraci, snižuje pozornost a výkon u pracujícího obyvatelstva.
Hrozba decibelů
Rušivými podněty jsme doprovázeni téměř
na každém kroku, oproti tomu se ticho stalo
nedostatkovým zbožím! Současná civilizace
není vskutku před hlukem dostatečně chráněna, možná právě proto podléháme narůstající agresi, kterou lze spatřit na fotbalových
stadionech, kde se účinky decibelů šarvátkami
či vandalismem nejčastěji projevují. Nestojí
náhodou za nárůstem depresivních onemocnění, hluk linoucí se z továren a jiných civilizačních zdrojů produkovaných člověkem?
Silná hlučnost vcházející do ušních bubínků
lidské bytosti, a to nemluvím ani o našich
domácích zvířecích mazlíčcích, vyvolává nežádoucí stres a deprese. Psychické napětí zapříčiňuje různé nepříjemné životní situace,
včetně dopravních nehod, ale i sebevražedných sklonů, atp.
Vzpomeňte si, jak o Silvestru strádají všechna
zvířata, pokud jsou vystavena ohlušujícímu
hřmotu ze zábavné pyrotechniky. V oceánech
pod vodní hladinou umístěné sonary v ponorkách, vyvolávají nepříjemné (nežádoucí)
hluky, které významně škodí delfínům a velrybám, kteří ve strachu prchají z vody na pobřeží, kde většinou uvíznou v náruči jisté smrti.
Tohle vše uvedené jednoznačně dokazuje, že
civilizační hluk nemůžeme jen tak ignorovat,
neboť je to s nadsázkou otrava současného
věku, jemuž musíme vzdorovat, pokud nechceme ohluchnout!
Relaxační hudba je opakem hluku!
V Bibli se například dočteme o tom, jak David
léčil hrou na harfu depresivního krále Saula.
V antickém Řecku, rovněž ve starověkém
Egyptě, se úspěšně využívalo hudby nejen k
meditacím, ale i při řešení různých zdravot-

ních problémů, čili v léčbě.
Co je hudba a proč je tak mocná, že tohoto
léčivého prostředku hojně využívaly dávné
civilizace v minulosti? Hudba je uspořádaný
výběr vložených zvuků do jednotného rytmu
melodie. Lidé si všimli krásy hudby a prvních
tónů v přírodě.
Okouzlující zpěv ptáků, ale i kuňkání jezerních
žab, anebo třeba burácení nespoutaného vodopádu, tohle vše inspirovalo člověka k vytvoření (složení) nejrozmanitějších hudebních
melodií a skladeb.
Léčebných účinků hudby si ve čtyřicátých letech minulého století, taktéž povšiml Alexis
Pontvik, který ve Švédsku založil muzikoterapeutický institut, jenž vzešel z Jungova pojetí
psychoanalýzy. V současnosti se muzikoterapie využívá jako alternativní metoda, která
pomáhá při odstranění nejrůznějších zdravotních potíží.
Pozitivního uplatnění nalezneme zejména u
pacientů s duševní nerovnováhou, depresemi,
nespecifickými bolestmi, protože tato metoda
příznivě ovlivňuje psychický i fyzický stav člověka. Pacienti postižení koktavostí při zpěvu
nikdy nekoktají, proto je tento pozoruhodný
léčebný prostředek (muzikoterapie), vhodnou
metodou k odstranění této poruchy řeči.
V České republice není muzikoterapie oficiálně vnímaná jako léčebný postup, s těmito
terapeutickými praktikami se setkáváme jen
okrajově. To však neznamená, že si tento léčebně-meditační způsob, nemůžeme dopřát
v pohodlí a klidu vlastního domova! Jakýkoliv
hudební přehrávač komukoliv umožní, naladit
se na pozitivní strunu muzikálních skladeb,
které dokáží osvobodit spoutanou mysl člověka od negací a stresů nynějšího světa.
Je ale nutné si zvolit pozitivně stimulující hudbu, která poskytne vašemu mozku kýženou
pohodu a uvolnění, což jsou harmonizující vibrace spjaté s vaším tělem a vědomím. Dobrou
volbu v tomto směru představuje, dnes často
opomíjená klasická hudba.
Zázračný Mozart
Říká se, že ticho léčí, tudíž v těchto hlučných
časech takovéto pořekadlo platí dvojnásobně. Přesto lze některé zvukové vjemy (hudbu) považovat za uklidňující faktor k dosažení psychické vyrovnanosti a celkové duševní
spokojenosti. Malou noční hudbu od slavného
skladatele Wolfganga Amadea Mozarta – zná
snad každý! Ovšem to, že hudební díla tohoto
rakouského génia v sobě ukrývají cosi neobyčejného, tedy jistý druh léčivého potenciálu,
to už jen málokdo ví!
Jeden z nejuznávanějších odborníků na psychoakustiku - Dr. Alfred A. Somatis, již v roce
1974 veřejně předvedl, že poslech Mozartových skladeb vskutku pomáhá, a to pacientům
s nespavostí, depresemi či silnou úzkostí.

Podle Dr. Tomatise, Mozartovy skladby v rytmu připomínají tlukot srdce embrya v matčině
lůně. To vysvětluje, proč jsou od tohoto skladatele, tyto podmanivé melodie, tak mimořádně uklidňující.
Klasická hudba, nový lék na současné zdravotní neduhy?
Je to neuvěřitelné, ale pokusy s Mozartovou
hudbou bourají veškeré dosavadní hranice o
tomto výjimečném umělci a člověku. Od 90.
let američtí neurologové pouštějí svým pacientům v kómatu, melodie od tohoto proslulého komponisty.
Ve Francii některé nemocnice předepisují těhotným ženám k poslechu, to nejlepší z Mozarta. V polské Lodži lékaři zašli ještě o krok
dále, když za pomoci Mozartových tónů, se
pokoušejí vyléčit různé kožní choroby, včetně

neléčitelné lupenky nebo atopických ekzémů.
Někteří vědci došli k přesvědčení, že Mozartova hudba příznivě ovlivňuje epilepsii, která
se projevuje křečovitými záchvaty a stavem
bezvědomí. Jakmile se epileptik zaposlouchá
do prvních tónů a sonát této magické hudby,
dochází k výraznému snížení počtu záchvatů,
což je absolutně fenomenální úspěch.

ší možné vnímavosti, a to je nejlepší možná

Co přináší mozku úlevu?
Běžné beta mozkové vlny jsou charakterizované kmitočtem 14 až 20 Hz. Nejvyšší vnímavosti dosahujeme za přítomnosti alfa vln, a to
v rozmezí mezi 8 a 13 Hz. Hudba přibližně o
60 úderech za minutu, tuto aktivitu mozku
posouvá do pásma alfa vln. Co to přesně znamená?
Pokud budete poslouchat hudební díla např.
Brahmse nebo Bacha, dosáhnete nejvyš-

padě trochu uklidňující hudby, která na rozdíl

zbraň, proti depresi nebo jiným duševním nemocem. Z tohoto důvodu vědci pojmenovali
tento účinek, jako takzvaný Mozartův efekt!
Každopádně i Vy čtenáři si můžete dopřát
hudbu a melodie od Mozarta, zcela bezpečně
a bez jakýchkoliv vedlejších účinků. Není nic
snazšího, než si dopřát klid a pohodu, popříod průmyslového hluku, nikomu neubližuje!
V této souvislosti musím vzpomenout na jeden slavný citát Alberta Einsteina: “Nemůžeme ztrácet naději v lidstvo, když víme, že Mozart byl člověk.„
- Josef Čáp -

VÍTKŮV HRÁDEK OZDOBÍ SOCHA VÁCLAVA IV.

D

řevěná socha Václava IV. přibude na Vítkově hrádku na začátku sezony. Doplní sochu
zakladatele hradu a slavného rodu Rožmberků

Vítka I. z Prčice, která už zde stojí.
Jak připomněl Miroslav Kovačičín, předseda
spolku Vítkův hrádek, troufalost Rožmberků

byla postupem času tak velká, že se nebáli
za podpory vzbouřené české šlechty zajmout
a v roce 1394 na Vítkově hrádku věznit krále
Václava IV., syna krále a císaře římského Karla
IV., při převozu na hrad Wildbergv Rakousku.
Sochu chce spolek na hrádku umístit po konzultaci s památkáři.
Kromě toho má spolek v plánu na začátku sezony zastřešit pódium. Tím ale jeho záměry
pro tento rok nekončí. Spolu s obcí Přední Výtoň chtějí začít pracovat na tom, aby měl hrádek tekoucí vodu a posléze kvalitní sociální zařízení. Zatím se to řeší dovozem vody v sudech
a přenosnými záchody, což je při návštěvnosti
30 tisíc lidí za rok neúnosné.
Vše by měl vyřešit speciální vrt za více než půl
milionu korun, který má vést do hloubky zhruba 120 metrů. Pak bude jeden z nejhlubších
u nás.
- TS Lipenska -
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DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FYZICKÝCH OSOB ZA ROK 2018

P

osledním dnem pro odevzdání daňového
přiznání pro poplatníky daně z příjmů za
rok 2018 je 1. duben 2019. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně.
K pohodlnějšímu podání daňových přiznání
mohou poplatníci využít elektronických podání, ale i výjezdů pracovníků Finanční správy
do obcí. Daňové přiznání lze podat v listinné
podobě osobně na podatelnách finančních
úřadů, poštou nebo elektronicky. Povinně
elektronicky musí podání učinit mj. všichni
poplatníci, kteří mají zpřístupněnu datovou
schránku.
„Chceme poplatníkům nabídnout maximální
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informační servis a co nejvíce jim pomoci s vyřízením daňových povinností. Proto i v letošním roce budou zaměstnanci Finanční správy
vyjíždět do vybraných obcí. Na těchto výjezdech budou moci lidé své přiznání odevzdat a
naši zaměstnanci jim ho na místě i zkontrolují
a pomohou vyplnit,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová. V posledních dnech před koncem lhůty pro podání
přiznání budou také rozšířeny úřední hodiny
finančních úřadů a jejich územních pracovišť.
Zaměstnanci, kteří měli v roce 2018 příjmy
pouze ze závislé činnosti na území ČR, mohou
využít zjednodušený dvoustránkový formulář

k dani z příjmů fyzických osob. Pokud podávají daňové přiznání k dani z příjmů fyzických
osob, upozorňujeme na správné předčíslí bankovního účtu, které je 721. Toto předčíslí platí
i pro zjednodušený dvou stránkový formulář k
dani z příjmů fyzických osob.
Daňové přiznání je možné podat i elektronicky
prostřednictvím elektronické podatelny orgánů Finanční správy: www.daneelektronicky.cz.
V nápovědě k elektronickému formuláři jsou
daňovým poplatníkům k dispozici veškeré informace nutné k vyplnění a podání daňového
přiznání.
Pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce
zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku
ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání pouze elektronicky, a to buď prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro
Finanční správu nebo prostřednictvím datové
schránky.
Výjezd pracovníků FÚ ČK do Vyššího Brodu:
5. 3. 2019 a 19. 3. 2019
vždy od 14:00 do 17:00
zasedací místnost MěÚ Vyšší Brod
- FÚ Český Krumlov -

INFORMACE Z ČINNOSTI SENIOR KLUBU LOUČOVICE

V

ážení příznivci aktivního stáří,
začátkem roku 2019 byl otevřen v seni-

orském klubu kurz „Práce s počítačem pro
seniory“. Počítačový kurz vede pan František
Fazekas. V únoru proběhlo již druhé setkání. Při úvodním prvním setkání byli účastníci

skrze internet, zaměřené na běžného uživa-

Seniorský klub děkuje panu Františku Fazeka-

tele. Druhé únorové setkání již bylo na téma,

sovi za bezplatné vedení počítačového kurzu

které si sami účastníci přáli, a to „ práce s fotografií“ (jak stáhnout; kde najít; jak odeslat v
e-mailu atd.). Kurz bude i nadále pokračovat,

a čas, který věnuje našim seniorům (ochotu a
trpělivost při podávání výkladu s praktickými
ukázkami).

kurzu seznámeni se zásadami uživatelské bez-

je možné se stále do kurzu zapojit a naučit se

Na jaro vám seniorský klub připravuje další

pečnosti na internetu a nejčastější neduhy,

něco nového, co vám dělá problémy, při práci

zajímavé akce.

nástrahy či útoky

s počítačem. Kurz je zdarma.

- Mgr. Pavla Vachová -
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HISTORIE

VODNÍ DÍLO LIPNO DÍL 1. – JAK TO VŠE ZAČALO

H

istorie Lipenské přehrady začíná na konci
19. století, kdy po velké povodni v roce
1890 vydává v roce 1892 inženýr Daniel německy psanou brožuru, ve které navrhuje zřízení menších přehrad na horní Vltavě a jejích
přítocích. Tyto přehrady měly zabránit velkým
povodním a zátopám. Myšlenkou se dále zabývá sněm království Českého a stavební rada
Jan Jirsík řeší v roce 1899 úkol taktéž návrhem
výstavby několika přehrad na horní Vltavě.
Jako první měla být postavena přehrada u Želnavy o obsahu 32 miliónů kubíků vody. Došlo
zde i k projednávání projektu, ale zemědělci
nebyli ochotni postoupit pozemky potřebné
pro stavbu. Konzervativnost správních řízení v
roce 1904 nebyla překonána, a tak přípravné
práce musely být zastaveny. V roce 1911 navrhly německé zemědělské organizace zřízení
většího počtu nádržek na potocích přitékajících do Vltavy. Návrh byl majiteli pozemků
příznivě přijat, i když realizace nemohla mít
podstatný vodohospodářský význam. Po první
světové válce se pokračuje v hledání možností
zřízení nádrží, které jsou vlastně jen hledáním
prostoru, kde by nebylo námitek proti zabrání
pozemků. V roce 1920 došlo na horní Vltavě k
další velké povodni, a tak znovu ožívá vybudování přehrady, která by zadržela vody z jarního
tání na Šumavě.
V roce 1930 umisťují inženýři Zemského úřadu
ve svých projektech stavbu přehrady poprvé
na Lipno. Ale i tentokrát je nepřekonatelnou
překážkou získání zátopové plochy, zejména
od loučovických papíren a vyšebrodského
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cisterciáckého kláštera. Také tentokrát jsou
další studie přerušeny druhou světovou válkou, a tak jarní zátopy i vyschlé koryto Vltavy
v létě pokračují. Projekt přehrady na Lipně s
elektrárenskou turbínou vznikl až po druhé
světové válce, zejména po odsunu Němců a
znárodnění loučovické papírny. V roce 1946
jsem v kronice Frymburku objevil zápis: „V letních měsících se v povodí Vltavy objevily skupiny zeměměřičů a údajně zaměřovali plochy
pro stavbu přehrady, která má být vybudována někde v okolí Lipna.“ Rozhodnutím ministerstva dopravy bylo v dubnu 1946 uloženo
Zemskému národnímu výboru v Praze, aby
připravil návrhy na využití vodní síly na horní Vltavě tak, aby spád Čertových proudů byl
koncentrován v jediném vodním díle. Tím bylo
techniky upřesněno zadání budoucí výstavby
Lipenské přehrady. Práce na úvodním projektu byly v roce 1946 opravdu zahájeny a byly
zařazeny do celostátního „dvouletého plánu.“
V Zemském národním výboru Praha byly odděleně zpracovány plány pro výstavbu přehrady, kde byl vedoucím ing. A. Ulrych a pro energetickou část, kterou zpracoval ing. A. Chlum.
Podle úvodního projektu ing. A. Chluma měla
podzemní elektrárna tři agregáty po hltnosti
23 m3/s, k nimž byla voda přiváděna jednou
tlačnou šachtou. Přístup do podzemí centrály byl navržen tunelem 1400 m dlouhým, vedeným odbočkou od státní silnice ve Svatém
Prokopu. Jím měla být také vyvedena získaná
energie do rozvodny asi 2 km pod přehradou.
Takto navržená hydrocentrála je založena na

využití největšího spádu Vltavy v úseku Čertových proudů, kde je spád 163 m. Abychom si
uvědomili prudkost spádu, tak malé připomenutí: Od Vyššího Brodu k ústí Vltavy do Labe,
v délce téměř stonásobné, klesá Vltava již jen
o 470 m. Toto „švédské řešení“ hydrocentrály
bylo technicky výhodné a zejména nutné pro
splnění zadání, tj. využití maximálního spádu
v jediném stupni. V dubnu 1948 schvaluje ministerstvo techniky generální řešení Lipna a
již 5. května 1948 se konalo ve Vyšším Brodě
informativní řízení. Poté bylo generální řešení
předáno Hydroprojektu Praha ke zpracování úvodního projektu. Zásadní způsob řešení Lipna byl dodržen, neboť se prokázalo, že
místo přehrady je vhodné a řešení hlubinnou
elektrárnou v daných morfologických a geologických poměrů účelné a nejvhodnější z celé
řady variant. Na rozdíl od generálního řešení
byly zřízeny dvě samostatné tlačné šachty,
které měly přivádět vodu vždy jen k jedné turbíně s hltností 46 m3/s. Tímto řešením bylo
odstraněno konstrukčně velmi náročné rozvětvení přiváděcího potrubí ke třem turbínám
Kromě dokumentace vlastního vodního díla
pod zemí bylo nutno vypracovat také projekty
hydraulické, elektrotechnické a projekt organizace výstavby, plány nových silnic, železnic,
mostů, sídlišť a demolice v zátopovém pásmu.
Koncepce vodního díla s elektrárnou pod zemí
byla u nás použita poprvé. Součástí projektu,
který byl hotov v září 1950, byla i vyrovnávací
nádrž ve Vyšším Brodě, která má za úkol regulovat nepravidelné odtoky ze špičkové elektrárny.

O prázdninách 1950 byla ve Frymburku zahájena stavba nové levobřežní silnice směrem k
Lipnu. Na stavbu nastoupili studenti středních
škol Českobudějovického kraje a za pomoci
krumpáčů, lopat a dřevěných koleček měli
prorazit skálu v místech, kde se říká „Na skalce“. Byli ubytováni nad Frymburkem v táboře
bývalé německé pracovní služby, který byl přejmenován na „Tábor mládeže“. Do práce studenti nastupovali „v semknutých útvarech za
zpěvu budovatelských písní“, jak píše frymburský kronikář té doby. Kronikář Lobl v kronice
Slupečné píše: „Na místě odplaveného mostu
je postaven nový, odolnější. Přišli dělníci a
stavějí silnici někam do kopce proti nádraží.
Z toho je vidět, že se zde opravdu bude něco
stavět. Ona se bude opravdu stavět vodní přehrada, jejíž plány jsou schváleny. Bude to stavba málo zde viděná. Podzemní hydrocentrála
skoro 180 metrů pod zemí. Jak neuvěřitelně
zní dnes ještě rozhodnutí, že tuneláři prorazí
pro Vltavu novou cestu, v délce skoro čtyři
kilometry hluboko pod šumavskými horami,
pod lesy, pod dnešním korytem Vltavy. Zdá se

to být fantazie. Most přes řeku, silnice na kopec, to je začátek této stavby.“ Vladimír Michal
popsal začátek stavby přehrady takto: „V září
1950 přijelo po silnici z Kaplice do šumavského
údolí první nákladní auto s díly montovaného
baráku bývalé firmy Ingstav. Blízko železniční
lipenské zastávky a v sousedství starého lomu,
kterému se později říkalo „Kamenný hrad“, vyrostly brzy dřevěné kanceláře.
Mistr Bubla se svými pěti minéry se nastěhoval přímo do hostince Anny Houfkové a jejich
dynamitové nálože trhaly balvany žuly a rvaly ze země pařezy se spletí kořenů. Těch pár
minérů přirozeně udělalo mnohem více práce než 280 studentů s krumpáči, lopatami a
dřevěnými kolečky, ale na druhé straně bez
těchto studentů by nebyla na Lipně „Stavba mládeže.“ Dnes se zdá neskutečné, že

studenti-svazáci při příchodu do práce připevnili na skálu svazácký prapor, zazpívali hymnu demokratické mládeže a pak začali pracovat. Stačí se však podívat v televizi na filmové týdeníky
z té doby a i já jsem uvěřil. Přesvědčila mne o
tom i kresba v knize „Tady začíná moře“ a kronikář Lobl, který zaznamenal: „O prázdninách
je zde i Krajská stavba mládeže, která ponejvíce pracuje na stavbě silnice. Nedaleko Frymburka zde primitivními nástroji-krumpáči, lopatami, palicemi a klíny proráží skálou cestu
pro silnici. Po prázdninách ubytovací tábor ve
Frymburku osiří.“
Zdroj: František Schusser - 40 let elektrárny a
vodního díla Lipno
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ZDRAVÍ

REFLUXNÍ NEMOC JÍCNU

R

efluxní nemoc jícnu je nemoc velice častá.
Je nepříjemná jednak v tom, že tíže obtíží
nemusí být úměrná klinickému nálezu, a jednak rozvojem možných komplikací.
Příčinou onemocnění je opakované vnikání
kyselé žaludeční šťávy do jícnu (odborně reflux). Jícen je od žaludku oddělen svalovým
svěračem, který by tomuto měl zabránit, a
navíc je jícen do jisté míry chráněn slinami z
dutiny ústní. U některých lidí ovšem může být
funkce jícnového svěrače snížená, kromě brániční kýly (za kterou lidé nemůžou úplně sami)
ke zhoršení jeho funkce dochází i vlivem nikotinu při kouření a pak také vlivem alkoholu a
kofeinu (tyto faktory naopak můžeme sami
velice dobře ovlivnit vůlí).
Základním projevem refluxní nemoci je pyroza
(pyrosis je latinsky pálení žáhy), což je nepříjemný pálivý pocit na hrudi. U některých lidí
je záchvat pálení žáhy dramatický a bolest na
hrudi může být snadno zaměněná s infarktem.
U mnoha lidí je ovšem refluxní nemoc bezpříznaková a nikdy se na ni nepřijde, nebo jsou
jejím prvním projevem až komplikace.
Dlouhotrvající reflux trvá, sliznice jícnu se
poškozuje stále víc a víc a komplikace jsou na
světě.
1. Může vzniknout jícnový vřed (poškození
sliznice), to je tak trochu analogie žaludečního
vředu. Jícnový vřed může bolet nalačno i při
polykání, může krvácet a může i prasknout.
Prasknutí je život ohrožující stav!!! Nutná je
akutní fibroskopie (hadice do krku) a zastavení krvácení.
2. Zanícená sliznice jícnu se může zjizvit a v jis-
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tém místě může dojít k jejímu zúžení. To pak
způsobuje poruchu příjmu potravy a poruchu
polykání. Na tomto podkladě zřejmě vzniká i
tzv. Schatzkiho prstenec (čti Šackiho), což je
pravidelné prstenčité zúžení jícnu přítomné v
jeho dolní části. Toto sice není život ohrožující komplikací, ale pro svoji vlastnost, tj. výše
zmíněnou poruchu polykání dosti nepříjemnou. Zároveň je nutno vyloučit nenádorovou
povahou tohoto nálezu.
3. Nežádoucím jevem je změna některých buněk drážděné sliznice jícnu v buňky nacházející se ve stěně střeva. Tento stav se nazývá jako
Barrettův jícen (a ano jako již běžně v medicíně pojmenován dle svého objevitele lékaře
tentokráte Barretta Normana R. 1903–1979
– britský chirurg pocházející z Austrálie). Zdá
se, že tyto buňky podobné buňkám střevním
umí produkovat ochranný sekret bránící sliznici lépe před kyselinou. To celé má však jednu “malilinkatou” nevýhodu, která je zároveň
nejnebezpečnější komplikací.
4. Buňky Barrettova jícnu se mohou zvrhnout
v nádor a vzniká velmi nebezpečná rakovina
jícnu (častěji jsou postiženi muži mezi 40-50
lety, z velké části kuřáci a konzumenti alkoholu). To samozřejmě neznamená, že každý člověk s Barrettovým jícnem bude mít rakovinu
jícnu, prostě „jen“ má vyšší riziko oproti ostatní populaci.
5. Kyselý reflux nemusí zůstat jen v jícnu, ale
může proniknout i do dutiny ústní, nebo do
dýchacích cest, což vede k potížím jako je
hořký pocit v ústech, zvýšená kazivost zubů
a dráždivý suchý kašel. Typické jsou noční
záchvaty kašle, kdy při poloze vleže “zateče”
trochu kyselinky až do dýchacích cest, kde

podráždí místní sliznici. Diagnostika je v tomto případě poměrně snadná. Nasadí se na
zkoušku IPP (inhibitory protonové pumpy)
viz níže, a pokud kašel po čase ustoupí, byl
způsoben pravděpodobně touto příčinou tzv.
terapeutický test. Zejména u starších lidí je
ovšem vhodné se nespokojit jen s tímto terapeutickým testem, ale provést endoskopické
vyšetření (gastroskopii), při kterém si lékař
prohlédne sliznici jícnu na “vlastní oči”. Může
si z ní vzít vzorky na histologické vyšetření. To
může pomoci nalézt různé zmíněné komplikace (zánět jícnu, Barretův jícen, rakovinu jícnu
apod.). V některých případech může být doplněna pH metrie jícnu (měření pH v jícnu za 24
hodin) a jícnová manometrie (hodnotí tlakové
poměry v jícnu a funkci dolního jícnového svěrače). Indikaci těchto vyšetření si již většinou
stanoví odborný lékař.
Jak vidíte, může být léčba refluxní nemoci velmi důležitá. Na náhlý záchvat pálení žáhy se
dá použít jedlá soda. Ta zneutralizuje kyselou
žaludeční šťávu a způsobí rychlou a krátkou
úlevu. Kromě toho by pacient měl v noci spát
s podloženou hlavou (sníží se riziko vtékání žaludečního obsahu do jícnu a do plic), neměl
by pít alkohol a měl by přestat s KOUŘENÍM!!!
Lékař může předepsat velmi účinné léky ze
skupiny IPP, které snižují tvorbu kyseliny v žaludku (ty se používají i u žaludečních či dvanácterníkových vředů). Jmenujme nejčastější:
omeprazol, helicid, pantoprazol, controlog,
lanzul, emanera, rabeprazol atd.
Zúžení jícnu způsobené zánětem při refluxní
nemoci může být někdy nutné řešit pomocí
speciálního balónku, který se zavede endoskopem do zúženého místa a nafouknutím jej
roztáhne (tzv. balónková dilatace).
U nejtěžších případů spojených s poruchou
dolního jícnového svěrače lze provést operaci
známou jako fundoplikace, kterou bych zjednodušeně popsal jako chirurgické zlepšení
funkce dolního jícnového svěrače obtočením
části žaludku kolem tohoto svěrače. Před
vlastní fundoplikací se nicméně doporučuje
přesně zhodnotit funkci dolního jícnového
svěrače pomocí jícnové manometrie.
Pacienti s Barrettovým jícnem by se měli pravidelně kontrolovat a když se u nich vyhodnotí
příliš velké riziko vzniku rakoviny, měla by se
postižená sliznice endoskopicky odstranit.
- MUDr. Eduard Benc -

DĚTSKÝ KOUTEK
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INFO ZE ŠKOLY

Hudební nástroje, od akustických k elektrickým
V lednu se žáci naší školy zúčastnili hudebního
pořadu pana Pavla Hraběte, zapáleného muzikanta, který kromě standardních nástrojů hrál
i na neznámá až exotická zařízení. Dozvěděli
jsme se mnoho zajímavého o nástrojích, které
nám byly představeny. Vysvětlil nám a předvedl, na jakém principu fungují.
Děti si získal hned na začátku svým hudebním
zapálením a výkladem. Povídání doprovodil
profesionálně zahranými skladbami a odpověděl na naše všetečné otázky. Kdo měl zájem,
mohl si zahrát na japonský elektrický dechový kontroler Akai EWI , který napodobuje
různé zvuky a nástroje nebo vyloudit tóny na
jednom z nejstarších elektronických nástrojů s názvem Etherwave Theremin Plus. Část
pořadu, kde jsme si mohli vyzkoušet vlastní
hudební improvizaci, byla skutečnou zábavou
pro všechny.

.
Frymburská stopa 2019
V pátek 15. 2. za nádherného počasí se výběr
27 reprezentantů naší školy zúčastnil běžkařských závodů Frymburská stopa. Na soutěžící čekaly perfektně připravené okruhy různé
délky na (nebo okolo) frymburského stadionu.
Konkurence byla letos zase silná – kromě domácích se závodů zúčastnila například i velká
výprava z Vyššího Brodu, přesto naši žáci znovu uspěli a dokázali tak obhájit cenné kovy z
minulých ročníků. Celkem vybojovali jednu
zlatou, čtyři stříbrné a pět bronzových medailí, k nimž dostali též zajímavé věcné ceny.
Nejsilnější část naší výpravy se skládala z žáků
prvního stupně, přičemž někteří stáli na běžkách vůbec poprvé a přesto měli odvahu jít si
závod vyzkoušet a poměřit síly. Všem reprezentantům tímto patří velký dík!
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PŘIDEJTE SE K NÁM

VY
ZPRÁ ELU
Z ENG

V roce 2018 společnost ENGEL vybrala rekordní sumu na pomoc dětem.
O pracovníky s dobrým srdcem v kaplickém závodě společnosti není nouze.
Za vše mluví opět rekordní částka vybraná v průběhu akce Strom přání,
jejíž cíl byl jediný, a to podpořit děti z Dětského domova Horní Planá. A kolik
že to vlastně letos dělalo? Zaměstnanci přispěli částkou 28 010,- Kč a vedení
společnosti tento obnos zdvojnásobilo.

ENGEL děkuje všem svým zaměstnancům
a do Dětského domova Horní Planá
posílá částku 56 020,- Kč.
A co se vlastně za vybrané peníze tentokrát nakoupí?
Děti z domova milují venkovní aktivity. O tom se nakonec někteří kolegové
z ENGELu mohli sami přesvědčit při poslední společné zábavě nazvané
Adrenalin na Lipně. A protože děti milují také cyklovýlety, částka bude použita
na nákup horských kol, která jistě brzy najdou v domově to správné využití.

Ředitel Dětského domova Horní Planá, pan Urban, hostem ENGEL vánočního večírku 2018.

Máš chuť se k nám připojit nebo máš nějaké dotazy?

Stav se u nás, zašli životopis nebo zavolej našim personalistům. Těšíme se na setkání!
Zuzana Vendlová

+420 380 386 784

zuzana.vendlova@engel.at

www.fb.com/ENGELCZkariera

Karel Vinš

+420 380 386 736

karel.vins@engel.at

www.engel.cz

