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Poděkování za záchranu
života
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Vážení čtenáři...
Dovolte mi tento sloupek tentokrát věnovat
školákům a obzvláště pak těm, kteří na naší škole právě dokončují povinnou školní docházku.
Milí deváťáci, začíná vám nové období, kdy
opouštíte po mnoha letech školu, kterou jste
navštěvovali několik let a ve které jste si vypěstovali různá přátelství. Dalo by se říci, že v září
začnete od začátku. Rád bych vám touto cestou
popřál mnoho úspěchů ve studiu oboru, který
jste si vybrali a abyste si velmi rychle vytvořili
na nové škole i nové přátelé. Určitě ale nezapomínejte ani na své bývalé spolužáky ze základní
školy.
Nyní je jen na vás, jak se k životu a budoucímu
vzdělání postavíte a věřím, že plno z vás si splní své sny. A užijte si prázdniny v pohodě a ve
zdraví :)

František Fazekas

V červnu oslaví své krásné jubileum
paní
		
		
		
		
		
		
		
		

AQUINOVÁ ANDĚLA
DUDLOVÁ MARIE
GONDEKOVÁ ANNA
HARTMANOVÁ MARIE
HOREJŠOVÁ EVA
KOCOURKOVÁ ZDEŇKA
MÍKOVÁ DAGMARA
MORONGOVÁ JANA
ZUŠŤÁKOVÁ ZDENKA

pan
		
		
		
		
		
		

ČIŽMÁR ANTONÍN
JUNGSCHAFFER KAREL
KALIANKO JOSEF
MIKEŠ JAROMÍR
POSTL PAVEL
SOJKA JAN
ŠVEPEŠ LADISLAV

Všem výše uvedeným přejeme vše nejlepší, plno životních
radostí a mnoho dalších let spokojeného života.
Uzávěrka příštího čísla:
17. 6. 2019
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PODĚKOVÁNÍ ZA ZÁCHRANU ŽIVOTA!!!

V

ážení občané,
dovolte mi touto cestou upřímně poděkovat paní Jarmile Povolné, zaměstnankyni Pečovatelské služby obce Loučovice, za záchranu lidského života. Dne 30. 4. 2019, při výkonu svého povolání, paní Jarmila
Povolná poskytla včasnou první pomoc a zachránila život klientovi pečovatelské služby, u kterého došlo
k zástavě srdce a upadl do bezvědomí. Po 13 minut intenzivně prováděla masáž srdce do příjezdu rychlé
záchranné služby. Velice si vážím a oceňuji duchapřítomnost a rychlost, s jakou paní Povolná reagovala v
kritické situaci. Každý, kdo něco takového učinil pro druhé, si zaslouží velké uznání.
- Ing. Jan Kubík, starosta obce -
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ZASTUPITELSTVO

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČOVICE KONANÉHO DNE 29. DUBNA 2019
OD 17:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU LOUČOVICE
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 72/2019
ověřovatele zápisu Eduarda Bence, Miroslava
Hüttnera
Usnesení č. 73/2019
program dnešního zasedání doplněný o (vloženo do bodu č. 7 – Různé-diskuse):
•

Cenová nabídka f. A.K.U.P.I. CB na
cestu Přední Loučovice

•

Žádost o koupi pozemku č. 548/23

•

Žádost

o

pronájem

pozemku

o

pronájem

pozemku

č. 202/2
•

Žádost
č. 325/4

•

Žádost o prodej pozemku č. 212/17

•

Rozpočtové opatření č. 3

Usnesení č. 74/2019
přerušení provozu MŠ, ŠJ ve dnech 15. 7. – 16.

INZERCE:

8. 2019 a ŠD ve dnech 1. 7. – 30. 8. 2019
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Usnesení č. 75/2019
Darovací smlouvu č. SD/OHMS/066/19“ mezi
Obcí Loučovice, Loučovice 51 a Jihočeským
krajem se sídlem 370 76 České Budějovice, U
Zimního stadionu 1952/2, IČO: 70890650. Záměr byl vyvěšen na úřední desce od 8. 4. – 24.
4. 2019
Usnesení č. 76/2019
poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,Kč Square Dance Club Šumaváček, Spolek, se
sídlem Loučovice 276, 382 76 Loučovice, IČO
26529297
Usnesení č. 77/2019
cenovou nabídku ve výši 489069,27 bez DPH
firmy A.K.U.P.I. CB spol. s r.o. se sídlem Čéčova 625/26, 370 04 České Budějovice, IČO
26076748 a pověřuje starostu podepsáním
smlouvy o dílo.
Usnesení č. 79/2019
vyvěšení záměru na pronájem pozemku p. č.
202/2
Usnesení č. 80/2019
vyvěšení záměru na pronájem pozemku p. č.
25/4

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
Usnesení č. 78/2019
prodej pozemku p. č. 548/23
Usnesení č. 81/2019
prodej pozemku p. č. 212/17.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
•

Rozpočtové opatření číslo 3.

POZNÁMKA:
Úplný zápis je ve smyslu ust. § 95 odst. 5 zákona o obcích uložen na obecním úřadu k nahlédnutí.
Obecní úřad je na požádání povinen umožnit
občanům nahlédnout do zápisu ze zasedání
zastupitelstva obce.

EVA POKORNÁ STŘÍBRNÁ NA MISTROVSTVÍ ČR

D

louho se čekalo na nejdůležitější turnaj sezóny, protože Mistrovství České republiky
vždy dokáže výběry reprezentačních trenérů
buď naprosto změnit a přeházet, nebo nechat
při starém.
Nebylo tomu jinak ani letos ve sportovní hale
Jedenáctka v Praze Chodově. Vyšší Brod zde
měl trojnásobné zastoupení, i když oficiálně
barvy městečka v pohraničí, hájila jen Andrea
Meškánová. Jak známo Eva Pokorná je hráčkou El Nino Kotlářka Praha a nově je Kamil Kuchta na jeden rok členem elitního TTC Ostrava
2016.
Do tunaje vstoupil jako první právě Kamil. Celkem s přehledem vyprovodil do útěchy Gajdu
z Prahy, ale pak těsně prohrál s Holubem z Havlíčkova Brodu a musel se spokojit ze soutěží
o pořadí.
Zde však porazil všechny soupeře, co mu přišli
pod ruku, a stal se vítězem Útěchy B, čímž obsadil velmi pěkné 33. místo v Čechách.
Partnery do čtyřher a mixů si hráči a trenéři a hráči většinou dohodnou už na začátku
nebo v průběhu sezóny. Nápad trenérky Olgy
Kaucké z Kotlářky Praha přidat k české jedničce Sommerové Andreu Meškánovou se ukázal
jako velmi šťastná volba. Eva Pokorná totiž už
druhý rok úspěšně hraje s Patricií Segetovou a
trhat sehranou dvojici by bylo spíše na škodu.
To s nejúspěšnějším českým kadetem Šimonem Bělíkem z Ostravy byla dohodnuta spolupráce cestou na mistrovství telefonicky, za
jízdy, někde u Příbrami.
Protože jak Evička, tak Andrea nemusely
vzhledem ke svému postavení na žebříčku hrát
kvalifikaci a první kola ostatních soutěží, obě
začínaly hrát až v době, kdy je celý turnaj v plném proudu. Podle toho také vypadaly výkony v druhém kole mixu obou hráček. Nicméně
když se poprvé vyhraje, je vše zapomenuto.
Eva Pokorná ve dvojici s Filipem Karlem sice
ztratila set, ale pak páru Brhel-Pařízková nedaly šanci ani na vyrovnaný zápas.

Dvě spoluhráčky z vyšebrodské tělocvičny na
sebe narazily ve čtvrtfinále smíšené čtyřhry
a nebylo to na tomto MČR poprvé. V boji o
medaile byl úspěšnější pár Bělík-Meškánová
hlavně díky agresivnější hře partnera Andrey.
Druhý den v semifinále Meškánová s Bělíkem
převálcovali mix Kadlec-Březinová a v bojovném finále pak pár Šíp-Pisárová 3:1. Klíčem k
vynikajícímu úspěchu byl hlavně skvělý servis
Meškánové. První titul Andrey byl na světě,
ale čekala ještě čtyřhra.
Dvojice Meškánová-Sommerová měla přece
jen z titulu nasazeného páru číslo jedna lehčí los než Pokorná se Segetovou. Zatímco hra
Meškánové z počátku nebyla bez chyb, Evička
se svou partnerkou valily soupeřky až do semifinále bez ztráty setu. A tak se druhý den turnaje sešlo osm nejlepších deblistek v Čechách
ve dvou zápasech.
Eva s Páťou se utkaly s nejsehranější dvojicí
Hanáková-Březinová a jejich zápas byl dramatický až do konce. Poslední dva chytré míče v
pátém setu však patřily Evičce Pokorné. To Andrea s Šimonem se do finále dostala přes Pisárovou s Pařízkovou v celku snadno, zlepšenou
hrou Helenky Sommerové 3:0.
Finále čtyřhry bylo tedy vlastně vyšebrodské.
Jak Evička, tak Andrea podávaly vynikající výkony a obě byly ozdobou zápasu. Meškánová
se lepšila bod za bodem a Pokorná se rozhodně svojí chytrou hrou nezůstala nic dlužna.
Rozhodla kvalita hry partnerek jihočeských
hráček. Sommerová byla o něco jistější než
Segetová a to rozhodlo. Druhý titul Mistryně
ČR pro Meškánovou během jedné hodiny, to
se jen tak nevidí.
Ve dvouhrách však zůstaly obě hráčky bez
medaile.
Meškánová ve čtvrtfinále narazila na deblovou spoluhráčku Sommerovou a vedla 2:0.
Pak si však nechala vnutit hru do slabšího a
méně razantního bekhendu a soupeřka zápas

zcela ovládla. I když čtvrtý set byl velmi těsný
14:12 pro Helenu.
Eva Pokorná po těžkém boji s Šichanovou 4:3
také narazila na deblovou spoluhráčku. S Paticií Segetovou se dobře znají a jeden nikdy neví,
jak vzájemný zápas dopadne. Evička nehrála
vůbec špatně. Ale za stavu 1:1 na sety došlo k
něčemu tak hloupému a školáckému ze strany
Františka Obešla, který zápas Evičce koučoval,
že se tomu snad ani nedá uvěřit. Time-Out za
stavu 12:11 pro Evičku když do bot teče hlavně
soupeřce, nelze zdravým rozumem pochopit.
Segetová ožila, vyhrála set a následně celý zápas 4:1. Stříbrný pohár z debla je pro Evičku
sice velmi příjemná náplast na nezdar, ale holky chtěly ještě trochu zamíchat karty ve hře o
nominaci na Mistrovství Evropy juniorů v Ostravě a to se moc nevydařilo.
Zajímavostí mistrovství je, že oba partneři
Meškánové prohráli svoje finálové zápasy a jediné tituly, které získali, mají právě s Andreou.
O dva týdny později se konalo také Mistrovství
České republiky mladších žáků v Jaroměři.
Andrea Petrů si ještě před zlomeninou holení
kosti nahrála dost bodíků, aby na něj mohla
být nominována přímo ze žebříčku České republiky. To Anička Jarošová proklouzla na nejprestižnější turnaj sezóny na poslední chvíli.
Andrea zatím stále nemá svoje zranění stoprocentně doléčené a tak nikdo nečekal zázraky.
Andy je však velká bojovnice. Zejména výhra
nad sebevědomou Lošťákovou z Chebu jí zajistila umístění na 9.-16. místě. Mohlo to být
ještě lepší. Ale nejspíš nerozehranost a dlouhá
pauza způsobily, že v osmifinále vedla v zápase s pozdější medailistkou Ďulákovou ze Zlína
dvakrát 8:2 a přesto nedokázala dotáhnout
svůj zápas do konce.
Jarošová prohrála svůj zápas v kvalifikaci a
musela se smířit se soutěží útěchy. V ní ale neprohrála ani jeden set a zaslouženě svůj turnaj
vyhrála. Celkově tedy Anička skončila na 33.
místě a zařadila se tak mezi všechny ty veleúspěšné stolní tenistky z Vyššího Brodu.
Na závěr ještě jednu příhodu z mezinárodního
turnaje v Linci: Česky mluvícího reprezentačního trenéra juniorů Švýcarska se ptali trenéři
BTT Berlín, v kterém městě je to centrum Vyšší
Brod, protože to na Googlu nejde najít. Bylo
jim sděleno, že ve Vyšším Brodě a centrum je
v místní školní tělocvičně.
- Pavel Mleziva -
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ROYAL RANGERS 2019

S

ilvestrovskou víkendovkou jsme se přehoupli do nového roku s heslem „Když Tě
život vykoupe, neboj se jít dál.“ Tradiční výšlap
na Vítkův hrádek schovaný v ledovém sevření
jsme zakončili táborákem a bobovačkou. Začátek roku byl pro nás výzvou v podobě zimního přežití, při kterém jsme se naučili vařit

na sněhu i z něj. Poměřili jsme síly a odhodlání na lezeckých a boulderingových stěnách
v centru Lanovka i v plaveckém stadionu, kde
někteří z nás skočili z pětimetráku. Na pondělních klubech se zabýváme chemickými pokusy a tvoříme Faraonovy hady, sopku z pěny
či samozápalnou směs. Také si vyprávíme

o dobrodruzích, kteří neváhají vykonat skutky,
nad kterými rozum běžného člověka zůstává
stát a tak jména, jako Lindbergh, Johnsonová,
Armstrong, Amundsen či Messner nebo Hillary a Tenzing nejsou už pro nás neznámá. I když
si na střechu světa ještě sami netroufáme,
zdoláváme alespoň Everest Šumavský. Spočívá
v osmi vrcholech, z nichž máme polovinu těch
nižších za sebou. Zde nejde jen o samotné vrcholy, ale i o poznávání přírodních pamětihodností a historie zdejšího kraje. Jarní víkendovka se nesla v duchu dobrodruhů a výprav na
Everest či jižní pól, výletu na rozhledny Moldaublick a Alpenblick, střelby ze vzduchovky,
pokusů a akčních her. Zkontrolovali jsme a připravili své kešky na letní sezónu a zdolali v šesti lidech Kleť 16x v tradičním závodu o Himalájského tygra. Do začátku prázdnin nás čekají
výlety a plachtění na našem šumavském moři.
Více fotografií a videí z výletů a pokusů najdete na facebooku na našich stránkách 14.
Přední hlídka Royal Rangers. Na webových
stránkách
https://14-predni-hlidka-vyssi-brod.webnode.cz/ se pak můžete podívat na
připravované akce.
- Tůmová Veronika -

NA KAPLIČKÁCH VZNIKNE ROZHLEDNA

V

rozhlednu s točitým schodištěm se promění bývalá ocelová vojenská hláska v
zaniklé osadě Kapličky na Českokrumlovsku.
Objekt od obce Loučovice převzal Jihočeský
kraj. Přestavba začne ještě v letošním roce.
Vyhlídková plošina bude nově zastřešená, říká
jihočeská hejtmanka Ivana Stráská z ČSSD:
„My si to od nich vezmeme, uděláme tam rozhlednu, aby turisté měli další zajímavé místo,
a pak rozhlednu Loučovicích půjčíme, aby se
o ni staraly.“

Lokalita leží v nadmořské výšce 950 metrů a
kříží se zde několik turistických tras. Jedná se o
bývalé nepřístupné hraniční pásmo. V původní obci Kapličky žilo ve 30. letech 20. století na
dva a půl tisíce lidí, většinou německé národnosti. V 50. letech, při budování železné opony, byla obec postupně demolovaná, v roce
1959 vojáci odstřelili i zdejší kostel.
- František Fazekas -

PRÁZDNINY V KINO CLUBU

M

ilí návštěvníci Kino clubu,
jistě si mnozí z vás vzpomínají, že když
jsme Kino club uváděli do provozu, tak jsme
si řekli, že první rok bude zkušební a po roce
si řekneme, zda má dál smysl kino v obci provozovat. Musím konstatovat, že jsem nečekal
takový obrovský zájem o „vesnické“ kino. Proto bylo rozhodnuto starostou obce Honzou
Kubíkem, že kino bude i nadále pokračovat.
Jediná změna, která nastává, je ta, že přes letní prázdniny bude Kino club uzavřen. Návštěvnost v této době nebyla tak výrazná.
Plno z vás se mě ptá, jak probíhá výběr filmů
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do projekce. Dovolte mi tedy ve zkratce tuto
otázku zodpovědět. Výběr filmů probíhá tak,
že jakmile je nějaký nový film přístupný i malým kinům, tak se jej snažím nasadit. Z pravidla to bývá 3-5 měsíců po premiéře filmu. A
bohužel pro nás, malá kina, je výběr filmů dosti omezený oproti moderním velkým kinům.
Za ten rok, co Kino club funguje, si vypěstoval
plno pravidelných diváků a doufám, že ti i další z vás nám zachovají přízeň i v nové sezóně,
která začne v září.
- František Fazekas -

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA
Zda se nechat očkovat je na každém z nás. Já
osobně jsem naočkován. Vakcinace je poměrně bezpečná, bez větších rizik. V sousedním
Rakousku je proočkováno přes 80% populace

ZDRAVÍ

Případný zájemce si ji tedy musí zaplatit sám.

a vedlejší účinky jsou nejčastěji dočasná bolest paže po očkování, která postupně sama
odezní. Žádná studie neprokázala vznik trvalých následků po očkování. Pakliže někdo něco
takového udává, většinou je to jen časová korelace
Vzhledem k tomu, že původcem nemoci je virus, jsou naše terapeutické možnosti omeze-

K

líšťová encefalitida je vážné onemocnění,
které je do značné míry spojené s Lymskou

nevolností a zvracením. Při postižení mozko-

boreliózou. S tou se také někdy omylem zamě-

Nejpatrnějším z nich je neschopnost člověka

ňuje, ačkoliv se jedná o dvě naprosto odlišná
onemocnění. Společným jmenovatelem těchto dvou nemocí je klíště obecné.
Příčinou nemoci je virus klíšťové encefaliti-

vých blan se objeví tzv. meningeální příznaky.
předklonit bradu na hruď pro bolestivou a
ztuhlou šíji. Nejvážnějším a nejtragičtějším
projevem napadení mozku je ochrnutí končetin (častěji horních) různého rozsahu. I po
ústupu infekce mohou tyto obrny přetrvávat a

né. Proti virům moc účinných léků není a tak
je péče o nemocné s klíšťovou encefalitidou
spíše symptomatická (klid na lůžku, hydratace, snižování teploty a tlumení případných
bolestí). Dojde-li během nemoci k poškození
mozkové tkáně spojené s poruchami hybnosti, je zcela zásadní dlouhodobá rehabilitace.
Takže abych výše uvedené věty řekl více bez

z dosud zdravého člověka udělat invalidu.

obalu – léčit klíšťovou encefalitidu neumí-

kousnutí infikovaného klíštěte. Ne všechna

Na diagnózu lze pomýšlet při rozpoznání pří-

prevence). Proto apeluji na všechny pacienty,

klíšťata jsou tímto virem infikovaná, ale mno-

znaků nemoci, významně může pomoci infor-

aby toto očkování velice dobře uvážili. Výskyt

ho lidí má prostě smůlu. Virus se po vstupu do

mace o nedávném přisátí klíštěte. Definitiv-

nakažených klíšťat obzvláště v naší oblasti je

lidského organismu začne množit a napadne

ním potvrzením je ale až nález protilátek proti

velmi vysoký. Imunita vzniká již s odstupem

tkáně a orgány našeho těla. Bohužel často do-

viru klíšťové encefalitidy v krvi nemocného.

pár týdnů, pakliže očkujeme ve zrychleném

chází k napadení mozkové tkáně, jak je patrné

Při napadení mozkové tkáně je cenným vy-

režimu. Část nákladů dokonce hradí pojišťov-

z názvu nemoci (encefalitida = zánět mozku).

šetřením odběr mozkomíšního moku (obvykle

ny zpět v rámci svých bonusových programů

lumbální punkcí), ve kterém najdeme vzestup

pro své pacienty. Nutno znovu dodat, že očko-

bílých krvinek.

vání na klíšťovou encefalitidu nás nechrání na

dy a přenašečem tohoto viru je parazit klíště
obecné. Virus se do našeho těla dostane při

Projevy nemoci se většinou začnou projevo-

me, umíme jejímu vzniku pouze zabránit (viz.

jiné onemocnění přenášené klíštětem např.

vat asi tak 1-2 týdny po nákaze. První příznaky
jsou neurčité a neodlišují se příliš od jiných vi-

Na rozdíl od Lymské boreliózy existuje proti

bakteriální onemocnění Borrelia, nicméně tu

rových infekcí – horečky, bolesti hlavy, bolesti

klíšťové encefalitidě ochrana a tou je očkovací

zase umíme dobře léčit (ATB).

svalů a kloubů. Nejvýraznější příznaky se do-

vakcína!!! (běžně dostupná u nás v ambulan-

staví, pokud virus napadne nervovou sousta-

ci). Vakcinace se provádí po celý rok, je dob-

vu. Zánět mozku se projevuje bolestmi hlavy,

rovolná a vakcína není hrazená pojišťovnou.

- MUDr. Eduard Benc INZERCE:

JEZERNÍ PENZION, Hůrka 52, Horní Planá, přijme
zaměstnance/brigádníky na pozice:
POKOJSKÁ – nástup IHNED. Servírka/číšník, pomocná síla úklid/kuchyň,
údržbář.
Možno i páry. Nástup dle dohody.
Zájemci volejte na tel.:
602 159 506, 601 386 929
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POZVÁNKY NA LIPNO

15. 6.
Slavnosti dřeva u Stezky korunami stromů
Od 10:00 do 17:00 bude probíhat nabitý program u Stezky korunami stromů.
Těšit se můžete na dovednostní soutěže v
ručním řezání dřeva, dřevosochání, koncerty
a program pro celou rodinu. Slavnosti dřeva
jsou celodenní rodinnou akcí, při které vás
opojí vůně lesa, dřeva i krásné výhledy ze
Stezky korunami stromů Lipno. Čekají na vás
dřevosochaři, pohádky, soutěže a spousta zábavy pro malé i velké.

19.6.
T-mobile olympijský běh na Lipně
18:00 - 20:00 pod Aquaworldem
Oblíbený závod jak pro děti, tak i pro dospělé.
Přijeďte si zaběhnout T-mobile olympijský běh
na Lipno. Místo startu i registrace je na pláži
pod Aquaworldem v Lipně nad Vltavou. Poběží se po cyklo/inline stezce.
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Program:
10:30 Výstava dravých ptáků
11:00 Sokolnická show
12:00 Pohádka lišáka Foxe

13:30 Ptačí tanec – unikátní taneční show s
největším počtem tančících osob s ptačím přímení pohromadě
14:00 Dřevařská soutěž -soutěže v dovednostech pro tatínky, maminky i jejich ratolesti /
staň se králem dřevařů

12:30 Dřevařská soutěž – soutěže v dovednostech pro tatínky, maminky i jejich ratolesti /
staň se králem dřevařů

15:00 Sokolnická show

13:00 Ptačí slet – historicky největší setkání
osob s ptačím příjmením na vrcholu Stezky
korunami stromů s krátkou ornitologickou
přednáškou

Doprovodný program:

Akce se koná ve středu 19. června 2019. Po
celé zemi se uskuteční více než 80 běhů,
kdy přesně v jeden okamžik oslaví společně 80 tisíc běžců mezinárodní Olympijský
den. Olympijská myšlenka prostřednictvím
běhu ožívá přes třicet let a může u toho být
každý. Stačí běžecké boty a chuť vyrazit na
připravené trasy. Všichni, kteří se chtějí do
akce zapojit, se mohou už nyní přihlásit na

www.olympijskybeh.cz. Startovné začíná na
100 Kč. Děti do 15 let běží v rámci dětských
závodů zdarma.
V rámci T-Mobile Olympijského běhu účastníci neběží pouze pro sebe, část ze startovného
jde na podporu charitativní činnosti České
olympijské nadace, jež umožňuje sportovat
dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. V
roce 2018 bylo České olympijské nadaci takto
darováno přes 350 000 Kč.

16:00 Dřevařská soutěž

Ukázky dřevosochařství, řemeslné tržiště, výtvarný ateliér Dřevotvor, malování na obličej.

Jsi komunikativní, máš pozitivní pøístup k životu,
a

Hledáš brigádu na léto ?
Park frymburk hledá právì

TEBE !!!

Náš areál má příjemnou rodinnou atmosféru na břehu
jezera, pracovní doba Ti dovolí užívat večerních grilovaček
a jelikož máme občerstvení, provozujeme vodní i lyžařský
vlek (v létě na terénní trojkolky), pořádáme dětské diskotéky,
udržujeme technický stav areálu, dohlížíme jako rozhodčí
na průběh her, nebo tvoříme s dětmi v dětských dílnách.
Je zde možnost se uplatnit ať už se zajímáš o cokoliv,
jsi-li žena nebo muž, je-li ti 18 nebo 40. :)
Pokud potřebuješ zajistit přespání, abys u nás
mohl/a pracovat, přímo v areálu Tě i ubytujeme.
Zaměstnaneckými benefity formou využívání našich
služeb, slevou pro Tvé příbuzné, či pitným režimem zdarma
Ti chceme spolupráci s naším Parkem zpříjemnit.
Mrkni na naše stránky, ať víš, co nabízíme / co Tě teoreticky
čeká: http://www.parkfrymburk.cz
Více informací zjistíš u naší kolegyně:

INZERCE:

Jaroslava Račáková, manažer provozu,
E-mail: racakova@parkfrymburk.cz
Tel.č.: +420 604 349 955

WWW.PARKFRYMBURK.CZ
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INFO ZE ŠKOLY

Soutěž Mladý zdravotník
Je již tradicí, že se žáci loučovické školy účastní
každý rok okresního kola soutěže Mladý zdravotník. I letos naši školu reprezentovala dvě
družstva – mladší žákyně a starší žákyně. Soutěžilo se v několika disciplínách (praktická první pomoc, manipulace s obvazy a transport raněného). Družstvo druhého stupně ve složení
Julie Danišová, Hana Dostalová, Pavlína Filipčíková, Iva Homolová a Ester Sekotová obhájilo
krásné 2. místo. Dívky obdržely putovní pohár
a pěkné ceny. Děkujeme všem za reprezentaci
školy a k celkovému výsledku blahopřejeme.
Návštěva Musea Fotoateliér Seidel
V úterý 7. května jsme se my žáci 9. třídy a
někteří žáci jiných tříd, jeli podívat do muzea
- fotoateliéru Josefa Seidla, který se nachází
v Českém Krumlově. Ateliér je velice pěkný a
nabízí různé aktivity. Vyzkoušeli jsme si výrobu fotogramu a psaní dopisu tuší. Měli jsme
také možnost vidět fotoaparáty z doby Josefa
Seidla, tedy z přelomu 19. a 20. století. Zjistili
jsme jeho techniku fotografování a také jsme
viděli, jak celé focení probíhalo. Velmi se mi
v ateliéru líbilo a myslím, že i všem ostatním.
Návštěvu vám mohu doporučit.
-Pokorná Eva 9. třídaDen Země
Kromě tradičního úklidu kolem školy se letos
k připomenutí Dne Země pořádal také jarní
výšlap. Každá třída druhého stupně vyrazila
na celodenní vycházku s různým programem
- spojovacím prvkem bylo pouze využití GPS
přístrojů pro měření některých parametrů

trasy, focení a pro geocaching.
Šestá a sedmá třída, které na výšlap vyrazily
ve čtvrtek, měly optimální počasí. Šesťáci vyrazili na hřebenovou túru se zastávkami u Godošovy poustevny, Čertova kopyta, Medvědí
hory a vysílače na Krásných Polích; sedmácká
vycházka měla botanické zaměření a probíhala v okolí Luče. Osmáci a deváťáci v pátek
takové štěstí neměli – drobně pršelo celý den
a vycházky tak musely být o něco zkráceny.
Přesto se osmá třída podívala na exkurzi do
infocentra lipenské elektrárny a na vrchol
Luče. Devítka se vypravila směrem k Vyššímu
Brodu – a to přes Pošlák a Čertovu stěnu, počasí jim dovolilo podívat se v Brodě alespoň k
Wolfgangovým vodopádům.

Divadelní představení Maxipes Fík v Českém
Krumlově
V pondělí 6. května jsme vyrazili na divadelní
představení Maxipes Fík do Městského divadla v Českém Krumlově. Cestovali jsme linkovým autobusem. Představení začínalo až v půl
jedenácté a tak jsme měli čas, abychom se podívali, jestli už se na zámku probudila medvědice Terezka. Měli jsme štěstí a konečně jsme
ji viděli. Při procházce Českým Krumlovem
jsme si stihli nakoupit i něco dobrého na zub.
Když jsme potom dorazili do divadla, byli
mnozí z nás překvapeni, jak to tam vypadá,
protože tam byli poprvé. Pohádku jsme shlédli
z balkonu a to byl pro některé velký zážitek.
Příběh Maxipsa Fíka se nám moc líbil. Doufáme, že to nebyla poslední návštěva v tomto
krásném divadle.
-Žáci I. a II. třídy-

Mateřská škola Loučovice přijme na zkrácený úvazek
od 1. 9. 2019 učitelku do MŠ.
Zájemci se mohou hlásit přímo v MŠ u p. učitelky Švihálkové,
nebo na mail: reditel@zsloucovice.cz
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Alena Gondeková


Malý Jenda říká plačky:
„Ztratily se moje hračky,
plyšáci i náklaďáky,
vojáci a koně taky.“

V posteli se chvěje deka.
Pod ní něco kňučí, štěká,
Haf a baf se ozývá.
čumák deku odkrývá.
„Všechny hračky Alík schoval,
plyšáky mi rozcupoval,“
křičí Jeník do všech stran.
Pak pejskovi huboval.

Víš, že

 Pes je po boku člověka již 14. Tisíc let?
 Předpokládá se, že se jedná o zdomácnělého
vlka obecného.
 Na světě je přibližně 500 miliónů psů.
 Uznáno je 343 plemen.

A co Alík?
Vesele si povyskočil,
kolem Jeníka se točil,
zvedl pravou nožičku
a udělal loužičku.

Vybarvi obrázek podle zadání. Jaké zvířátko je v něm schované? Vymysli mu jméno.

1

2
3

4
5
6
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DĚTSKÝ KOUTEK

Spoj:
Jezevčík
Pudl
Dalmatin
Chrt
Retrívr
vlčák

VÝLET SENIOR KLUBU LOUČOVICE 21.5.2019

D

ne 21. května 2019 uskutečnili naši senioři jednodenní autobusový výlet do Prahy.
Přihlášeno bylo 47 účastníků. Byl to první zrealizovaný výlet seniorského klubu v roce 2019,
který byl výsledkem iniciativy starosty obce
Loučovice Ing. Jana Kubíka a jeho spolupráce
s panem senátorem Ing. Tomášem Jirsou. Seniorský výlet byl plně finančně podpořen oběma hlavními organizátory. Prvním naším cílem
byl Senát Parlamentu České republiky. Při
příjezdu nás očekávali oba dva hlavní organizátoři výletu (Ing. Jan Kubík a Ing. Tomáš Jirsa).
Následovalo uvítání v budově Senátu u společné kávy a debata na aktuální témata,
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která naše seniory zajímala. Program výletu pokračoval společnou prohlídkou historických prostor budovy Senátu Parlamentu ČR s
odborným výkladem průvodce.
Po společném obědě jsme pokračovali procházkou po Karlově mostě, kde jsme byli
všichni pozváni panem senátorem Ing. Jirsou
na vyhlídkovou plavbu lodí po staré Praze.
Měli jsme možnost netradičního pohledu na
Pražský hrad a Karlův most, či vidět malebná
zákoutí staré Prahy např. Čertovku, z interiéru
historické výletní lodi s občerstvením. Při plavbě nám kapitán lodi podal zajímavý výklad a
poutavé historky, vztahující se ke staré Praze.

Celý program byl ukončen v pozdních odpoledních hodinách, kdy jsme se vydali na cestu
zpět do Loučovic.
Senior klub velmi děkuje panu starostovi Ing.
Janu Kubíkovi a panu senátorovi Ing. Tomáši
Jirsovi za tento netradiční výlet s bohatým
programem, plný překvapení a nezapomenutelných zážitků. Oba jmenovaní organizátoři
výletu nám byli po celou dobu příjemnými a
milými společníky a průvodci. Dle pozitivních
ohlasů od našich seniorů si dovoluji shrnout
výlet jako nevšední zážitek, kterým byli všichni
nadšeni a jistě budeme na uskutečněný výlet
dlouho vzpomínat s úsměvem na tváři.
- Mgr. Pavla Vachová -
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HISTORIE

VODNÍ DÍLO LIPNO DÍL 4. – ROK 1953

V

únoru 1953 začínají dělníci v místech, kudy
povede budoucí přehrada, hloubit šachty
těsnící clony. V podélné ose je tucet šachet,
které postupně pronikají až do hloubky dvaceti metrů. Šachta vedle šachty otevírá svůj jícen
a lidé nepřestávají hloubit, dokud nenarazí na
pevný blok skály. A tak pod vysokým tlakem,
až do hloubky dvaceti metrů, injektují skálu
cementovým mlékem, které vniká do všech
spár a vytváří tak podivné betonové kořeny
mohutných základů. Tam v hloubce dvaceti metrů, kam se sestupuje a vystupuje po
dřevěných žebřících, svítí neustále reflektory.
Šachty mají své střechy, aby do nich nepršelo
a nepadal sníh a rozpory trámů bednění tvoří
hustou spleť dřev. Z každé šachty se po kladce
stěhuje vzhůru šest set kubíků zeminy, balvanů a vylámané skály. Mistruje zde Jan Němický, co stále nosí široký gumový klobouk, aby
mu voda netekla za krk. Na malém pojízdném
jeřábu sedí Bedřich Novák a kámen do železného koše nakládá Franta Zeman, co býval
ještě před rokem v teple pražské ministerské
kanceláře. Mezi tvrdými žulovými kvádry je
zemina, kterou prosakuje voda a to je nebezpečí, které by přivodilo zřícení celé jímky. Proto se každým prohloubeným metrem musí ze
stěny dobře vyztužit trámy a kmeny. Hučí zde
čerpací pumpa, která neustále odsává vodu,
aby lidé mohli vůbec pracovat. Na povrchu
u každé šachty pracovali jen dva pracovníci.
Jeden řídil jeřáb a druhý obsluhoval železné
vozíky na kolejích. Lidi nejsou vidět, jen ti dva
a přece pravidelně jde jedna dávka kamene za
druhou nahoru.
Jednou z nejdůležitějších částí lipenské přehrady je gravitační blok, což je betonová část
přehrady se všemi propustěmi a mechanizačním zařízením pro regulaci vodní hladiny v
budoucím jezeře. V roce 1953 zde bylo, mimo
jiné, třeba vylámat 130 tisíc kubíků balvanů,
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hlíny a žuly. Parta pod vedením Krále dokončila na jaře 1953 kladení „drátoštěrkových matrací“ na vltavské dno. Velkým obloukem umělé hráze oddělila vodu řeky od výkopu jímky
gravitačního bloku přehrady. Do vody byly
spuštěny stovky zvláštních drátěných košů,
které se naplňovaly lámaným kamenem. Králova parta dopravovala po zamrzlé hladině kámen, aby jej později nemusela vozit na lodích.
Celkem bylo zahrazeno řečiště 750 kubickými
metry drátoštěrkových matrací.
V dubnu 1953 přijel na Lipno, tehdy již pětašedesátiletý, kesonář Alois Voráček, aby pod
jeho vedením byl smontován první keson.
Byla to podivná ocelová krabice sestavená z
ocelových plátů, která vážila šedesát tun. Keson byl téměř patnáct metrů dlouhý, tři a půl
metru široký a 280 cm vysoký. Takových kesonů se zabetonovalo v lipenské hrázi a v gravitačním bloku celkem čtrnáct. Alois Voráček
si kolem sebe shromáždil mladé adepty kesonářského řemesla a začal pěkně zhurta: „Tak
chlapečkové, dřív vás dolů nepustím, než se
naučíte zpaměti kesonářskou abecedu. Voda
je prevít mazaná, ale my musíme být ještě mazanější. A jestli máte trému, tak jsem docela
rád, protože já jsem se klepal taky, když jsem
lezl před lety poprvé na dno řeky a vzduch mě
začal mačkat jako pomeranč.“ Sestup suchou
nohou na dno Vltavy a ještě hlouběji do nitra
vylámané skály, připomíná verneovky. Kesonáři se zakousli do žuly, nasadili své zvony a
pod nimi hloubí skálu, až ryby jsou při každém
odstřelu bezradné nad tím dopuštěním. První
dva kesony, mimo Voráčka, řídí Oldřich Klabík
a Václav Krejčí. Jak keson při hloubení klesá
do žulové skály, betonáři nahoře přibetonují
vždy další vrstvu, až se nakonec váha kesonu zvýší na 250 tun. V říčním dnu tak vzniká betonový sloupec, který tam zůstane na

věčné časy jako součást nepropustných základů přehrady. Také ocelové kesony, až dosáhnou svého cíle - narazí na celistvou zdravou
skálu bez puklin, tedy v hloubce kolem dvaceti
metrů pod dnem budoucí přehrady, zůstanou
tam pohřbeny. Prorážet tvrdou skálu po centimetrech a dostávat se píď po pídi do nitra
země, není pro kesonáře lehká práce. Na tvrdou skálu platí jenom pořádná nálož. Proto se
v kesonu provádí denně desítky vrtů a pracují
zde minéři a střelmistři. Do kesonů přicházejí
téměř denně střelmistři Lengál, Musil a především jejich mistr František Prekop. Do kesonu
nesmí pronikat ani kapka vody a z obrovské,
devět tun vážící vzdušnice, je do kesonu vháněn vzduch. Tlaky jsou tak velké, že kdyby nepůsobily na lidské tělo ze všech stran, rozdrtily
by kesonáře svými tunami jako hrozné závaží.
Vzduchový polštář zabraňuje vodě v její síle a
zvědavosti, s níž by chtěla vniknout do kesonu. Na konci roku 1953 byly ukončeny práce
na kesonech číslo pět a jedna.
Po prokousání bahnitou sutí, náplavou a zvětralou žulovou skálou až na zdravou skálu v
hloubce dvaceti metrů, naposledy sestoupil
kesonář Oldřich Kučera úzkou vzdušnicí, aby
zabetonoval ocelový zvon kesonu. Posádka
kesonu, třináct kesonářů, vyhrabala u každého kesonu na cestě k cíli téměř tisíc kubíků
materiálu. Kesonáři pracovali nepřetržitě ve
čtyřech směnách vždy po šesti hodinách. V
hloubce byl v kesonu přetlak vzduchu více než
jedna atmosféra, přesně 1,08 atmosféry.
Také v roce 1953 se začínají budovat tlačné
šachty, jež na sebe upozorňovaly dvěma vysokými konstrukcemi dřevěného lešení. Budou
sloužit k tomu, že právě jimi bude padat voda
na turbíny. Každá tlačná šachta má v průměru
šest metrů. Na povrchu pracovali jen dva pracovníci v nepřetržitém provozu.

Jeden z nich řídil navíjení a odvíjení lana a
druhý obsluhoval železné vozíky, které sloužily nejen k vynášení odstřelených kusů žulové skály, ale i k dopravě lidí do podzemí a z
podzemí. Denně se hloubka tlačných šachet
zvětšovala o 60 až 80 centimetrů. V praxi to
znamenalo, že za 24 hodin se z obou tlačných
šachet vydolovalo zhruba 24 kubíků kamene.
Pracovníci v černých gumových oblecích vrtají dno, kladou nálože, odstřelují skálu, výtahy
odstraní kámen a nakonec vyzdí stěny šachty
důlními tvárnicemi. Mezi nimi byl i technik V.
J., který přišel na Lipno z ostravských dolů.
Právě on podal zlepšovací návrh na vyzdívání
šachet místo obetonování. Kalkulanti mu vyčíslili značné úspory a i velkou odměnu. Měl
mimořádný talent na pumpování záloh. Peníze se však u něho dlouho nedržely. Získával
jimi náklonnost některých žen a pivních bratrů. Když skončily obezdívky šachty, odešel ze
stavby k frymburskému státnímu statku, kde
přijal místo ovčáka. Dalším zrychlením ražení
tlačných šachet byla metoda, kdy desítky kilogramů trhaviny byly uloženy do vrtů až dva
a půl metru hlubokých a jediným odstřelem
byla tlačná šachta o oněch 250 cm hlubší. Poprvé se to úspěšně odzkoušelo 18. září 1953.
V tomto roce jsem si také poprvé přečetl čísla,
která mne fascinují i nyní: Jezero zachytí tolik
vody, že by se jí naplnil kanál 10 m široký a
75 cm hluboký obepínající rovník naší Země.
Nebo obráceně: byl by to kanál naplněný vodou do hloubky 7,5 m a o šířce 1 m kolem rov-

níku. Hráz přehrady spotřebuje 250 000 kubíků materiálu. Toto množství představuje vlak
dlouhý 2 000 km. Tehdy to zatím byla jen čísla
a do dokončení díla zbývalo ještě mnoho let.
Na stavbě odpadového tunelu byly z počátku
používány naše a rakouské vrtačky. Tuneláři
„barabové“ vždy navrtali tolik děr k odstřelu,
že po odstřelu byl tunel vždy o 1 metr až 110
cm delší. Každý den, tedy po 24 hodinách, se
prodloužil tunel v průměru o 2 m. V polovině července 1953 nahradil ruční vrtačky vrtný
vůz, který měl čtyři vrtná kladiva a ty uvedl do
provozu Jarda Papáček.
Na stavbu přišlo i pět krejčích z Týna nad Vltavou. Lidé, kteří jsou zvyklí na jehlu a nit mají
do večera první šichty na dlaních puchýře a
mozoly. A právě těchto pět krejčích postavilo
za pomoci krumpáčů, lopat a minérských vrtaček silnici, po které se dovážel materiál k
budování pobřežních jímek pro hlavní hráz.
Na stavbu přišel i řídící učitel Jan Machač, který měl již přes padesát let a 31 let učil děti.
Dělal s krumpáčem, skladníka, mistra a s rodinou se přestěhoval na Lipno. Karel Rotšedl začínal na stavbě jako „šmírák“ na bagru.

Střídal u Janouška a Kofroně. Když Janoušek
odešel na chvilku od stroje už Karel Rotšedl seděl na bagru. Jenže Janoušek se vrátil a nebylo
z toho jen pár nadávek, ale i pár facek. Potom
Janoušek onemocněl a bagr stál. A tak se stal
Karel Rotšedl bagristou.
V létě 1953, vysoko na stráni nad budovanou
přehradou, byla dokončena první řada obytných domů. Na jejich výstavbě pracovala i
parta kopáčů: Franta Mlíčko, Karel Chovítek a
František Grun a parta omítkářů Franty Boukala. Do nově dokončených bytů se stěhovali
první nájemníci, výhradně rodiny stavitelů
přehrady. Počátkem září 1953 byla v obci Slupečná otevřena škola, která měla dvě třídy a
12 žáků. Během školního roku vzrostl počet
žáků na dvacet. Přímo na Lipně, v jednom dřevěném baráku, byla otevřena mateřská školka.
U zděného sídliště, tam kde bývalo letní kino,
vzniklo přírodní hlediště, kde hrálo nejen Jihočeské divadlo, ale i pražské varieté a čínský
státní cirkus. V tomto roce zde bylo otevřeno
i zdravotní středisko Vodních staveb, kde byl
nepřetržitě lékař MUDr. Polák.
Zdroj: František Schusser - 40 let elektrárny
a vodního díla Lipno
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Květen je obecně měsícem, který je vždy náročný zejména pro
studenty končících ročníků. Mají před sebou hned dva velké úkoly
– zvládnout závěrečné zkoušky a řada z nich taktéž bude hledat první
pracovní uplatnění. Alespoň s tím druhým problémem může absolventům pomoci
kaplický ENGEL. V současné době obsazujeme hned několik pracovních pozic
ideálních právě pro šikovné absolventy středních škol. Více informací hledejte na
www.pracevengelu.cz.

TRAINEE V ODDĚLENÍ KOVOVÝROBY
Jaká je hlavní náplň práce v programu Trainee v kovovýrobě?
podpora výroby při zavádění nových výrobních technologií a produktů
plnění pracovních úkolů a dílčích projektů dle zadání nadřízeného
příprava výrobní dokumentace (návodky a technologické postupy)
průběžné optimalizace výrobního procesu a výrobních pracovišť
podpora robotického svařování MIG/MAG
školení na programování svařovacích robotů
školení v oblasti konstrukce svařovacích přípravků
školení na CAD software 2D + 3D a správu dat v PLM

David Šesták, vedoucí výroby Feinblech

Máš chuť se k nám připojit nebo máš nějaké dotazy?

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

Karel Vinš

+420 380 386 736

karel.vins@engel.at

www.fb.com/ENGELCZkariera
www.engel.cz

