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Vážení čtenáři...
Máme před sebou poslední měsíc roku
2018. Měsíc, který pro mnohé z nás bude
hektický hlavně v tom, aby se do Vánoc
stihly nakoupit veškeré dárky, uklidit domácnosti, napéct cukroví apod. Věřím, že
tyto chvilky překonáte bez jakékoliv újmy
a přeji Vám, abyste si vánoční svátky užili
přesně podle svých představ a hlavně se
svými nejbližšími. Také Vám přeji úspěšné
vkročení do nového roku 2019.
Co se týká zpravodaje, tak do roku 2019
náš zpravodaj vstoupí s výraznou změnou.
S jakou, to Vám prozrazovat nebudu, ale
jsem si jist, že to bude opět krok kupředu a
že změnu oceníte.

František Fazekas

BLAHOPŘÁNÍ
V prosinci oslaví své krásné jubileum

paní
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

BAKOVÁ MÁRIA
FIGUROVÁ MARIE
HUŇÁČKOVÁ LIBUŠE
LACKOVÁ EMILIE
MAJEROVÁ ANNA
NOVÁKOVÁ VLASTA
OVČÁČKOVÁ EVA
PLUHAŘOVÁ HANA
ŠPIESOVÁ JITKA
ŠVECOVÁ EMILIE
WALTEROVÁ MARTA

pan
		
		
		
		
		

ČÍŽ LADISLAV
FREUDENSCHUSS ALBERT
HNÁT JAN
MICZÁN JAN
ROLNÍK MARTIN
VÁCLAVÍK KAREL

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

periodický tisk územního samosprávného celku obce
Loučovice

Uzávěrka příštího čísla:
10. 12. 2018
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NOVINKY Z OBCE
KALENDÁŘ AKCÍ V OBCI LOUČOVICE

NOVÁ MOŽNOST PLATEB NA OÚ

2. 12. Rozsvícení „Vánočního stromu“, příjezd „Zimy a …,
pásmo koled, ohňostroj, začátek v 16.00 hodin.

V

7. 12. Vánoční „tancovačka“ pro naše seniory.
8. 12. Posezení „postaviček“ a pomocníků. DK od 18.00
hodin.
Česko zpívá koledy – kostel svatého Prokopa, začátek v
17.45 hodin - datum bude určeno.
23.12. Živý Betlém – čas bude určen.
26. 1. MASOPUST a večer zábava
				
15. 2. Společenský ples Obce Loučovice.
Sledujte plakáty, pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.
- Jana Grammetbauerová, místostarostka -

ážení občané,
naše obec se rozhodla reagovat na rostoucí oblibu bezhotovostních plateb a tak v brzké době budete moci veškeré místní poplatky hradit přes platební terminál pomocí
své platební karty. Hotovostní platby samozřejmě i nadále
zůstávají.
- Jan Kubík, starosta -

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

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!
Dne 4. 12. 2018 dojde od 14:00 do 19:00
k odstávce dodávky pitné vody v obci. Náhradní zásobování NEBUDE zajištěno. Bližší informace můžete získat u pana Miloslava Procházky na tel.: +420 602 29 41 09

Vážení spoluobčané,
přiblížily se dny, ve kterých si všichni přejeme zažít rodinnou pohodu, vzájemné porozumění a krásnou atmosféru Vánoc. Také já bych chtěl všem občanům obce Loučovice
popřát krásné a šťastné Vánoce a mnoho zdraví, osobní pohody a štěstí do nadcházejícího roku 2019.
Podobně jako každý rok, také právě končící rok 2018 přinesl věci kladné i ty méně pozitivní. Věřím, že ty první převažovaly: v obci se událo množství úspěšných akcí a projektů,
za které každému, kdo se na nich jakkoliv podílel, děkuji.
Do nového roku vstupujeme s novým zastupitelstvem a je před námi mnoho výzev. Věřím, že konstruktivním přístupem všech zastupitelů se nám podaří dokončit již rozběhlé
projekty a připravit projekty nové.
Za práci v uplynulém roce si poděkování zaslouží také bývalé zastupitelstvo obce a zvláště pak občané a spolky podílejících se na veřejném životě v obci.
Osobně bych si do roku 2019 přál, aby se nám podařilo realizovat všechny naše další
společné cíle bez toho, aby se to jakkoliv negativně dotklo kteréhokoliv občana naší
obce. Velmi bych si přál, aby pro každého obyvatele Loučovic byl život zde stále lepším a
aby naše obec byla kvalitním, kulturním a lákavým místem k životu i podnikání.
Zároveň bych Vám chtěl také všem popřát, aby pro vás byl nadcházející rok 2019 plný
osobní a rodinné pohody, pevného zdraví, optimismu a vzájemného porozumění.
Jan Kubík, starosta
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ZASTUPITELSTVO
VÝPIS USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ NOVĚ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČOVICE KONANÉHO DNE 1. LISTOPADU
2018 OD 19:30 HODIN V SÁLE DOMU KULTURY V LOUČOVICÍCH
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e:
Usnesení č. 91/2018
ověřovateli zápisu Janu Grammetbauerovou a Jiřího Hoška a zapisovatelem Jitku Žižkovou.

Usnesení č. 99/2018
předsedu kontrolního výboru paní Šárku Hüttnerovou.
Usnesení č. 100/2018
členy kontrolního výboru pana Stanislava Hackla a pana
Rudolfa Greschnera.
Usnesení č. 101/2018
členy finančního výboru MUDr. Eduarda Bence a paní Jarmilu Vojtíškovou.
Usnesení č. 102/2018
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1 534 Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.

Usnesení č. 92/2018
program ustavujícího zasedání.
Usnesení č. 93/2018
tajný způsob volby starosty a místostarosty postupem
uvedeným předsedajícím, a volební komisi ve složení Petr
Matušinec - předseda, Stanislav Hackl - člen a Jiří Hošek člen.
Usnesení č. 94/2018
starostou obce Ing. Jana Kubíka.
Usnesení č. 95/2018
místostarostkou obce paní Janu Grammetbauerovou.
Usnesení č. 96/2018
v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro
výkon funkce místostarostky obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Usnesení č. 97/2018
zřízení finanční a kontrolní výbor jako tříčlenný orgán.
Usnesení č. 98/2018
předsedu finančního výboru pana Jiřího Hoška.
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Usnesení č. 103/2018
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 3 068 Kč měsíčně a člena výboru ve výši
2 557 Kč. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do
funkce předsedy nebo člena výboru.
Usnesení č. 104/2018
v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že při
souběhu výkonu více funkcí (neuvolněný člen rady, předseda/člen některého z výborů, předseda/člen některé z
komisí rady, předseda/člen některého ze zvláštních orgánů obce) se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva
obce poskytne jako součet maximálně 3 nejvyšších zastu-pitelstvem stanovených odměn za jím zastávané funkce.
Usnesení č. 105/2018
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 30 681 Kč
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do
funkce starosty.
Jana Grammetbauerová 		
místostarostka				

Ing. Jan Kubík
starosta

Vánoční posezení pro seniory
Vážená paní, vážený pane,
srdečně vás zveme na
SETKÁNÍ S OBČANY, KTEŘÍ ODEŠLI
DO STAROBNÍHO DŮCHODU.

Vánoční společné posezení proběhne

v pátek 7. 12. 2018
od 17 hodin v DK Loučovice,
kde pro Vás bude připraveno malé
občerstvení a posezení s hudbou.
Předpokládaný konec je ve 20.00 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Na akci se bude pořizovat fotodokumentace, která může být zveřejněna
na stránkách obce, ve zpravodaji

NIC NEVONÍ ANI NECHUTNÁ LÉPE, NEŽ
CHLÉB

H

odnota chleba se dříve vyvažovala zlatem, například
dělníci stavějící pyramidy dostávali odměnu v naturáliích, tou odměnou jim byl chléb a pivo. Bochník chleba
je symbolem srdečnosti, je to takříkajíc duchovní strava
věřících lidí. Váží se k němu různé pověry, které mají připomenout jeho důležitost v našem potravinovém žebříčku. K chlebu vezdejšímu modlí se křesťané v Desateru, v
Čechách byl zas považován za ochránce národa! Do první
koupele novorozence se například dával kousek chleba,
aby dítě nikdo neuhranul.
Bochník se před sázením do pece žehnal, proto jej lidé používali jako ochranný talisman během spánku. Jako velké
neštěstí bylo vnímáno upadnutí chleba, pakliže ho někdo
nechal ležet na zemi nebo na něj šlápl, věřilo se, že bude
hladovět. Pokud se chtěl někdo uctít, byl podarován chlebem. Z bochníku se také věštila budoucnost, hospodyně
do prvního chleba upečeného v prosinci, zabodla nůž,
když zrezavěl, čekal se nepříznivý rok, v opačném případě
se očekávala bohatá úroda. Voda, kterou se omýval chléb,
ta se používala k léčení lidí a také zvířat. Mnoho nemocí se
tudíž zaříkávalo a zažehnávalo chlebovou kůrkou.

náboženské víry, proto není vhodné pekařské dílo - chléb,
balit do plastových folií nebo sáčků, neboť v takovémto
prostředí podléhá choroboplodným plísním, na rozdíl od
lněné utěrky, která chléb udržuje v dokonalé svěžesti.
Při nákupu chleba je důležitá obezřetnost
Ještě v nedávné minulosti, mohli péct chléb výhradně nejzkušenější mistři svého řemesla, a to zejména kvůli dobré
pověsti a tradicím, které považují bochník chleba za jakousi svátost - tvořící pevné pouto mezi nebem a zemí.
Ať tak či tak, chléb si zasluhuje daleko větší úctu, a to ve
smyslu lepší chuti, barvy a vůně, nebo také ve způsobu
jeho přípravy, neboť strojové zpracování těsta, uráží dávné zvyky osvícených mistrů pekařů. Kupříkladu rozpékané
pečivo je novodobý produkt, při jehož výrobě se využívají
nejrůznější potravinářská aditiva - to jsou tuky, emulgátory, stabilizátory a kypřidla, bez ostychu řečeno – CHEMIKÁLIE.
Státní dozorové orgány sice povolily prodej rozmrazeného
pečiva, ale nespokojené zákazníky nelze přehlédnout, navzdory tomu, že se v tisku dočítáme, že rozpékané pečivo
ze zmrazených polotovarů Čechům nevadí. Tohle zdánlivě
čerstvé pečivo, můžeme bez obav přirovnat k mraženému
ovoci či zelenině, vypadá nádherně, leč je chuti mdlé!
Dozvěděl jsem se, že někteří konzumenti tohoto pečiva
mají trávicí potíže, není proto divu, že zvířata k rozpékanému pečivu ani nečichnou. Možná to způsobuje E466,
neboli karboxymethylcelulóza, jejímž základem je celulóza
získaná chemickou cestou z dříví.
Tohle éčko podle Lukáše Zeleného z dTestu, se mimo jiné
přidává do projímadel, dokonce jej využívá těžařský průmysl při dobývání ropy. Jak vidno, z pekárenských produktů se nepozorovaně stává syntetická strava, plná nepřirozených ochucovadel - látek, které výrazně snižují chuťové
vlastnosti jakéhokoliv pečiva, o kvalitě ani nemluvě.

Jak rozpoznat kvalitní chléb?
Většina spotřebitelů se domnívá, že měkký chléb vykazuje lepší čerstvost a kvalitu, jenže opak je pravdou. Dobrý chléb by měl po zmáčknutí zapraskat, spodní kůrka po
poklepání zazvonit, to je známka výborné jakosti. Nejkvalitnější chléb poznáme tak, když nám vydrží jeden až dva
týdny, sice bude o něco tvrdší, ale je stále poživatelný.
Naopak chleba s příměsí různých konzervantů a jiné chemie, nevydrží déle než dva dny. Je zjevné, že konzervační
prostředky a stabilizátory nejsou garantem vyšší trvanlivosti, ani kvality, tudíž se nabízí otázka, proč tyto látky velkoproducenti doposud používají?
Mějme na paměti, že chléb je produktem lásky a těstem
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Pokud se chléb nepeče s láskou, potom chutná jako žába,
takhle výstižně to říkala moje babička. Nemyslíte, že tato
slova v těchto hektických časech platí dvojnásobně? Jakmile se budeme chovat s úctou k tradicím, nikdo nám v
budoucnosti naši kulturu nevezme!
Tajemství chlebového těsta
Již ve starém Egyptě, tedy kolem roku 1500 před naším
letopočtem, znala starověká civilizace na Nilu, chléb vyrobený z kvásku. Teprve až v 19. století se podařilo odhalit
bakterie zapřičiňující kvašení. Vědění o kvásku se předávalo utajenou formou, čili z otce na syna, proto si staří pekaři dodnes pečlivě chrání svůj kvásek, protože bez této
esence chléb není chlebem! K čemu vlastně slouží kvásek?

V přírodním kvásku jsou obsaženy kvasinky a bakterie,
které uvolňují kysličník uhličitý pro chlebové póry, tyto
bakterie mléčného kvašení způsobují, onu typickou lehce
nakyslou chuť a starají se o pevnost nakynutého těsta.
Při tomto procesu vznikají různé vitaminy a také enzymy,
které zajišťují snadnější stravitelnost škrobů s lepší využitelností minerálních látek. Kvásek se připravuje z mouky a
vody v poměru 1:1, tato směs se nechá při teplotě 25 – 30
stupňů odležet, cca 2 – 3 dny.
Během této doby se bakterie a kvasinky postarají o reakci
z níž vykyne kvásek. Tímto způsobem připravený kvásek
se smíchá s moukou a vodou, a nechá se opětovně uležet.
Z jedné části se upeče chleba, zatímco druhá polovina zbytek se uchová pro kvašení další dávky.
V tomto směru jde o stále se opakující cyklus, který může
při životě udržet i ty nejstarší kvásky, jež mohou pocházet
dokonce z dob starého Egypta, což je fascinující, že. Každopádně některé rodinné pekárny využívají doposud kvásky
svých praotců, neboť tato pekařská tradice dodává chlebu
svou jedinečnost, čímž je vůně a chuť.
Odborníci na výživu tvrdí, že kváskové pečivo výrazně
upravuje zažívání, omezuje nadýmání, a právě tohle svědčí pravidelnému vyprazdňování. Z jiného úhlu pohledu lze
na kvásek nahlížet, jako na životabudič obohacující jakýkoliv druh pečiva. Je to zcela přírodní kypřící prostředek,
který při pečení nahrazuje prodávané kvasnice. Málokdo
ví, že ještě před 20 až 30 lety se chléb pekl pouze z mouky,
vody, kvásku a kmínu. Nebyla snad v těchto časech populace zdravější, vzhledem k nynějšímu nárůstu civilizačních
nemocí?
Vše, co je podle přírody, je hodno úcty
V současnosti pekárenský průmysl ustoupil od používání
kvásku při výrobě chleba, zejména z toho důvodu, že kynutí trvá déle, rovněž kvůli náročnosti na přípravu, která

vyžaduje vytracenou zručnost či zkušenost pekařských mistrů.
Otázkou pak zůstává, jestli chléb bez kvásku, lze považovat za chléb (?), pakliže není dodržena jeho tisíciletá
výrobní receptura. Je to absolutně stejné, jako bychom
uvařili pivo, které by podle dnešních zvyklostí neobsahovalo chmel! Můžeme mírně alkoholický nápoj bez obsahu
chmele, považovat vůbec za pivo? Dříve se věřilo: „Kdo
zneuctí chléb, toho stihne Boží trest!“ Co se asi přihodí,
když je podle tohoto rčení patrné, že chléb je dnešní civilizací: ZNEUCTÍVÁN A ZNESVĚCEN?!
Vzhledem k tomu, že ekonomové očekávají letos a příští
rok cenový skok (nárůst) potravin, tak bych v tomto ohledu rád upozornil na to, že mezi lety 2004 až 2005 došlo
k nadúrodě obilí. Co myslíte, jak bylo s těmito přebytky
naloženo?
Místo toho, abychom rozšířili potravinové sklady na uložení obilí - sýpky, tak jsme v tom lepším případě navýšené
zásoby rozprodali pod cenou do zahraničí, v tom horším
spálili jako biomasu, šlo cca o 150 tun obilí. Pokud by se
v biblických časech sedmileté hojnosti, takto nerozumně
choval i egyptský faraon, jeho národ by vymřel v důsledku
strašlivého hladomoru!
5. dubna 2005 bylo na iDnes.cz napsáno - ČEZ zvažuje,
že bude pálit obilí. Zde uvádím stručný výňatek z tohoto
článku: Nejen uhlí by se mohlo spalovat v elektrárnách
společnosti ČEZ. Energetická firma totiž zvažuje, že by tu
společně s uhlím pálila i obilí. „Nabídku jsme dostali od
zemědělců a uvažujeme o ní,“ řekl mluvčí společnosti ČEZ
Ladislav Kříž. Myslím si, že s ohledem na letošní sucha,
ale také na zdražování pečiva, takovéto pohrdání nelze
nikterak komentovat! Takže čtěte náš zpravodaj, ať jste v
obraze.
- Josef Čáp -

Provádíme úklidy všeho druhu
Možnost zakoupení dárkových
poukazů:
200,300,500,1000,a kompletní čištění auta (2000,-)

čištění oken čištění koberců a čalounění
ruční čištění aut

Tel: 728 185 820, 604 301 522

inzerce bronec vizitky 90x64 mm.indd 1
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ŽELEZNIČÁŘSKÁ LEGENDA Z LIPENKY SLAVÍ KULATINY

K

dyž v okolí Lipenky vyslovíte jméno pana Stanislava Zemana, všichni se srdečně usmějí a vybaví se jim živoucí
legenda tamní železnice. Právě v říjnu oslavil dlouholetý
železničář, patriot a nyní pokladník ze stanice Lipno nad
Vltavou již osmdesáté narozeniny.
Stanislav Zeman přišel do Loučovic původně jen na 14 dní
v roce 1955 jako provozní dorostenec. A jak sám dnes s
úsměvem dodává, „nějak se to protáhlo“. „K dopravě jsem
se dostal, když mi ještě nebylo ani osmnáct. A po dosažení plnoletosti jsem si tu prošel snad všemi dopravními
funkcemi. Ať už to byly výhybkář, signalista, průvodčí i
vlakvedoucí nákladních i osobních vlaků, výpravčí anebo
náčelník či od dubna 1992 přednosta stanice,“ zavzpomínal pan Zeman.
Po vojně, kterou si částečně „odkroutil“ u železničního
vojska v Praze Vršovicích, odešel zpět na jih Čech a sloužil
v Horním Dvořišti a dalších místech. Třeba v Loučovicích
na dirigované trati byl výpravčím, dirigujícím dispečerem,
náčelníkem a přednostou.

Dnes už pod vodou
Není bez zajímavosti, že původně byla trať z Loučovic
trasována po druhém břehu, kolem silnice a přes most v
Prokopu. „Vlastní stanice Lipno byla asi 200 metrů za hrází. Dnes už na dně, v hloubce 25 metrů,“ dodává. Kolej
v době výstavby přehrady na místě zůstala a udělala se
druhá, po níž jezdí vlaky nyní. Po té původní se vozily především kovové prvky k armování. Na té současné pak štěrky, písky a cement. „Viděl jsem tu prezidenty Gottwalda i
Zápotockého. Ten tu také jednou vzal heligonku, sedl mezi
lidi a zahrál,“ připomněl zajímavost. Nepotřebná stará trať
byla snesena až po výstavbě, okolo roku 1960. Současná
stanice vyrostla pár stovek metrů od hráze až po výstavbě.
Otevřena byla 1. července 1964 a Zeman získal v prvním
patře služební byt. Tehdy také ČSD otevřely v přízemí pokladnu, kde našla útočiště i jeho žena.
S přehradou se váže další řada vzpomínek. Třeba na katastrofické povodně v roce 2002. To se zdejší stanice a okolí
staly jakýmsi ostrovem. Voda šla přes hráz a rohlíky sem
přiváželi vrtulníkem. Ve Vyšším Brodě praskly hráze rybníků, vše včetně trati zůstalo zatopené. Své si vytrpěla i
Lipenka.
Stále fit a v práci
V té době byl už Stanislav Zeman čtyři roky v důchodu.
Ovšem jen formálně, neboť je stále pokladníkem na nádraží v Lipně. „Věděl jsem, že by služby ČD neměly v tomto
místě upadnout, tak jsme pokladnu zprivatizovali. Jsme
smluvním prodejcem,“ vysvětlil.

Tisíce vlaků za měsíc
Během jednoho dne se mu v jedné stanici dokázalo vyměnit na 150 vozů. Byly to hlavně nákladní vagony se starým
papírem, dřevem, uhlím a dalšími komoditami, které místní papírny potřebovaly. Během měsíce se tu nakládalo a
vykládalo 1 500 až 1 700 vozů. Podle toho vypadala organizace práce na nádraží. „Jezdily tu lokomotivy i uprostřed
soupravy, protože zajely na vlečku, něco tam zůstalo, pak
se odjelo jinam. Podobně to vypadalo ve Vyšším Brodě,
Rožmberku, Rybníku. Jezdily i noční nákladní vlaky.“
Obzvláště velký provoz pan Zeman zažil v dobách, kdy se
stavěla lipenská přehrada. „Tehdy nebyly kamiony, takže
jsme vozili i součásti vodních turbín pro elektrárnu,“ dodává. Se stavbou přehrady začali stavaři v roce 1952, o sedm
let později měli hotovo. Další tři roky se nádrž napouštěla.
Už v roce 1961 ale elektrárna fungovala.
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„Žiji krásný a šťastný život. Škoda, že je tak krátký… Měl
jsem jít sloužit do Jindřichova Hradce, do Písku, Třeboně.
Měl jsem dělat pokladního revizora. Někde jsem to ukřičel, jinde uprosil, abych zůstal tady. Jsem ajznboňák tělem
i duší. Šel jsem na dráhu ze školy, a z dráhy jsem odešel
rovnou do důchodu. To přece mluví za vše.“
STANISLAV ZEMAN
Stanislav Zeman se narodil 15. 10. 1938. Studoval Železniční přípravnou školu v Mariánských Lázních a dopravní
průmyslovku v Jablonném v Podještědí. Školu musel přerušit, neboť mu komunisté v 50. letech zavřeli otce a odjel
domů pomáhat matce. Průmyslovku dodělal až později, při službě na dráze. Postupně sloužil, jako dorostenec
v Loučovicích, jako výpravčí v Rybníku, Horním Dvořišti,
Loučovicích a poté se stal dirigujícím dispečerem, náčelníkem a přednostou dirigující stanice Loučovice. Do důchodu
odešel v roce 1998. Vychoval dceru a syna. Dnes mu dělají
radost tři vnoučata.
- zdroj: Josef Holek, ČD (Železničář) -

NÁZOR K VOLBÁM

V

ážení spoluobčané,
ráda bych se s vámi touto cestou podělila o informaci,
která se mi shodou okolností dostala do rukou a o které
většina občanů ani možná nemá ponětí. Možná jste se již
doslechli o předvolební kampani, resp. Volební kampani
jedné osoby, která byla nestandartní a dle mého soudu
i soudu jiných spoluobčanů, značně neetická, či nemorální. Z uvedeného textu, který uveřejňuji, jednoznačně
vyplývá manipulace k volební účasti a rozhodnutí, jakým
způsobem by měl oslovený občan volit, aby bylo dosaženo efektivního volebního výsledku. Je k zamyšlení, zda
by aktuálního výsledku u voleb konaných v termínu říjen
2018 bylo dosaženo i bez tohoto nabádání k nevolení, či
zvolení určitých kandidátů. A také je na vašem uvážení,
zda je toto jednání z pohledu slušného člověka etické a
žádoucí. Nicméně volby v naší obci dopadly s takovými
výsledky a takovou volební účastí, na základě rozhodnutí občanů, což samozřejmě respektuji. Ráda bych ale také
podotkla, že uvedená zpráva některé z oslovených voličů
natolik demotivovala, že k volbám vůbec nešli, neboť se
cítili dotčeni tím, že někdo má tu potřebu žádat tímto stylem o podporu. Buďme rádi, že většina nově zvolených
zastupitelů se k tomuto kroku nesnížila a předpokládám,
že jsou natolik čestní a slušní, že je tento článek povzbudí
k zamyšlení, zda toto jednání je, či není správné. Já osobně doufám a přeji si, aby nové složení obce bylo schopno
vést obec ku prospěchu všem občanům. Snad se již další
kandidát ve volbách budoucích nikdy nesníží k dalšímu po-

dobnému jednání. Domnívám se, že slušní lidé, kteří jsou
ochotni vést veřejné dění v obci a kandidují v komunálních
volbách, by si měli uvědomit, že byli zvoleni s důvěrou lidí
a za ty by také měli vystupovat. Nemělo by docházet k
upřednostňování vlastních zájmů nad zájmy veřejnými, či
obecním blahem.

- A. Vaňková Článek je názorem autora a redakce se s ním nikterak neztotožňuje. Po přezkoumání článku odborníkem na tiskové právo
neshledala redakce žádné prohřešky proti tiskovému zákonu
nebo zákonu o ochraně osobních údajů. Redakce zdůrazňuje, že
kdokoliv může svým článkem přispět do obecního zpravodaje,
pokud nebude článek v rozporu s platnými nařízeními a zákony.

Hotel a Restaurant Admirál Lipno nad Vltavou
přijme do trvalého pracovního poměru číšníka / servírku.
Průměrný měsíční plat 30.000,- Kč.
Kontakt / Martin Rolník, telefon: +420 602 132 880
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KLÍŠŤAT DÍKY VEDRU A SUCHU UBYLO,
ALE NAKAŽENÝCH LIDÍ JE VÍCE NEŽ LONI

A

čkoli jihočeští vědci nasbírali v letošním horkém a suchém počasí výrazně méně klíšťat pro své výzkumné
chovy než loni, lékaři se paradoxně starali o víc lidí nakažených těmito obávanými parazity.
Klíšťata si libují ve vlhkém teple, suché vedro jim nesvědčí.
Proto jihočeští vědci, kteří je v terénu sbírají do svých výzkumných chovů, hodnotí letošní sezonu jako slabou.
„Byla podivná. Začala sice slibně už koncem března, byla
však hodně krátká. Letos jsme klíšťata sbírali jen do června, pak uhodila vedra a už to nemělo cenu. Zdá se, že letní období jejich populaci oslabilo,“ uvedl technik chovu
klíšťat Jan Erhart z Parazitologického ústavu Biologického
centra Akademie věd.
Jenže počet lidí nakažených těmito infikovanými parazity
je letos navzdory tomu vyšší než loni. Na jihu Čech onemocnělo do konce října klíšťovým zánětem mozku 104
osob, loni jich bylo ve stejném období 99.

„Polovina z nich je z Českobudějovicka a Českokrumlovska, konkrétně 33 z krajského města a 20 z Krumlovska.
Naopak nejmenší výskyt byl na Písecku a Táborsku, a to
dvě, respektive šest onemocnění,“ popsala krajská epidemioložka Jitka Luňáčková.
Zatímco vědcům se v tropických teplotách o prázdninách
vůbec nevyplatilo vyrážet sbírat parazity do přírody, pacientů s takzvanou klíšťovkou bylo v létě nejvíc.
„Nejvyšší počet nemocných byl od června do září, další
mohou přibýt ještě během listopadu. Lidé se však už v přírodě tolik nezdržují a také klíšťata se se snižováním teplot
chystají k přezimování,“ upřesnila Luňáčková s tím, že loni
v listopadu ještě přibylo na jihu Čech 19 případů klíšťové
encefalitidy.

mocnění převažuje v populaci od 45 do 54 let a od 55 do
64 let. Dvaasedmdesátiletý muž z Českobudějovicka vážnému průběhu onemocnění, s nímž byl hospitalizovaný od
května, podlehl.
„Všechna tato onemocnění jsou zbytečná, protože se jim
dalo předejít očkováním,“ podotkl primář infekčního oddělení českobudějovické nemocnice Václav Chmelík.
Očkování lze podstoupit celoročně. Rodiče mohou nechat
chránit dítě od jednoho roku. Vakcinace proti klíšťovce nespadá mezi povinná očkování a lidé si ji musí hradit sami.
Cena jedné dávky běžné vakcíny se pohybuje kolem 800
korun, přesnou cenu sdělí praktický lékař nebo ji zjistíte na
webech očkovacích center.
Náklady na očkování může citelně snížit příspěvek od zdravotní pojišťovny. „Tento benefit patří v posledních letech
k nejoblíbenějším. Na nákup vakcíny nabízíme příspěvek
až 500 korun. Jen za letošní první pololetí jsme vyplatili 11
116 Jihočechům přes 5,5 milionu korun,“ sdělil mluvčí VZP
Oldřich Tichý.
Z lékařských statistik je vidět, že očkování funguje. Počet
nakažených dětí a mladých do 19 let, kterých je naočkováno nejvíc, je minimální. Rodiče se snaží ochránit své potomky, často se však snaží ušetřit na sobě.
Jenže v našem kraji je to drsná ruleta - v porovnání s výskytem v celém Česku je na jihu Čech dlouhodobě pětina
až čtvrtina všech nemocných s klíšťovkou.
„Nejvíc je jich ve věku 55 až 64 let. Jsou to aktivní lidé, kteří odcházejí do důchodu a pohybují se v přírodě. Právě pro
ně je klíšťovka i kvůli dalším chronickým chorobám velmi
nebezpečná. Často se potýkají s doživotními následky v
podobě velké únavy, bolestí hlavy i pohybového postižení,“ dodala Luňáčková.
V kraji letos přibylo i onemocnění lymskou boreliózou,
kterou také přenášejí infikovaná klíšťata. Loni ji mělo do
konce října 335 Jihočechů, letos 398. Nejvíc nakažených
pochází opět z Českobudějovicka, celkem 105, a z Českokrumlovska je dalších 80. Tato nákaza se léčí pomocí
antibiotik.

Pojišťovny přispívají na očkování
Nejméně pacientů s klíšťovkou bylo ve věku do devatenácti let, celkem dvanáct. Mezi 92 dospělými pak one-
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- zdroj: Ludmila Mlsová, iDnes.cz -
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INFO ZE ŠKOLY
VÁNOČNÍ AKADEMIE

Ž

áci
vic,
ky, na
domě.

ZŠ Loučovice zvou všechny občany Loučohlavně maminky, tatínky, babičky a dědeč„Vánoční akademii“, která se koná v Kulturním
Budeme se na Vás těšit 20. 12. 2018 v 16 hodin.

se plazů štítit, protože opravdu nejsou slizcí a že tedy mohou být zajímavou alternativou k chovu drobných hlodavců a jiných tradičních mazlíčků.

BURZA ŠKOL

V

úterý 23.10. jsme se my žáci, kteří tento školní rok
opouštíme naší školu, zúčastnili BURZY ŠKOL v Českém
Krumlově. Zde jsme měli možnost seznámit se s nabídkou
středních škol a učilišť. Na akci se prezentovalo okolo 30
škol a firem z jihočeského regionu. Mohli jsme si vzít propagační materiály všech škol a měli jsme také možnost získat informace o situaci na trhu práce. Na akci nás doprovodila naše třídní učitelka paní Šmidmayerová. Doufám že
si všichni dobře vybereme.

OSLAVA 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA V 1. A 2. TŘÍDĚ
- Eva Pokorná, 9. třída -

PŘÍRODOPIS ŽIVĚ

P

řírodopis se nedá učit pouze z učebnic! Toho názoru
jsou i žáci ze sedmé třídy, kteří navíc mají doma spoustu zajímavých mazlíčků. Jak jsme se tedy učili o plazech, si
můžete prohlédnout na fotografiích.
V průběhu dvou vyučovacích hodin jsme měli možnost
vyslechnout si referát o krajtě kobercové, agamě vousaté či želvě zelenavé. Kromě odborných informací zazněla
i spousta praktických poznatků k chovu těchto živočichů.
Jedním z nových faktů bylo pro některé i to, že není nutné
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V

pátek 26. října jsme prožili zábavné dopolední vyučování a připomněli si tím 100 let výročí vzniku republiky. Nejprve jsme se seznámili s nejdůležitějšími událostmi
naší stoleté historie a poté začali plnit postupně na stanovištích úkoly. Ve skupinkách jsme skládali státní symboly
- malý a velký znak, vlajku a pečeť. Seznámili jsme se s
textem české národní hymny a se jmény československých
a českých prezidentů, skládali jsme mapu naší republiky
z puzzlí. Nakonec jsme v rámci výtvarné výchovy tvořili prvňáčci lípu v národních barvách a druháčci českého lva.
Všem se nám projektový den líbil, společně se nám pěkně
pracovalo a výsledky své práce jsme vystavili v prostorách
školy.

JAK SE ŽILO V DOBÁCH RYTÍŘŮ A PRINCE- HALLOWEEN 2018
ZEN?

V

úterý 12. 11. jsme se opět po roce vydali do Českého Krumlova. Tentokrát jsme ve zdejších klášterech
poznávali, jak se žilo v dobách středověku rytířům a princeznám. Vše jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži. Největší
odvážlivci si zkusili desetikilovou drátěnou košili, všichni
si vyzkoušeli rytířské brnění, poznali jsme, jak si princezny
oblékaly šaty, jak se tenkrát jedlo, pilo, stolovalo a zatápělo. Ve zdejším sklepení jsme viděli, jak se uchovávaly
potraviny v dobách, kdy ještě neexistovaly ledničky. Vše
jsme si mohli osahat, napodobit, prostě zažít. Dohromady
jsme vytvořili krásné vitrážové okno z barevné soli. Všichni
jsme si namíchali čaj z bylinek z klášterní zahrady. Nakonec jsme si ve středověké herně vyzkoušeli hry, které hrály
děti v dávných časech. Zahráli jsme si středověké divadlo,
stavěli opevnění z kostek, kluci si zašermovali dřevěnými
meči. Celou dobu nás provázela krásná princezna, která
nám o všem poutavě vyprávěla.
Poté jsme se všichni posilnili a vyrazili do krumlovských
uliček. Chtěli jsme se podívat na zámecké medvědy, ale ti
už asi spali hlubokým zimním spánkem.
Jako na každém správném výletě, jsme měli možnost nakoupit si nějaké drobné dárečky a dobroty. Všem se nám
výlet moc líbil, hodně jsme se toho dozvěděli a už se těšíme, až vyrazíme někam příště.

Přípravy na halloween byly velmi pečlivé. Halloween jsme
měli v šatnách a to byl ten nejlepší prostor na tuto akci.
Vše jsme udělali tak, aby nikde neprocházelo světlo, takže
tam byla opravdu velká tma. Když jsme měli vše hotové,
zapálili jsme svíčky a udělali jsme z nich cestu.
Žáci 1. - 5. tříd se na rozdíl od žáků 2. stupně opravdu velmi báli našich povedených věrohodných kostýmů. Nakonec se akce velmi vydařila a my jsme z toho měli opravdu
radost.
Ačkoliv Halloween není český svátek, jsem si jistá, že si to
všichni žáci i učitelé patřičně užili a myslím si, že by tato
akce měla nadále pokračovat i v nastávajících letech.
Děkuji moc všem!!!

- Michaela Gregušová, 9. třída -
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SENIOR KLUB LOUČOVICE

V

ážení příznivci Senior klubu Loučovice,
Senior klub pro vás připravil dvě akce, které vás pří-

jemně naladí na přicházející vánoční atmosféru. „Vánoční

10.12.2018 (pondělí)
Rehabilitační a rekondiční cvičení pro seniory od 9.30 hod
(cca 30 – 45 min)
10.12.2018 (pondělí)
Vánoční setkání seniorů od 14.00 hod

tvoření pro seniory“ bude zaměřeno na tvorbu s vánoční
tématikou. Přijďte si vyrobit vánoční dekoraci, kterou potěšíte sebe nebo své blízké. Další akcí je „Vánoční setkání
seniorů“, kde se společně sejdeme, popovídáme si a užije-

Přeji vám všem příjemné prožití vánočních svátků a do
nového roku mnoho zdraví, úspěchů a pohody v soukromém i pracovním životě.

me si příjemné předvánoční odpoledne. Dne 10. 12. 2018
se v tomto roce sejdeme naposledy a další setkání bude
následovat již v lednu 2019. Na leden 2019 je připraven již
avízovaný kurz „Práce s počítačem pro seniory“. Jednotlivé okruhy již byly stanoveny dle potřeb seniorů a každá
lekce bude zaměřena na jedno téma. Kurz bude zdarma.
LISTOPAD/PROSINEC 2018:
30.11.2018 (pátek)
Vánoční tvoření pro seniory od 14.00 hod
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- Mgr. Pavla Vachová -

Senior klub obce Loučovice
pořádá

Kdy: 30.11.2018 od 14.00 hodin
Kde: Senior klub Loučovice
Společně si vytvoříme vánoční výzdobu či dekoraci různými technikami, pod vedením
zkušených tvůrkyň (ubrousková metoda, pletení z papíru, vazba vánočních věnců a svícnů).
Odnesete si vlastní výrobek pro potěšení. K dispozici budete mít základní materiál
a pomůcky na výrobu dekorací.
Na místě bude možné si zakoupit další přízdoby a svíčky.
Vstup volný

Těšíme se na Vás

Dle nařízení GDPR bude na akci pořizována fotodokumentace, která bude uveřejněna na www.loucovice.info a v Loučovickém zpravodaji obce Loučovice.

Senior klub obce Loučovice
Vás srdečně zve na

Vánoční setkání seniorů
Kdy: 10. 12. 2018 od 14.00 hodin
Kde: Senior klub Loučovice (přízemí OÚ)
Připravili jsme pro Vás malé pohoštění.

Dle nařízení GDPR bude na akci pořizována fotodokumentace, která bude uveřejněna na www.loucovice.info a v Loučovickém zpravodaji obce Loučovice.
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DĚTSKÝ KOUTEK

Jak je to
správně?
Náš Sněhulák má tři boule.
V jedné ruce drží staré kotě.
Na těsto Padá sníh a vítr houká.
Jezdíme kolem na sáčkách a bobech.
Maruška líbala rampouch jako lízátko.
starý komín koulí černý dým.
Nosíme teplé jepice a šály.

Vločka

Alena Gondeková

Maminko, co je to,
padá to z nebe,
Studí mě na nose
A v dlaních zebe?
To paní zima už
natřásá peřinku,
Vločky z ní sypou se
Na tvoji hlavinku.
A.G.
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Vánoční hvězda z korálků
Připravíme si kovovou konstrukci se šesti cípy a libovolné korálky. Vybereme si
jeden z drátů a začneme na něj navlékat perličky. Navlékáme vždy jen jeden
drátek a na konci uděláme ketlovacími kleštěmi očko.

Tip: Použít můžeme chlupatý drátek a na něj perličky navlékat. Z drátků
vyrobíme ohnutím přes sebe
šesticípou hvězdu. Tento způsob
je vhodný i pro tvoření s dětmi.
V tomto
případě
můžeme
navléci všechny cípy najednou
a nic se nevysype. Ukončíme
tak, že na drátek kápneme
lepidlo a nasuneme vrcholový
korálek, nebo ketlovacími kleštěmi konec drátku ohneme.
Začínáme
navlékat
menší
korálky, např. rokajl, nebo 3-4
mm perličky, aby se na konstrukci korálky pěkně vešly. Křehkým dojmem
působí hvězdička, když použijeme čiré korálky různých tvarů. Např. ve tvaru
slziček a ohňovky. Také můžeme hvězdu vylepšit tím, že po celém obvodu
přidrátkujeme skleněné trubičky. Střed dozdobíme filigránem nebo přilepíme
z obou stran ozdobný knoflík.

Krásné vánoční tvoření!

Připravila a vyrobila A. Gondeková: https://www.fler.cz/krasa-z-dratku

Přijmeme dentální hygienistku na zubní kliniku do
Vyššího Brodu.
Pracovní poměr na zkrácený úvazek - dle dohody.
Telefon: 380 746 276
mail: recepce@zahnpraxis.cz
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Bližší informace získáte v infocentru ve Vyšším Brodě,
tel. 380 746 627, www.mestovyssibrod.cz

 občerstvení  burza nápadů
 pohádka  prodej dárečků
 koledy a vánoční písně
vepřové hody 

„Andělské
Vánoce“

Vepřové hody
ochutnejte zabijačkovou polévku,
jitrnice, jelítka, tlačenku,
ovar a další speciality

14.00
Jak čertík psal
vánoční přání
představení divadla Divoloď
pro děti i dospělé

Andělská pošta
– pošli dopis Ježíškovi
naší Andělskou poštou

11.00 – 17.00
Burza nápadů,
prodej dárečků

Program

od 11.00 do 17.00
hod.
Vyšší Brod – Míru
250
vestibul kina

v neděli
9. 12. 2018

TĚŠÍME SE NA VÁS.

KLOBÁSEK, PÁREČKŮ A DALŠÍCH POCHOUTEK
PO CELOU DOBU SE BUDETE MOCI ZAHŘÁT TRADIČNÍM
VÁNOČNÍM SVAŘÁČKEM NEBO TEPLOU MEDOVINOU.

PRODEJ DOMÁCÍCH UZENIN:

PRODEJ ZABIJAČKOVÝCH SPECIALIT:
JITRNICE, JELITA, TLAČENKA, OVAR, ZABIJAČKOVÉ POLÉVKY
(NEZAPOMEŇTE SI VZÍT KONVIČKU S SEBOU)

VYŠŠÍ BROD, ULICE MÍRU PŘED KINEM

NEDĚLE 9. 12. 2018 11.00 - 17.00 HOD.

H DY

VEPŘOVÉ

TRADIČNÍ

PŘIDEJTE SE K NÁM

VY
ZPRÁ LU
E
Z ENG

ENGEL
STROM PŘÁNÍ
již potřetí

Opět po roce spouštíme akci, která baví a pomáhá!
Zaměstnanci společnosti ENGEL, pomáhají dětem z dětského domova Horní Planá. Každý si opět bude
moci zakoupit ozdoby v hodnotě 50/100/200 Kč a tím, že ozdobu následně symbolicky zavěsí na vánoční
stromek, udělá radost nejen dětem, ale i sobě. K dispozici jsou i speciální ozdoby, které vytvořily přímo
děti z dětského domova, které si zaměstnanci můžou nechat. Jejich cena je 300 Kč.

Akci odstartujeme na vánočním večírku 1. 12., strom následně převezeme na recepci firmy a ukončíme
ji 22. 12. Výtěžek z této akce opět po Novém roce předáme dětem v Horní Plané.

Kompletní nabídku aktuálně nabízených pozic najdeš na www.engel.cz
Stav se u nás, zašli životopis nebo zavolej našim kolegům. Těšíme se na setkání!

