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TÉMA:
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU
VODOU
Obec Loučovice je zásobována pitnou vodou z vodovodu
pro veřejnou potřebu. Zdrojem vody je voda povrchová
z nádrže Lipno I. a zdroje
podzemní vody obce Lipno
nad Vltavou. Obec Loučovice v roce 2014 zrealizovala
5 průzkumných hydrogeologických vrtů k posouzení
kvality a množství podzemní
vody.

strana 10

Dračí lodě:
nábor nových členů
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ZPRAVODAJ OBCE LOUČOVICE		
www.loucovice.info		
facebook.com/loucovicky.zpravodaj

Dočasný přesun autobusového
nádraží
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Vážení čtenáři...
Držíte před sebou předposlední vydání
zpravodaje v tomto roce, které je plné zajímavých informací. Jako hlavní a potěšující
informaci bych jistě rád vyzdvihl to, že se
konečně podařilo sehnat provozovatele
nově zrekonstruované lékárny.
Dále se v tomto čísle mimo jiné dozvíte,
jak to mají Loučovice s pitnou vodou, jak
pokračuje činnost Senior klubu nebo například novinky z místní školy. Nechybí samozřejmě ani pravidelné rubriky jako Dětský
koutek nebo Historie.
U Senior klubu bych se malinko pozastavil
a naznačil, že již od prosince je pro naše seniory připravena novinka týkající se moderních technologií. Bližší informace Vám přineseme v prosincovém vydání zpravodaje.
Věřím, že si v pochmurném podzimním
počasí najdete chvilku a aktuální vydání si
prolistujete například s šálkem výtečného
čaje v ruce.

BLAHOPŘÁNÍ
V listopadu oslaví své krásné jubileum

paní
		
		
		
		
		
		
		

DOLEJŠÍ VLASTIMILA
MAJERIKOVÁ MARIE
PUČEGLOVÁ MARIE
SCHOPFOVÁ ILONA
SOMOLÍKOVÁ ANNA
ŠTĚRBOVÁ EVA
TESKOVÁ LIBUŠE
ZEMANOVÁ STANISLAVA

pan KRÁL MILOSLAV
		
NODES ERICH
		
ŠEJNA VÁCLAV

František Fazekas

		
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:
16. 11. 2018
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NOVINKY Z OBCE
VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2018 V
LOUČOVICÍCH
1.
2.
3.
4.
5.

NOVÁ VOLBA 2018			
ANO 2011				
ROZVOJ OBCE, SPORTU A MLÁDEŽE
ROZVOJ OBCE, SPORTU A MLÁDEŽE 2
KSČM					

- 28,31%
- 27,70%
- 17,38%
- 16,77%
- 9,83%

Noví zastupitelé:
(v závorce je uveden počet preferenčních hlasů)
NOVÁ VOLBA 2018: Radim Štubner (268), Jana Grammetbauerová (251), Petr Matušinec (197)
ANO 2011: Jan Kubík (256), Eduard Benc (227), Stanislav
Hackl (131)
ROZVOJ OBCE, SPORTU A MLÁDEŽE: Josef Gondek (154),
Jiří Hošek (142)
ROZVOJ OBCE, SPORTU A MLÁDEŽE 2: Miloslav Hüttner
(195), Šárka Hüttnerová (142)
KSČM: Rudolf Greschner (92)
Volební účast: 45,08%

- redakce -

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

NOVÁ LÉKÁRNA

V

ážení občané,
po více než ročním intenzivním hledáním nového provozovatele lékárny mám pro Vás dobrou zprávu. Podařilo
se mi dohodnout na spolupráci s paní doktorkou s Českých Budějovic, která má zájem o provozování lékárny v
naší obci. Pokud vše půjde hladce, nová lékárna by mohla zahájit provoz v průběhu února 2019. Jelikož k lékárně
bude nabídnut i služební byt, paní doktorka avizovala, že
se ráda i do Loučovic odstěhuje a bude zajištovat službu
našim občanům. Jsem proto velice potěšen, že v naší obci
přibyde další sympatický člověk, který zde chce trávit svůj
život.
- Jan Kubík, starosta -

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

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE U KILIÁNA

V

ážení občané,
v průběhu měsíce listopadu bude probíhat rekon-

strukce místní komunikace U Kiliána. Na tuto rekonstrukci
se nám podařilo sehnat dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj ve výši Kč 350 000,- z celkové částky Kč 808 000,bez DPH. Práce budou probíhat cca 3 týdny a bude zde
omezen provoz. Děkuji proto všem obyvatelům v této části obce za trpělivost.
- Jan Kubík, starosta -

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

OZNÁMENÍ:
Oznamujeme široké veřejnosti a členům Aqualung
clubu - letošní výcvik dětí (podzim 2018 a zima 2019)
začíná 3. 11. 2018 a bude pokračovat každou sobotu až do 8. 12. 2018 (mimo 10.11.) v bazénu Český
Krumlov od 9.00 do 10.30 hod. Od 5.1.2019 do 30.3.
v bazénech Frymburk, Lipno a České Budějovice. Odjezdy - V. Brod 8.15 od kina (Bus Pavelec), Lipno 8.15,
Frymburk 8:30, Milná 8:35, Černá 8:40 (Bus Boháč
Miloš). Tímto moc děkujete za podporu z Lipna od
společnosti LIPENSKO s.r.o., kteří přispěli na pořízení
nových oddílových trik. Noví zájemci se hlaste předem
na tel. 777 788 630 - Aqualung club klub sportovního
potápění z.s.

inzerce:

NABÍDKA PRÁCE:
Celoroční brigáda:
pokojská s možností recepční
v Lipně nad Vltavou v penzionu
Modrý jelen.
Tel. 775 869 381
Pavla Brennerová
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ZASTUPITELSTVO
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 24. ZÁŘÍ 2018
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e:
Usnesení č. 76/2018
ověřovatele zápisu: Petra Štěpánka a Rudolfa Greschnera.
Usnesení č. 77/2018
program dnešního zasedání doplněný o body:
•
Důvodovou zprávu č. 1/2018 správce daně (místního poplatku)
•
Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, kterou se
mění obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o mísním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
odpadů
•
Zpráva kontrolního výboru
•
Rozpočtová opatření č. 6-9
•
Zpráva o provedení prověrky účetní závěrky ZŠ a
MŠ Loučovice
•
Směna pozemků mezi obcí Loučovice a Lesy České
republiky, s. p.
•
Smlouva o výpůjčce vojenské hlásky
Usnesení č. 78/2018
Zastupitelstvo obce Loučovice:
•
Bere na vědomí informaci Obecního úřadu Loučovice o situaci výběru a postupu správce místního poplatku
ve věci nedoplatku místního poplatku za odpad dle č. I.
DŮVODOVÉ ZPRÁVY č. 1/2018 – MP.
•
souhlasí s postupem správce místního poplatku
dle DŮVODOVÉ ZPRÁVY č. 1/2018 – MP.
Usnesení č. 79/2018
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018, kterou se mění
obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování odpadů.
Usnesení č. 80/2018
změnu odpisového plánu Základní školy a Mateřské školy Loučovice, 382 76 Loučovice 231, IČ 00583677, na rok
2018.
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Usnesení č. 81/2018
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000 Kč do veřejné sbírky pořádané Sdružením místních samospráv České
republiky za účelem pomoci obci Prameny. Konání veřejné
sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje
dne 21. 8. 2018, č. j.: KUZL 60663/2018.
Usnesení č. 82/2018
poskytnutí částky 5 000 Kč bez DPH na uzavření smlouvy
o reklamě na akci 50 let Vodní záchranné služby ČČK Český Krumlov, p. s., se sídlem U Kasáren 111, 381 01 Český
Krumlov, IČO60630256, DIČ CZ60630256.
Usnesení č. 83/2018
na základě zápisu z jednání komise pro otevírání obálek a
hodnotící komise na akci „Rekonstrukce MK 11c Za Kilánem, Loučovice“ ze dne 24. 9. 2018, jako zhotovitele díla
společnost A.K.U.P.I. CB, s. r. o., se sídlem Čéčova 625/26,
370 04 České Budějovice, IČ 260 76 748, neboť předložila
ekonomicky nejvýhodnější nabídku ve výši 699 798 Kč bez
DPH, zároveň pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy o dílo.
Usnesení č. 84/2018
prodej části p. č. 212/1 v k. ú. Loučovice, od které byl geometrickým plánem č. 748-22b/2018 nový díl p. č. 212/16
v k. ú. Loučovice Český rybářský svaz, z. s. – místní organizace Loučovice, se sídlem Loučovice 63, 38276 Loučovice,
IČ 00476099, kupní cena 200 Kč za m2 bez DPH a úhrady
všech nákladů spojených s převodem nemovitosti.
Usnesení č. 85/2018
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. CB014330043750/001 se společností E.ON Distribuce, a. s.,
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 280 85 400, za jednorázovou náhradu ve výši 10 000
Kč bez DPH, dotčený pozemek p. č. 616/1 v k. ú. Loučovice.
Usnesení č. 87/2018
Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (zřízení
vodovodní přípojky) se společností Residenz KIENBERG, s.
r. o., se sídlem Lipno nad Vltavou 25, 382 78 Lipno nad
Vltavou, IČ 25512005, dotčená nemovitost p. č. 562/3 v
k. ú. Loučovice, jednorázová náhrada 10 000 Kč bez DPH.

Usnesení č. 88/2018

kým krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76

zveřejnění záměru směnit pozemky mezi obcí Loučovice

České Budějovice, IČ 708 90 650. Předmětem smlouvy je

a parcelami, které jsou ve vlastnictví České republiky, s

vojenská hláska na pozemku p. č. 856 v k. ú. Kapličky, doba

právem hospodařit pro Lesy České republiky, s. p., se síd-

výpůjčky je 50 let od podpisu smlouvy.

lem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové, IČ 42196451, parcely ve vlastnictví České
republiky 441/1, 441/8, 401/1, 381/2, 691, 298/1, 298/3,
298/4, 200/2 vše v katastrálním území Loučovice, parcely
ve vlastnictví obce Loučovice 679/2, 679/3, 731/2, 286/2
a 941 v k. ú. Kapličky, dále p. č. 76/10, 280/16 a 323/4 v k.
ú. Mnichovice u Loučovic, p. č. 527/5 a 94/35 v k. ú. Loučovice, p. č. 152/2 v k. ú. Dvorečná.

Zastupitelstvo obce r u š í:
Usnesení č. 86/2018
usnesení č. 58/2018 ze dne 4. 6. 2018 ve věci smlouvy o
smlouvě budoucí se společností Residenz KIENBERG, s. r.
o., z důvodu změny trasy vodovodní přípojky.

Usnesení č. 89/2018
Zastupitelstvo obce Loučovice opravuje usnesení č.
51/2018 ze dne 4. 6. 2018 správným zněním:

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

Zastupitelstvo obce Loučovice schvaluje zadání veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Dodávka komunálního

•

zprávu kontrolního výboru ze dne 24. 9. 2018.

traktoru“ a komisi pro otevírání obálek s nabídkami, po-

•

rozpočtová opatření č. 6-9.

souzení a hodnocení nabídek ve složení: Petr Štěpánek,

•

zprávu o provedení prověrky účetní závěrky ZŠ a

Josef Gondek, Radim Štubner, Petr Procházka a Anna Vaň-

MŠ Loučovice k 31. 12. 2017.

ková.
Usnesení č. 90/2018

Anna Vaňková 				

Ing. Jan Kubík

smlouvu o bezplatné výpůjčce nemovité věci s Jihočes-

místostarostka				

starosta
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ČASY SE MĚNÍ - DUCH DOBY ZŮSTÁVÁ

N

edávno jsem si prohlížel staré fotografie z naší obce,
v nichž bylo možné spatřit dávno vytracenou dobu z
roku 1925, jež nám neustále připomíná pomíjivost času,
kterou zaneprázdněný člověk skoro vůbec nevnímá, protože sebepoznání přichází až na sklonku života, což si málokdo uvědomuje. Co tím chci říct...?
Pomíjivost je vlastnost všeho, co jednou nezbytně zanikne
Když si pozorně prohlédnete střípky zašlého času, k nimž
bezesporu patří historické fotografie a obrázky, Loučovic a
okolí z minulého století, uvědomíte si, že ve zmiňovaném
období se v této části naší vlasti, mluvilo výhradně německy, takže tehdejší populace nebyla českého původu.
Koho by v této době asi tak napadlo, že přijde druhá světová válka, která až skončí, právem či neprávem zapříčiní
obměnu složení původních obyvatel. To ale nepíšu kvůli
sebereflexi, protože minulost, kterou jsme nezažili, nemáme právo jakkoliv hodnotit! Jde o to, abychom pochopili
onu zmiňovanou pomíjivost - prchavost doby a času, která je vrtkavá jako pocit štěstí. Vzhledem k tomu, jak se vše
rychle mění, tak si představte, jak to tady za pár desítek
let bude vypadat, anebo jaký bude náš svět za 100 let, to
je otázka, že!
Kdo bude mít kupříkladu v roce 2118 nějaké ponětí o
tom, že se v této části naší republiky vyráběl papír, jenž
se exportoval do celého světa, na jehož produkci se podíleli předváleční i pováleční usedlíci, o nichž už dnes nikdo
nic moc neví. K tomu bych dodal; když zapomínáme na
své předky, ztrácíme úctu k druhým, tudíž si nevážíme ani
sami sebe!
Z tohoto úhlu pohledu lze říci, že všechno kvůli neúprosnému času zanikne, doslova zmizne z povrchu zemského.
O pyramidách se říká: „Člověk se bojí času a čas se bojí
pyramid.“
A tak jsem se spontánně zamyslel nad touto výše uvedenou
citací, díky čemuž jsem dospěl k jednoznačnému závěru o
tom, čím lze tuhle časovou kontinuitu přemoct, abychom
až jednou odejdeme z tohoto světa, mohli odeslat určitou
část svého sama sebe za horizont naší současné existence,
neboť jde v tomto smyslu o paměť a historickou připomínku, která trvale propojuje minulost s budoucností.
Obraz dneška je zrcadlem zítřka
Uvědomme si prosím jedno, z pohledu času není vůbec
jisté, že náš region s převahou hustých lesů a obklopující
zeleně, bude za takových 100 let, jak je tomu dnes, přesně
takhle vypadat.
Když nyní pohlédnu na jeden ze symbolů Loučovic, čímž
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je hora Luč, kterou se rozhodl státní podnik (LČR) nejspíš
celou odlesnit (vykácet), jsou mé obavy o budoucnost pošumavské zalesněné krajiny zcela oprávněné, navíc, když
se z různých zdrojů dovídáme, že české dřevo končí na
čínském trhu. Pozn. Otisknuto 13. srpna 2018, na iDNES Státní lesy mají přebytek dřeva, chtějí víc vyvážet do Číny.
O to víc chci věřit tomu, že lesy ČR nechávají kácet pouze
poškozené stromy, a že za tímto masivním zásahem nestojí kromě kůrovce, obchod s laciným dřevem. Na těžbě
dřeva sice není nic špatného, nicméně k přírodě je nutné
se chovat vždy s náležitou citlivostí a respektem, v lese nesmí vznikat rozsáhlé holiny, které rezonují s tímto heslem:
„Po nás potopa!“
Vzhledem k tomu, že v těchto letech procházíme nesmírně těžkou civilizační zkouškou, v níž se musíme vypořádat
se změnou klimatu, nedostatkem vody, digitalizací, energetickou či uprchlickou krizí, nelze dopředu vyloučit, že se
naše domovina nakonec promění ve vyprahlou poušť.
Negativní představa o této oblasti bez lesů a zeleně, může
prozatím vyvolat lehké pobavení, jenže pokud se budou
opakovat letošní sucha a navíc budou přibývat kůrovcové kalamity a orkány způsobující rozsáhlé polomy, nelze
takovýto katastrofický scénář ani v blízké budoucnosti vyloučit!
Vzkaz je komunikační prostředek
Díky tomu jak čas vytrvale plyne, ruku v ruce jde s ním
zapomnění, přičemž i těch několik málo vzpomínek, čímž
jsou například různé fotografie, video záznamy atp., co
nám mají připomenout minulé éry, jsou v podstatě bezduché artefakty uplynulého věku, zejména pokud u těchto záznamů postrádáme osobité sdělení oslovující čas za
horizontem lidského bytí, které je z tohoto úhlu pohledu
pomyslným klíčem k pochopení věčnosti.
Pakliže se považujete za patrioty a ochránce Loučovic, jimž
není osud a perspektiva naší obce lhostejná, a ještě máte
nutkavou potřebu cosi okázalého předat za práh vlastní
existence, pak je smysluplné se zabývat určitou možností,
jak tuhle přítomnou realitu odeslat do časů budoucích.
Když tak učiníte, získají po nás příští generace jasnou a
nezkreslenou představu o tom, jak to tady vlastně kdysi
vypadalo, jací lidé tady žili, co je trápilo, nebo jaký měli
vztah k této krajině, atp.
Jak toho lze dosáhnout...
Tohle prosím považujte za podnětný návrh na realizaci
projektu, na němž se může každý z místních spoluobčanů podílet, taktéž aktivně účastnit. O co jde? Už jste někdy slyšeli o takzvané časové schránce? Pokud ne, potom
máte v tomto příspěvku jedinečnou příležitost, v krátkosti
se s touto čas převyšující myšlenkou seznámit.

První časová schránka vznikla v Detroitu, 31. prosince
1900. Její otevření bylo naplánováno za 100 let. Dovnitř
se vložily různé fotografie a dopisy významných obyvatel města, v nichž byl popsán život z roku 1900, ale také
představy a prorocké vize o světě budoucím, čímž byl v
tomto případě vytyčený datum otevření, rok 2000. Pro zajímavost bych ještě dodal, že se čtyři časové schránky nacházejí rovněž ve vesmíru, kam byly odeslány se vzkazem
mimozemským civilizacím.
Navzdory tomu, že někteří historici časová pouzdra kvůli
přínosu pro lepší budoucnost zpochybňují, tak jsem skálopevně přesvědčen o tom, pokud by byla v Loučovicích
zřízena časová schránka, že by to byl nanejvýš vznešený
počin, který by nás spirituálně povznesl do časů budoucích, o nichž nemá nikdo ze smrtelníků ani potuchy.
Nezapomeňme na to, že lidské tělo stárne a umírá, nicméně to se netýká myšlenek, jejichž dosah je nekonečný.
Jaké budou Loučovice v příštím století (?), to vskutku nevíme, nicméně když čtete tyto řádky, jste očitými svědky
současného stavu, v nichž se naše obec nalézá, tudíž proč
bychom nemohli tuhle živou výpověď a obraz o naší obci,
společně odeslat následujícím pokolením?!
Časové pouzdro
Jak všichni dobře víme, během jednoho století se může
přihodit ledacos, dokonce se v tomto regionu už nemusí
mluvit česky, jelikož naše mateřština může být snadno nahrazena jiným jazykem, o němž v tuto chvíli nevíme. Nevěříte, tak si prosím vzpomeňte, jakou řečí se v této oblasti
mluvilo před druhou světovou válkou, a hned pochopíte,
v čem tkví záludnost pomíjivého času.
To však není z pohledu ubíhajícího života nikterak důležité,
neboť v tomto kontextu záleží čistě na současném obrazu
dnešních Loučovic, které mohou poskytnout svědectví o
době - epoše, která v roce 2118 nebude spolu s námi již
existovat!
Pakliže o časovou schránku projevíte patřičný zájem, a to
za předpokladu, že se zde takový projekt podaří uskuteč-

nit, co lze do takového pouzdra všechno vložit? Prakticky
cokoliv, ovšem je zapotřebí si uvědomit, že DVD, Micro či
SD karty a jiné datové nosiče, v příštím století nikdo nepřečte - nepřehraje, protože tento druh techniky se už
dávno nebude používat, snad jen v muzejních sbírkách se
naleznou nějaké funkční exempláře, kdo ví?
Pokud si ještě vzpomenete na VHS kazety, které zažily velký boom v 80. a 90. letech minulého století (DNES UŽ JE
NIKDE NEZAKOUPÍTE!), není těžké se dovtípit, že v tomto
směru je nejspolehlivější ruční zápis, protože zprávu zapsanou na kvalitním papíře či plastové desce, dokáže bez
použití současné elektroniky, dokonce ve vzdálené budoucnosti, kdokoliv přečíst a dešifrovat.
Co napsat a vzkázat do časů budoucích?
Záleží jen na vás, ale mějte na paměti, že informace o tom,
jaké je vaše nejoblíbenější jídlo a případně recept na něj,
nebude pro věrohodný popis naší doby v budoucích časech, to nejcennější sdělení. Každopádně, originalitě se
meze nekladou!
Dříve než se dostaneme k samotnému uskutečnění a realizaci časové schránky v naší obci, je zapotřebí tomuto
návrhu poskytnout prostor pro svobodnou diskuzi a jednomyslnou podporu, jelikož bez vašich vzkazů a účasti, postrádá plán na založení časové schránky, jakoukoliv logiku
a smysl.
Jestliže vás návrh na založení časové schránky v Loučovicích zaujal, můžete ho podpořit vyjádřeným souhlasem, a
to na vedení naší obce, popřípadě kontaktujte místní redakci Loučovického zpravodaje. V opačném případě tuhle nezištnou myšlenku úplně nezavrhujte, protože každý
úspěch začíná rozhodnutím to zkusit.
ZA PŘÍPADNÝ ZÁJEM, PŘEDEM DĚKUJI NÁM VŠEM!
„Nejhojněji obdaruje budoucnost ten, kdo všechno dává
přítomnosti.“ - Albert Camus
- 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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DRAČÍ LODĚ - NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ

hodiny. (AQUAWORLD Lipno)
Vítaný je každý. Přijďte kdykoliv na trénink vyzkoušet pádlování.
Můžete sebou vzít rodiče i babičky, dědečky, tety a strýce.
Zábava je pro každou věkovou kategorii.
Jitka Šefránková
předseda
+420 602 303 650			
OMRDL@seznam.cz

Jsme dětský oddíl dračích lodí, který vznikl v roce 2011 v
obci Lipno nad Vltavou pod názvem
„Modré rybičky“

Na konec bych ráda poděkovala za podporu z Lipna od
společnosti Lipensko s.r.o. a Obci Lipno. Všechny Modré
rybičky mají nové dresy a tak jakmile dostanou i ti nejmenší švih s pádlem do ruky opět vyrazíme po závodech
a budeme hrdě reprezentovat. Děkujeme.

Dětský oddíl dračích lodí je otevřený všem dětem od 7
let do 18 let.
PŘIJĎTE SI ZAPÁDLOVAT S NÁMI A S NAŠIMI JUNIORSKÝMI REPREZENTANTY ČR!
Trénujeme na Loděnici Lipno:
Každé pondělí – od 17:00 hod.
Každý pátek – od 17:00 hod.
Při špatném počasí se trénink ruší.
V zimě* /mimo top termíny každé pondělí v bazénu cca 2

Halloweenský karneval pro děti
3. 11. 2018 v domě kultury od 16.30 hodin
Svátek duchů můžete oslavit strašidelnou párty.
Sejdou se strašidla, duchové, obludy a příšery…
Nebudou chybět soutěže, tanec, zábava a smích.
Vše bude ukončeno halloweenským průvodem
masek a strašidel –
pokud si přinesete lampiony a bude přát počasí.
V masce vstup zdarma, ostatní 30,-Kc
Upozorňujeme účastníky akce, že bude pořizována fotodokumentace.
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TŘIKRÁT A DOST

Z

kusila jsem několikrát vymyslet článek, který by měl co
předat čtenáři. V naší obci a konkrétně v psím tématu
je tenhle úkol poměrně snadný, jelikož se nikdo nezajímá
prakticky o nic a tak je všechno nové. Na druhou stranu
jsem ty články neposlala do zpravodaje, protože si to každý pokaždé vyložil po svém a nikdo se nad tím hlouběji
nezamyslel. No a vysvětlovat pořád tutéž myšlenku, to nebaví nikoho. V naší obci (a možná i v každé jiné) má totiž
každý patent na rozum a nikdo si nechce nepřipustit, že
jeho názor nemusí být univerzální a co funguje na jednoho
psa, nemusí fungovat na druhého. Že ale během prázdnin
zemřeli v Loučovicích dva psi právě kvůli agresivitě jiných
psů, to už by někoho mohlo zvednout a hlavně by někomu
už konečně mohlo něco dojít. Oni ty mrtví pejsci vlastně
byli tři, ale o tom třetím ví jen málokdo.
Pro ty z Vás, kteří to nevědí. Na místním sídlišti pobíhá
několik psů, kteří teoreticky mají majitele, ale v podstatě
jsou to psi toulavý. Denně jich několik potkávám a vyjíždějí
po mě, i když zrovna nemám psa jako doprovod. Jednoho
dne se nějací dva tito „toulaví“ poprali a jeden z nich byl
na následky potyčky utracen. To už není rvačka o to, kdo
je v ulici šéf a kdo má právo na sežrání toho odpadku, který zrovna někdo našel. To už je regulérní odsouzeníhodná agrese. Taková ta opravdová, ne to, že se psi potkají
a poštěkají na sebe nám nesrozumitelné nadávky. Druhý
pes přišel o život proto, že opět jiný pes (a světe div se majitelem nezvládnutý) utekl ze zahrady (jak může být tako-

vý pes vůbec nezabezpečený?) a náhodně potkal psa, kterého okamžitě zakousnul. Podle mých „informací/drbů“
tomu pejskovi „vůbec nic nebylo, jenom měl v krku dírku
a byl mrtvej“. V tomto případě se dá předpokládat, že pes
šel dost na jisto, když šel druhému rovnou po krku. Ten
třetí případ je celkem záhadný, jakýsi mrtvý pes prostě tři
měsíce hnil ve vodě pod mostem v Prokopě a spláchla ho
až voda z každoročních závodů. Možná by někoho napadlo
upozornit na to obec, ale nemělo to smysl, zkusili jsme to.
Co mě ale úplně přesvědčilo k tomu, abych poslala tenhle
článek, byla moje adaptace. To je takový to, že v určitou
dobu zjistíte, že něco vůbec nemá smysl a tak se nejen
podřídíte, ale začnete tu danou věc dělat úplně stejně.
Můj starší pes byl několikrát napadený malými ratlíky, takže teď mu stačí skutečně málo a prostě vyjede taky. Tak
jsem tedy začala se svými psy chodit bez vodítka. Když teď
vidím cizího psa na volno, u kterého je evidentní, že si ho
nikdo nezavolá, prostě jdu dál a nechám to za sebe vyřešit
svého psa. V opačném případě si svoje psy prostě zavolám
a chytím, ale popravdě – není to příliš často.
Podle hesla „třikrát a dost“ se pokusím v dalších článcích
už nevracet k agresi. Pokud samozřejmě nějaké další vůbec budou. Taky budu doufat, že tři mrtví psi v obci byli
dostateční k tomu, aby se lidi zamysleli. Ačkoli upřímně
si nemyslím, že se tady lidi zamyslí, natož aby se naučili
ovládat své psy.
- čtenářka Lucie -
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TÉMA
Obec Loučovice má cca 1740 obyvatel. V současné době je zdrojem pitné vody pro obec Loučovice z části upravovaná
povrchová voda z vodní nádrže Lipno I. a z části je voda dodávána ze zdrojů podzemní vody obce Lipno nad Vltavou,
zejména z pramenních jímek v lokalitě Slupečná a vrtů Plískov.

R

ozhodnutím MěÚ Český Krumlov, odboru životního
prostředí a zemědělství ze dne 6.4.2009 (č.j. OŽPZ2935/07/Si bylo obci Loučovice povoleno odebírat z vodní
nádrže Lipno nad Vltavou průměrně 4,5 l/s, maximálně
6,0 l/s, maximálně 15 000 m3/ měsíc a maximálně 142
000 m3/rok vody.
Vzhledem ke stále zhoršující se kvalitě povrchové vody v
nádrži Lipno I. zrealizovala v roce 2014 obec Loučovice 5
průzkumných hydrogeologických vrtů k zhodnocení celkové kapacity podzemních vod a jejich následnému využití
pro zásobování obyvatelstva pitnou vodu.

Na tuto etapu se nám podařilo získat dotaci ve výši Kč
1 465 000,-- Kč z celkových způsobilých výdajů Kč 2 093
000,-- ze Státní fondu životního prostředí ČR.
Cílem této etapy bylo napojení stávajícího průzkumného
hydrogeologického vrtu HL-4 na vodovodní síť obce Loučovice a tím vyvolané investice na úpravně vody v Loučovicích. Vrt HL-4 je umístěn přímo v areálu úpravny vody
Loučovice a bude vodovodním řadem v délce 60 m napojen přímo do ÚV. Tímto krokem bylo zahájeno opuštění
stávajícího povrchového zdroje vodní nádrže Lipno I.

V současné době je z nádrže Lipno I. veden průmyslový
přivaděč DN500 pro Teplárnu Loučovice a z tohoto přivaděče je zřízena odbočka OC 200 pro starou část úpravny
vody Loučovice. Nová část úpravny vody byla vybudována
jako přestavba kotelny původní úpravny vody. V současné
době dosahuje spotřeba Loučovic cca 220 m3, tj. cca 2,55
l/s. Úpravna vody se na tomto množství podílí pouze cca
0,5 -1,0 l/s, výjimečně více. Zbývající část vody je dodávána z podzemních zdrojů pro obec Lipno nad Vltavou. Průměrný odběr se v současnosti pohybuje mezi 0,5 – 1,0 l/s.
Napojením vrtu HL-4 bude možné opustit zdroj Lipno I.
s tím, že budou po omezenou dobu využívány i náhradní zdroje Slupečná a Plískov. S náhradními zdroji pro obec
Lipno nad Vltavou však nelze počítat do budoucna s ohledem na zvyšující se spotřebu a rozvoj obce Lipno nad Vltavou. Loučovice by tedy v budoucnu měly přejít na zdroj
podzemní vody, která zcela pokryje jejich spotřebu (po
realizaci všech etap projektu).

V měsíci říjnu byla dokončena první etapa projektu „Loučovice – napojení vodních zdrojů, úprava úpravny vody“,
která řeší napojení 5-ti nových zdrojů podzemní vody jako
surové vody pro úpravnu vody (ÚV) a s tím související
úpravy ve stávající úpravně vody. Dále je řešena splašková kanalizace jako ochrana nových zdrojů a vodovod pro
umožnění zásobování pitnou vodou v dalších lokalitách.
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Cílem projektu je napojení stávajícího průzkumného hydrogeologického vrtu HL-4 na vodovodní síť obce Loučovice
a tím vyvolané investice na úpravně vody v Loučovicích.
Vrt HL-4 je umístěn přímo v areálu úpravny vody Loučovice a bude vodovodním řadem v délce 60 m napojen přímo
do ÚV. Tímto krokem bude zahájeno opuštění stávajícího
povrchového zdroje vodní nádrže Lipno I.
- Jan Kubík, starosta -

INFORMACE O ČINNOSTI SENIOR KLUBU
LOUČOVICE

V

ážení příznivci Senior klubu Loučovice,
připravujeme pro vás na podzim a zimu další zajímavé
akce. Jednou z akcí dle vašich přání bude „Uživatelská práce s počítačem pro seniory“. Akce by mohla proběhnout
již v prosinci 2018. Před realizací budou zájemci o tento
kurz postupně dotazováni, o jaké okruhy při práci s počítačem mají zájem (např. práce s internetem – vyhledávání
atd., psaní dokumentů, práce s fotografiemi a jiné). Kurz
bude nastaven dle vašich potřeb. K dispozici bude počítač
s tiskárnou v klubu (s využitím projekční techniky).

nepodceňují riziko každodenních nástrah dnešní doby a
na besedu přišli. Z besedy si účastníci odnesli informační
materiály k dané problematice a reflexní prvky, vztahující
se k bezpečnosti.

Senior klub se také postupně dovybavuje pomůckami pro
volnočasové aktivity. V termínu, kdy je klub volně přístupný, máte možnost využít herní vybavení klubu dle vašich
představ (k dispozici jsou šachy, karetní hry, stolní hry).

LISTOPAD 2018:
9.11.2018 (pátek)
Promítání filmů v Kino klubu Loučovice „Loučovice a okolí
v televizních dokumentech“ od 15.30 hod
22.11.2018 (čtvrtek)
Senior klub otevřen v době od 14.00 – 16.00 hod

BESEDA NA TÉMA „BEZPEČÍ SENIORŮ“ DNE 2.10.2018
Dne 2. 10. 2018 Senior klub Loučovice uspořádal pro seniory besedu s Policií ČR na téma Bezpečí seniorů. Beseda
se týkala problematiky páchání trestné činnosti na seniorech, především pak praktiky podvodníků a nejčastější
taktiky při okrádání seniorů. Dále pak byli účastníci besedy seznámeni s aktuálně řešenými případy a složitostí při
objasňování a dopadení podvodníků, páchajících trestnou
činnost na seniorech. Účastníci se hojně zapojovali do diskuse, což vypovídá o zájmu o tuto problematiku ze strany
seniorů. Celá beseda byla zakončena videoukázkou, vztahující se k tématu.
Ačkoliv byla beseda v podstatě na smutné téma, besedou a hlavně živou diskuzí se nesla optimistická nálada.
Poděkování Senior klubu Loučovice patří paní kpt. Lence
Krausové, z Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, oddělení tisku a prevence, která nás celou besedou
provázela. Senior klub děkuje též účastníkům besedy, že

- Mgr. Pavla Vachová -
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INFO ZE ŠKOLY
POČET TŘÍD A ŽÁKŮ
1. stupeň: 			

2. stupeň:

1. tř.
2. tř.
3. tř.
4. tř.
5. tř.
ZŠs

6. tř.
7. tř.
8. tř.
9. tř.
ŠD

11 žáků			
9 žáků			
16 žáků			
17 žáků			
15 žáků			
6 žáků		

17 žáků
17 žáků
24 žáků
10 žáků
30 žáků

Celkem 1. st.: 68 žáků 		
Celkem 2.st.: 68 žáků
Třída speciální: 6 žáků
Školu navštěvuje ve školním roce 2018/2019 k 30. 9. 2018
celkem 142 žáků
Jeden žák 2. tř. má povoleno individuální vzdělávání.

Podzimní prázdniny
			
Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny		
Velikonoční prázdniny
Hlavní prázdniny

pondělí 29. 10. – úterý 30. 10.
2018
sobota 22. 12. – středa 2.1. 2019
pátek 1. 2. 2019
pondělí 4. 2. – neděle 10. 2. 2019
čtvrtek 18. 4. 2019
29. 6. 2019 – 1. 9. 2019

Třídní schůzky s rodiči 5. 11., 7. 1., 1. 4., 3. 6.
Konzultační odpoledne 1. 10., 3. 12., 4. 3., 6. 5.
Školní akademie
20. 12. 2018
Sportovní den k MDD

31. 5. 2019

TERMÍNY DŮLEŽITÝCH AKCÍ ZŠ LOUČOVICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

LVVZ 7. třídy		
			
			
Plavecký výcvik
3. tř. A 4. tř.		

Předpoklad leden až únor 2019
(dle sněhových a provozních podmínek)

Školní rok		
			

Zápis k povinné školní docházce 10. 4. 2019 od 14.00 hod.
(náhradní termín 11. 4. 2019)

1. pololetí: 3. 9. - 31. 1.2019
2. pololetí: 1. 2. – 28. 6. 2019

duben – květen 2019

PRONÁJEM TĚLOCVIČNY
ZŠ Loučovice nabízí v těchto volných termínech pronájem tělocvičny za 130 Kč/hod.
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CO DĚLAJÍ NAŠI RODIČE?

P

o práci zdravotní sestry jsme měli možnost se tentokrát
seznámit s prací policisty. Pan Štěpánek se svými kole-

gy přivezli 3 služební vozidla a řadu pomůcek, s kterými
nás během 1,5 hodiny seznámili a dovolili našim žákům si
vše osobně osahat a vyzkoušet. Přístup všech tří policistů
k našim žákům byl velmi vstřícný a přátelský. Děkujeme!!!
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DĚTSKÝ KOUTEK
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HISTORIE
SPIROVA ELEKTRÁRNA DÍL 1. - VÝSTAVBA
A MODERNIZACE

K

oncem 19. století ing. František Karel z Vyššího Brodu
již měl, z dochovaných zmínek, jasné plány o vytvoření
elektrárny ve Vyšším Brodě. V jeho plánech je naznačen
jasný úmysl svést vodu z Vltavy kanálem od Loučovic po
Čertovu stěnu a odtud tlakovým potrubím do strojovny
elektrárny. O vytvoření elektrárny pod Čertovou stěnou
se neúspěšně snažil i pan Porák, který zde viděl velký potenciál vodní síly a chtěl tak vybudovat další elektrárnu
pro svoje závody v Loučovicích. Nicméně povolení dostal
až pan Ignác Spiro z nedalekého Českého Krumlova. Spiro
v té době provozoval Českokrumlovské továrny na strojní
papír Český Krumlov – Větřní. V roce 1894 zakupuje spolu s císařským radou Robertem Eisnerem z Vídně (firma
Ganz & Comp.) Steindlův hamr pod Čertovou stěnou.
Touto koupí získávají i vodní právo na Vltavě od Loučovic
k Vyššímu Brodu. Roku 1894 bylo také zahájeno jednání
na vydání koncese ke stavbě a provozování elektrárny dle
plánů projekční kanceláře firmy Ganz & Comp., ačkoliv za
duchovního otce je stále pokládán ing. František Karel z
Vyššího Brodu.
Roku 1896 se započalo s výstavbou přívodního kanálu,
ale v obtížném a kamenitém terénu stavba postupovala
pomalu. Po dvou letech, konkrétně 9. března 1898, bylo
vodní dílo schváleno k provozu výnosem Pražského Císařského a královského místodržitelství v Čechách. Nicméně
stavba nebyla z daleka ještě hotova a docházelo k neustálým drobným úpravám projektové dokumentace. Jednou
z posledních, ale velice zásadních, změn bylo rozhodnutí
o tom, že místo osmi Girardotových turbín bude použito
pouze čtyř Francisových turbín, které byly již dostupnější
a mající vyšší účinnost.
Celé dílo bylo dokončeno roku 1902 a o rok později spuštěno. Konečná kolaudace proběhla 16. října roku 1903.
Veškeré stavby díla provedla firma Diss & Comp. – společnost pro betonové stavby ve Vídni. V té době se vodní dílo
skládalo z těchto částí:
•
Jez pod Loučovicemi, ten měl 32m dlouhou pevnou korunu s rybí propustí a navazující 5 m dlouhou trámovou výpust. Vtok do kanálu byl dlouhý 20,6 m a chráněn hrubými česly. Práh vtoku byl oproti dnu zvýšen 1 m
pod korunu jezu, což bránilo vnášení drobných naplavenin
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do kanálu. Prostor před prahem, kde se tyto drobné naplaveniny zachycovaly, byl pravidelně čištěn díky štěrkové
výpusti. Služebna dozorce byla postavena na pravé straně
jezu.
•
Přívodní kanál, ten byl otevřený, vyzděný kamenem. Měl délku 1650 m, šířku 5,7 m, hloubku 3,2 m a spád
1 promile. Kanál měl na vtoku uzavírací stavidlo a před
svým ukončením také bezpečnostní jalovou výpusť 3 m
širokou a ústící do Vltavy.
•
Vodní závěr – to byla prostorná komora, kde končil kanál a začínalo tlakové potrubí, vedoucí do elektrárny.
Byl opatřen jemnými česly, které zachycovaly dřevo, listí a
drobný plovoucí odpad z Porákovy papírny. Také zde bylo
padací stavidlo, které umožnilo rychlé zastavení přívodu
vody do tlakového potrubí. Stavebně byl vodní uzávěr
připraven na dvě tlakové potrubí (toho se dílo dočkalo o
něco později). Byl také opatřen základovou štěrkovou výpustí, která ústila do otevřeného polenového žlabu. Sloužila k čištění prostoru před vtoky do potrubí a usazených
naplavenin. Nad vodním uzávěrem byl postaven domek,
kde byla ovládací zařízení stavidel a služebna dozorujícího
zaměstnance.
•
Jedno tlakové potrubí, které bylo ocelové a nýtované. Mělo délku 560 m a průměr 1,8 m. Tloušťka stěn
byla od 8 do 16 mm. Potrubí umožňovalo dodávku až 7,5
m3 vody za vteřinu. Část od vodního uzávěru po betonový
kotvící blok u strojovny elektrárny dodala a postavila firma
Škoda – kotlárna Plzeň. Zbývající část, která se nacházela pod komorou uzavíracích šoupat, dodala firma Ganz &
Comp. Leobersdorf, která dodala i uzavírací šoupata a automatické výpustné zařízení.
•
Budova strojovny mající rozměry 49x12,3 m, výšku 9 m a stěny silné 80 cm. Ze severní strany k ní přiléhala komora uzavíracích šoupat a ze strany jižní rozvodna.
V hale bylo možno umístit v západní a střední části čtyři
soustrojí. Zbylá východní část byla rozdělena na kancelář,
dílnu a sklad. Strojovna byla spojena telefonem s vodním
uzávěrem, jezem v Loučovicích a papírnou ve Větřní.
•
Strojní zařízení byly tři hydroagregáty od firmy
Ganz & Comp. Každý se skládal s Francisovy turbíny s
vodorovnou hřídelí o výkonu 2500 HP při spádu 94,6 m,
otáčkách 420 za minutu a hltnosti 2,9m3 za vteřinu. Hřídel byla spojena s generátorem o výkonu 1700 kW, který
vyráběl třífázový střídavý proud o napětí 15 kV a frekvenci
42 Hz.
•
Dálkové vedení, které bylo třívodičové, měděné o
průřezu 50 mm2 a dlouhé 25 km. Vedení přenášelo bez
transformování proud do papírny ve Větřní.

Roku 1911 byla elektrárna rozšířena o čtvrtý hydroagregát, který se taktéž skládal z Francisovy turbíny s vodorovnou hřídelí. Dodala jej firma Voith – Sankt Pölten a měl již
výkon 4000 HP při 420 otáčkách za minutu a hltnosti 4,2
m3 za vteřinu. Hřídel byla trvale spojena s generátorem
o výkonu 2700 kW, který vyráběl třífázový střídavý proud
o kmitočtu 42 Hz a napětí 15500 V, které bylo nadále v
rozvodně transformováno na 22500 V. Toto rozšíření si vyžádalo to, že do papíren ve Větřní Ignác Spiro pořídil nový
stroj na výrobu rotačního tiskového papíru. Mimochodem
se jednalo o největší a nejmodernější stroj v celé Evropě.
Kolem let 1916 – 1919 bylo nutné provést opravu přívodního kanálu, jelikož zde byly veliké průsaky vody. Nicméně
bylo nemyslitelné elektrárnu dlouhodobě odstavit a tak
byla voda z kanálu převedena na provizorní dřevěný kanál, který měl délku 91 m. Ovšem ten musel být jednou
přenesen, jelikož délka opravovaného úseku činila cca 180
metrů. Poblíž jalové výpusti byly zřízeny zesílené opěrné
pilíře kanálu. Celou rekonstrukci prováděla firma Pittel &
Brausewetter z Prahy.

Dvacátá léta 20. století byla ve znamení velkého rozšiřování a modernizování celého vodního díla. V letech 1924
– 1925 byla před vodním uzávěrem na Čertově stěně vystavěna usazovací a vyrovnávací nádrž. V roce 1926 bylo
dodáno druhé tlakové potrubí, které vyrobily Vítkovické
železárny v Ostravě. Bylo taktéž ocelové a nýtované o délce 640 m, průměru 2 m a síle stěn od 8 do 18 mm.
Velké změny se taktéž dostávalo u začátku celého díla v
Loučovicích. Snaha hospodárně využívat vltavskou vodu
vedla k tomu, že kolem roku 1926 byl jez pod Loučovicemi
opatřen jednoduchým nástavkem pevné koruny. Taktéž
byl přistavěn betonový domek na pilíři mezi základovou
a štěrkovou výpustí. Nicméně tento krok se stal nedostatečným, bylo rozhodnuto o výstavbě nového železobetonového jezu pár desítek metrů pod stávajícím a to v letech
1928 – 1929. Ve stejné době se stavěl i druhý přívodní kanál navazující na nový jez.
Stavbu nového jezu a druhého přívodního kanálu vyprojektovala Technická projekční a stavební kancelář ing. J.
Pfletschinger & Comp. z Vídně a Štýrského Hradce. Stavbu
prováděly firmy Wayss & Freytag A.G. a Meinong G.m.b.H.
Jez měl pohyblivou korunu, která byla rozdělena do dvou
polí o délce 14,6 m a jalovou základovou výpusť o šířce

3 m. Zvedání a sklápění koruny bylo provedeno dle systému Huber-Lutz, jenž pracuje na principu přepouštění
vody pod jezové klapky a pomocí jejího tlaku umožňuje
jejich zvedání. Díky tomuto systému je jez v současnosti
technickou památkou. Vtok do obou kanálů byl chráněn
dvojitým dnem a hrubými česly. Spodní prostor sloužil k
zachycení drobných naplavenin a byl čištěn pomocí štěrkové výpustě.
Starý jez byl zachován, pouze z něj byl odstraněn pohyblivý jezový nástavek a snesen návodní pilíř. Taktéž zůstal zachován původní vtok do starého kanálu, který nově sloužil výhradně k plavení dřeva. Nový železobetonový kanál
byl 3,3 m široký, 3,5 m hluboký a byl postaven souběžně
s kanálem starým. Jeho poloha si vyžádala na délce 210
metrů u jalové výpusti vedení nad zemí. Kanál byl opatřen
každých 30 metrů dilatační spárou zatěsněnou dřevěným
trámcem a měděnou vložkou. Na začátku a na konci nového kanálu byly, stejně jak u starého, uzavírací stavidla.
Od roku 1928 také začala celkové přestavba a dostavba
strojovny elektrárny. Byl stržen východní štít a hala strojovny byla prodloužena o 17,5 metrů. Vznikla zde i nová
kancelářská přístavba. Na jižní straně byla stará rozvodna
a transformátovna přebudována a rozšířena. Vznikla zde
nová rozvodna, dílny a další potřebné zázemí. Na severní
straně byla také prodloužena komora uzavíratelných šoupat. Vše vznikalo za účelem dosazení pátého hydroagregátu. Ten byl instalován roku 1929 firmou Českomoravská
Kolben – Daněk Praha – Blansko. Hydroagregát se skládal
jako předešlé z Francisovy turbíny s vodorovnou hřídelí o
výkonu 10860 HP při 504, resp. 650 otáčkách za minutu
a hltnosti 10,3 m3 za vteřinu, která byla trvale spojena s
generátorem o výkonu 9000 kW. Generátor vyráběl třífázový proud o napětí 5250 V a frekvenci 42 Hz, resp. 6300
V 50 Hz.

K buzení generátoru byl dále zřízen zvláštní budící agregát,
který se skládal z Peltonovy turbíny o výkonu 170 HP a 630
otáčkami za minutu. Turbína byla pomocí výsuvné spojky
„Eupex“ spojena s dynamem o výkonu 55 kW.
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DOČASNÝ PŘESUN AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ

A

utobusové nádraží v Českém Krumlově se na dva měsíce přestěhovalo do provizoria na Špičáku. Toto opatření iniciuje, zajišťuje a financuje dodavatelská firma, která provádí rekonstrukci nádraží. Cestujícím přinese změna
větší komfort a bezpečnost než při současném provozu za
probíhající rekonstrukce terminálu. Po dobu změny bude
na trase autobusové nádraží - Špičák fungovat pro cestující bezplatná doprava.

vou kapacitou dvanácti autobusů, přesunula se sem informační kancelář dopravců a přes Chvalšinskou ulici na silnici I/39 vede dočasný přechod pro chodce. Vše je doplněno
informačním systémem a zároveň je zajištěna náhradní
autobusová doprava na trase Špičák - nemocnice - městský úřad,“ vyjmenovala opatření Edita Novotná, tisková
mluvčí firmy STRABAG a.s. V místě nových zastávek bude
také fungovat prodloužený provoz WC s průběžnou celodenní údržbou.
Dobu, po kterou bude plocha autobusového nádraží uzavřena, současně využije Českokrumlovský rozvojový fond
k úpravám stávající nádražní budovy. Částečně bude vyměněno zasklení haly, dojde k úpravám elektroinstalace a
vytápění objektu. Budou pořízeny nové lavice, koše a nápojové automaty. V neposlední řadě budou v hale osazeny
digitální informační tabule.
S uvedením nových jízdních řádů od 9. prosince 2018 budou cestující využívat nové zastávky na krytých peronech
na novém moderním dopravním terminálu.

Doposud práce na rekonstrukci nového dopravního terminálu probíhaly s menšími omezeními souběžně s provozem
autobusového nádraží. Některé technické a organizační
komplikace však způsobily skluz v plnění harmonogramu.
S tím se chce dodavatel stavby vypořádat zvýšenou intenzitou prací, která ovšem vyžaduje uvolnění prostoru celého staveniště. Proto se v rámci zajištění lepšího komfortu
a bezpečnosti pro cestující přesunuly od 8. října do 8. prosince 2018 všechny zastávky z autobusového nádraží do
lokality Špičák.
Firma STRABAG a.s., která rekonstrukci provádí, připravila souběžně kroky, které cestujícím zajistí vyšší komfort a
bezpečnost než při dosavadním provizoriu v prostoru stavby autobusového nádraží.
„Na Špičáku vznikly další čtyři sdružené zastávky s celko-

Dodavatel stavby STRABAG a.s. se omlouvá cestujícím a
občanům Českého Krumlova za vzniklé komplikace způsobené přesunem autobusových zastávek, za ruch a zvýšený
pohyb a dopravu v lokalitě Špičák.
- ČKRF -

JÍZDNÍ ŘÁDY NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY:
Platí od 8.10.2018 do 8.12.2018
Český Krumlov,Špičák 2 - Městský úřad - Nemocnice - Český Krumlov,Špičák 1

Náhradní autobusová doprava v pracovních dnech

Č.Krumlov,Špičák 2
Městský úřad
Nemocnice
Č.Krumlov,Špičák 1
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AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ ČESKÝ KRUMLOV UZAVŘENO 8. 10. 2018–8. 12. 2018

ODJEZDY A PŘÍJEZDY AUTOBUSŮ NA DOČASNÉM STANOVIŠTI – AUTOBUSY ŠPIČÁK

BUS STATION ČESKÝ KRUMLOV CLOSED 08. 10. 2018–08. 12. 2018

DEPARTURES AND ARRIVALS OF BUSES WILL TAKE PLACE ON TEMPORARY BUS STATION ŠPIČÁK

CHVALŠINSKÁ

4

DOČASNÉ NÁSTUPNÍ BODY

TAXI

T

AUTOBUSY ŠPIČÁK

BUS STATION ŠPIČÁK
INDICATIVE PLAN
OF TEMPORARY
PLATFORMS

SMĚR ODJEZDŮ
DIRECTION OF DEPARTURES
1

VIMPERK, KVĚTUŠÍN, NOVÁ VES,
CHVALŠINY, BŘEZOVÍK
MHD / PUBLIC TRANSPORT
ŽELEZNIČNÍ STANICE, VYŠNÝ, CHVALŠINSKÁ

www.ckrumlov.cz
DALŠÍ INFORMACE:
Informační kancelář
dopravců
+420 386 100 146

2

—� VĚTŘNÍ, VELEŠÍN, PŘÍDOLÍ, MIRKOVICE
MHD / PUBLIC TRANSPORT
TOVÁRNÍ, SPOLÍ, PLEŠIVEC

Infocentrum Český Krumlov
+420 380 704 622

3

—� HORNÍ PLANÁ, ČERNÁ V POŠ.,

3

—� ČESKÉ BUDĚJOVICE (ČSAD BUSEM, GW BUS)
SVĚTLÍK, KŘEMŽE, BRLOH
FRYMBURK, LIPNO NAD VLTAVOU,
VYŠŠÍ BROD, KAPLICE, SLAVKOV

4

—� PRAHA, LINZ, SALZBURG
STUDENT AGENCY, FLIXBUS, LEO EXPRESS,
…dálkové autobusy

2

1

tř. MÍRU

T

STÁNÍ TAXI / TAXI STATION

NÁHRADNÍ DOPRAVA
VÝSTUP / NÁSTUP
NÁHRADNÍ DOPRAVA
VÝSTUP / NÁSTUP

CENTRUM

LATRÁN

NÁHRADNÍ DOPRAVA

� ŠPIČÁK � MĚSTSKÝ ÚŘAD �
� NEMOCNICE � ŠPIČÁK �

MUSÍME TO OPRAVIT, DÍKY ZA TRPĚLIVOST.
WE ARE SORRY FOR THE COMPLICATIONS, THANK YOU.

