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INFO ZE ŠKOLY
Po delší době Mateřskou
Školku opět navštívilo milé
loutkové divadlo LUK s pohádkou „O Budulínkovi.“ Veselé zpracování klasické pohádky kombinovalo hranou
scénu s loutkami. Dětem se
pohádka líbila, společně si
zazpívaly a jak to v pohádkách bývá, vše dobře dopadlo.

strana 15

Deník pomohl dětem
z Loučovic
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Téma:
Plánované bezproudí
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ZPRAVODAJ OBCE LOUČOVICE		
www.loucovice.info		
facebook.com/loucovicky.zpravodaj

Zdraví:
Cukrovka II. typu
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zpravodaj@loucovice.info

Vážení čtenáři...
Na prahu nového roku bývá zvykem, že
nás čekají vždy nějaké novinky. Týká se to
samozřejmě i našeho zpravodaje. Tou nejzásadnější novinkou je, že jsme se rozrostli na 20 stran. Tím nám přibylo více místa
na nové rubriky. Jednou z nich je i „Dětský
koutek,“ který pro nás připravuje loučovická rodačka Alena Gondeková.
Každý měsíc se také budete setkávat s článkem z rubriky „Policie ČR radí,“ který v rámci prevence přinášíme společně s Krajským
ředitelstvím policie Jihočeského kraje.
Také bych Vás rád vyzval, abyste mi na
e-mail zpravodaj@loucovice.info zasílali
Vaše podměty a nápady, co byste rádi v našem zpravodaji našli. Nebo také jaké téma
ze života v Loučovicích Vás zajímá, trápí a
podobně. Budeme se snažit na každé téma
odpovědět článkem v jednom z našich čísel
zpravodaje.
Věřím, že se Vám naše novinky budou líbit
a že se i po celý rok 2018 rádi začtete do
Loučovického zpravodaje.
František Fazekas

BLAHOPŘÁNÍ
V lednu oslaví své krásné jubileum
paní
		
		
		
		
		
		
		
		
		

BRUNNEROVÁ MARIE
BUCKÁ BOŽENA
ERHARTOVÁ LUDMILA
HOMOLOVÁ LUDMILA
KUBICKÁ TEREZIE
LEPSCHY ERNA
LODER LYDIA
SLÍPKOVÁ VLASTA
ŠINDELÁŘOVÁ LIBUŠE
ŠNÉBERGEROVÁ MARIE

pan
		
		
		
		

BARTOVSKÝ FRANTIŠEK
GINZEL ANTONÍN
JEŽ JAROSLAV
PEŠL JOSEF
SEDLÁK FRANTIŠEK

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

periodický tisk územního samosprávného celku obce
Loučovice
Vydává: Obec Loučovice, IČ: 00245984, Registrační značka:
MK ČR E 22951, Datum vydání: 28. 12. 2017 Odpovědný redaktor: František Fazekas, Adresa redakce: OÚ Loučovice,
382 76 Loučovice 51, e-mail: zpravodaj@loucovice.info,
tel.: 380 748 115, Tisk: Typodesign s.r.o., Č. Budějovice. Distribuce: OÚ Loučovice. Vydavatel není odpovědný za obsah
a pravdivost otištěných inzerátů a vyhrazuje si právo nezveřejnit inzerát/článek, který by jej poškozoval nebo byl svým
obsahem protizákonný. Vychází 12x ročně nákladem 800 ks.
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NOVINKY Z OBCE
DENÍK POMOHL DĚTEM Z LOUČOVIC

Z

ačátkem září letošního roku proběhl již tradiční Kabelkový veletrh Deníku v českobudějovickém IGY. Zájemkyně si zde mohly zakoupit kabelky, které věnovaly čtenářky jihočeských regionálních Deníků do této akce. Mimo
jiné si zde mohly zakoupit i knížky a bižuterii. Deník i díky
partnerům rozdělit mezi talentované děti více jak 190 tisíc
korun.
Díky paní Vlastě Slípkové byly do této akce nominovány i
talentované děti z Loučovic. Odborná komise pak během
podzimu vybrala ty, kterým poskytne finanční dar na rozvíjení jejich talentu. Mezi obdarované se řadí hned čtyři
slečny z Loučovic. Michaela Štěpánková, Adéla Zoubková,
Andrea Hošková za svůj talent v jezdectví a Zdena Matušincová za hru na housle. Gratulujeme.

ho kotce v areálu technických služeb. Do uzávěrky zpravodaje se o pejska nikdo nepřihlásil.

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

- František Fazekas -

PROSBA OBČANŮM
Prosíme všechny občany obce, aby respektovali absolutní zákaz vjezdu motorových vozidel (mimo zásobování), který je na příjezdové komunikaci ke školce a školní
jídelně. Tím, že zde někteří občané parkují, znemožňují
dodavatelům komfortní vykládku zboží a v zimě technickým službám údržbu této komunikace. Tento zákaz platí
samozřejmě i mimo provozní dobu školky a o víkendech.
V případě nedodržování tohoto zákazu bude toto konání
řešeno Policií ČR.

- František Fazekas - foto: Z. Kyselová, Deník -

- Obec Loučovice -

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

NÁLEZ PSA

-2i0fok%ální 21
mult
čočky

V

e čtvrtek 23. 11. byla v naší obci nalezena černá fenka
křížence retrívra. Fenka byla přítulná a nekonfliktní. V
době nálezu měla nemocné levé oko, a tak bylo zajištěno
veterinární ošetření a fenka byla umístěna do odchytové-

le
s vámi t

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

www.zlatafontana.cz
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KÁCENÍ STROMŮ V PARKU

V

ážení občané,
jak jste si jistě mnozí všimli, v současné době probíhá těžba stromů v parku u vily. K tomuto kroku jsme byli
nuceni přistoupit po dlouhé úvaze a debatě s odborníky z
Agentury pro ochranu přírody. Bohužel, při každém větším větru v poslední době docházelo k vyvracení stromů v
této lokalitě a si situace již začala být velice nebezpečná.
Na doporučení dendrologar proto momentálně dochází
ke kácení většiny jehličnanů a připravuje se studie revitalizace parku, která počítá s náhradní výsadbou dřevin a
zeleně, tak aby park mohl plnit svou funkci bez rizika pro
jeho návštěvníky. Věřím, že vás v nejbližší době budu moci
seznámit s finální podobou této revitalizace a že se nám
podaří parku vrátit jeho podobu tak, aby mohl znovu stát
místem odpočinku a relaxu pro místní obyvatele.

DIGITALIZACE HISTORICKÝCH DOKUMENTŮ

V

ážení spoluobčané,
chtěl bych poděkovat všem, kteří nám nosíte fotografie a filmy z historie obce. Veškeré materiály, které se nám
dostanou do ruky se snažíme digitalizovat a jsou využívány pouze pro potřeby obce a propagaci její historie. V žádném případě nebudou použity ke komerčním účelům ani
jinak použity k finančnímu profitu. Pokud máte doma ve
svých archivech fotky, diapozitivy, negativy či filmy z historie obce, neváhejte nás kontaktovat. Rádi pomůžeme s
jejich digitalizací a budou využity k obohacení obecního
archivu.
- Ing. Jan Kubík, starosta -

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

VÝHERCI VELKÉ VÁNOČNÍ SOUTĚŽE
V prosinci proběhla v našem zpravodaji Velká vánoční soutěž, kde jste mohli vyhrát zajímavé ceny od našich partnerů. Do soutěže se zapojilo celkem 46 občanů Loučovic. Tři z
nich jsme museli vyřadit, jelikož jejich odpověď byla chybná. Ze zbývajících 43 soutěžících bylo vylosované dvanáct,
kteří získali hodnotné ceny. Zároveň se 26 občanů zapojilo
do speciální soutěže o dárkový poukaz na tetování.
Kompletní výsledky:
1. Monika Hrabalová
2. Monika Hošková
3. Marie Laubrová
4. Kateřina Balínková
5. Sandra Dolejší
6. Alina Krammerová
7. Petra Dočkalová
8. Zuzana Janat
9. Veronika Nováková
10. Martina Lišková
11. Jiřina Orosová
12. Alena Bejdáková
Poukaz na tetování: Vlasta Slípková
Všem výhercům srdečně gratulujeme.
Děkujeme našim partnerům (e.on, Music Hotel Kilián,
Body21, Angelic Temple) za věnované ceny.
- Ing. Jan Kubík, starosta -
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- redakce -

ZASTUPITELSTVO
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 8. LISTOPADU 2017

chodců Horní Planá, Komenského 6, 382 26 Horní Planá,
IČ 00665746.
Usnesení č. 137/2017

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e:
Usnesení č. 131/2017
ověřovatele zápisu: Petr Procházka a Rudolf Greschner.
Usnesení č. 132/2017
program dnešního zasedání doplněný o body:
•

Smlouva o věcném břemeni č.
CB-014330040524/001

•

Smlouva o dílo s G-PROJEKT, s. r. o.

•

Zrušení předkupního práva na p. č. 281/4 v k. ú. 		
Loučovice

•

Žádost o finanční dar-Obec Horní Dvořiště

•

Žádost o finanční dar-Jihočeské centrum pro
zdravotně postižené a seniory

•

Rozpočtové opatření č. 12

•

Domov pro seniory

Usnesení č. 133/2017
ukončení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu akci „Rekonstrukce místní komunikace Za
Kiliánem“ na základě výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku ze dne 27. 10. 2017 vedené pod č. j.: Louc
1807/2017.
Usnesení č. 134/2017
zveřejnění záměru prodeje části p. č. 656 v k. ú. Loučovice

návrh smlouvy o budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030039162/002 se společností E.ON Distribuce, a. s., F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400,
zatížená nemovitost p. č. 616/1 v k. ú. Loučovice, jednorázová úhrada 10 000 Kč bez DPH.
Usnesení č. 138/2017
pověřuje finanční výbor k provedení finančních kontrol ve
věci poskytnutých příspěvků na základě veřejnoprávních
smluv v roce 2017, termín do 30. 4. 2018.
Usnesení č. 139/2017
smlouvu

o

zřízení

věcného

břemene

č.:

CB-

014330040524/001 se společností E.ON Distribuce, a.
s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ:
28085400, zatížená nemovitost p. č. 562/3 v k. ú. Loučovice, jednorázová náhrada ve výši 10 000 Kč bez DPH.
Usnesení č. 140/2017
smlouvu o dílo s G-PROJEKT, s. r. o., Radniční 133/1, 370
01 České Budějovice, IČ 260 64 928, na zpracování monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu Dopravní automobil pro evakuaci a nouzové zásobování.
Usnesení č. 141/2017
zrušení předkupního práva na pozemek p. č. 281/4 v k. ú.
Loučovice zřízeného na základě kupní smlouvy a smlouvy

podle nově vyhotoveného geometrického plánu.

o předkupním právu ze dne 3. 12. 1996 se S. M. a A. M., s

Usnesení č. 135/2017

předkupního práva.

tím, že spoluvlastníci uhradí náklady spojené se zrušením

zveřejnění záměru prodeje části p. č. 149/1 v k. ú. Dvorečná (nově vzniklá p. č. 149/21 o výměře 1575 m2).

Usnesení č. 142/2017
poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč Obci Hor-

Usnesení č. 136/2017

ní Dvořiště, Horní Dvořiště 26, 382 93 Horní Dvořiště, IČ

poskytnutí finančního daru ve výši 15 000 Kč Domovu dů-

00245887.
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Usnesení č. 143/2017
poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč jihočeskému
centru pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s., pracoviště Český Krumlov, Za Tiskárnou 588, 381 01 Český Krumlov, IČ 26594463.

•
•

Usnesení č. 144/2017
zpracování a kompletní administraci žádosti o dotaci z
OPŽP-prioritní osa 5.2 – pasivní budovy společností Energy Benefit Centre, a. s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 –
Veleslavín, IČ 29029210, název akce „Novostavba 2 budov
domova s pečovatelskou službou – Domovy Loučovice“.

Anna Vaňková 				
místostarostka				

Usnesení č. 145/2017
zpracování a kompletní administraci žádosti o dotaci z
IROP Sociální bydlení II (SVL) společností Energy Benefit
Centre, a. s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 –Veleslavín,
IČ 29029210, název akce „Novostavba 8 bytových jednotek se sociálním bydlením v Loučovicích“.

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

informaci kontrolního výboru ve věci uloženého
úkolu na zasedání dne 3. 10. 2017,
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informaci starosty o rozpočtové opatření č. 12,
informaci tajemníka OÚ ve věci neoprávněného
užívání části p. č. 192/3 v katastrálním území
Loučovice.
Ing. Jan Kubík
starosta

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Základní škola Vyšší Brod - školní jídelna přijme na
HPP vyučenou kuchařku s praxí, nástup možný od
1.2.2018, v případě dohody i dříve. Perspektiva dlouhodobého zaměstnání a profesního růstu.
Kontakty:
ředitelka školy Mgr.Marie Nováková
zsvb.novakova@email.cz
vedoucí jídelny Anna Reichensdörferová
jidelna.vb@seznam.cz
tel.: 721 120 707

LOUČOVICKÝ MARATON

D

ne 12. listopadu roku 2017 se uskutečnil za podpory
obce Loučovice běžecký závod Loučovický maratón
jako součást Jihočeského běžeckého poháru.

Během konání maratónu se uskutečnily i běžecké závody
dětských kategorií pro děti do 15ti let.

V nepříliš příznivém počasí 4°C a celodenním mrholení
zdolali běžci klasickou maratónskou vzdálenost 42,2 kilometrů. Závodníci startovali před obecním úřadem Loučovice, vydali se po cyklistické trase přes hráz Lipenského
jezera a přes Přední Výtoň do Frýdavy, kde byla umístěna
první otočka, zpět přes Přední Výtoň na hráz Lipna. Po té
závodníci pokračovali po cyklistické trase po levém břehu
Lipenského jezera přes Lipno nad Vltavou do Frymburku,
kde byla umístěna druhá otočka, která navedla běžce zpět
přes Lipno nad Vltavou a hráz Lipna do Loučovic do cíle
před obecní úřad.

Muži
1. Petr Soukup, Zliv				
2. Michael Vaněček, SB Cyklo Olympia 		
3. Václav Bauer, Kleť Chlum			

2:41:59
2:50:41
2:56:55

Ženy
1. Gabriela Tomášková, České Budějovice
3:46:47
2. Dana Adámková, TT Tálín			
3:51:52
3. Gertraud Schirl, Laufstammtisch Flotte Sohle,
Rakousko					
4:12:09

První do cíle doběhl Josef Soukup ze Zlivi v čase 2:41:59,
chybělo mu něco málo přes 2 minuty k překonání traťového rekordu (2:39:25), který byl ovšem zaběhnut v roce
2014 za ideálního běžeckého počasí, bylo tehdy jasno a
13°C. Jako první žena protnula cílovou pásku Gabriela Tomášková z Českých Budějovic v čase 3:46:47.
Závodu se zúčastnilo rekordních 50 běžců a také 5 dvou až
čtyřčlenných štafet, kde jako první doběhla do cíle štafeta
ELITE LOUČOVICE. Při přípravě na běžeckou 24hodinovku
v ní sekundoval domácí Miloš Liška bývalému reprezentantu v běhu Janu Kervitcerovi.

Výsledky na www.zeleznak.cz
- Gabriela Loskotová - foto: Archiv pořadatele -
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PĚVECKÝ SBOR SLAVÍČEK - O TOM, CO
BYLO V ROCE 2017
3.3.2017 – Školní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek
Již dlouholetou tradicí naší školy je pořádání školního kola
pěvecké soutěže Jihočeský zvonek. Tato soutěž je příležitostí pro kteréhokoliv žáka školy vyzkoušet si své pěvecké
schopnosti před tříčlennou porotou a spolusoutěžícími.
Do okresního kola postoupila soutěžící z první kategorie,
žákyně 5. třídy Michaela Štěpánková.

13.6.2017 – Závěrečný koncert sboru Slavíček v kostele
sv. Prokopa
Již několik let pořádá sbor Slavíček závěrečný koncert sboru, kde vystupují všechna jeho oddělení od těch nejmladších až po ty nejstarší. Stejně tomu tak bylo i letos. V závěru koncertu zazněly za doprovodu sboru ještě dvě sólové
písně a jeden duet zpívaný hosty koncertu.
Nekončící závěrečný potlesk, který byl známkou spokojenosti všech přítomných, vyzval sbor k přídavku, ve kterém
zopakoval úpravu spirituálu „Anděl“ za podpory tleskání
publika do rytmu písně.
29.11.2017 – Benefiční festival Andělská přání 2017
Náš sbor byl požádán o účast na benefičním hudebním
festivalu spolupořádaným Frymburskými dětmi pod myšlenou „děti dětem“. Přijeli jsme sem s 30minutovým programem vícehlasých písní různého žánru.

31.3.2017 – Bronzové pásmo pro Michaelu Štěpánkovou
v okresním kole Jihočeského zvonku
Míša velmi úspěšně reprezentovala naši školu s písněmi Ej
lásko, lásko a Šly panenky silnicí, v okresním kole pěvecké
soutěže Jihočeský zvonek. Ze soutěže si za svůj krásný pěvecký výkon přivezla bronzové pásmo.
Účast na této soutěži je další pravidelnou aktivitou školy a
pěveckého sboru. Za posledních deset let jsme měli v této
soutěži každoročně minimálně jednoho soutěžícího.

26.11.2017 – Rozsvícení vánočního stromu
Celý pěvecký sbor včetně těch nejmladších vystoupili při
příležitosti rozsvícení vánočního stromu v Loučovicích.
12.12.2017 – Vystoupení v domově pro seniory
Již několik let přicházíme potěšit obyvatele domova pro
seniory několika vánočními písněmi a koledami. Stejně
tomu bylo i letos.

20.5.2017 – Sbor Slavíček na Rožmberském Jarmarku
S radostí jsme přijali nabídku být součástí hudebního programu Rožmberského jarmarku. Během asi dvacetiminutového představení měli diváci možnost vyslechnout devět písní různého žánru za doprovodu kytary paní učitelky
Šmidmayerové.
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Z Prosincových vystoupeních se sbor ještě účastnil těchto
dalších akcí:
13.12.2017 – Česko zpívá koledy
19.12.2017 – Vánoční koncert sboru v kostele sv. Prokopa
22.12.2017 – Živý Betlém
Podrobnosti a fotografie z těchto akcí přineseme později.
Krásné svátky a šťastné vykročení do roku 2018
- Monika Slabihoudová -

DĚTSKÝ KOUTEK
Medvědí zásilka

Víte, že…

Alena Gondeková

Lední medvěd našel v lednu
na zmrzlé kře velkou bednu.
Na ní byla adresa:
MEDVĚDOVI DO LESA

Meteorologové říkají, že
každá sněhová vločka je

jedinečná? Přirovnávají je
k lidským otiskům prstů.
A tak je prý nemožné najít

„Tady přece nejsou lesy,“
kouká zmaten do adresy.
Někdo spletl dodání,
nad bednu se naklání.

Pranostiky pro leden:

Najdeš pět rozdílů?

Přišel k nám host, spravil
nám most, bez sekery, bez
dláta, a přece je pevný dost.

Nemá zuby, ale kousat umí.
Nemá pusu, ale hvízdá.

Když padá, mlčí. Když leží,
vrže.

Které zrcadlo na jaře zmizí?
(led)

smeká.

Co je to?

(sníh)

Lenivého tahá mráz za nos, před pilným

(vítr)

Leden studený, duben zelený.

(mráz)

Strčil čumák do krabice
a narazil na sklenice.
„To je přece várka medu!“
A už náklad líže z ledu.

dvě stejné vločky.
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Skibus lišáka Foxe
jízdní řád 2017/2018
Lipno nad Vltavou – velký okruh
čísla autobusových linek
Skiareál
Promenáda Aquaworld
Doky a Riviéra
Hotel Riviéra
Pošta
ČD
Villa Park – parkoviště běžky
Pošta
Hotel BouCZECH
Villa Park – parkoviště běžky
Pošta
Hotel Riviera
Villa Park – parkoviště běžky
Doky a Riviera
ČD
Promenáda Aquaworld
Skiareál

1
8.35
8.36

2
9.10
9.12

3
9.40
9.42

4
11.30
11.32
11.33
11.35
11.36

5
14.20
14.22
14.24
14.27

6
15.20
15.22
15.24
15.27

7
16.10
16.12
16.14
16.17

8.37
8.39

9.13
9.15

9.43
9.45

8.42

9.18

9.48

8.45

9.21

9.51

8.46
8.48

9.23
9.24

9.53
9.54

11.38
11.42
11.43
11.44

8.50

9.25

9.55

11.46

8.52
8.54

9.27
9.29

9.57
9.59

11.48
11.50

14.40

16.00

16.30

4a

5a

6a

7a

8a

15.10
15.12
15.14
15.15

16.35
16.37

13.17
13.18

14.10
14.12
14.14
14.15

13.20

14.17

15.17

8
17.35

9
20.30
20.32
20.34
20.37

17.45
17.50
14.28
14.30

15.28
15.30

16.19
16.21

17.53

20.38
20.40

17.55
17.56
14.34

15.34

16.23

20.44
17.58

15.48
18.01
18.03

20.50

Lipno nad Vltavou – malý okruh + Frymburk + Černá v Pošumaví
čísla autobusových linek
Černá v Pošumaví – autobusová zastávka
Frymburk – Hotel Wellness
Frymburk – Náměstí
Frymburk – Skipark
Lipno nad Vltavou – Skiareál
Lipno nad Vltavou – Camp Modřín
Lipno nad Vltavou – Kobylnice
Lipno nad Vltavou – Loděnice
Lipno nad Vltavou – Camp Modřín
Lipno nad Vltavou – Kobylnice
Lipno nad Vltavou – Skiareál
Frymburk – Skipark
Frymburk – Náměstí
Frymburk – Hotel Wellness
Černá v Pošumaví – autobusová zastávka

1a
8.08
8.20
8.22
8.24

8.30
8.32
8.33

2a

13.05
13.07
13.09
8.55
8.57
8.59
9.01

9.30
9.32
9.34
9.35

9.05

9.37
12.00
12.02
12.04

SKSL

Lipno nad Vltavou – Skiareál
Loučovice – Sv. Prokop – Pod Lípou

SKSL
16.35
16.48

Loučovice – Kilián

16.49

Vyšší Brod – Hotel Panský Dům

9.30

Loučovice – Kilián

9.42

Loučovice – Sv. Prokop – Pod Lípou

9.45

Lipno nad Vltavou – ČD

9.48

Lipno nad Vltavou – Skiareál

9.56

www.lipno.info

11.50
11.52
11.53

16.40

9a
17.08
17.18
17.20
17.22

17.00

11a

20.50
20.52
17.29
17.31
17.33

16.42
8.35

Vyšší Brod – Loučovice – Lipno nad Vltavou a zpět
autobusová linka

3a

20.53
20.54

17.35
16.49
16.51
16.53
17.03

21.01
21.03
21.05

TÉMA
PLÁNOVANÉ BEZPROUDÍ

Společnost E.ON zasílá oznámení o odstávce obecním úřa-

Bezproudí aneb Proč někdy nejde proud?
Známe to všichni. Zrovna ve chvíli, kdy potřebujeme vařit,
chceme si udělat kávu a sledovat oblíbený seriál, nebo si
něco najít na internetu, vypnou proud. Z takové situace
není samozřejmě nikdo nadšený. Ale jak to s bezproudím
ve skutečnosti je?

datovou schránku minimálně 15 dní dopředu. Starostové

dům a magistrátům měst elektronickou formou na jejich
následně oznámení vyvěsí na vývěsní desce obecního úřadu, případně informaci vyhlásí rozhlasem a zveřejní ji na
webových stránkách obce. V řadě lokalit jsou obyvatelé
informováni také formou tzv. plakátování.

Povinnost oznámit bezproudí 15 dní předem je dána
zákonem.
Společnost E.ON informuje starosty obcí už ve chvíli,
kdy bezproudí naplánuje. Mnohdy i měsíc dopředu.

Proč to trvá tak dlouho?
V dnešní moderní době, kdy je na elektřinu téměř vše a
člověk se bez ní neobejde, je každé bezproudí mrzutostí. I
když o vypnutí víme dopředu, může se nám někdy zdát, že
Plánované bezproudí
Jak už nadpis napovídá, jde o situace, kdy bylo vypnutí
elektrické energie, lidově řečeno proudu, naplánováno
dopředu. Nastává v případech, kdy je například potřeba
zbudovat novou elektrickou přípojku, opravit část stávající
distribuční soustavy či provést její kontrolu za beznapěťového stavu. O tomto vypnutí jsou všichni zasažení občané
informováni dopředu.

trvá příliš dlouho. Věřte ovšem, že distributor vypíná dotčené zařízení jen na nezbytně dlouhou dobu. Společnost
E.ON se snaží snižovat četnost vypnutí a využívá k tomu
několik prostředků.

Plánovaná odstávka trvá v průměru 4 hodiny.
Za poslední 3 roky se počet odstávek omezujících občany snížil o 100 000 případů.

Prvním je provádění součinnostní práce. Znamená to, že
například při budování nových prvků distribuční soustavy technici zkontrolují či opraví i prvky stávající. V praxi
tedy nedochází k situaci, kdy by byl zákazník jednou bez
proudu kvůli výstavbě a za měsíc znovu kvůli předepsané
kontrole zařízení.
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Někdy odstávku ani nezaregistrujeme
Společnost E.ON navíc v hojné míře využívá odstávky bez
omezení dodávky elektrické energie. To znamená, že práce na distribuční soustavě sice probíhají a nějaký úsek sítě
je vypnutý, ale občané jsou dočasně napájeni z jiné trafostanice. Odstávku tedy vůbec nezaregistrují.
Další možností, kdy sice probíhají práce na elektrickém
vedení, ale zákazník není postižen bezproudím, je takzvaná práce pod napětím. Jde o činnost, kterou smí provádět pouze speciálně vyškolené čety vybavené speciálními
pomůckami a technikou. I tuto variantu společnost E.ON
často využívá.

vyžití zákazníků, a tak k vypnutí proudu nedochází například v době konání pouti či dožínek. Mimoto je brán zřetel
i na roční období a odstávky jsou koordinovány nejen se
starosty obcí, ale i se zemědělci.
Když výpadek není v plánu
Neplánované bezproudí nemůže distributor nijak ovlivnit.
Dochází k němu vinou poruchy prvků distribuční sítě, zejména vlivem rozmarů počasí (námraza, větrná kalamita,
povodně, atd.). Na distributorovi ovšem pak spočívá nelehký úkol, a to zajistit co nejrychlejší odstranění takové

V posledních 5 letech se práce pod napětím více jak
zdvojnásobila.

Vypíná distributor proud, kdy si zamane?
Rozhodně ne. Plánování bezproudí není jednoduchá disciplína. Zaměstnanci společnosti E.ON se snaží zákazníkům
maximálně vyjít vstříc a třeba rozsáhlejší rekonstrukce v
obcích konzultují dopředu se starosty. Společně domluví vyhovující termín, aby například ve stejný čas došlo k
rekonstrukci i osvětlení či chodníků. Myslí se i na kulturní

poruchy. I v tomto případě technici a montéři společnosti E.ON dělají, co je v jejich silách, a snaží se obnovit tok
elektrické energie v co možná nejkratší době.

Odstranit poruchu trvá v průměru 2,5 hodiny.

- e.on -

STAŘÍ NENÍ BOHUŽEL VŽDY KRÁSNÉ!
Senioři jsou lidé často osamocení, nemocní, zesláblí, bezradní, vystrašení, lítostiví, nedůvěřiví nebo naopak velmi důvěřiví, a proto
mohou být a jsou lehce ovladatelní.
Násilí na seniorech páchané v rodině
Někteří staří lidé jsou bohužel vystaveni násilnému chování ze strany členů vlastní rodiny. Takové jednání začíná většinou mírnějšími
projevy, jako je okřikování, ponižování, omezování a přikazování.
Nikdy netrpte sebemenší projevy omezování, útisku a násilí!
V žádném případě nepřipusťte, aby vám vaši rodinný příbuzní říkali: „To Ti stačí, to je pro tebe dobré, lepší už to nepotřebuješ,
stejně nechodíš nikam mezi lidi.“
Bohužel takovéto chování se pomalu ale jistě může proměnit ve větší násilí, které pak již nebude ve vašich silách zastavit. Toto
jednání je třeba zastavit v samém počátku i za cenu, že své blízké nebudete vídat. Mějte na paměti, pokud se vám zdá, danou situaci
nezvládáte, hledejte rychle pomoc u odborníků. Například u lékaře , nebo na linkách důvěry, které fungují obvykle v nepřetržitém
provozu.
Násilí páchané na seniorech mimo rodinu
Násilí páchané na seniorech někdy bohužel probíhá i mimo rodinu jako forma nedostatečné přiměřené aktivity vyskytující se tam,
kde je očekávána s důvěrou, což způsobuje bezpráví, poškození, zranění, bolest či strach starších lidí.
Jedná se o domovy důchodců, seniorské domy nebo penziony či lůžková zařízení se zdravotní péčí. Personál, který necitlivým přístupem zanedbává úmyslně či z nedbalosti péči o seniory, se tak dostává do roviny pachatele.
Formy násilí mimo rodinu:
nedostatek poskytovaných pečovatelských služeb,
neinformovanost o právech,
nesrozumitelná nabídka práce,
nepřiznání práva na kvalitu života a společenské kontakty.
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INFO ZE ŠKOLY
ŽÁKOVSKÁ KONFERENCE 2017

V

e dnech 29. a 30. 11. proběhl letošní ročník žákovské konference – tradičního dlouhodobého projektu
osmé a deváté třídy, ve kterém si vždy žáci vyzkouší obtíže spojené s hledáním informací, sestavováním kvalitní
prezentace, vystupováním před publikem i obhajováním
vlastní práce a svých názorů, tentokrát na téma Vzdělávání
a pracovní příležitosti v našem regionu. Žáci devátých tříd
ve svých prezentacích představovali a srovnávali vybrané
střední školy a obory, které se třeba už brzy chystají jít studovat, osmáci se zaměřili na svá něčím oblíbená povolání, u nichž se snažili vystihnout všechny klady, zápory a
perspektivy čekající na toho, kdo si tuto práci zvolí. A že
se všichni účastníci svých úkolů zhostili opravdu se ctí, se
mohli přesvědčit z převážně kladného hodnocení učitelů
i ze zaslouženého potlesku publika tvořeného mladšími
kamarády.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

V

e školním roce 2017/2018 bylo do mateřské školy
zapsáno celkem 48 dětí. Pracují zde 3 učitelky, jedna

asistentka pedagoga a chůva pro 10 dětí mladších 3 let.
MŠ navštěvují děti i z okolních obcí, především z Vyššího
Brodu a těch je 10. Naše děti se zapojují do akcí, které pořádá obec. Svými písněmi a básněmi přivítaly nově narozené děti v obci. Zúčastnily se rozsvícení vánočního stromku, kde zpívaly a recitovaly mikulášské a vánoční písně a
koledy. Tradičně do mateřské školy chodí Mikuláš, čert a
andílek. Jsou to děti ze základní školy, které obdarují děti
sladkostmi a trošku je postraší. Opravdu jen maličko! Však
jsou to zlatíčka. Blíží se poslední týden před Vánocemi. Je
to takové uklidnění a těšení se na dárky. V každé třídě svítí
vánoční stromeček a dárky!!! Dětská očka jsou rozzářená,
usměvavá, šťastná. Každý tam najde maličkost. Bude to i
letos? Doufáme, že ano.
Každý měsíc v mateřské škole hrají divadla pohádku. V
prosinci to byla pohádka O Budulínkovi loutkového divadla LUK. Jsme potěšeni, že i na tak malé školky herci nezapomínají a rádi se k nám vrací.

V mateřské škole je také pěvecký přípravný kroužek Slavíček. Sbor vede paní Slabihoudová, každý čtvrtek odpoledne. Navštěvuje jej 10 starších dětí. Vystupují na veřejnosti
a mají radost, že mohou potěšit svým zpěvem.
Přejeme vám hodně zdraví po celý rok 2018.

strana 15

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

S

trach z čertů, respekt z vážného Mikuláše a radost ze sladkostí od andělů si mohl prožít kaž-

dý, kdo se 5. 12. nebál přijít do školy či školky. Co na
tom, že z pod masek vykukovaly obličeje deváťáků.

-

- ZŠ a MŠ Loučovice -

Leden v Kiliánu
Každý pátek si můžete v Music baru Kilián poslechnout živou hudbu
od 21:00 do 24:00 hodin
Bližší info a rezervace na www.hotelkilian.cz nebo 731 565 315
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HISTORIE

UFO NAD PŘEHRADOU V ROCE 1985?

ní Planá. V noci byla sice nalezena v půdě kruhová plocha,
ale nikdo ji s vzdušným cílem nedával do souvislosti. V den
případu bylo teplé letní počasí, skoro jasno, mírný vánek.
Po 4 dnech od události bylo místo opět prozkoumáno v rámci kriminalistického ohledání činu, včetně
záznamu, který provedl tehdejší zástupce velitele samostatného útvaru, který i akci velel. (Provedená fotodokumentace a výsledky ohledání okolí byla uložena do archivu
na Zbraslavi). Na místě se zkoušel příjem radio signálu a
toto měření bylo opakováno i v roce 1986, neboť obrazec
v půdě byl stále zřetelný. Směrem k němu výkon radiostanice RF-10, ale i výkonnějších radiostanic klesal.

C

o přistálo u Horní Plané v roce 1985? Případ vypáleného kruhu v trávě, vypráví o velmi zajímavé události. Asi
první týden letních prázdnin roku 1985 byl hlášen podle
zprávy z hlásky PVOS Sv. Tomáš v katastru obce Zvonková
ve 21:18 hod. cizí objekt, který měl přistát v prostoru mezi
Strážným vrchem a Zvonkovým vrchem. Při hledání objektu, jehož se zúčastnilo několik desítek lidí, i se psy nebyl
objekt nalezen.

Šlo o téměř pravidelný kruh o průměru 6 metru,
ve kterém prakticky vyhynula vegetace. Nová se objevila
až po několika letech. Místo bez vegetace vypadalo, jako
by zde působila velmi vysoká teplota, ale ne otevřený
oheň. Na místě nebyl patrný žádný hmyz. Sklon terénu je
na jihozápad až jih a na samotném místě je rovina. V roce
1985 byl majitelem zmiňovaného místa Státní statek Šumava, dnes je v soukromém pronájmu.
Ve 23:05 bylo hlášeno PVOS, že byl z uvedeného
prostoru zaznamenán start vzdušného prostředku. Akce
pokračovala až do ranních hodin následujícího dne, ale
bezvýsledně. Lokalita západně od obce Račín, 200 m jihozápadně od kóty 804,5 m, asi 100 m od hranic s Rakouskem, směrem k hraničnímu mezníku 1/41, v katastru Hor-

- Loučovice-Historie.cz - archiv Františka Schussera -

Vážení přátelé historie,
nemůžeme nereagovat na nesmyslná tvrzení, která se v nedávné době objevila mezi obyvateli Loučovic. Konkrétně se jedná o nařčení
z toho, že bychom nějakým způsobem měli zpeněžovat staré filmy od pana Šanty. Nikdy jsme to v plánu neměli a mít nebudeme,
zároveň nikdy nebylo a nebude těchto filmů zneužito ve prospěch získání nějakých peněžních prostředků. To se týká veškerých historických dokumentů, které naleznete na našem webu. Upozorňujeme autora těchto nesmyslů, že se budeme bránit veškerými možnými
zákonnými způsoby tak, aby nadále nedocházelo k šíření této nepravdivé informace.
S pozdravem autor portálu Loučovice-Historie.cz František Fazekas
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ZDRAVÍ
CUKROVKA II. TYPU

C

ukrovka 2. typu (diabetes mellitus II. typu zkr. DMII) je
velmi časté onemocnění. Jedná se celosvětově o nejčastější formu cukrovky, ve vyspělých státech jím trpí přes
10% populace.
Je nutné si uvědomit, že DMII. typu je svým původem metabolické onemocnění, jehož vznik má zcela jiné příčiny
než vzácnější cukrovka I. typu. U DMII. nedochází k imunitní reakci, která by zničila buňky slinivky břišní produkující
inzulin. DMII. vzniká velmi pomalu na základě vzájemného
působení faktorů, jako jsou břišní obezita s velkým obvodem pasu, vysoký krevní tlak a vysoké hodnoty cholesterolu a ostatních tuků. Souhrnně tyto faktory označujeme
jako metabolický syndrom.

dikálů). Souběžně s tím jsou tyto buňky inzulinorezistencí
orgánů nuceny vyrábět vyšší dávky inzulinu a to je vyčerpává. Nakonec začnou selhávat a člověk začne mít problémy. Začíná chybět i inzulin ze slinivky a pokročilá cukrovka
2. typu je tu. Teď když víme, co všechno nám DMII. typu
způsobuje, můžeme odvodit její léčbu.
Důsledkem neléčené DMII. typu je postupné zvyšování krevního cukru se vznikem tzv. hyperglykémie (vysoká hladina krevního cukru). Cukr přestupuje při vysoké
koncentraci do moči a bere s sebou vodu, což způsobuje
nadměrné močení a s tím spojenou i nadměrnou žízeň.
Po dlouhou dobu se pak rozvíjejí četné komplikace typu
aterosklerózy, poškození očí při diabetické retinopatii s rizikem ztráty zraku, poškození ledvin při diabetické nefropatii, polyneuropatie, zhoršená vyprazdňovací schopnost
žaludku, existuje zvýšené riziko infarktu i cévní mozkové
příhody, velmi závažným je vznik diabetické nohy, která
může skončit i amputací. Vzhledem ke snížení imunity při
dlouhodobém průběhu cukrovky je nemocný více ohrožený vznikem infekcí.
DMII. typu můžeme určit na základě nálezu vysoké hodnoty glykémie v krvi v rámci preventivních prohlídek. Případně náhodně při vyšetření moči při jiných příležitostech
a zjištění přítomnosti cukru v moči, což je za normálních
okolností vyloučeno. Kontrolují se také jedinci, u kterých
se dá vzhledem k rodinné anamnéze očekávat zvýšené riziko vzniku DMII. typu.

DMII. vzniká přibližně takto. Máme člověka s genetickými
předpoklady pro vznik této nemoci (a takový předpoklad
má hodně lidí). Tento člověk žije a stravuje se nezdravě
(zejména zvýšená konzumace živočišných tuků (česká kuchyně? ☺), nepohybuje se, často bývá kuřák, pije alkohol
(není podmínkou), postupně se u něj rozvine obezita. Tuk
uložený v oblasti orgánů břicha je schopen ve vyšší míře
uvolňovat mastné kyseliny (složky tuků). Začne se pomalu
rozvíjet inzulinová rezistence, což je zjednodušeně snížené citlivost některých tkání, zejména té svalové, na inzulín. Cukr tudíž nemůže už tak snadno přestupovat z krve
do buněk, i když inzulinu se tvoří dost. Glykemie tak po
jídle klesá pomalu, než je vhodné. Všechny tyto faktory se
samozřejmě sčítají.
Uvolňované mastné kyseliny z tukové tkáně kolem břišních orgánů a vyšší glykemie po jídle začnou poškozovat
buňky tvořící inzulin ve slinivce. Ano, vysoká hodnota cukru a mastných kyselin působí toxicky (formou volných ra-
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Riziko vzniku DMII. typu lze výrazně snížit dodržováním
tzv. zdravého životního stylu. To znamená zachovat si zdravou hmotnost a nebýt obézní, cvičit (stačí jen chůze 30
minut každý den), zdravěji jíst (omezení živočišných tuků),
udržovat normální krevní tlak, nekouřit a alkohol pít jen
omezeně.

Základem léčby jsou režimová opatření (viz výše), která
by měla vést ke snížení tělesné hmotnosti a snížení inzulinové rezistence. Ztráta třeba již jen 10% hmotnosti má
obrovský zdravotní efekt a to i na stav DMII. typu.
Lékař má v léčbě pochopitelně důležitou úlohu. Může
léčit rizikové faktory DMII. typu jako je obezita nebo
vysoké hodnoty cholesterolu a tuků. V prvních fázích
cukrovky se lékař nejčastěji vystačí s dietní terapií, pacientovi tedy poradí vhodný stravovací plán a pacient se
dále v podstatě léčí sám. Ve fázi pokročilejší, když je inzulinoresistence již horší a glykemie se po jídle začínají
nebezpečně zvyšovat, se používají tzv. PADy (perorální
antidiabetika). Jedná se o pestrou skupinu léků, které
různými mechanizmy ovlivňují metabolizmus glukózy a
snižují hladinu krevního cukru. Do tohoto bodu můžeme
pacienty s DMII. typu sledovat i v rámci naší ordinace
a řídit léčbu, aniž bychom museli odesílat pacienta na
vzdálené pracoviště endokrinologické (diabetologické
ambulance). Pokročilé formy DMII. typu, u kterých dochází k vyčerpání inzulinotvorných buněk, musí být PADy
doplněny, či nahrazeny inzulinoterapií. Takovýto pacient
již musí být sledován odborníkem v diabetologické ambulanci a není možné ho léčit cestou praktického lékaře.

INZERUJTE V LOUČOVICKÉM
ZPRAVODAJI
Fyzická osoba

Poptáváte nebo nabízíte například byt, domácího mazlíčka, auto, elektroniku apod.? Kontaktujte nás na zpravodaj@loucovice.info a my
Váš inzerát otiskneme a to zcela zdarma, včetně fotografie.

Právnická osoba

Pokud cílíte na obyvatele naší obce, tak je nejvýhodnější inzerce pomocí zpravodaje, který
vychází každý měsíc a je doručován do schránek občanů. Nemáte vytvořenou grafickou reklamu? Pomůžeme Vám ji vytvořit. Neváhejte
nás kontaktovat pro nezávislou kalkulaci.

- MUDr. Eduard Benc -

OBEC LOUČOVICE VÁS SRDEČNĚ ZVE NA
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