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PA R T N E R
ZPRAVODA JE

Miloš Liška zazářil na
Spartanu
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Vážení čtenáři...
Rok 2019 se nám neúprosně blíží ke
svému konci a čekají nás vánoční svátky
a oslavy konce roku a příchodu roku nového. Proto mi dovolte, abych vám popřál plno splněných přání pod stromečkem, sváteční pohodu a do roku 2020
bych vám rád popřál jen to nejlepší a
ať je to rok úspěšný po každé stránce
života.

František Fazekas

V prosinci oslaví své krásné jubileum
paní
BÍLÁ HELENA
FIGUROVÁ MARIE
HOLCOVÁ JAROSLAVA
JEŽOVÁ EVA
KAMENÍKOVÁ MARIE
LACKOVÁ EMILIE
MARÝZKOVÁ MARIE
NOVÁKOVÁ VLASTA
ŠVECOVÁ EMILIE
TUREČKOVÁ ANNA
WALTEROVÁ MARTA
ZELENKOVÁ BOŽENA
pan

BRÁZDA FRANTIŠEK
ČÍŽ LADISLAV
FREUDENSCHUSS ALBERT
HNÁT JAN
HÜTTNER MILOSLAV
MUSIL JIŘÍ
PEŠÁDIK ALEXANDER
PROKEŠ JAROSLAV
VÁCLAVÍK KAREL

Všem výše uvedeným přejeme vše nejlepší, plno životních
radostí a mnoho dalších let spokojeného života.
Uzávěrka příštího čísla:
15. 12. 2019

LOUČOVICKÝ ZPRAVODAJ

periodický tisk územního samosprávného celku obce Loučovice
Vydává: Obec Loučovice, IČ: 00245984, Registrační značka: MK ČR E 22951, Datum vydání: 2. 12. 2019
Odpovědný redaktor: František Fazekas, Adresa redakce: OÚ Loučovice, 382 76 Loučovice 51,
e-mail: zpravodaj@loucovice.info, tel.: 380 748 115, Tisk: TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o., Černá v Pošumaví.
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PETICE

D

ne 4.11.2019 byla předána na Obecní úřad
Loučovice petice týkající se zásadního nesouhlasu s budováním resp. rozšiřováním sjezdovek, lanovek, parkovacích míst a dalšího zařízení pro zimní sjezdové lyžování, směrem na
východ od obce Lipna n. Vltavou na obec Loučovice ( v blízkosti železniční stanice Lipno n.
Vlt). Tento návrh projektu je velkým zásahem
do přírody, čímž by došlo k celkové likvidaci
krajiny, zvířat, a to v době, kdy se neustále hovoří o zadržování vody v krajině z důvodu sucha a neobvyklých vysokých tropických teplot,
atd. A také v celé uvažované lokalitě by došlo k
zásadní změně, jak prostorové, obytné, rekreační, tak i v klidové zóně.
- Jana Gajdošová, Zdeňka Andělová -

MILOŠ LIŠKA ZAZÁŘIL NA SPARTAN ULTRA WORLD CHAMPIONSHIP
2019 V KATEGORII OPEN

Z

ávod se skládal z jednoho kola, které mělo
asi 8km (5mil) a převýšení asi +600m. Závodníci museli uběhnout povinný počet (6 kol)
aby jejich výsledek mohl být započítán do výsledků MS. V jednom kole bylo 25 překážek,
které byly rozděleny na povinné, překážky s
trestným kolem (při nezdolání překážky, musel závodník absolvovat trestné kolečko v určité délce se zátěží) a překážky s angličáky. Angličáky se nedělaly hend u překážky, ale každý
závodník měl v každém kole tzv. pass na který
se mu zaznamenávaly splněné překážky (trestané angličáky). Po skončení kola se provedla
kontrola a podle počtu nesplněných překážek,
musel závodník udělat patřičný počet angličáků. Prvních 12.hodin bylo klasických 30, druhých 12.hodin se počet angličáků snížil na 15.
V kategorii OPEN skončil loučovický Miloš Liška druhý, kdy zvládl 11 kol, tedy 88 km.

OBECNÍ KNIHOVNA
Z důvodu pořádání akcí bude obecní knihovna dne 5. 12. 2019 a 12. 12. 2019 otevřená
do 12.00 hodin.
Od 23. 12. 2019 – 1. 1. 2020 bude knihovna zavřená. Děkuji za pochopení.

OBECNÍ PLES
Dne 2. 12.2019 bude zahájen předprodej lístků na „Obecní ples“,
který se uskuteční 17. 1. 2020. Lístky lze zakoupit každý čtvrtek v
obecní knihovně.
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ZASTUPITELSTVO

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČOVICE KONANÉHO DNE 30. ŘÍJNA 2019
OD 17:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU LOUČOVICE
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Usnesení č. 147/2019
Usnesení č. 149/2019

usnesení ohledně přidělení bytu na č. p. 54

Usnesení č. 143/2019

smlouvu o bezúplatném převodu pozemku

nebylo přijato, bude projednáno

ověřovatele zápisu, p. Procházku, p. Gre-

parcelní číslo 601/2 v katastrálním území Lo-

na dalším ZO.

schnera

učovice se Státním pozemkovým úřadem, se

Usnesení č. 144/2019

sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov,

Usnesení č. 148/2019

130 00 a pověřuje starostu jejím podpisem.

usnesení ohledně ﬁnančního příspěvku nebylo přijato, bude projednáno na dalším ZO.

program rozšířen o následující body (vloženo
do bodu č. 9 – Různé-diskuse):

Usnesení č. 151/2019

•

vyvěšení záměru na prodej pozemku č. 442/7.

Smlouva o bezúplatném převodu

Zastupitelstvo obce ruší:

pozemku
•

Zrušení usnesení č. 141/2019 ze

Usnesení č. 152/2019

dne 30. 9. 2019

vyvěšení záměru na pronájem pozemku č.

Usnesení č. 150/2019

•

Prodej pozemku č. 442/7

212/11 za účelem zahrádky.

schvaluje zrušení usnesení č. 141/2019 ze dne

•

Pronájem zahrádky, záměr p. č.
212/11

•

Pronájem zahrádky p. č. 444/1

•

Pronájem pozemku na chov včel p.
č. 300/19

•

Prodej pozemku č. 180/2 SVJ 276

•

Rozpočtové opatření č. 11

Usnesení č. 145/2019
výběr dodavatele na zakázku na stavební práce „Skládka Loučovice – Čertova stěna“ obchodní společnost A.K.U.P.I. CB spol. s r.o., IČO
26076748, se sídlem Čéčova 625/26, České
Budějovice 3, 370 04 České Budějovice v celkové výši 27 999 397,-Kč bez DPH a pověřuje
starostu podepsáním smlouvy.

30. 9. 2019 pro neúplnost podkladů ke schváUsnesení č. 153/2019
pronájem pozemku č. 444/1, za účelem zahrádky, panu P. G. bytem Loučovice, záměr byl
vyvěšen od 4. 10. – 20. 10. 2019

Usnesení č. 154/2019

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
•

provoz systému shromažďování, sběru,

chovu včel p. J. Š., bytem Loučovice, záměr byl

přepravy, třídění, využívání a odstraňo-

vyvěšen od 4. 10. – 20. 10. 2019

Usnesení č. 155/2019

Obecně závaznou vyhlášku obce Loučovice č. 1/2019, o místním poplatku za

pronájem části pozemku č. 300/19 za účelem

vání komunálních odpadů.
•

Rozpočtové opatření č. 11.

prodej pozemku č. 180/2 Společenství vlastníků jednotek, Loučovice 276, IČO: 26058073,
se sídlem Loučovice 276 382 76, zastoupena
p. Jakubem Kanzlerem za částku 200Kč/m2

Usnesení č. 146/2019

lení.

bez DPH plus náklady spojené s prodejem.

POZNÁMKA:
Úplný zápis je ve smyslu ust. § 95 odst. 5 zákona o obcích uložen na obecním úřadu k na-

Dohodu o umístění peněžního automatu s

hlédnutí.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,

Obecní úřad je na požádání povinen umožnit

a.s. se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, 140
92, IČO 64948242.
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Zastupitelstvo obce nepřijímá:

občanům nahlédnout do zápisu ze zasedání
zastupitelstva obce.

Vážení sportovní přátelé, naši vzácní fanoušci
a sponzoři, v neděli 10. října skončila podzimní část
sezóny.
V průběhu celého podzimu nás zastihlo několik
nečekaných situací, od poměrně úspěšného vstupu
do sezóny a změny trenéra až po změnu vedení
klubu. Se všemi zmíněnými momenty jsme se
statečně vypořádali a nyní nás čeká odpočinek
v podobě zimní přestávky.
Po úspěšné podzimní jízdě bych nyní za celý klub
rád poděkoval všem příznivcům a partnerům klubu
za podporu. Poděkování patří také všem rodičům,
partnerkám a manželkám za trpělivost a pochopení
a všem, kteří nás jakkoliv podporovali od těch
nejmenších, až po muže. Věřte, že si toho velmi
vážíme a oceňujeme váš postoj k našemu
fotbalovému klubu Vltavan Loučovice.
Během zimní přestávky nás čeká několik turnajů
v tělocvičně, na které bych Vás chtěl pozvat. První
z nich je připraven na sobotu 21. 12. 2019, kde
budou k vidění souboje všech věkových kategorií.
Následující akce se budou konat až po novém roce
a veškeré termíny a informace budou včas
zveřejněny.
Tímto bych Vám také rád popřál pohodové prožití
vánočních svátků a v novém roce se budeme opět
těšit na Vaši přízeň.
Níže si můžete přečíst hodnocení podzimní části,
které dal dohromady náš brankář, Martin Hüttner.
Za celý fotbalový oddíl Vltavan Loučovice
Jiří Žák ml.
Hodnocení podzimní části A-týmu
Po výsledkově celkem vydařené přípravě jsme se
k prvnímu utkání sezony sešli na domácím hřišti,
kdy nám soupeřem byl Frymburk. Po divokém
průběhu se třemi červenými kartami jsme ze zápasu
odešli vítězně 3-2 a prodloužili tak šňůru
neporazitelnosti s tímto blízkým rivalem.
Ke druhému zápasu jsme zajížděli do vzdáleného
Sedlce. Hned v úvodu Sojka neproměnil penaltu
a po bezkrevném výkonu jsme minutu před koncem
prohrávali 2-0. Co se stalo na konci asi budeme
v hlavách nosit dlouho, jelikož se nám v poslední
minutě podařilo dvěma góly srovnat na 2-2.

Na bodové úspěchy jsme chtěli navázat i doma se
Zlatou Korunou. Bohužel jsme si ale po chybách
nechali nasázet čtyři branky a prohráli 1-4.
Co se nám nepovedlo doma, odčinili jsme v Dolním
Dvořišti. Po skvělém týmovém výkonu jsme vydřeli
výhru 1-0 a těšili se na další domácí zápas s béčkem
Trhových Svinů.
Ti přijeli v akurátním počtu jedenácti hráčů,
na začátku vsítili z penalty a zbytek zápasu dobře
odbránili. Nám se po mnoha šancích podařilo
srovnat na 1-1 až v závěru. První zápas nového
kouče Josefa Černého, jenž vystřídal u kormidla
Jirku Hoška, tak skončil remízou.
Papírovými favority jsme byli i v dalším zápase
v Hrdějovicích. Na hřišti připomínajícím spíše pole
jsme ale rychle prohrávali, nic se nám nedařilo
a odjeli jsme s prohrou 0-4.
Hned v dalším zápase s Boršovem jsme dokázali
zase vyhrát 2-1, vyhráli jsme po dobrém výkonu
i v Roudném 4-2 a chtěli potrápit i dosavadního lídra
z Netolic. V docela vyrovnaném zápase soupeř
projevil větší zkušenost a klid v zakončení a odjel
s výhrou 4-0.
Tuto domácí ztrátu jsme napravili hned o týden
později v Kamenném Újezdu, kde výhru 4-3
režíroval hattrickem Toman.
V dalším domácím zápase jsme hostili Dříteň
a po festivalu našich zahozených šancí jsme
nakonec zapsali výhru pouze 2-1. Tato výhra nás
ve vyrovnané tabulce posunula už na druhé místo.
Jako druzí v tabulce jsme zajížděli na chvalšinský
stadion v roli favorita. Domácímu týmu na chvostu
tabulky již teče do bot, a tak k utkání i přistoupili.
Byli velmi agresivní, půl hodiny hráli v početní
výhodě a ukopali nad námi vítězství 3-0.
Posledním podzimním soupeřem nám bylo Větřní.
První půle byla naší jasnou záležitostí, kterou jsme
ale přetavili pouze v jeden gól. V druhém dějství
během čtvrt hodiny větřínští třemi góly zápas otočili
a vyhráli u nás 3-1.
Tabulka naší skupiny je po půlce sezóny vyrovnaná
a nacházíme se v té lepší polovině na pátém místě.
Pasivní skóre hovoří o tom, že se trápíme
v koncovce. Když zvítězíme, tak jen těsně, zatímco
prohry bývají o tři, čtyři góly. V dlouhé zimní pauze
máme na čem pracovat. Věříme, že svými výkony
v jarní části si udržíme stávající příznivce a oslovíme
další.

Tiskové chyby vyhrazeny. Aktuální informace najdete vždy na webu www.vltavanloucovice.cz
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KOPANÁ

INFO ZE HŘIŠTĚ

SLOVO STAROSTY: „MYŠLENKA ZAVEDENÍ DALŠÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
V NAŠÍ OBCI - OSOBNÍ ASISTENCE“

V

ážení občané,
po dohodě s vedoucí pracovnicí pečovatelské služby Mgr. Pavlou Vachovou a po
zhodnocení stávajícího stavu pokrytí našeho
regionu sociálními službami, jsem dospěl k
rozhodnutí, že by bylo dobré nabídnout vám
možnost využít další sociální službu a to osobní asistenci. Osobní asistence by nabídla pomoc občanům, kteří to potřebují.
Naše pečovatelská služba má v obci letitou
tradici. Za poslední léta zaznamenala pečovatelská služba výrazný rozmach v kvalitě poskytovaných služeb. Po osm let trvale stoupal
počet uspokojených žadatelů o službu, došlo
ke zkvalitnění zázemí služby a také k navýšení
personálního obsazení, které bezprostředně
navazovalo na zvyšující se počet klientů.
Bohužel ne vždy je možné uspokojit všechny
požadavky občanů, stávajících klientů či osob
blízkých nebo samostatně pečujících ze strany
pečovatelské služby. Jedná se o případy, kdy
jsou po pečovatelské službě požadovány např.
úkony, které jsou časově náročné a pečovatelská služba není schopna tyto požadavky
uspokojit. Jako jeden případ z mnoha uvádím
situaci, kdy se na pečovatelskou službu obrátí osoba pečující, která plně pečuje o osobu
blízkou seniorského věku a požaduje, zda-li by
mohla pečovatelská služba zajistit např. 4 - 6
hodinový dohled nad jeho blízkým, protože
si potřebuje něco zařídit. Pečovatelská služba
v těchto případech nemůže uspokojit tento
požadavek, protože jí to neumožňují provozní
ani personální podmínky (velká časová náročnost). Pečovatelská služba se snaží vycházet
vstříc požadavkům občanů a vyřčeným potřebám. S tím souvisí i to, že pečovatelská služba
rozšířila cílovou skupinu o osoby dospělé se
zdravotním postižením ve věkovém rozmezí
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27 - 64 let. Dále jsou stávající cílovou skupinou
pečovatelské služby nesoběstační senioři 65
let a výše.
Uvědomuji si i ten fakt, že v obci jsou rodiny,
které pečují o své děti s různými druhy zdravotního postižení. A proto jsem se rozhodl, že
vhodnou sociální službou, která může pomoci
mladým rodinám se zdravotně postiženými
dětmi a zároveň doplní neuspokojenou potřebu v poskytování stávající pečovatelské služby
i u nesoběstačných seniorů a dospělých osob,
je zavedení sociální služby osobní asistence.
Jednalo by se o vzájemné „doplňování se“
obou sociálních služeb ku prospěchu občanů klientů. Služba by byla určena dětem (od věku
1 roku), dospělým a seniorům se sníženou
soběstačností (z důvodu zdravotního postižení
a věku). Osobní asistence nezajišťuje například rozvoz obědů, nicméně se ale tato služba
může věnovat časově náročnějším úkonům.
Služba osobní asistence nabízí úkony dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. Svým obsahem je
velmi podobná pečovatelské službě. Pomoc
a podpora při jednotlivých úkonech je prováděna vždy individuálně dle klienta a s ohledem na jeho zdravotní postižení, schopnosti
a soběstačnost. Nejčastěji prováděné úkony
osobním asistencem jsou např. pomoc při
prostorové orientaci, samostatném pohybu
ve vnitřním a vnějším prostoru (procházky se
seniorem aj.); pomoc při úkonech osobní hygieny; pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální začleňování
osob; pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností
a dovedností; doprovázení do školy, školského
zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a
volnočasové aktivity .... aj.

K tomu, aby bylo možné zavést sociální službu osobní asistence v naší obci, je nutné znát
zájem ze strany občanů. Z tohoto důvodu vás
prosím o součinnost. Začátkem prosince 2019
bude k dispozici případným zájemcům o službu anonymní dotazník, zaměřený na rozsah
a četnost poskytování sociální služby osobní
asistence. Tento dotazník bude k dispozici na
webových stránkách obce Loučovice www.
loucovice.info (pod záložkou Spolky a organizace, Pečovatelská služba, Aktuality) a také v
tištěné formě na vyžádání od pracovnic pečovatelské služby nebo na Obecním úřadě Loučovice. Případné zájemce o službu žádáme o
odevzdání vyplněného dotazníku do poštovní
schránky Senior klubu Loučovice, nacházející
se v přízemí budovy Obecního úřadu Loučovice, za vchodovými dveřmi hlavního vstupu do
budovy.
Po zhodnocení vyplněných dotazníků, pakliže
bude o službu zájem, bude zahájeno jednání k
zavedení služby v naší obci. O dalších případných krocích v této věci vás budu informovat v
Loučovickém zpravodaji.
Z vlastní zkušenosti vím, stejně jako vy, že
dřív či později se do postavení osoby pečující
či opečovávané dostane většina z nás a bylo
by jistě dobré a užitečné mít možnost využívat sociální službu, která nám v obci bude dostupná a která nám v péči o nás či naše blízké
dokáže pomoci. Péče o osoby nesoběstačné
bývá často časově, fyzicky i psychicky velmi
náročná a věřím, že tímto krokem by došlo ke
zlepšení kvality života jak osob pečujících, tak
opečovávaných.
- Ing. Jan Kubík, starosta -

V PROSINCI TO VYPUKNE, TĚŠTE SE NA ZAJÍMAVÉ AKCE VE
SKIAREÁLU LIPNO

H

ned tři velké akce připravil na prosinec
Skiareál Lipno a Stezka korunami stromů.

V sobotu 7. prosince navštíví Stezku korunami
stromů Mikuláš a jeho pomocníci. Těšit se můžete od 11. do 14. hodin na tradiční Mikulášskou nadílku a v 11.00 hodin předvede maskot
lišák Fox svoje kouzelnické představení. Pokud
už v té chvíli bude Skiareál Lipno v provozu,
tak Mikuláš, ale i lišák Fox navštíví rovněž

lyžaře.
O týden později v sobotu 14. prosince čeká
všechny lyžaře velká svátek. Od 9.00 do
16.00 hodin se ve Skiareálu Lipno uskuteční
Slavnostní otevření letošní lyžařské sezóny a
dojde rovněž k požehnání sjezdovkám a lyžařům. Těšit se můžete na zábavné dopoledne
s lišákem Foxem, představení horské techniky,
závody ve slalomu o zajímavé ceny i pohádky

pro všechny děti.
A na Nový rok, pokud nebudete vědět, co s
volným časem, zcela jistě si nenechte ujít tradiční již Novoroční výstup na Stezku korunami
stromů, a to v čase od 10.00 do 16.00 hodin.
Každý účastník obdrží účastnický list a zároveň získá skvělý pocit, že udělal něco málo
pro svoje zdraví, a to hned v prvním dnu roku
2020. Výstup je tradičně z centrálního parkoviště.

SKIAREÁL LIPNO UDÁVÁ TREND V ZÁBAVĚ. OTVÍRÁ TŘETÍ
CROSSOVOU TRAŤ

Z

ábava, zábava, zábava, to je aktuální trend,
kterým se ubírá rodinné lyžování a Skiareál
Lipno tento trend udává. Největší jihočeské
lyžařské středisko investuje do zimních novinek 40 milionů korun, a právě na zábavu při
lyžování klade důraz. V areálu vyrostla zbrusu
nová snowcrossová trať, dvousedačková lanovka a sjezdovka pro rodiny s dětmi.
„Nová sjezdovka se jmenuje Lipenská. O její
název jsme uspořádali na facebooku soutěž.
Vybírali jsme hned z několika desítek návrhů

a tento název byl vzhledem k poloze sjezdovky
nejlepší,“ uvedl marketingový a obchodní ředitel Skiareálu Lipno Jiří Falout.
Skiareál Lipno udává trend rodinného lyžování v České republice, a proto druhá sjezdovka
bude pojata jako snowcrossová. „Tento směr
nám dlouhodobě potvrzují také pozitivní reakce našich klientů,“ podotkl Jiří Falout.
Zábavu na svahu reprezentují v areálu hned
dvě skicrossové tratě s tunelem, měřený slalom a snowpark. Nový snowcross tak bude
již třetí tratí tohoto typu. Z celkových zhruba

13,5 km lipenských sjezdovek je nyní čtvrtina
pojata právě s ohledem na zábavu.
O nový snowcross se zajímá také Czech Snowboardcross team, skupina kolem olympijské
vítězky ve snowboardcrossu Evy Samkové. Ti
by zde měli vytvořit zázemí pro českou reprezentaci a trať využívat pro trénink závodníků.
Lipno by se tak stalo jedním ze dvou míst v
České republice, kde reprezentace trénuje.
Czech Snowboarcross team přitom už několik
sezon pořádá na Lipně zimní a letní kempy, na
kterých děti trénují právě jízdu na prkně.
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HISTORIE

VODNÍ DÍLO LIPNO, DÍL 8. – TÉMĚŘ HOTOVO
dlouhý a v průměru měl dva a půl metru. Prstence se spouštěly pomocí vozíku v šikmém
tunelu a k přívodnímu potrubí turbíny jej dopravil další vozík.

ZIMA 1957
Většina prací se přesunula do podzemí, kde
byl v polovině ledna 1957 zahájen výlom
skály v podzemí elektrárny, který vedl inženýr Franc. Na vyšebrodské vyrovnávací hrázi
byla zahájena montáž generátoru turbíny a na
Lipně se dokončuje montáž rozvodny. Tesařské party Šímy a Rybáčka připravují bednění
na vtokovém objektu, který má z roku 1956
také poměrně značný skluz. Koncem března
dostala přehrada šest speciálně upravených
nákladních automobilů Tatra 111. Byly to
„dumpkary“ ze slovenské Detvy, kde korby
měly obsah pět kubíků. Po dlouhých diskusích
mezi projektantem a stavbaři byla podzemní
klenba o rozpětí 28 metrů změněna z původní
dvojité armatury na trojkloubovou klenbu bez
armatury. Postupy výlomů a betonáží se musely často přizpůsobovat vlastnostem horniny.
Začalo se jednotlivými šestimetrovými pasy a
mohutnou výdřevou a postupně se přešlo na
osmimetrové pasy s lehčí výdřevou, převážně
kotvenou. Končilo se dvanáctimetrovým pasem bez výdřevy. První pas byl betonován pět
týdnů a za stejnou dobu byly betonovány i poslední dvojnásobně dlouhé pasy. Při betonáži
klenby byl také jeden smrtelný úraz. Betonáž
klenby strojovny se od samého počátku oproti
původnímu harmonogramu opožďovala zhruba o půl roku. Tu začaly růst politické tlaky na
závazky, které by pomohly vyrovnat zpoždění postupem odvážnějších výlomů. Naštěstí
nakonec zvítězil technický výpočet, rozum a
bezpečnost. Přesto smrtelných úrazů bylo na
stavbě Lipna dost. Dělník na horním nárazišti
při vyzdívání tlačných šachet tlačil vozík k výtahu a přehlédl, že tam není plošina a i s vozíkem se zřítil na dno 165 metrů hluboké šachty.
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V LÉTĚ 1957
Během druhého čtvrtletí se stavba dále opožďuje a ani „upravený postup stavby“ - tedy
posunutí termínů, se neplní. I když jsem si přečetl, že „ve špičkových výkonech se ukládá na
zemní hráz dva a půl tisíce kubíků za 24 hodin,“
žádný měsíc nepřesáhl násyp hráze přehrady
40 tisíc kubíků a také výrub v podzemí svými
skutečnými 3 100 kubíky za měsíc zaostával
za plánem. Začaly se naplňovat obavy, že se
nepodaří zachytit plánované jarní vody roku
1958. 27. září 1957 byly dokončeny práce na
šikmém tunelu. Původní termín byl o plných
osm měsíců dříve a nyní se zde již měly montovat turbíny. V podzemí budoucí hydrocentrály se nejvíce opožďovalo vyvážení vyrubané
horniny na povrch. Minéři měli předstih před
odvozci, kteří horninu museli dopravovat tlačnými šachtami. S revoluční myšlenkou přišel
bagrista Jan Sedláček. Projel tříkilometrovým
tunelem z Vyššího Brodu do podzemí elektrárny, vylámanou horninu nakládal bagrem
na nákladní auta, která ji vyvážela do Vyššího
Brodu.
ZIMA 1958
Přišel listopad 1957 a ani práce na hrázi neukazovaly, že by bylo možno na jaře 1958 zadržet vltavskou vodu z jarního tání. A pokud by
jarní tání přišlo rychle, tak by to byla katastrofa. A tak se muselo betonovat na gravitačním
bloku i za listopadových mrazů. Že práce za
mnoho nestála, ukazuje i měsíční výkon 955
m3 betonu. Bylo nutno pokračovat i na zemní
hrázi při dokončování líců, kamenných dlaždic,
kde kameníkovi Kahounovi a jeho pomocníkům přimrzal kámen k prstům. 12. ledna 1958
pracovníci Hutních montáží z Ostravy spustili
první pancéřový prstenec do podzemní hydrocentrály. Prstenec vážil sedm tun, byl tři metry

ÚNOR 1958
O téhle události se nikde nepsalo a nebyla ani
zveřejněna. Jen frymburský kronikář ji zaznamenal v obecní kronice: „Kolem 13. února přišla náhle obleva se stálým deštěm. 15. a 16.
února začala voda ve Vltavě rapidně stoupat a
vylévat se z břehů. A stále stoupala, takže bylo
nutné začít lidi ze zátopy stěhovat. Největší
potíž byla v tom, že nebyly postaveny ani rodinné domky ani byty, kam by bylo možno lidi
ze zátopy přestěhovat. Nakonec se s velkou bídou sehnala nějaká provizoria a začalo stěhování těch rodin, kterým tekla voda do baráku.
Stěhování se provádělo za neustálého deště.
Na pomoc musela být povolána armáda s
auty, aby nedošlo k větším škodám. Nábytek
a další zařízení se vynášelo z vody, která vnikla do bytů. Mezi lidmi byla roztrpčenost nad
jednáním a postupem prací při výstavbě bytů,
které měly být k dispozici v předstihu výstavby
přehrady. Na situaci, která vznikla následkem
velké vody a tím i předčasnému napouštění přehrady, se přijel podívat místopředseda
KNV Hrneček, který musel vyslechnout mnoho ostrých připomínek a slov od občanů, kteří neměli kde bydlet a museli se nastěhovat
tam, kde to bylo jen trošku možné. Dalším
nedostatkem bylo také to, že v oblasti zátopy
zůstalo mnoho objektů, které měly být zbourány dříve, než se začala napouštět voda. Prostě vzniklo mnoho problémů. Když byla velká
voda zachycena a z vody trčely jen střechy některých domů, nebyl to pěkný pohled. V době,
kdy občané Frymburka řekli místopředsedovi
KNV Hrnečkovi mnoho ostrých připomínek
a slov, vedoucí tajemník ústředního výboru
KSČ Štrougal informoval ústřední výbor KSČ o
postupu prací na vodním díle podruhé. A tak
místo překročených závazků k desátému výročí Vítězného února 1948 se dozvěděli, že Lipno „má velké zpoždění.“ Židle pod ředitelem
stavby inženýrem Perným se zachvěla, i když
jej do téhle funkce před málo měsíci právě
Lubomír Štrougal doporučil. Nakonec po slibu
„my to doženeme“ ředitel zůstal, i když bylo
jasné, že původní termín dokončení do konce
roku 1958 je již nereálný. O jednom vítězství
s „rekordem“ ze 17. dubna 1958 si povězme
trochu více. Většina celostátních novin s humbukem a oslavou psala o tom, že 17. dubna
bylo v podzemí hydrocentrály za 24 hodin uloženo 244 kubíků betonu. Den má vždy 24 hodin, ale onoho 17. dubna 1958 měl o 8 hodin
více a tak se podařil rekord. Za normálních 24
hodin 17. dubna 1958 bylo uloženo 186 kubíků betonu.

SEDM KILOMETRU SILNICE
Tání sněhu a zátopa z února 1958 ukázaly, že
dosud nebylo vůbec započato s výstavbou
nové pravobřežní silnice z Frýdavy do Ježové.
A tak se vyhlásila „mládežnická stavba“ svazáků s tím, že šedesát svazáků od 1. dubna
1958 zde bude budovat novou silnici. Funkcionáři ČSM v Českých Budějovicích ji vyhlásili
jako krajskou stavbu mládeže. Když šumavské
drsné počasí oddálilo nástup prvního, přijeli
chlapci patnáctého dubna. Za prvních čtrnáct dnů jen dva dny nebyl vítr, sníh a mráz.
Jihočeská pravda 28. května 1958 hrdě psala: „Celý den zvoní pod Vítkovým kamenem
krumpáče a lopaty v jejich mladých rukou.“ Ve
Frymburku chodili mladí brigádníci z tábora na
stavbu pěšky. Nebylo to daleko. Z Lipna šlo dojet nejdále do Frýdavy a pak i několik kilometrů do práce a z práce pěšky. To potom mnoho
času na práci s krumpáčem a lopatou nezbývalo. Proto je začali na stavbu silnice vozit z
Lipna lodí. Šedesát svazáků-brigádníků mělo
na starost devět „brigadýrů“ svazáků-funkcionářů. Jejich předseda Karel Kokrda novinářům
řekl: „Putovní prapor drží už tři týdny úderná
brigáda Strakonických...“
O TŘI DNY DŘÍVE
Tak zní další nadpis v novinách. „26. června byl
dobetonován poslední blok hráze do úrovně
vozovky na Lipně. Celkem zde bylo uloženo 70
tisíc kubíků betonu, 600 tun ocele a 300 tun
strojního zařízení.“ Celkově neveselé vzpomínky mají pracovníci na gravitačním bloku na
zatopené stavební jámy, kdy z vody vyčníval
jenom výložník bagru, na dvě katastrofy kabelových jeřábů nebo na zatopení chodeb v hrázi a poškození základové výpusti při odstřelu
ledu. Na nekonečné dny zimních měsíců, kdy
se rtuť teploměru nehnula nad dvacet stupňů
pod nulou.“ Článek však nemohl končit jinak
než: „Dokončením betonáže posledního bloku
na gravitační hrázi o tři dny dříve splnil kolektiv závazek uzavřený na počest jednání XI.
sjezdu strany.“ V této době měla stavba zhruba roční zpoždění.

ŠEDÝ VLK
Nedodržování termínů výstavby, zejména v
podzemí, se stávalo pravidlem a samozřejmostí. Nakonec byl termín výstavby podzemí
posunut o šest měsíců, ale to bylo až po XI.
sjezdu KSČ. Od počátku prací v podzemí se vystřídalo na tomto úseku šest stavbyvedoucích
a to nikdy není dobře. Když se neplnil plánovaný termín, tak se prostě vyměnil stavbyvedoucí. Připadá mi to stejné, jako když fotbalové mužstvo sestoupí z ligy nebo prohraje tři
utkání a vymění se trenér. Jako šestý stavbyvedoucí v podzemí byl jmenován na jaře 1958
stavitel Alois Novotný. Pro své bujné a šedivé
vlasy jej dělníci pojmenovali „Šedý vlk.“ Nakonec tenhle šestý stavitel dotáhl stavbu podzemí do úspěšného konce.
MONTÁŽ PRVNÍ TURBÍNY
Prvního září 1958 bylo konečně předáno staveniště první turbíny od stavbařů montérům
Elektrostroje Brno. Nejprve byly výtahem v
šikmém tunelu spuštěny do podzemí čtyři části ocelové spirály. Potom spustili na podlahu
otvorem generátoru jednotlivé části turbíny.
Ve druhé polovině září byly všechny čtyři díly
spirály svařeny v jediný třicetitunový celek.
Z OBECNÍ KRONIKY FRYMBURKU
Listoval jsem jí již několikrát, naposledy v únoru 1958. Co bylo dál? Na jaře se začala voda z
přehrady zase vypouštět a v srpnu byla voda
vypuštěna natolik, že byla jen v původním
řečišti. Nyní nastal spěch s bouráním všech
objektů v zátopě. Po vypuštění vody z přehrady došlo k velkému úhynu ryb, které zůstaly
v různých tůních a proláklinách. Objevilo se
nevídané množství racků, a ti měli velké hody
na rybách. Je zajímavé, že dříve se tady rackové nikdy neobjevili. V září se začala přehrada
opět napouštět a ještě před příchodem zimy
byla napuštěna.

Při napouštění přehrady nebyl vybudován přívoz, nebyly lodě na udržení spojení s pravým
břehem, kde také bydleli lidé a děti potřebovaly chodit do školy, lesní dělníci do práce a
lidi na autobusovou zastávku. To vše mělo být
zajištěno, ale nebylo. Jako východisko z nouze
byla v provozu dřevěná pramice s vesly, pomocí které bylo udržováno spojení s pravým
břehem a zastávkou autobusů. Tuto provizorní
přepravu na vratké a málo bezpečné pramici
zajišťoval Jaroslav Stolka, starý zkušený plavec
vorů. Později se situace změnila, byl sem dán
ponton s motorovým pohonem. Byl zajištěn
nový personál na přívoz v počtu čtyř osob s
vedoucím Miroslavem Touškem, který ručil za
jízdní řád a bezpečnou přepravu osob. Lipenské jezero si již v prvním roce vyžádalo daň na
lidském životě. Utopil se sedmnáctiletý chlapec, zednický učeň Karel Fiala z Frymburku.
LODĚ MÍŘÍ NA LIPNO
Od 18. prosince 1958 jely dvě lodě - Vltava a
Lipno šest set kilometrů po souši z Maďarska
na Lipno. Vltava a Lipno jsou výletní vyhlídkové lodě třicet metrů dlouhé, šest metrů široké
a pět a půl metru vysoké. Plovoucí autobusy
- každá loď je pro 150 pasažérů. V čele kolony byl řidič Tatry 141 Jan Janák z Bratislavy a
měl k ruce -či spíše „k nohám“ lodivody, kteří
museli projít pěšky celou trasu z Bratislavy na
Lipno. Bylo třeba každý metr cesty proměřit, prohlédnout a přesvědčit se, zda je cesta
průjezdná. Tam kde to nejde, nastupuje četa,
která bourá zdi, kácí stromy, snímá elektrické
a telefonní dráty, přerušuje vedení vysokého
napětí. „Zesilovali jsme mosty, a přesto jsme
se v Jarošově propadli“ dodal vedoucí téhle
přepravní čety M. Grill.
Zdroj: František Schusser - 40 let elektrárny
a vodního díla Lipno
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Foto: Petr Kosina

HELLOWEEN V OBCI (ZÁBAVA A STEZKA ODVAHY)
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INFORMACE Z ČINNOSTI SENIOR KLUBU LOUČOVICE

V

ážení přátelé Senior klubu,
v měsíci listopadu proběhla v Senior klu-

a užijeme příjemné předvánoční odpoledne,

klubu, bez které by chod činnosti klubu nebyl

bu další akce „Dušičkové tvoření“, které bylo

provázené dětským zpěvem. Dne 19.12.2019

takový, jaký je nyní. A také všem aktivním se-

se v tomto roce sejdeme naposledy a dal-

niorkám a seniorům, kteří dávají celému klubu

provázeno smyslem pro kreativitu a fantazii se

ší setkání bude následovat v lednu 2020. V

tu správnou atmosféru, včetně zdravé a opti-

meze nekladly. Členky seniorského klubu jsou

následujícím roce se Senior klub bude opět

mistické nálady.

ve tvoření velmi aktivní a dá se říci, až k ne-

snažit nabídnout vám pestrý program akcí,

zastavení. Jsem velmi ráda, že seniorky našly

kde se opět společně zasmějeme, pobavíme,

Vážení přátelé Senior klubu, ze srdce vám

chuť tvořit vše, co je napadne a obdivuji, s čím

posedíme, naučíme se něčemu novému, včet-

přeji příjemné prožití vánočních svátků v kru-

vším jsou schopné si pohrát tak, aby výsledek

ně dalších tvoření.

hu svých blízkých a do nového roku vše dob-

stál zato.

ré, pevné zdraví, mnoho sil, rodinnou pohodu

Další akce, která je pro naše seniory připrave-

Závěrem bych chtěla poděkovat za celý Senior

na na prosinec je „Vánoční setkání seniorů“,

klub našemu panu starostovi Ing. Janu Kubí-

kde se

kovi, za stálou a pevnou podporu seniorského

společně sejdeme, popovídáme si

a úspěchy ve vašem životě.
- Mgr. Pavla Vachová -

SENIOR KLUB LOUČOVICE
HARMONOGRAM - PROSINEC 2019
4. 12. 2019
(středa)

Rehabilitační a rekondiční cvičení pro seniory od 16.30 hod
(cca 30 – 45 min)

11. 12. 2019

Vánoční setkání seniorů od 14.00 hod

16. 12. 2019

(pondělí)

Rehabilitační a rekondiční cvičení pro seniory od 16.30 hod
(cca 30 – 45 min)

19. 12. 2019

Senior klub otevřen v době od 14.00 - 16.00 hod

(středa)

(čtvrtek)

Případná změna termínů cvičení bude s předstihem uveřejněna!!!
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Senior klub Loučovice
Vás srdečně zve na

Vánoční setkání seniorů
Kdy: 11. 12. 2019 od 14.00 hodin
Kde: Senior klub Loučovice (přízemí OÚ)
Připravili jsme pro Vás pěvecké vystoupení dětí
a malé pohoštění.
Na akci bude pořizována fotodokumentace, která bude uveřejněna na www.loucovice.info a v Loučovickém zpravodaji obce Loučovice.
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Společnost ENGEL již několik let úspěšně spolupracuje se Střední odbornou školou strojní a elektrotechnickou ve Velešíně. Řada studentů vykonává odbornou praxi v kaplickém závodě ENGEL,
a tak se vedení školy a závodu dohodlo na dalším společném projektu, a to modernizaci vstupní haly,
a hlavně dodání učební pomůcky v podobě dopravníku a softwarů v investici ve výši 1,1 milionu korun.
Slavnostního otevření a prohlídky školy se zúčastnila také delegace Jihočeského kraje v čele s hejtmankou Ivanou
Stráskou, ekonomickým ředitelem závodu Peterem Jungwirthem, šéfem personálního oddělení ENGEL Davidem
Dědičem a dalšími hosty.
Vedení společnosti ENGEL věří, že bude odpočinková zóna hojně využívána, studenti zde budou čerpat síly a také
informace, díky kterým se pak rozhodnou vykonávat odbornou praxi právě v kaplickém ENGELu.

Milá návštěva dorazila také přímo do závodu ENGEL strojírenská.
Senátor za region Českokrumlovsko Tomáš Jirsa a zástupci kaplické radnice, starosta Pavel Talíř a místostarosta
Libor Lukš se minulý týden setkali s ekonomickým ředitelem závodu Peterem Jungwirthem a šéfem personálního
oddělení Davidem Dědičem. Hlavním tématem setkání byla ekonomická situace společnosti a její aktivity v regionu.
„Jsem rád, že i v době menšího ekonomického poklesu má společnost ENGEL jasný, a hlavně funkční plán udržitelnosti výroby. Je to stabilní a silná společnost, která bez problémů zvládne i mnohem silnější krize, než je
ta očekávaná,” řekl po setkání senátor Jirsa.
„Mimo jiné bych rád pochválil vzdělávací procesy a práci učňovského střediska. To vnímám jako zásadní a nezbytnou činnost takových firem, jako je ENGEL,” doplnil politik po prohlídce závodu, která ho nadchla.

Karel Vinš

+420 380 386 736

karel.vins@engel.at

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

