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ZPRAVODAJ OBCE LOUČOVICE
www.loucovice.info
zpravodaj@loucovice.info

Výlet Senior klubu

Historie:
Vodní dílo Lipno
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PA R T N E R
ZPRAVODA JE

SDC Šumaváček přijímá
nové členy
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Vážení čtenáři...

Polovina letních prázdnin je za námi a čas se
neúprosně blíží ke startu nového školního roku
a k období, kdy plno rodičů bude opět ve stresu, aby sehnali školní výbavu pro své ratoles�.
Nicméně ještě jer spousta času si užít srpnových letních dnů a během relaxace na lehátku
si třeba přečíst náš obecní zpravodaj.

V srpnu oslaví své krásné jubileum
paní

BAJCAROVÁ PAVLA
CAISOVÁ MARTA
KORDINOVÁ ANNA
OPPOVÁ ALENKA

pan

BANDÍK JIŘÍ
FROJDA JAROSLAV
HUDEC JAN
KUBIŠ ZDENĚK
LOUKOTA JAROSLAV
MATUŠINEC BOHUMIL
SOJKA JOSEF
ŠINDELÁŘ JOSEF
ŠVEC VÁCLAV

To, že v našem zpravodaji najdete opět plno
zajímavých informací, je již pravidlem, ale rád
bych zde vypíchnul příspěvek ohledně kopané.
Jirko, ty víš a děkuju!

František Fazekas

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

Uzávěrka příštího čísla:
19. 8. 2019
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MĚSTSKÝ ÚŘAD ROZŠIŘUJE ONLINE REZERVACE SCHŮZEK NA
MATRIKU A DALŠÍ ODDĚLENÍ

O

bčany oblíbené a využívané online rezervace termínů na Městském úřadu v
Českém Krumlově se rozšiřují o další agendy.
Od 1. července 2019 přidává úřad do systému
matriku, službu Czech POINT, evidenci obyvatel a agendu živnostenského úřadu.
Vyřídit rodný list, trvalý pobyt, nebo ověřit podpis je na Městském úřadu v Českém
Krumlově zase o něco komfortnější. Klienti
si mohou od začátku července na vybraných
odděleních sjednat online schůzku na přesný
čas. Budou tak mít jistotu, že úředník v daný
termín bude připraven řešit jejich záležitosti.
„Na základě velmi dobře fungujícího

objednávkového systému pro vyřízení dopravních záležitostí, občanských průkazů a
cestovních dokladů přicházíme s novou službou rezervace termínů na dalších pracovištích
úřadu. Občané si mohou zarezervovat datum
a čas pro vyřízení svých záležitostí na matrice, zde se jedná o čtyři agendy - uzavření
manželství, narození, určení otcovství, úmrtí.
Dále si mohou vyblokovat termín na oddělení
evidence obyvatel, službě Czech POINT a na
živnostenském úřadu, zde se jedná o registraci podnikatelů a ověřování podpisů a listin,“
vyjmenovává přidané agendy tajemník měst-

ského úřadu Radim Rouče.
Rezervaci si klienti vytvoří na www.ckrumlov.
cz/schuzka, kde jsou k dispozici volné termíny na 40 dní dopředu, minimální čas pro provedení rezervace před schůzkou je 48 hodin.
Pilotně jsou nastavené k rezervaci pondělí a
středy, kde se lze objednat vždy na celou hodinu.
„Klient si vybere oddělení, termín, vyplní
kontaktní údaje a rezervuje daný čas. Obdrží
potvrzovací e-mail prostřednictvím kterého
může rezervaci spravovat, změnit datum, či
ji zcela zrušit. Úředníkovi vykonávajícímu danou agendu přijde taktéž informační e-mail a
zároveň se mu termín zapíše do kalendáře,“
vysvětluje Jan Lippl z oddělení ICT.
Objednávkový systém plánuje městský úřad
dál rozšiřovat. „Do budoucna chystáme přidat úřední dny a také další oddělení, budeme
proto rádi za případné náměty občanů, které
povedou ke zlepšení aplikace,“ dodává Radim
Rouče.
Spuštění služby je jednou z aktivit naplňování
Digitální strategie, která si klade za cíl mimo
jiné zlepšovat služby poskytované občanům.
Výhodou nového systému je také to, že nezasáhl do městského rozpočtu, neboť byl vytvořen s využitím stávajících nástrojů a licencí,
tedy bez nákladů navíc.
- MěÚ Č. Krumlov INZERCE:

Dne 22. srpna bude
Obecní knihovna
UZAVŘENA
děkujeme za pochopení.
-----------Řešení plynofikace starého sídliště
dospělo do další fáze. V poštovních
schránkách občané naleznou dotazník, který je nutný k dalšímu projektování plynofikace. Dotazník prosíme vyplňte a odevzdejte na Obecní
úřad. Děkujeme.
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ZASTUPITELSTVO

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

deným Krajským úřadem Jihočeského kraje

hrádky. Záměr byl vyvěšen od 3. 5. – 19. 5.

dne 29. 4. 2019.

2019.

ověřovatele zápisu. Stanislava Hackla, Rudolfa

Usnesení č. 85/2019

Usnesení č. 92/2019

Greschnera

účetní závěrku obce za rok 2018 s tím, že

změnu odpisového plánu ZŠ Loučovice.

Usnesení č. 82/2019

nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v
Usnesení č. 83/2019

rozsahu předložených podkladů v souladu s

program dnešního zasedání doplněný o (vlo-

§ 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích

ženo do bodu č. 6 – Různé-diskuse):

na schvalování účetních závěrek některých

•

vybraných účetních jednotek, věrný a poctivý

E.ON

Smlouva

o

přeložce

č.

obraz předmětu účetnictví a finanční situace

13014126
•

E.ON

Smlouva

o

připojení

č.

účetní jednotky.

12519230
•
•
•
•

Žádost o pronájem pozemku č.

Usnesení č. 86/2019

202/2 – Micáková zahrada

uzavření smlouvy č. 13014126 o přeložce za-

Žádost o pronájem pozemku č.

řízení distribuční soustavy s E. ON Distribuce,

325/4 – Liška zahrada

a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České

Žádost o pronájem pozemku č.

Budějovice 7, 380 01 České Budějovice, IČ

283/1 – Prázdná Lucie

28085400, výše předpokládaných nákladů na

Žádost o prodej pozemku č. 585/1 –

provedení přeložky je 501 762,-Kč.

Prázdná garáž
•

Cenové nabídky na vůz do SD

Usnesení č. 87/2019

•

Žádost o schválení změny odpisové-

uzavření smlouvy č. 12519230 o připojení k

ho plánu ZŠ Loučovice

distribuční soustavě s E. ON Distribuce, a.s. se

•

Nabídky na bankomat v obci

sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějo-

•

Rozpočtové opatření č. 4

vice 7, 380 01 České Budějovice, IČ 28085400,

•

Návrh

výše předpokládaných nákladů na provedení

prodeje

víceúčelového

přeložky je 189 000,-Kč.

vozidla AUSA
•

Žádost o pronájem pozemku 192/3

•

Žádost o finanční příspěvek na

Usnesení č. 88/2019

Dětské rybářské závody

vyvěšení záměru na pronájem pozemku p. č.

•

Žádost

o

poskytnutí

příspěvku

Usnesení č. 93/2019
vyvěšení záměru pronájmu pozemku č. 192/3
za účelem zahrádky.
Usnesení č. 94/2019
prodej víceúčelového vozidla AUSA B 200 H.
Usnesení č. 95/2019
uzavření darovací smlouvy na finanční dar s
Českým rybářským svazem MO Loučovice,
Loučovice 63,382 76, IČ: 0581204369, ve výši
8000,-Kč.
Usnesení č. 96/2019
poskytnutí finančního daru ve výši 20000,-Kč
Vltavanu Loučovice – oddíl kopané, Loučovice
308, 382 76, IČ: 05191840.
Usnesení č. 97/2019
pověřuje starostu k jednání s bankou UniCredit Bank o umístění bankomatu v obci.

283/1

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Vltavan Loučovice – oddíl kopané
Usnesení č. 89/2019
prodej části pozemku č. 585/1 v k. ú. Loučo-

•

Rozpočtové opatření č. 4.

Usnesení č. 84/2019

vice, geom. plán č. 760-13b/2019, slečně LP,

•

Cenové nabídky na nový vůz do SD.

celoroční hospodaření obce a závěrečný

Loučovice 121, kupní cena 200,-Kč/m2 bez

účet obce za rok 2018 bez výhrad ve smys-

DPH a úhrady všech nákladů spojených s pře-

lu § 17 odst. 7 písm. a) z č. 250/2000 Sb., o

vodem nemovitosti.

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Zároveň ve smyslu § 13 ODST. 1 PÍSM. B) Z.

Usnesení č. 90/2019

POZNÁMKA:

Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospoda-

pronájem pozemku č. 202/2 za účelem za-

Úplný zápis je ve smyslu ust. § 95 odst. 5 zá-

ření územních samosprávných celků a dob-

hrádky. Záměr byl vyvěšen od 3. 5. – 19. 5.

kona o obcích uložen na obecním úřadu k na-

rovolných svazků obcí, ve znění pozdějších

2019.

hlédnutí.
Obecní úřad je na požádání povinen umožnit

předpisů, přijímá opatření k nápravě chyb a
nedostatků vyplývajících ze zprávy o výsledku

Usnesení č. 91/2019

občanům nahlédnout do zápisu ze zasedání

přezkoumání hospodaření za rok 2018 prove-

pronájem pozemku č. 325/4 za účelem za-

zastupitelstva obce.
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ZMĚNA ZPŮSOBU PÉČE O VEŘEJNOU ZELEŇ V OBCI

V

ážení spoluobčané,
Obec Loučovice se rozhodla změnit způsob péče o veřejnou zeleň, především o trávníky. Jde o reakci na doporučení Ministerstva
životního prostředí, které poukazuje na to, že
sekání trávníku „na vysoko“ pomáhá lépe udržet vláhu a umožňuje biodiverzitu jak travin,
tak i živočichů. Zbytečně posekaná tráva na
velmi krátkou výšku způsobuje v dobách bez
dešťů téměř okamžité usychání a „reznutí“
celých ploch, které jsou pak zničené na celé
týdny a vypadají velmi nevzhledně.
V části obce se bude stále udržovat krátká seč,
a to především v místech využívaných k rekreaci místních občanů. V době sucha se sekání
prakticky úplně zastaví, jelikož trávy v té době
nerostou a nejsou schopné se ani rozmnožovat. Všude v obci bude užitá i tak zvaná mozaiková seč – zůstanou tam neposekané části. To
vše pomůže k obnově trávníků a větší rozmanitosti rostlin i hmyzu.

V Loučovicích máme nyní velké množství trávníků, které není potřeba sekat prakticky vůbec
– to jsou okrajové části obce či takové části,
jaké občané vůbec nevyužívají. Zde bychom
rádi „vybudovali“ tzv. květnaté pásy. Tyto části
budou oseté regionálními lučními rostlinami,
které se běžně v minulosti na loukách v obci
vyskytovaly a které dnes z obce již úplně zmizely, především vlivem celoročního sekání.
Uvědomujeme si, že reagujeme relativně pozdě, i přesto ale doufáme, že se nám naše trávníky podaří vrátit do kondice a náš záměr se
setká s pozitivním ohlasem občanů. Do dalších
let připravíme podrobný plán údržby veřejné
zeleně, kde bude stanoveno, jaká místa sekat,
jaká nesekat a jak často.

- referent životního prostředí Lucie Prázdná
a vedení obce -
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SDC ŠUMAVÁČEK PŘIJÍMÁ NOVÉ ČLENY
uspořádat jednodenní rozjezdové soustředění. Proto s přihlášením neotálejte, ať vašim
dětem neutečou začátky a ať na oslavu 30 let
našeho kroužku už něco umí.
Kromě tradičních country tanců budou děti
tančit i tance skotské, mexické, řecké, budeme se věnovat pohybové průpravě i tanečním
hrám a pro ty nejzkušenější je pak připraven
úvod do moderního square dancingu. Poté,
co se děti naučí základy, mohou jezdit i na víkendové semináře, nejprve po ČR, později i do
zahraničí.
Kroužek je určen dětem od 1. do 6, třídy, po

B

domluvě případně i starším.

arvy z posledního vysvědčení rozdaného
dětem navštěvujícím SDC Šumaváček (nebo

Scházet se budeme každý čtvrtek od 15.15 v
Více informací najdete na www.sumavacek.

chcete-li kroužek country tanců) sotva oschly

malé tělocvičně ZŠ ve Vyšším Brodě (naproti
cukrárně). Odchody upřesníme podle přihlá-

cz nebo je obdržíte na emailu prochna@cen-

a už aby člověk plánoval nový školní rok. Ten je

šených tanečníků – nejprve odcházejí nejmé-

trum.cz, případně na mobilech 604 824 110

za dveřmi a kromě řady víkendových seminářů

ně zkušení, potom mírně pokročilí a nakonec

nebo 723 669 800.

plánujeme opět otevřít přípravku pro nováčky

nejpokročilejší děti.

a pokračování pro zkušenější tanečníky z Vyš-

Začínáme hned první čtvrtek nového školního

šího Brodu, Loučovic, Lipna i z dalších míst.

roku, tedy 5. září a plánujeme hned zpočátku

- Miroslav Procházka, vedoucí kroužku -

David Svoboda, Josef Štěpánek, Ota Friedl,
Daniel Škatula
Dorost Větřní/Loučovice se umístil na 8. místě krajské I.A a za Loučovickou část pod trenérem Vlastimilem Sulzerem hráli: Vojtěch a
Jakub Matulíkovi, Robin Papaj, Tomáš Dostál,
Ondřej Šeda a ze žáků párkrát naskočili Dominik Flaška a Ben Dočekal
Muži třetím rokem udrželi krajskou I.B a děkují úžasným fanouškům za velkou podporu, výsledkem je 11. místo se skóre 54/71 s 31 body.
Áčko reprezentovali: Martin Hüttner, Jan

Beran, Michal Koutský, Lukáš Ardo, Ludvík
Sojka, Jiří Žák, Milan Somolík, Václav Dudla,
Jan Fejtek, Michal Toman, Jakub Toth, Rudolf
Karták, Josef Toth, Josef Černý, Jan Zbořil,
Miroslav Hamburg a všichni výše uvedení dorostenci. Trenér Jiří Hošek, vedoucí mužstva
Kristína Šímová
Velké poděkování patří všem rodičům dětí,
trenérům a asistentům, správci za vždy
dobře připravené hřiště a kabiny, nejvíce však VÁM našim věrným fanouškům!!!

INFO Z KOPANÉ

P

řátelé kopané, v první řadě bych čtenáře
upozornit, že máme nové webové stránky,
kde se snažíme aktuálně doplňovat výsledky a
veškeré dění okolo fotbalu. Stránky jsou www.
vltavanloucovice.cz .
Konec další úspěšné sezóny je za námi a začneme, těmi nejmenšími:
Mladší přípravka pod vedením Jaroslava Šticha nabírá prvotní zkušenosti s kopanou a
fotbalová miminka teprve začínají získávat prvotní kontakt s míčem. Přípravku reprezentují:
Alenka Štichová, Martinka Peltánová, Kačka
Pařílková, Karolínka Bondira, Petr Zábranský,
Josef Gondek, Matěj Gondek, Vojtěch Sípal,
Zdeněk Kužel a bratři Sokolové
Starší přípravka s trenérem Karlem Strakou,
skončila na pěkném pátém místě se skóre
134/99 a 41 bodů. Starší přípravku reprezentují: Klárka Součková, Dája Suchánková, Pája
Pešadíková, Josef Straka, Karel Straka, Jiří
Krotký, Šimon Vojtíšek, Jan Sedláček, Matěj
Boháč, David Bordač
Starší žáci pod taktovkou M. Hüttnera skončili na desátém místě a začínají se fotbalově
zvedat. Za žáky hrají: Nikola Pešadíková, Dominik Flaška, bratři Šramkové, Jaroslav Štich,
Vojtěch Sedláček, Tomáš Suchánek, Benjamín
Dočekal, Karel Straka, Jiří Peltán, Tomáš Ardo,
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- Jiří Hošek -

FIBRILACE SÍNÍ

ibrilace síní je jednou z nejčastějších poruch srdečního rytmu. Vyskytuje se spíše
u starších lidí a mnohdy může být náhodným
nálezem, na druhou stranu může vzniknout i
u mladých sportovců při přecenění jejich sil.
Vzhledem k tomu, že neléčená fibrilace síní s
sebou nese jistá rizika, je vhodné o této poruše něco vědět.
Pozn: Nepleťte si fibrilaci síní s fibrilací komor,
což je úplně jiná a smrtelně nebezpečná porucha srdečního rytmu.
Příčiny: Fibrilace síní vzniká narušením funkce převodní systému srdečního, což jsou
speciální srdeční buňky převádějící vzruchy
mezi srdečními buňkami. Příčinou mohou být
ischemická choroba srdeční, vady chlopní,
kardiomyopatie a porucha sinusového uzlu
známá jako sick sinus syndrom. Kromě toho
se fibrilace síní vyskytuje u lidí s neléčenou
zvýšenou funkcí štítné žlázy a při minerálovém rozvratu (odchylky koncentrace minerálů
a iontů v krvi - např. hyperkalémie tj. zvýšená
koncentrace draslíku v krvi, nebo hypokalémie
přesný opak předchozího). Mnohdy však fibrilace síní vzniká bez zjevné příčiny.
Projevy: Fibrilace síní se může projevit pocitem nepravidelného tepu, bušením srdce a při
příliš rychlé, nebo pomalé srdeční akci může
způsobit příznaky srdečního selhávání. Ve
valné většině případů však nemá fibrilace síní
žádné viditelné projevy a přijde se na ni náhodou. Při špatné přečerpávající funkci síní v
nich více stagnuje krev a mohou se zde vytvořit krevní sraženiny. Tyto sraženiny se mohou
utrhnout, z levé síně se přes levou komoru
a krkavici dostat až do mozku a tam zneprůchodní některou z cév. Celý děj tak může skončit klasickou ischemickou cévní mozkovou

příhodou CMP. Jejíž možné následky jsou
obecně dobře známy.
Diagnostika: Podezření můžeme pojmout
již při hmatání pulzu. Fibrilace síní se totiž
projevuje iregulérním neboli nepravidelným
pulzem a někdy o něco rychlejší, či pomalejší srdeční akcí. Zásadní ovšem není rychlost,
ale právě zmíněná nepravidelnost. Konečná
diagnóza se stanovuje až pomocí EKG, někdy
nestačí je jednorázové měření, ale je nutná
dlouhodobá monitorace 24hod. 72 hodinová
ve vyjímečných případech i delší. V rámci celkového vyšetření u člověka s nově zjištěnou
fibrilací síní je vhodné provést ECHO srdce, vyšetření hormonů štítné žlázy a zjistit koncentraci krevních minerálů.
Léčba: Fibrilaci síní není nutné akutně řešit,
pokud trvá neznámou dobu a srdeční akce má
normální frekvenci (mezi 60-90 údery za minutu). Při rychlé srdeční akci musíme fibrilaci
zpomalit, což se dělá různými léky, jako jsou
beta-blokátory a jiná antiarytmika. Jeli srdeční
akce příliš pomalá (mluvíme o tzv. bradyfibrilaci síní), je nutné vysadit léky zpomalující srdeční rytmus a v případě neúčinnosti tohoto
opatření je někdy potřebné implantovat nemocnému kardiostimulátor.
Po zajištění pacienta mám dvě možnosti - buď
se pokusíme fibrilaci síni odstranit (a), nebo se
rozhodneme ji ponechat (b)
a) Chceme-li se fibrilace síní zbavit a převést
ji na normální rytmus, můžeme toho mnohdy
dosáhnout podáním již výše zmíněných beta-blokátorů a jiná antiarytmik. Nejsou-li léky
dostatečně účinné, lze za určitých podmínek
provést převedení na normální rytmus pomocí elektrické kardioverze. Tento zákrok vyžaduje krátké uspání pacienta a lze jej provádět

- MUDr. Eduard Benc -
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ZDRAVÍ

F

ambulantně za monitorace. Jako invazivnější a
složitější procedura existuje tzv. diagnostická
elektrofyziologie následovaná katetrizační ablací, která se provádí na specializovaných kardiologických pracovištích. Zjednodušeně řečeno znamená lokalizaci a spálení míst v srdci,
kde vznikají a kudy se šíří chybné vzruchy.
Přístroj se do srdce zavádí tzv. endovaskulárně, tj. přes srdeční cévy z jiného místa v těle.
Ektopické vzruchy často vznikají i z plicních žil,
které jsou u některých jedinců proklatě blízko
srdeční tkáni nejsou dostatečně izolovány a fibrilace je na světě. Stejně jako u předchozího
lze tyto odizolovat a může být po starostech.
b) Pokud se odstraněná fibrilace síní opakovaně vrací, pokud zdravotní stav pacienta nedovoluje její odstranění, či pokud se tak lékař
rozhodne z jiných důvodů, je možné fibrilaci
síní ponechat. V takovém případě je jednak
nutné kontrolovat frekvenci srdeční, a druhak
podávat pacientovi léky na ředění krve jako
prevenci vzniku ischemické mozkové mrtvice.
Většinou se podává Warfarin a nově se mohou
využívat i tzv. nové antikoagulační preparáty,
jako jsou sloučeniny dabigatran (lék Pradaxa),
rivaroxaban (lék Xarelto) a apixaban (lék Eliquis). Má-li pacient užívající léky na ředění krve
plánovaný operační zákrok, převádíme jej
obvykle na krátkodobou terapii nízkomolekulárními hepariny. Při warfarinu jež je nejstarší
z dostupných antikonagulancií je nutné, aby
pacient docházel na pravidelné kontroly INR
tzn. abychom věděli jestli je dávka v terapeutickém rozmezí obvykle mezi 2-3. Problém s
warfarinem je jeho kumulace v organismu a
jeho poločas rozpadu. Na jedné straně se toho
využívá právě k nastolení správné hladiny, ale
při špatném užívání může snadno dojít k přeředění a možnému krvácení až vykrvácení!!!
Apeluji tímto na pacienty, kteří tuto léčbu mají
nastolenou, aby chodili na stanovené termíny
kontrol. U nás v ambulanci máme i POCT přístroje, kterým na vyhodnocení stačí pouhá
kapka krve, a během pár minut víme výsledek
a můžeme dávkování upravit. Při dlouhodobé nemožnosti udržet INR v terapeutickém
okně odesílame pacienta ke kardiologovi,
který může předepsat výše zmíněné NOAC,
u kterých není nutné hladiny INR stanovovat.
Bohužel jsou tyto nové léky zatím poměrně drahé a pojišťovny jejich preskripci zatím
praktickým lékařům neuvolnili.

PEČUJME O SVÉ BLÍZKÉ - DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ

O

d 1. června 2018 začala platit nová dávka ze systému nemocenského pojištění tzv. dlouhodobé ošetřovné.
Opatření je koncipováno jako pokrytí doby,
která následuje po propuštění z nemocnice
např. po vážném úrazu nebo nemoci. Dlouhodobé ošetřovné zahrnuje možnost čerpání
až 90 kalendářních dní pracovního volna s
náhradou příjmů ve výši 60 % denního vyměřovacího základu. Ze zahraničních zkušeností
vyplývá, že je to právě kombinace ochrany
pracovního místa a náhrady příjmů, která
je pro podporu pečujících zásadní. V některých případech se ten, kdo potřebuje péči,
uzdraví, v jiných bude třeba se o něj starat i
nadále a rodina se musí rozhodnout, jak tuto
péči zajistí. Dlouhodobé ošetřovné poskytuje
prostor i pro to, aby se rodina mohla na takovou alternativu připravit a například požádat
o příspěvek na péči.
Nová dávka je poskytována nemocensky pojištěné osobě, tedy zaměstnanci, nebo osobě
samostatně výdělečně činně, která nemůže
vykonávat činnost z důvodu péče o osobu,
která ji vyžaduje, v domácím prostředí. V
návrhu zákona je také vymezen poměrně
široký okruh oprávněných osob, kterým při
splnění stanovených podmínek může nárok
na tuto dávku vzniknout. Hlavním důvodem
pro stanovení tak širokého okruhu osob je
umožnit dané rodině se co nejvíce svobodně rozhodnout o tom, kdo z rodiny a jak se
bude o opečovávaného starat. K možnosti
zabezpečit péči v rámci rodiny má přispět též
možnost střídání v poskytování péče s jiným
členem rodiny. Tato úprava podporuje nejen
pečující osoby samotné, ale i posilování mezigeneračních vazeb v rámci rodiny. Domácí
péče o nemohoucí jako taková pak výrazně
přispívá ke kvalitě života osob, o které se
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rodina stará.
V zákoníku práce se v souvislosti s dlouhodobým ošetřovným zaměstnavateli stanoví
povinnost omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé
péče a povinnost zařadit zaměstnance po
skončení poskytování této péče na jeho původní práci a pracoviště. V době poskytování dlouhodobé péče zaměstnanci nesmí být
dána výpověď a doba poskytování dlouhodobého ošetřovného se pro účely dovolené
navrhuje posuzovat jako výkon práce.
Novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony, které tuto dávku
zavádějí, byla 8. února 2017 schválena vládou ČR.
Nejčastější otázky a odpovědi:
1) Za jakých podmínek budu moct o dlouhodobé ošetřovné žádat?
Nárok na dlouhodobé ošetřovné (dávku
po dobu péče) bude mít pojištěnec nemocenského pojištění, který z důvodu péče o
osobu vyžadující poskytování dlouhodobé
ošetřovatelské péče v domácím prostředí nemůže vykonávat žádné zaměstnání, jde-li o
zaměstnance, nebo nemůže osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, jde-li o
osobu samostatně výdělečně činnou.
2) Po jakou dobu bude možné pečovat o blízkou/závislou osobu?
Nárok na dlouhodobé ošetřovné bude mít
pečující osoba po dobu až 90 dnů v témže
případě ošetřování.
3) Kdo bude rozhodovat o tom, že je třeba
celodenně pečovat?
O potřebě celodenní péče bude rozhodovat
ošetřující lékař lůžkového zařízení. Nárok na
dlouhodobé ošetřovné bude vznikat v případě, trvala-li hospitalizace osoby závislé na

péči alespoň 7 dní, a bude-li zdravotní stav
této osoby vyžadovat dlouhodobou péči alespoň 30 kalendářních dnů.
4) Jaké doklady budou pro žádost o dlouhodobé ošetřovné potřebné a komu je pečující
osoba doloží?
Na předepsaném tiskopise bude třeba předložit vyplněnou žádost a k ní připojit tiskopis,
který vydal ošetřující lékař lůžkového zařízení o potřebě poskytování dlouhodobé péče,
a zároveň připojen písemný souhlas ošetřované osoby, aby o ní pečovala osoba žádající
o dlouhodobé ošetřovné. Tato žádost bude
zaměstnavatelem odeslána na okresní (Pražskou) správu sociálního zabezpečení.
5) Bude zaměstnavatel povinen mě po dobu
péče uvolnit?
Ano. Ochrana pracovního místa po dobu
čerpání dlouhodobého ošetřovného bude
odpovídat ochraně zaměstnance v případě
krátkodobé pracovní neschopnosti.
6) Mohu čerpat při péči nějakou jinou dávku?
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství a
otcovskou má přednost před nárokem na
dlouhodobé ošetřovné. Pokud ošetřující osoba bude poskytovat ošetřovatelskou péči i
v době uznání pracovní neschopnosti nebo
potřeby ošetřování (péče) o jinou osobu, má
dlouhodobé ošetřovné přednost před nemocenským a ošetřovným. Na dávky státní sociální podpory, dávky pěstounské péče, pomoc
v hmotné nouzi a další, nemá dlouhodobé
ošetřovné vliv.
7) Co je nutné udělat, když potřeba péče pomine?
Pokud potřeba ošetřování pominula, rozhodne ošetřující lékař o ukončení potřeby ošetřovatelské péče. Toto rozhodnutí se bude
odesílat na okresní (Pražskou) správu sociálního zabezpečení. Zaměstnanec oznámí tuto
skutečnost svému zaměstnavateli a nastupuje zpět na své pracovní místo.
8) Bude možné se při pečování střídat s nějakým jiným z rodiny?
Ano. V průběhu 90 dnů nároku na dlouhodobé ošetřovné bude možné se střídat v péči
bez omezení, avšak vždy pouze po celých
dnech. Nebude možné se tedy vystřídat v
rámci jednoho dne. Za dobu, po kterou nebude osoba, které je poskytováno dlouhodobé
ošetřovné, pečovat o osobu vyžadující dlouhodobou péči (např. v případě hospitalizace
ošetřované osoby), jí však dlouhodobé ošetřovné nenáleží.
- Ministerstvo práce a sociálních věcí -

INZERCE:
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RELAXAČNÍ MANDALA
– slovo mandala pochází ze staroindického obřadního jazyka
sanskrtu, znamená kruh, oblouk, magický oblouk.
Před kreslením si na chvilku sedněte, zavřete oči a v duchu se zeptejte sami sebe
„jak mi je?“ Pocit nechte přejít přes ruku do barev. Barvy vybírejte tak, jak vám
přijdou pod ruku. Nepřemýšlejte, zda se k sobě hodí, zda se vám barvy líbí apod.
Pamatujte, že nejde o výsledek, ale o tvoření! Při kreslení mandal platí jedno
pravidlo: Čím více se budete snažit, tím to bude horší a tím méně budete se svým
výsledkem spokojeni  Tak s chutí do vybarvování!
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A. Gondeková

DĚTSKÝ KOUTEK

1.

nejlepší přítel člověka

2. část těla pod hlavou
3. skákající živočich

4. školní předmět

f

5. poražený kmen

á

6. nejtěžší had světa

Domaluj zvířátka a vybarvi.

7. pokrývka hlavy

h

8. svazek papírů
9. oblečení na spaní

Přesmyčky – domácí zvířata

Eps
kávra rapse čkako
zekol voce kazo keřu

Jakou
nechala
Poznáš
zvířecí

stopu
slepice?
i další
stopy?

(kůň, pes, zajíc, slepice)

Tajenka:
………. Jsou, to je prima,
Není škola, žádná dřina.
Bazén, sranda, dobré pití,
Je to fajn, když slunce svítí!

Na dvoře je pěkná mela.
Kohout zaspal, už je den!
Kokrhat měl jako včera,
před kurník je vyveden.

Spoj čáru a kohouta
si vybarvi.

Celé hejno slepic kdáká
na ko – ko – ko kohouta.
Kde je tvoje
ky – ky – ry – ký?

Za trest půjdeš do kouta!

Jak je to správně?
Na nos mi sedla mouka.
Pec štěká na celou ves.
Večer kuňkají hlasitě báby.
V jablíčku se vrtí nerv.
www.alenagondekova.cz
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HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
Jednodenní autobusový výlet pro seniory
Termín: 19. 9. 2019 (čtvrtek)
Odjezd: v 7.00 hod od Obecního úřadu Loučovice (6.30 hod sraz v Senior klubu – výběr poplatku)
Návrat: cca 17 - 18 hodin
Účastnický poplatek: 230,-Kč (vstupné celkem)
Navštívíme zámek Hluboká nad Vltavou, jejž vybudoval
koncem 15. století Vilém z Pernštejna. Majitelem hradu
se později stal král Ferdinand I. Habsburský, který jej
prodal roku 1562. Tak přešla Hluboká do majetku pánů z
Jindřichova Hradce, kteří jej přestavili na renesanční
zámek. O století později zakoupil panství Hluboké Jan
Adolf I. z rodu Schwarzenberků, zakladatel jihočeské
větve rodu, která zde sídlila po téměř tři století. Z
iniciativy knížete Adama Františka byl zámek počátkem
18. století přestavěn v barokním slohu podle plánů
stavitele Pavla Ignáce Bayera a jeho následovníka
Antonína Erharda Martinelliho. Ve třicátých letech 19.
století se rozhodl kníže Jan Adolf II. Hlubokou od základu strhnout a vybudovat nový zámek v romantickém stylu.
Nové budovy, které stojí dodnes, byly postaveny ve stylu tudorovské gotiky podle vzoru anglického královského
zámku Windsor. Náročné exteriéry a interiéry byly dokončeny až v roce 1871. Zámek je obklopen anglickým
parkem se sochařskou výzdobou. Shlédneme interiér zámku - trasu nazvanou Reprezentační pokoje.
Po prohlídce zámku cca 11.00 hod následuje individuální prohlídka zámecké zahrady či města Hluboká nad
Vltavou, sraz u autobusu v 12.15 hod, poté bude následovat přesun a společné poobědvání v nedaleké
restauraci Kuki. Stravu si hradí každý účastník sám, polední menu včetně polévky 129,-Kč.

Od 14.00 hod budeme pokračovat na společnou prohlídku ZOO Ohrada a Lovecký zámek.
Lovecký zámek byl postaven roku 1842 pro Schwarzenbergy a měl se
využívat k loveckým slavnostem a k pořádání honů. Od poloviny 19. století
zde bylo umístěno Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství, kde si v
současnosti prohlédneme mnoho vycpaných zvířat, zbraní a loveckých
trofejí. Jde o nejstarší muzeum tohoto druhu na světě. Mezi unikátními
exponáty najdeme například jelení trofej s parožím šestadvacateráka, který
byl uloven roku 1730. Z dalších expozic se dozvíme o životě v lese, o těžbě
dřeva a rybníkářství.
Následuje odjezd směr Loučovice cca v 16.30 hod.
Zájemci se mohou přihlásit k účasti na výlet na Obecním úřadě Loučovice, vhozením přihlášky do poštovní
schránky Senior klubu v přízemí budovy čp. 51.
Organizační zajištění a dotazy:
Mgr. Pavla Vachová tel: 601 349 663 (v pracovní dny v době od 8 – 10 hodin) nebo
pecovatelky@loucovice.info
Přihlášky budou přijímány do 31. 8. 2019 nebo do naplnění kapacity autobusu.
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e-mail:

SENIOR KLUB LOUČOVICE
HARMONOGRAM - ZÁŘÍ 2019
5. 9. 2019

Senior klub otevřen v době od 14.00 – 16.00 hod

19. 9. 2019

Jednodenní autobusový zájezd pro seniory (Hluboká nad Vltavou) sraz v 6.30 hod v Senior klubu

(čtvrtek)
(čtvrtek)

(v době od 6.30 do 7.00 hod bude probíhat výběr účastnického poplatku ve výši 230,-Kč)

26. 9. 2019
(čtvrtek)

Senior klub otevřen v době od 14.00 – 16.00 hod

KARENČNÍ DOBA JE ZRUŠENA

K

arenční doba je od 1. 7. definitivně zrušena. Nově budou propláceny i první 3 dny

občanům,“ řekla ministryně práce a sociálních

dočasného pracovní neschopnosti (DPN). Za-

Zrušení karenční doby bude mít pozitivní do-

městnanci tak nebudou muset přecházet nemoc nebo si plýtvat dovolenou, aby se mohli

věcí Jana Maláčová.
pad na příjmy nemocných, a to jak těch, kteří
byli v DPN 1–3 dny (těch bylo v posledních 3

uzdravit. Vláda tak splnila jeden z klíčových

letech v průměru kolem 70 tisíc ročně), tak i

bodů svého programového prohlášení.

těch, kteří byli v pracovní neschopnosti déle

„Dnes končí platnost karenční doby, kterou

(těch bylo v roce 2018 přibližně 1,7 milionu

pravicová vláda navzdory doporučení lékařů

ročně).

před 10 lety protlačila do zákona. Toto opatře-

Po zrušení karenční doby si tak díky získané

ní považuji za trestání zaměstnanců za nemoc

náhradě mzdy za první 3 dny nemoci zaměst-

v podobě neproplácení prvních 3 dnů nemo-

nanci v těchto mzdových kategorií polepší ná-

ci. Bylo to nespravedlivé, nefunkční a zdraví

sledovně:

ohrožující opatření, které všechny nemocné

•

považovalo za simulanty. Jsem ráda, že se
ČSSD podařilo karenční dobu zrušit, a splnit
tak také jeden z našich největších závazků vůči

Zaměstnanec s minimální mzdou: o 995

•

Zaměstnanec s průměrnou mzdou: o 2
420 Kč

Ačkoliv v současné době již řada zaměstnavatelů poskytuje zaměstnancům tzv. sick days, je
nutné si uvědomit, že tento trend zdaleka nepokrývá všechny zaměstnance a také je nerovnoměrně distribuován mezi jednotlivými typy
práce, čímž přispívá k rozevírání nůžek mezi
kvalitnějšími typy práce v jednotlivých odvětvích. Společností poskytujících sick days je v
ČR dle aktuálního průzkumu dle společnosti Edenred 43,4 %. Zaměstnanci pracující ve
zbývajících 56,6 % firmách tak od 1. července
2019 získají obdobu tohoto benefitu.

Kč
•

Zaměstnanec s hrubou mzdou ve výši 20
000 Kč: o 1491 Kč

- Ministerstvo práce a sociálních věcí -
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HISTORIE

VODNÍ DÍLO LIPNO DÍL 6. – ROK 1954 AŽ ČERVEN ROKU 1955

P

rvní polovina roku 1954 je nejméně dokumentačně zachycena v celé historii lipenské stavby. Zatímco v letech 1952 a 1953 se
rozhlas i noviny předháněly v líčení úspěchů a
v plnění socialistických závazků, to v první polovině roku 1954 jako by stavby na Lipně vůbec nebylo. Nenapravil to ani Vladimír Michal
ve své knize „Tady začíná moře.“ Co se tehdy
dělo? Důvodů neplnění plánu stavby Lipna
bylo několik. Především plán výstavby vůbec
nepočítal se šumavskou zimou. A ta se ukázala
v roce 1954 ve své plné krutosti. Mráz, spousta sněhu a fujavice. Po smrti Stalina a Gottwalda došlo přece jen k částečnému uvolnění
poměrů. Byly již vyčerpány rezervy pracovníků lipenské přehrady a elektrárny. Došel přísun kulaků, živnostníků, intelektuálů a dalších
„protisocialistických živlů.“ Objevily se i technické problémy stavby, jako tekuté písky nebo
„špatná skála.“ Stavba také přecházela od lopat a krumpáčů k mechanizaci a k odborným
pracím, pro které však byl kritický nedostatek
pracovníků. Toto vše dohromady bylo příčinou
neplnění. Byly i prosté a všední potíže, jako
například kvality gumových plášťů pro minéry,
kdy po týdnu používání promoknou a jsou více
na obtíž, než aby sloužily. U obou tlačných šachet nestačilo vzduchové potrubí dodávat dostatek vzduchu. A jaké byly výdělky na počátku
roku 1954? Řadoví pracovníci vydělávali čtyři
až pět korun za hodinu, betonáři osm korun,
kesonáři až patnáct a nejvíc - až osmnáct korun za hodinu brali minéři a barabové v podzemí. Byly to velké peníze, vždyť průměrná mzda
v Československu byla v té době 730 korun při
200 hodinové pracovní době za měsíc.
O situaci na stavbě vypovídá i článek Jihočeské pravdy z 15. června, kde se mimo jiné píše:
„...mladí lidé, kteří si neváží dobrého výdělku, a aby se neudřeli, dávají přednost hraní
karet na ubytovnách či ﬂámování.“ Také při
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hodnocení roku 1954 jsem si přečetl: „Máme-li být upřímní, musíme přiznat, že se nám
mnohdy ze všeho točila hlava. Nedostatků
byla celá hora, ať se začalo z toho či druhého konce. Špatná pracovní morálka, absence,
nepořádky ve mzdách, obezličky vedoucích
pracovníků, alkoholismus, špatná organizace
práce.“
Ve středu 9. června 1954 usadil Alois Voráček
na pevnou skálu keson číslo tři. Jako kesonář
pracoval již v roce 1905 při stavbě Čechova
mostu v Praze. Jak sem se dočetl, nejhorší
situace byla na kesonu číslo čtyři, kde pracují většinou bývalí administrativní pracovníci,
u kterých se objevovala kesonová nemoc,
které Voráček říkal „presák“, kdy několik hodin jsou plíce a celé tělo jakoby v presu. Pod
Voráčkovým dohledem proběhly kesonovací
práce bez vážnější nehody a z Lipna odešel
téměř sedmdesátiletý Alois Voráček ještě na
stavbu vyrovnávací přehrady u Kamýku. Svaz
umělců v létě 1954 rozhodl, že na Lipno vyšle
malíře a sochaře, aby na místě zachytili hrdiny
a hrdinství budovatelů. Byla mezi nimi i akademická sochařka Věra Merhautová, která modelovala hlavu bagristy Standy Kofroně. Jeho
hliněná hlava vážila dvanáct kilo a sochařka za
bagristou běhala po stavbě, aby dokončila své
dílo. Standa Kofroň o ní říkal: „Můj stín je tady
zas.“ První prací umělců byl velký transparent
„Vítáme vás na jihočeské stavbě socialismu,“
který umístili na nádraží. Když poskytla naše
vláda azyl Řekům, dva z nich přijeli i na lipenskou stavbu. Mládenci to byli pěkní, osmahlí,
pohlední a jak se ukázalo, také sexuálně pilní.
Netrvalo dlouho a do ordinace doktora Poláka
na Lipně přicházely ženy se zjevnými příznaky pohlavní choroby. Doktor Polák neuvěřil
jejich vysvětlování, že si sedly na nakažené
záchodové prkénko, ale potřeboval zjistit šiřitele nákazy. Musely tedy s pravdou ven. Tak
nenápadně, jak se Řekové na Lipně ukázali,

tak i nenápadně se z Lipna také ztratili.
Tlačná kolmá šachta číslo jedna byla proražena do úrovně podzemí 15. října 1954 a dvojka přesně o měsíc později. Půldruhého roku
hloubili dvě obří studně, o jakých se žádnému
studnaři ani nesnilo. Centimetry se měnily v
metry, metry v desítky metrů a tuneláři dělali
jako by se chtěli zastavit až u protinožců. Na
počátku prosince 1954 se schylovalo k propojení obou tlačných šachet na dně budoucí
strojovny v podzemí elektrárny. Tuhle první
prorážku na Lipně naplno prožíval mistr Karel
Tomanec z jedničky: „Že by teď, když už jsou
na dně, měla dvojka prokopat spojovací tunel
dřív k jedničce, než jednička k dvojce? Tak to
tedy ne! Máme před sebou ještě čtyři metry a
20 centimetrů.“ Klabouchova parta z jedničky
odstřelila svou nálož a dvojka odstřelila také.
Stěna mezi oběma šachtami se ztenčila. Útroby obou tlačných šachet se naplnily kouřem od
střeliva. V takovém prostředí se nedá pracovat. Po odstřelu bývají minéři vždy na povrchu
a čekají, až se to dole pročistí. Ale tentokrát
chlapi z jedničky nasedají do železného okovu
a ujíždějí do podzemí. Už aby byli na dně, aby
dvojka neprohlédla jejich úmysl. Parťák Klabouch bere vrtačku a spouští ji. Metr, dva, tři
metry ve skále a konce stále není. „Ježíšmarjá,
kluci, jsme tam!“ Vrták nakoukl z jedničky do
dvojky. Vodorovná štola byla proražena. „Honem zpátky!“ zazněl Tomancův hlas. „Prorážka je naše a vrták musí být taky! Co kdyby teď
dvojkaři čekali na druhé straně a vtáhli k sobě
vrták soupeře.“
Tuneláři si na tradici potrpí. Necháš-li si sebrat vítězný vrták protivníkem je po slávě a po
vítězství. „Všechno dobře dopadlo. Prorážka
byla naše a vrták byl také náš,“ hrdě i po letech vzpomíná Karel Tomanec. Když z dvojky
vyjedou minéři parťáka Štefana Koszegiho,
ve svých gumových oblecích a námořnických
kloboucích, tak se vymračují. Vždyť prohráli „o
vrták“ a prorážka jim utekla o fous

Silvestr 1954 ještě neskončil a už v pět hodin
ráno elektrikář František Rajs nasvítil reﬂektory nad kesony a ostrá záře se rozlila nad Vltavou a po okolních zasněžených stráních. I o
Vánocích 1954 bojovali s řekou, jejíž hladina
se zvedla o tři metry a neustále kupila nové
a nové hradby ledových ker. Ve dne i v noci
odstřelovali kesonáři led a teprve po čtyřech
stovkách náloží se uvolnila vodě cesta. A tak
Nový rok 1955 v šest ráno mohli kesonáři opět
sestoupit do kesonů na vltavské dno. Mistr Jiří
Grosiár bilancuje i plánuje najednou: „Šest
kesonů jsme už zapustili do vltavského dna a
do zimy 1955 spustíme další čtyři zvony.“ Jiří
Grosiár pracoval před příchodem na Lipno čtyři roky na Slapech a tak ví, že kesonáři neznají
ani Silvestr ani Nový rok.
15. března 1954 se začalo pracovat na šikmém
tunelu. Práce podobného druhu se dosud
ve střední Evropě nedělala, neboť prorážet
šachtu v úhlu 45 stupňů je tvrdý oříšek. Při
prorážení počáteční vrstvy bylo nutno vyztužit
skálu „kapnami,“ což byla dřevěná výztuha a
před každým odstřelem bylo nutno stěhovat i
veškeré zařízení, aby se nepoškodilo. Aby bylo
zabráněno zatopení šikmého tunelu, musela nepřetržitě pracovat vzduchová čerpadla,
která vysávala vodu. V pondělí 28. února 1955
kolem patnácté hodiny prorazila parta mistra
Hrádka otvor mezi šikmým tunelem a tlačnými
šachtami. K dokončení prorážky pomohli také
minéři z podzemí, kteří se snažili již ze soboty na neděli uskutečnit spojení obou prostor.
Definitivně byla směrová štola šikmého tu-

nelu, o profilu přes deset čtverečních metrů,
dokončena 25. března 1955. Přesného spojení
bylo dosaženo zásluhou geometra stavby ing.
V. Svobody. Při vrtání na plných výlomech narazila korunka vrtáku Štefana Zimy nebo Vasila
Šokyry na neodpálenou nálož v jejich starším
vrtu. Nálož vybuchla a připravila oba zkušené
minéry o život. Tělo Vasila Sokyry bylo zcela
rozbité. Štefanovi Zimovi výbuch utrhl nohu,
ale než přišla pomoc, vykrvácel. Smůla provázela jednoho z nich až k hrobu. Při převozu
mrtvého na Slovensko se vagón s rakví zatoulal a pohřeb opozdil. Tak se stalo, že delegace
kamarádů mrtvého se vrátila ze Slovenska,
aniž by mohla svého kamaráda doprovodit na
hřbitov.
VELKÝ DEN
Pod tímto nadpisem byla líčena návštěva tehdejšího prezidenta Antonína Zápotockého
takto: „Bylo to 11. června. To byl den, který
rozhodl o dalším vývoji naší stavby. V tento
den naší stavbu navštívil prezident republiky
Antonín Zápotocký. Promluvil k pracujícím,
prohlédl si celou stavbu a besedoval s nejlepšími pracovníky. Při návratu si vezl na Hrad

příslib pracujících, že splní vládní termín dokončení stavby. Veliký den návštěvy toho,
kterého máme tolik rádi, znamenal opravdový přelom a skoncování se vším špatným. Na
počest návštěvy prezidenta bylo uzavřeno
mnoho závazků zaměřených na včasné splnění našich velkých úkolů. A to byl počátek
nového života lipenské stavby, života daleko
plodnějšího a radostnějšího.“ Taková to byla
doba a doufám, že ani autor nevěřil, že po návštěvě prezidenta se na stavbě přestane pít a
začne se plnit plán. Aby vše vypadalo důvěryhodně a aby se mohl prokázat vliv soudruha
prezidenta, byl na třetí čtvrtletí 1955 změněn
plán, tedy snížen, a plnění takto Josefem Petrem zhodnoceno: „Vliv návštěvy soudruha
prezidenta se projevil i na plnění plánu celého
třetího čtvrtletí, kdy jsme jej splnili na 108,4
%. Tento úspěch se projevil poprvé v dějinách
stavby. Je samozřejmé, že zdaleka nebyly odstraněny všechny nedostatky, že je stále vysoké procento absence, a že jméno stavby Lipno
je často proslovováno ve spojení s alkoholem.
Přesto však byl, po zvážení všech ukazatelů
a okolností, náš podnik vyznamenán za třetí
čtvrtletí Rudým praporem.“
Zdroj: František Schusser - 40 let elektrárny
a vodního díla Lipno
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Začátek léta patří v kaplickém ENGELu již tradičně dětem. Ty se letos mohly těšit jak
na oblíbený dětský den pořádaný v areálu závodu, tak na akci pořádanou v Městském parku Kaplice, na které se ENGEL spolupodílel. Novinkou tohoto léta byla účast zaměstnanců firmy na pátém ročníku Římovského běhu pro úsměv, který podporuje rodiny pečující
o handicapované dítě. Akce byla věnována šestnáctileté Báře z Českých Budějovic, čtyřletému Martínkovi ze Střížova a šestileté Karolínce z Borotína u Tábora.
Zaměstnanci ENGELu se jednak zúčastnili samotné akce, a navíc děti i finančně podpořili. V závodě bylo z prodeje kávy vybráno celkem 18 000,- Kč, které zástupci společnosti
formou šeku osobně předali dětem. Díky účasti mnoha běžců se pak celkový výtěžek
pro každé dítě vyšplhal na 60 000,- Kč.
Děkujeme všem, kteří se na sbírce podíleli a dětem přejeme krásné prázdniny.

Máš chuť se k nám připojit?

Stav se u nás, zašli životopis nebo zavolej na naše personální oddělení. Těšíme se na setkání!

Karel Vinš

+420 380 386 736

karel.vins@engel.at

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

