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

Novinky z Jakobínky

Kino club
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PA R T N E R
ZPRAVODA JE

Okénko občana

Vážení čtenáři...
Letní prázdniny jsou deﬁni�vně za námi a pomalu si musíme zvykat na nový řád všedního
života, obzvláště pak � školou povinní. A protože skončila i letní pauza našeho Kino clubu,
tak bych vás rád pozval na 13. září, kdy opět
promítáme. Velkou novinkou pro tuto sezónu je
to, že oba dva ﬁlmy, které měsíčně uvádíme, se
budou promítat v jeden den a to vždy v pátek.

V září oslaví své krásné jubileum
paní

ANDERLOVÁ ROZÁRIE
BARTYZALOVÁ MARIE
ČERNÁ MARIE
HOŠKOVÁ TERESA
KNÖSELOVÁ VĚRA
NODESOVÁ MAGDALENA
RONGEOVÁ RŮŽENA
STRYCHOVÁ BLAŽENA
ŠTUBNEROVÁ JIŘINA
ZADÁKOVÁ JITKA

pan

ANDERL FRANTIŠEK
KORYŤÁK FRANTIŠEK
LIŠKA JAN
ŠVIHÁLEK JAROMÍR

Novinkou v našem zpravodaji je i rubrika „Okénko občana,“ kde vám různé prak�cké otázky ze
života zodpoví paní Zuzana Mikešová, které
�mto velice děkuji za inicia�vu. Zároveň můžete na náš email posílat návrhy témat, která by
vás zajímala.
Věřím, že i přes hek�čnost září si najdete čas
přečíst náš zpravodaj a zkrá�t si tak například
stále se prodlužující večery.

František Fazekas

Všem výše uvedeným přejeme vše nejlepší, plno životních
radostí a mnoho dalších let spokojeného života.
Uzávěrka příštího čísla:
20. 9. 2019
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KRAJ UVOLNIL PRO ŽÁKY, KTEŘÍ BY SE Z EKONOMICKÝCH DŮVODŮ
NEMOHLI ZÚČASTNIT LYŽAŘSKÉHO KURZU, TÉMĚŘ 9 MILIONŮ

16. září 2019. Tímto datem startuje Dotační
program Jihočeského kraje Podpora lyžařských výcvikových kurzů pro školní rok 2019
až 2020. Jeho cílem je finančně podpořit žáky
středních škol zřizovaných krajem, kteří by se
z ekonomických důvodů nemohli zúčastnit lyžařského výcviku. Potvrdila to hejtmanka Ivana Stráská.
Pro uvedené období má kraj uvolněnou částku téměř devět milionů korun. Výše finančního příspěvku pro jednoho žáka činí maximálně pět tisíc. Se žádostmi se mohou školy
obracet na kraj do 25. října 2019 do 12 hodin.

„Dalším aspektem, proč považujeme za důležitou účast všech dětí na lyžařských kurzech, je
rovina sociální. Absence na podobných akcích,
se totiž může neblaze promítnout do fungování kolektivu třídy, který se tu, jak ostatně známe všichni z našich mladých let, má utužovat.
Nikoli z něj někoho selektovat. A kurz je navíc i
součástí učebních osnov,“ připomněla Stráská.
Dotaci lze využít na dopravu, ubytování či skipasy
Pravidla dotačního programu upřesnil náměstek hejtmanky Pavel Hroch: „Finanční podpora
je určena pro žáky středních škol zřizovaných
Jihočeským krajem. Jedenkrát na něj budou

Milí současní i bývalí členové
Šumaváčku!
Řada z Vás se mi již ozvala s
tím, že se chystají na oslavu
Šumaváčkových třicátin. Pokud
někdo z Vás ještě nedostal papírovou pozvánku a podrobné
informace, ozvěte se mi na
email prochna@centrum.cz
nebo na telefon 604 824 110.
Míra Procházka
www.sumavacek.cz

mít nárok středoškoláci a dvakrát, v rámci povinné školní docházky, žáci osmiletých
gymnázií. Žádat o ni může zákonný zástupce
žáka, případně sám zletilý žák u ředitele školy.
V jeho kompetenci je pak finální přidělení příslušné částky.“
Dotaci lze pak využít na dopravu na lyžařský
kurz v případě použití veřejných dopravních
prostředků, ubytování, stravu, skipasy, zapůjčení lyžařského vybavení a seřízení lyží.

- Jihočeský kraj -

Dne 12. a 26. září bude
Obecní knihovna z důvodu školení
UZAVŘENA
děkujeme za pochopení.
-----------Vážení občané, dne 16. 9. 2019
od 17 hodin se v sále Kulturního
domu v Loučovicích uskuteční
informativní schůzka ohledně plynofikace starého sídliště.
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KOPANÁ

INFO ZE HŘIŠTĚ

ROZPIS ZÁPASŮ
I. B TŘÍDA sk. A MUŽI
31.8. 14:00
7.9. 17:00
14.9. 14:00
22.9. 16:30
29.9. 14:00

Zlatá Koruna
Dolní Dvořiště
Trhové Sviny
Hrdějovice
Boršov n. Vltavou

doma
venku
doma
venku
doma

Mladší přípravka
2.9. 17:00
2.9. 19:00
6.9. 18:00
6.9. 19:00
9.9. 17:00
22.9. 10:00

Dolní Dvořiště +
Horní Dvořiště
Křemže + Holubov
Vyšší Brod
Český Krumlov
Frymburk + Lipno
Kaplice

22.9. 11:00

Větřní

doma
doma
venku ČK
venku ČK
doma
venku
Kaplice
venku
Kaplice

Starší přípravka
30.8. 17:00
11.9. 17:00
13.9. 17:00
21.9. 10:00
27.9. 17:00

Horní Planá +
Černá nad Vltavou
Vyšší Brod
Frymburk + Lipno
Křemže + Holubov
Malonty

venku
venku
doma
venku
doma

Žáci
1.9. 14:00
7.9. 10:00
11.9. 17:00
15.9. 14:00
21.9. 10:00
29.9. 14:00

Vyšší Brod +
Horní Dvořiště
Velešín
Český Krumlov B
Malonty
Dolní Dvořiště
Horní Planá

doma
venku
doma
doma
venku
doma

Dorost
1.9. 10:00

Hrdějovice

8.9. 10:00
15.9. 10:00

Dobrá Voda
Hluboká nad
Vltavou
Kaplice +
Vyšší Brod
Trhové Sviny

21.9. 10:00
29.9. 10:00

doma
Loučovice
venku
doma
Loučovice
venku
Kaplice
doma
Loučovice

HLEDÁME TRENÉRA MLÁDEŽE
MLADÍCI, HRÁČI, TÁTOVÉ, DĚDOVÉ,
NEBOJTE SE TOHO!
POTŘEBUJEME FOTBALOVÉHO TÁTU!
Kontakt: Předseda oddílu Jiří Hošek
+420 731 566 212

PROSBA
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás požádali o zapůjčení
jakéhokoli materiálu ohledně loučovického
fotbalu od historie po současnost (fotky,
kroniky, zápisky, úryvky z novin apod.), který
nám pomůže sestavit co nejkompletnější
historii místního oddílu.
Materiály můžete nosit na hřiště či na obecní
úřad, kontaktní osoba Lucie Prázdná, případně
posílat na email info@vltavanloucovice.cz
Mnohokrát děkujeme.

Tiskové chyby a změna rozpisu vyhrazena. Aktuální informace najdete vždy na webu www.vltavanloucovice.cz
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V DOLNÍ VLTAVICI VYSTOUPÍ NAD HLADINU LIPNA
ZATOPENÁ OBEC

nahraný zvuk původního zvonu a varhan, které byly z dolnovltavického kostela odvezeny
před jeho odstřelením a dnes dělají radost jinde, v Sušici a Vlachově Březí.
Vedle unikátní podívané bude mít tento den i
klíčový význam pro bývalé obyvatele obce. Ze
stovek lidí jich stále žijí desítky, většinou v Německu nebo Rakousku. Celá akce také upozorní na problém, který je teď trápí. Hledají místo
pro svůj „poklad“...archiv, umístěný nyní ve
sklepě Městského úřadu v Aigen-Schlägl, který vznikl po sloučení obou obcí 1.května 2015.

P

řípravy na akci, kdy ze dna Lipna vystoupí,
za pomoci 3D světelné show, na hladinu zaniklá a následně zatopená obec Dolní Vltavic,e
jdou do finále. 21.září vznikne v Dolní Vltavici
největší vodní stěna v ČR a vznikne obraz o
velikostí 50x20 metrů. Organizátor celé akce
spolek Dolní Vltavice žije nyní hledá dolnovltavické rodáky.
Největší vodní stěna v České republice vznikne
21. září v obci Dolní Vltavice u Černé v Pošumaví. Při světelné 3D show, kdy vystoupí ze
dna Lipna 60 let zatopená obec, vznikne obraz
o velikosti až 50x20 metrů. Půjde o špičkovou multimediální show, kdy světelné efekty
specializované firmy vytvoří na hladině dnes
zatopené domy i kostel. Celá show bude trvat zhruba 20 minut. „Plátnem pro obraz se
stávají kapky vody, které dokáží vykouzlit
holografický efekt. Jedná se o velmi efektní
technologii. Celá show bude vystavěna na
základě reálných 3D modelů původní obce.
V show zazní i skutečný zvuk zvonu z původního kostela,“ uvádí Miroslav Nejedlý z agentury Art4Promotion, která show připravuje.

Jde o zkušeného odborníka, který stojí za známými projekty jako je Vltava ŽIJE (www.vltavazije.cz) či oslavy města České Budějovice k
výročí 750 let od založení.
Dolní Vltavice je původně středověká obec,
kde kdysi bydlela necelá tisícovka lidí, ale od
roku 1960 je pod vodou. Již předtím odsud
byla po druhé světové válce odsunuta většina
zdejších obyvatel. Akce, kterou organizuje zapsaný spolek Dolní Vltavice žije, bude událostí
roku na celém Lipensku, organizátoři očekávají návštěvu tisíců lidí. Místo na ubytování se
již teď shání jen velice těžce. „Světelná show
začne po setmění. Zhruba ve 20.30 hodin.
Zatím nechci prozrazovat přesný scénář celé
režie. Ale určitě se objeví motiv Vltavy, motiv
stříhání drátů, protože také chceme připomenout 30. výročí pádu železné opony. Vrcholem programu bude okamžik, kdy z vody
společně s domy vystoupí dolnovltavický
kostel,“ uvádí hlavní organizátorka Ema Kondysková.

Léta byl přístupný, ale po rekonstrukci budovy
radnice Aigen-Schlägl, která byla dokončena v
roce 2017, pro něj nezbylo místo. Proto jsou
teď staré fotografie, kroje, sepsané vzpomínky
i věci denní potřeby uložené v krabicích.
„Místnost Dolnovltavičanů byla v suterénu
radnice k dispozici až do roku 2015 a odsunutými rodáky z Dolní Vltavice opečovávána a
navštěvována. V průběhu přestavby radnice
se zjistilo, že sloučením obcí pro archív není
místo, v rozhovorech se zodpovědnými osobami padaly otázky, zda je ještě účelné budovat muzeum Dolnovltavičanů, například i
v jiné formě. Poslední úvahy se ubíraly tím
směrem, zda by naše původní obce Aigen v
Mühlkreis, obec Schlägl a Untermoldau-Dolní Vltavice neměly mít společné muzeum,
kde bychom zobrazili minulé časy,“ říká starostka Elisabeth Höfler (ÖVP).
Spolek Dolní Vltavice žije nyní hledá lidi, kteří
v Dolní Vltavici žili po druhé světové válce, po
odsunu původních obyvatel předtím, než byla
obec zatopená.

Velkolepou podívanou bude navíc po koncertu symfonickém orchestru doprovázet

- TS Lipenska INZERCE:

MODERNÍ SEBEOBRANA | FRYMBURK
Nevíš, jak reagovat v krizové situaci?
Chceš získat jistotu a naučit se bránit??
PŘIJĎ NA TRÉNINKY Moderní sebeobrany
(www.moderni-sebeobrana.cz)
Vhodné pro mládež a dospělé bez ohlednu na
fyzickou kondici nebo pohlaví.
cerveny@moderni-sebeobrana.cz | 725 684 545
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ODPADKOVÁ REVOLUCE. KDO NEBUDE TŘÍDIT, ZAPLATÍ O DOST VÍC
NEŽ DNES

M

inisterstvo životního prostředí dopsalo
dlouho očekávaný zákon o odpadech.
Mezi chystané novinky patří dražší popelnice,
kamery ve sběrně či konec nádobí na jedno
použití. Hlavní cíl je celkem jasný. Černá popelnice na směsný odpad by měla být co nejprázdnější a mělo by se jich vyvážet co nejméně. Cesta k cíli však bude složitá.
Zákon například postupně zvedá poplatek za
skládkování – až na víc než trojnásobek v roce
2030. Obce budou podle ministerstva vyšší
cenou za skládkování motivovány vyprodukovat méně odpadů. Tak budou motivovat lidi,
aby toho méně vyhodili a víc třídili.
Hlavní „motivací“ bude placení podle skutečně vyhozeného množství odpadků. Zjednodušeně řečeno, obec by měla mít přehled, že
například obyvatelé konkrétního vchodu do
domu naplňují konkrétní popelnici. Jednou
měsíčně by na základě váhy, objemu či počtu
popelnic obec určila cenu za odvoz.
V zákoně jsou další novinky. Sběrny budou
pod kamerami, aby tam už nikdo nevozil víka
od kanálů. Radnice bude moci snadněji zlikvidovat odpad načerno navezený do hal, který
je teď problémem. „Nově bude zavedeno od
roku 2025 třídění textilu,“ připomíná Ondřej Charvát z tiskového odboru ministerstva
životního prostředí. Experti zákon hodnotí
vesměs pozitivně. „Byl bych rád, kdyby už to
bylo. Odpadový zákon u nás chybí už asi 10
let,“ uvedl Bedřich Moldan z Univerzity Karlovy. Jen pirátská poslankyně Dana Balcarová se
obává, že ministerstvo podlehne všemožným
lobbistům odpadových firem. Ve stejné době
přichází ještě jedna změna, byť není přímo v
tomto zákoně. Do dvou let musí každá země
EU vymyslet, jak omezí spotřebu jednorázového plastového nádobí. Ta musí klesnout v
roce 2026. Ministerstvo nyní přelomový zákon
o odpadech poslalo do Legislativní rady vlády.
Text je rozsáhlý, MF DNES sepsala hlavní změny včetně výše zmíněných v bodech.
•
Popelnice na textil
Od roku 2025 se na veřejných prostranstvích
povinně objeví kontejner na textil. Barva není
dosud jasná. „My se budeme do začátku platnosti povinnosti snažit barvu kontejnerů na
textil sjednotit,“ ujišťuje Petra Roubíčková z
ministerstva životního prostředí.
•
Co vyhodíte, to zaplatíte
Nově půjde vybírat za odpad dle vyprodukovaného množství. Nicméně je to na dobrovolnosti obce, zda systém takto nastaví.
„Pokud nebude stačit dát lidem blíž kontejnery a zavést třídění bioodpadu, mohou obce
přejít k poplatku za komunální odpad podle
množství,“ vysvětluje expert na odpady Ivo
Kropáček z Hnutí Duha. Další motivací pro
obce bude i takzvaná třídicí sleva. Pokud obec
splní recyklační limity, nezvýší se jí skládkovací poplatek. Může to pak zohlednit u místních
poplatků.
Zákon zároveň zakazuje dvojí zpoplatnění, na
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které si dnes lidé často stěžují. Týká se třeba
lidí, kteří dnes platí za odpad tam, kde jsou
trvale hlášeni, ale reálně žijí jinde a tam platí
také.
•
Víc vytříděného bioodpadu
Předloha motivuje více k třídění biologického
odpadu, tedy například toho z kuchyně či zahrady, protože v tom mají Češi zatím rezervy.
Nádoby na bioodpad by měly být dostupnější.
Další paragraf ukládá i podnikatelům, v jejichž
provozovnách odpad vzniká, aby umožnili
jeho třídění. Typicky to znamená, že by nádoby všech barev včetně bioodpadu měly být u
obchodů – třeba s ovocem a zeleninou, kde
vyhazují zkažené přebytky.
•
Kamery ve sběrnách
Po vykupování na občanku jde o další opatření
proti zlodějům někdy přezdívaným „magneti“,
kteří vyrvou dopravní značku či víko kanálu
a vezou je do sběrny. Majitelé sběren budou
muset povinně provoz vybavit kamerami a záznamy uchovávat po dobu třiceti dnů.
Dnes se sběrny často hájí, že podezřelý odpad
už leží na hromadě roky a v době, kdy ho někdo přivezl, ještě neexistovala povinnost ukázat občanku. Kamery by měly účelovou obhajobu vyvrátit.
•
Odpadová osvěta
Zákon obcím přikáže vydávat něco jako „výroční zprávu o odpadech“. Budou muset občany informovat, kolik stála likvidace jednotlivých druhů odpadů a kolik jich obyvatelé
města vyprodukovali. Má to být druh osvěty,
protože každý si pak uvědomí, kolik vyvezení
„jeho“ odpadků stálo.
•
Boj s navážením odpadů
Zákon dává jasné pravomoci starostům, aby
mohli uklidit černé skládky. Nejproblematičtější „černé skládky“ jsou teď haly s polským
odpadem vyskládaným až po střechu.

Postup je podle zákona jasný: obec s rozšířenou působností vyzve vlastníka pozemku (který v tom může být i nevinně) k úklidu. Když to
nepomůže, úředníci mohou vstoupit na pozemek a uklízet. Náklady pak naúčtují původci
odpadu, pokud ho usvědčí. Zákon dává obci
možnost zahradit vjezd, aby se tam už další
odpad nevozil.
•
Cíle a ideály
Aby zákon lidi ještě víc motivoval, zavádí několik jasných cílů, jak se má množství směsného
odpadu postupně ztenčovat. V roce 2035 by
se mělo až 65 procent dnešního komunálního
odpadu recyklovat. Jinými slovy, pokud je v
modelovém kontejneru metrák odpadu, tak
65 kilogramů z něj by se mělo nově přesunout
do tříděného odpadu a do recyklační linky.
V roce 2035 by se jen desetina komunálního
odpadu měla posílat na skládku. To je hodně
odvážný cíl, protože dnes tam končí 47 procent komunálního odpadu. Zároveň od roku
2030 bude platit zákaz vyvážení recyklovatelného odpadu na skládky.
•
Zákaz jednorázového nádobí
Není to přímo v tomto zákoně, ale protože se
zákazem plastového nádobí na jedno použití
počítá evropská směrnice z června letošního roku, také nás nemine. Do této kategorie
spadají i různé plastové vaničky, ve kterých se
prodávají potraviny. Mimochodem, Evropskou
unii k akci vede hlavně to, že plastový odpad
čím dál víc znečišťuje moře.
Proto je evropská směrnice výslovně zaměřena na „plasty na jedno použití, které se nejčastěji nacházejí na plážích“.
V roce 2021 by měl každý stát EU navrhnout,
jak se s těmito plasty vypořádá, a výrazně by
měl omezit jejich spotřebu v roce 2026. Některé plastové nádobí už bude od roku 2021
zakázané uvádět nově na trh.

CHOPN
ZDRAVÍ

CHOPN je zkratkou pro CHronickou Obstrukční BronchoPulmonární Nemoc. Je to relativně
rozšířená choroba a její charakteristika do
značné míry vychází z jejího názvu. Jedná se
o dlouhodobé (chronické) onemocnění, které spočívá v zužování a ucpávání (obstrukce)
plicních průdušek (bronchopulmonální). Kromě toho se u CHOPN vyskytuje i rozedma plic
(emfyzém).
Hlavním a v podstatě i jediným významným rizikovým faktorem je kouření!!! K tomu mohou
přispívat některé genetické předpoklady (například nedostatek alfa-1-antitrypsinu), častá
onemocnění zápalem plic a práce v prostředí
se škodlivými a dráždivými plyny.
CHOPN se rozvíjí postupně po celé roky. Člověk se stává námahově dušným, častý je vlhký kašel a vykašlávání hlenů. Obtížné dýchání
může nakonec omezovat člověka i při běžné
fyzické námaze a zúžené průdušky s hromadícím se sekretem jsou vhodné místo pro bakterie, a proto mohou častěji vznikat zápaly
plic. Dlouhotrvající těžká CHOPN může narušit
dodávku kyslíku tkáním, což vede k cyanóze
(modravé až modrofialové zbarvení tkání způsobené snížením okysličení krve) a ke zvýšení
počtu červených krvinek v krevním řečišti (polycytémie).
Jak vznikají obě složky onemocnění?
1. Ucpávání a zužování průdušek
K tomuto dochází při vdechování škodlivin, a
že jich v cigaretovém kouři je dost. Dlouhodobě se dráždí stěny a sliznice dýchacích cest.
To vede k ztlušťování jejich stěn a zužování
jejich průsvitů. Navíc se v takto drážděných

sliznic začnou rozmnožovat buňky tvořící sekret.
2. Rozedma plic (plicní emfyzém)
Je neméně závažnou součástí CHOPN. Vdechované škodliviny se dostávají až do plicních
sklípků. Ve stěnách těchto sklípků jsou krevní
cévy a probíhá zde výměna dýchacích plynů
mezi plicním sklípkem a krevním oběhem.
Škodliviny ve sklípcích způsobí místní aktivaci
imunitního systému a vylučování agresivních
látek bílými krvinkami. Jedná se z velké míry
o látky typu reaktivních kyslíkových sloučenin
a vzniká tak oxidační stres. Začnou se odbourávat i stěny plicních sklípků. Místo malých
sklípků oddělených od sebe stěnami tak vznikají velké vaky plné vzduchu. Plocha, na které
dochází k výměně plynů, začne klesat, což celkové situaci nepomůže.

CHOPN v těžkých formách může vést i k srdečnímu selhání pravé poloviny srdce. Mechanismus je vcelku snadný k pochopení. Krev
teče z pravé poloviny srdce do plicního oběhu, kde je normálně nízký tlak. Proces CHOPN
tuto situaci mění. Do části plicních sklípků
zúženými průduškami hůře proniká kyslík. V
našem těle je to zařízeno tak, že ve stěnách
takto nevzdušných sklípků se začnou uzavírat
krevní cévy. Proč by taky měly být otevřené,
když ve sklípcích není dost dýchacích plynů a
není co vyměňovat? Tento proces je podpořen zánikem stěn plicních sklípků (a cév v nich
uložených) kvůli rozedmě. Představme si tedy,
že krev z pravé poloviny srdce teče do systému mnoha tenkých trubiček, z nichž se řada
začne zužovat a uzavírat. Tlak tvořený srdeční
pumpou musí narůst, aby se krev dostala skrz

(rozvoj plicní hypertenze). Pravá polovina srdce se začne přetěžovat a vzniká tzv. plicní srdce (cor pulmonale).
Prevence: Základem je nekouřit nebo včas
přestat kouřit. Ta malá část lidí pracující v prostředí se škodlivinami ve vzduchu by měla buď
používat ochranné pomůcky, nebo zaměstnání opustit.

Pro diagnózu je důležité zjištění výše zmíněných příznaků, vyšetření plic poslechem a
rentgen plic. Definitivní diagnózu a určení tíže
CHOPN můžeme určit pomocí funkčních vyšetření plic, z nichž jedním z nejpoužívanějších
je spirometrie. Součástí vyšetření může být i
zjištění koncentrace krevních plynů (Astrup),
u těžších případů můžeme najít pokles koncentrace kyslíku v krvi (hypoxémii), což bývá
spojeno se zhoršeným okysličením tkání.

Existuje řada léků předepisovaných lékařem,
které zvětšují průsvit průdušek (jde o tzv.
bronchodilatancia), to do jisté míry vyřeší problém jejich zúžení. Další skupina léků rozpouští hleny a sekrety hromadící se v průduškách
a umožní jejich snadnější vykašlání (mukolytika). Jsou to např. preparáty ACC, Mucobene,
Erdomed, Bromhexin, Ambrobene, Ambrosan, Ambroxol a Mucosolvan. Případné infekce dolních cest dýchacích v terénu CHOPN
léčíme antibiotiky. Rozedma plic vzniklá zničením stěn plicních sklípků je zcela nevratný proces a žádné léky tyto stěny zpátky neobnoví!
Proto prosím nekuřte nebo přestaňte včas.

- MUDr. Eduard Benc -
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OKÉNKO OBČANA

M

ilí spoluobčané,
vrchol rekreační sezony je už pomalu za
námi, řada obyvatel naší obce už se těší na
klid a pohodu po úspěšné sezoně. Abychom si
mohli užít vítaný přivýdělek bez obav, zopakujeme si, jak správně postupovat
při pronájmu, aby nám živnostenský a jíné
úřady náš přivýdělek nepokrátily o pokutu.
Musíme si nejdříve ujasnit, co je to pronájem
a co ubytování v soukromí. Obecně lze říci, že
pokud někomu přenecháme prostory , třeba
i s částečným vybavením, ale neposkytujeme
žádné další služby, jedná se o pronájem. K
tomu je třeba sepsat nájemní smlouvu cenou
a podmínkami za jakých ubytování dotyčnému poskytujeme.
Jestliže však poskytujeme ubytování na dobu
i kratší než 48 hodin a se službami, pak se
jedná o volnou živnost“ Ubytování v soukromí“, pro kterou je třeba si zřídit živnostenské
oprávnění.
Jednoduše řečeno, pokud se u nás lidé
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střídají po týdnu anebo ještě kratší dobu, jde
vždy o jiné osoby a není s nimi sepsána dohoda o pronájmu, je to vždy ubytování v soukromí.
Ubytování v soukromí je rozděleno na čtyři
kategorie:
-hotely /nad 10 pokojů/
-speciální ubytovací zařízení
-jiná á veřejná ubytovací zařízení
-ubytování v soukromí/do 10 pokojů/
Nás, jak je patrno, se bude týkat pouze ubytování v soukromí. A proč tak dopodrobna
rozebíráme rozdíl mezi pronájmem a ubyrováním v soukromí? Protože mnozí občané toto
nerozlišují a kontroly jsou časté.
Nezappomeňme tedy. pokud ubytováváme
rekreanty, včas si zařídit na Živnostenském
úřadu v Českém Krumlově živnostenské
oprávnění jako volnou živnost. S tím souvisí
i ohlašovací povinnost na Finančním úřadě ,
na okresní správě sociálního pojištění, ve vaší

zdravotní pojišťovně, dále musíte ohlásit živnost na obecním úřadě, a z toho vyplývá povin
nost odvádět rekreační a ubytovacdí poplatek. A aby papírování nebylo dost, pokud ubytováváte cizince, musíte se ještě registrovat u
cizinecké policie na takzbvaném ubyportu a
podávat pravidelně hlášení o pobytu cizinců.
Také musíte vést ubytovací knihu. A nakonec
do konce března je třeba podat na finanční
úřad Prohlášení o dani z příjmů, a náskedně
do konce dalšího měsíce ještě hlášení OSSZ a
VZP příp. jiné vaší zdravotní pojišťovně, u které jste hlášeni. Daň většinou neplatíte, protože
u živnosti je stanoven paušál na výdaje 60%, a
pozor: u pronájmu je paušál pouze 40%.
Určitě budete muset ale něco zaplatit zdravotní pojiěťovně, půjde o malou měsíční zálohu.
„Sociálce“ se většinou neplatí nic.
Pokud ubytováváte přes booking, což je v posledních letech převažující způsob ubytován
í, pak ještě musíte podávat měsíční hlášení
o dani z přidané hodnoty na tu také zaplatit.
Není toho málo, viďte? Slibují nám již dlouho
změnu v podobě hlášení na jedno regostrační
místo, ale nějak to zatím nefunguje. Snad se
brzy dočkáme.
Ještě bych chtěla podotknout, že snídaně můžete podávat , naopak byste měli podávat, na
základě této živnosti . Pokud ale budete mít
nějaký doplňkový prodej- pohlednice, cigarety, občerstvení, nápoje, tak to už je jiná živnost. Ale o tom zase někdy jindy.
- Zuzana Mikešová -

OBJEV NA ŠUMAVĚ, PO STO LETECH SE ZDE ZNOVU VYSKYTL
PRALESNÍ BROUK

Š

umavská příroda opět překvapila entomology. V národním parku se znovu objevil
kornatec velký, vzácný pralesní druh bezobratlého živočicha. Zhruba 1,5 centimetru velký
černý brouk se v České republice vyskytuje
pouze na několika málo místech.
Odborníci přezdívají kornatci Velký piškot. Je
to podle oválného tvaru výletového otvoru ve
stojících souších připomínající právě piškot.
Kornatec velký se mimo Šumavu vyskytuje aktuálně jen v Žofínském pralese, pak až v Moravskoslezských Beskydech.
„Je to neuvěřitelné. O kornatci velkém na území národního parku máme poslední záznamy
z let 1905 až 1907, kdy jej popisovali odborníci v oblasti Plechého a Želnavy,“ říká Vladimír
Dvořák ze Správy Národního parku Šumava.

Podotýká, že první nález v loňském roce by
vysloveně náhodný. „Objevili ho naši lesníci v
oblasti Medvědí stezky na Stožecku poté, co
ho vysypali z kůrovcového lapače. Už tehdy
jsme si s kolegy entomology říkali, že jeho populace nebude jen o pár kusech, ale bude určitě větší, protože šance, že by náhodně spadl
do lapače ojedinělý exemplář, je asi tak velká,
jako vyhrát jackpot v loterii,“ líčí Dvořák.
Dnes už entomologové po velkém monitoringu vědí, jak je silná populace tohoto brouka v
okolí Hučiny a masivu Třístoličníku. Jde zatím o
desítky kusů, ale výskyt bude zřejmě mnohem
větší, protože zkoumání je teprve na počátku.
„Množství zaznamenané na jediné šumavské
lokalitě mnohdy nezaregistruji v Beskydech za
celý rok. Navíc právě v Beskydech má popula-

ce tohoto brouka sestupnou tendenci,“ tvrdí
Jiří Procházka entomolog ze Zemského muzea
v Brně.
Kornatec velký je pralesním specialistou, který
se vyskytuje pouze v oblasti se stojícími torzy suchých jedlí nebo smrků velkých dimenzí,
které jsou kolonizovány troudnatci – dřevožijnými houbami.
Tato torza navíc musejí být alespoň deset let
odumřelá a nejlépe osluněná. Vyhovují mu
tedy místa, kde umírá více stromů najednou.
„To, že jsme ho objevili v oblasti Třístoličníku,
souvisí právě s odumřením horního stromového patra vlivem kůrovcového žíru a následném dozrání dřeva nastojato. Potvrzuje se tak,
že právě tady jde o prales ve všech jeho podobách. V případě Hučiny ale jde o populaci
mimo hlavní gradační plochy, takže i to je pro
nás překvapení,“ vysvětluje Vladimír Dvořák.
Objevil se i roháček jedlový
Vědci navíc hlásí ještě další objevený druh. Je
jím roháček jedlový, který je stejně velký jako
kornatec.
„Ten pro svůj život potřebuje dostatek mrtvého dřeva, které je hodně rozložené a má
takzvanou hnědou hnilobu. V tomto dřevě se
vyvíjí z larvy až po dospělce. Kmeny opouštějí až dospělí brouci a ani ti nemigrují na velké
vzdálenosti,“ popisuje Pavla Čížková ze Správy
Národního parku Šumava.

- NP Šumava -

POČET ONEMOCNĚNÍ PŘENÁŠENÝCH KLÍŠŤATY STOUPÁ
AKTIVNÍ BUDOU I NA PODZIM

P

odle Marie Noskové z Krajské hygienické
stanice Jihočeského kraje je celkem od za-

čátku roku v Jihočeském kraji evidovaných 49
případů onemocnění klíšťovou encefalitidou a
239 případů lymeskou boreliózou. Ve srovnání
s rokem předcházejícím za stejné období roku
je hlášeno o 24 případů onemocnění klíšťovou
encefalitidou méně a o 43 případů lymeské
boreliózy méně. „Nejvyšší počet nemocných
klíšťovou encefalitidou je na Českobudějovicku, Jindřichohradecku a Českokrumlov-

a Jindřichohradecka,“ vyjmenovala.

opatření, používání repelentů a prohlížení ce-

Důležitým preventivním opatřením je podle

lého těla po návratu z oblastí, kde se klíšťata

ní u klíšťové encefalitidy očkování a včasné

vyskytují.

sku. Lymeská borelióza je nejčastěji hlášena

odstranění klíštěte. Pro lymeskou boreliózu

u nemocných z Českobudějovicka, Táborska

je důležité dodržovat nespecifická preventivní

- KHS JK -
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST OBNOVY VĚŽE JAKOBÍNKA V ROŽMBERKU
SKONČILA

T

éměř dva roky stála na vrcholu věže Jakobínka v Rožmberku nad Vltavou replika

obvykle neprováděli a stroj tohoto typu od-

jen s použitím těžké mechanizace, si uměli

stranili destrukčním způsobem. S ohledem na

poradit chytrým využitím geometrie, kladky

středověkého jeřábu postaveného podle skic

náročnost transportu v pozdním středověku,

Leonadra da Vinci. S jeho pomocí se do výšky téměř čtyřiceti metrů dopravoval stavební
materiál na obnovu střechy a stavbu nového
vyhlídkového ochozu. Tyto práce skončily a replika jeřábu byla rozebrána.
Od podzimu 2017 do 5. srpna tohoto roku,

nízké ceny lidské práce a hojnost materiálu
bylo výhodnější postavit na další stavbě stroj
nový,” vysvětluje stavební technik David Říha
z Národního památkového ústavu v Českých
Budějovicích. Jeřáb se rozebírá tak, jak byl stavěn - pomocí ručních nástrojů a kladek, prvek

a lidské síly. Dále jsme ověřili, že dřevo lze
krátkodobě konzervovat i bez použití moderní chemie. To samé platí o promazávání pohyblivých součástí sádlem, namísto ropných
produktů. Vyzkoušeli jsme, že dřevo výborně
funguje, i když je z něj vyroben namáhaný
konstrukční prvek. Důležitý je přitom pečlivý
výběr stromů k pokácení, zpracování pouze

kdy se začalo s demontáží, jeřáb přepravil v

po prvku. Práce probíhají ve výšce téměř čty-

úhrnu 25 tun materiálu. S jeho pomocí byly z

řicet metrů nad zemí za složitých povětrnost-

vrcholku věže nejprve sneseny poškozené sta-

ních podmínek. „Ukazuje se, že je demontáž

vební prvky a suť a následně vyzdvižen nový

náročnější než sestavení. Spoje jsou takřka

stavební materiál. „Za léta chátrání se na tě-

je náročný na časový fond a kapacitu lidských

srostlé a povolují jen při maximálním úsilí,”

lese věže nahromadilo množství cizorodých

zdrojů.”

popisuje David Říha. Rozebraný jeřáb památ-

Završením stavebního experimentu obnova

prvků a stačily vzrůst i stromy. Jeřáb na vrchol

káři uskladní na suchém místě do doby, než

věže nekončí. V nadcházejících týdnech bude

dopravil množství nové malty, kamenů a cihel,

pro něj v rámci rožmberského areálu vybudují

finalizována montáž ochozu, budou doplněny

které chyběly. Vyzvedal devět replik kamen-

důstojné prostory, kde bude znovu sestaven a

ných krakorců, šest kusů replik římsových de-

na zemi předváděn veřejnosti.

sek, hranoly a latě na nový krov, několik palet

Data získaná během tohoto mimořádného

modřínových šindelů pro novou krytinu a ko-

experimentu se teprve vyhodnocují. Proza-

nečně dubové trámky a fošny pro obnovený

tímní výsledky David Říha shrnul následovně:

ochoz,” vyjmenovává autor projektu Petr Pa-

„Ověřili jsme si, že středověcí stavitelé uměli

velec, ředitel Národního památkového ústavu

dosáhnout vysoké přesnosti, jakou dnes ovlá-

v Českých Budějovicích.

dáme díky moderním přístrojům s pokročilou

Poté, co čtrnáct metrů dlouhý a sedm met-

optikou a mikroprocesory. K zaměření stavby

rů vysoký jeřáb na lidský pohon odvedl svou

postačila krokvice namísto nivelačního pří-

práci, se památkáři rozhodli stroj rozebrat na

stroje anebo totální stanice a to se stejným

jednotlivé prvky tak, aby šel znovu složit. „Je

výsledkem. Rovněž při transportu objem-

pravděpodobné, že tuto činnost naši předci

ných břemen, který dnes zvládáme obvykle
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výběrového profilu řeziva a citlivé ruční opracování, kdy zůstává množství nepřerušených
vláken. Přirozeně platí, že starý způsob práce

podlahy v jednotlivých podlažích věže, zrestaurována středověká schodiště v interiéru
spolu se zábradlím a nově osazeny dobové
repliky dveří, oken a mříží. Celou rekonstrukci věže završí osazení plechové makovice na
samý vrchol.
Experimentální část obnovy věže Jakobínka,
zahrnující také stavbu dřevěného vřetenovitého lešení, vyšla na 5, 5 mil. Kč. Věž bude veřejnosti zpřístupněna na začátku návštěvnické
sezóny 2020.

- NPÚ -

VÝTRUSY

KLÍČENÍ

Životní
ZRALÁ HOUBA

cyklus

 Největší houba u nás je vatovec obrovský?
Jedná se o pýchavku. Ta může v průměru dorůst
až do jednoho metru a vážit i čtyři kilogramy
 Nejvíce rostou houby 10 dní po dešti
 Pokud najdeš hříbek, který měří 3 cm, povyroste za 24 hodin na 8 cm
 Muchomůrka zelená je považována za nejjedovatější a nejnebezpečnější houbu Evropy a Severní Ameriky

houby

PODHOUBÍ
RŮST HOUBY

Houbová
Alena Gondeková

Pozor!
P
ozor!

Muchomůrku
červenou? Hm, Tak tu
tady nevidím!

Co to dupe, funí v lese,
medvěd, div že neunese
vrchovatý košík hub.
„Ukaž, méďo,
jen se chlub!“
„To nevíš, že tyhle bedly
jenom blázni snad by jedli?“
Nebyl nadšen, jelikož
měl prašivek plný koš.

Zkus nakreslit košíček do čtvercové sítě podle předlohy.

Spoj
S obrázky:

BEDLA
HŘIB
ŽAMPION
HLÍVA
LIŠKA

Zpracování : A. Gondeková
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DĚTSKÝ KOUTEK

Víš, že…

LAHŮDK>

Myslím, že to byl
žampión, miláčku.

zpracovala: A.Gondeková
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HISTORIE

VD LIPNO DÍL 7. – POLOVINA ROKU 1955 AŽ ROK 1956

P

lán výstavby Lipna určoval, že koryto Vltavy má být převedeno do nového řečiště
do konce roku 1955. Splnění plánu roku 1955
a výplata prémií byla ohrožena, a tak se pracovalo koncem prosince svátek nesvátek. V
pátek 30. prosince 1955 ve 2,30 hodin začala
vltavská voda proudit novým řečištěm. Za prosinec 1955, při převádění koryta, bylo spotřebováno tisíc kubíků betonu a odklizeno sedm
tisíc kubíků skály. Voda opustila staré koryto
a začala protékat spodními výpustěmi nového gravitačního betonového bloku na levém
břehu.
V budoucím zátopovém pásmu přehrady bylo
třeba vykácet a odlesnit 550 hektarů lesa. To
je tolik jako 550 Českobudějovických náměstí. Na tuhle práci se sjelo šest set dřevorubců
z celého Československa. Většina lesa byla v
bažinách nebo dokonce v rašeliništích. Bylo
třeba vybudovat z kmenů povalové cesty,
aby šlo vůbec pokácené kmeny vytáhnout
k cestám. A stačil jediný krok a do gumovek
nateklo řídké černé bahno horem. Jen za rok
1956 bylo u bažin vyvezeno dvacet pět tisíc
plnometrů dřeva. Mezi dřevorubci byla například parta Josefa Šipuly z Nového Hrozenkova.
Nejznámější hajný při odlesňování se jmenoval Ludvík Herceg. Byl z Valašska, věčně se
usmíval a měl vousy jako opravdový rýbrcoul.
Jeho hájovna měla kolečka a maringotka putovala od planiny k mýtině. Říkalo se, že „kam
přijel rýbrcoul z Valašska, tam zůstává jen lesní
hřbitov.“ Jeho žena vládla nejen kuchyni pro
lesáky, ale vládla i ženám, které snášely větve
na hromady a pak je pálily. Ohně na pasekách
bylo vidět zdaleka a hořely ve dne i v noci. Neměly co zapálit a Herceg říkával: „Ty uhasí až
napuštěná přehrada.“
Lipnu se často v roce 1956 říkalo Nové město
na Šumavě. První dům v sídlišti byl dokončen
v roce 1952 a v září 1956 dostavila parta Karla
Bílka poslední ze tří svobodáren. V každé svobodárně je 42 pokojů pro 110 zaměstnanců,
a tak před zimou 1956 se sem stěhuje 330
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pracovníků, kteří až dosud bydleli v dřevěných barácích rozesetých kolem stavby i na
samotách v údolí Vltavy. Blíží se totiž likvidace
všech stavení v zátopovém pásmu jezera. Dno
budoucího šumavského moře musí být pomalu připraveno k napouštění. A čeho si nejvíce
přestěhovaní brigádníci cenili v novém obydlí?
Teplé vody a ústředního topení. V roce 1956
bylo na Lipně sto dvacet dětí do šesti let a devadesát školáků. Pro historii: první se do bytu
na Lipně stěhoval bagrista Stanislav Kofroň se
svou ženou a po nich i inženýr Vladimír Kraus,
stavbyvedoucí Buble, mistr Sýkora, jeřábník
Jiří Obešlo, minéři Krafčík a Kadlec.
Jen v roce 1956 mělo devět dětí ve svém rodném listu napsáno jako místo narození obec
Lipno. Hlavní budovou lipenského sídliště byla
budova hotelu, kde byl štáb celé stavby. U hotelu byla provizorní trafika. Obchody a služby
byly v suterénech domů. K tomu bylo tehdy
poznamenáno: „Je to jedna z bolestných stránek lipenského sídliště, neboť podle původního plánu měl stát přímo proti hotelu obchodní
dům, kde by byly soustředěny všechny prodejny. Zatím však nestojí.“ V mateřské škole byla
ředitelkou Marie Jeřábková, opatrovnicí byla
paní Balounová a kuchařkou Josefa Machačová. Její muž byl dílovedoucím na tlačných
šachtách. Přímo vedle „štábu stavby“ byla rozsáhlá hala jídelny a večer když utichl ruch, v
kuchyni se zde pětkrát týdně promítaly filmy.
Na konci srpna se na stavbě vyrovnávací hráze ve Vyšším Brodě zdvihlo betonové těleso
do poloviny údolí, a tak často turisté považují
tuhle „vyrovnávačku“ již za ono slavné Lipno.
Odtud vlastně již vedou na Lipno dvě cesty.
Silnicí nebo tunelem. V samotném Lipně se
řeka vyhýbá starému korytu a protéká vysokou betonovou branou gravitačního bloku.
Kesony, spuštěné na říční dno, již na věky zmizely. Těžké nákladní vozy navážejí zemní materiál do tělesa sypané hráze a deponované
skládky kamene, hlíny a jílu se stěhují z obou
úbočí zpět na dno údolí. Zatím je v zemní hrázi

uloženo deset tisíc kubíků materiálu, ale k dokončení hráze zbývá ještě dvacet devět krát
tolik. Tím se liší Lipno od ostatních přehrad.
Mohutná podsaditá zemní hráz bude tak trochu připomínat hráz rybníka. V podzemí se
pracuje na klenbě elektrárny, kde čety Antonína Rajnohy a Vojtěcha Viglavského odstraňují výdřevu, aby se urychleně mohlo začít s
armaturou a vrcholovým kloubem klenutí. V
šikmém tunelu se každý den vyveze více než
120 vozíků skály. Otec a syn Gebalovi staví skruže přechodového pasu číslo 25, aby
urychlili armování a betonáž v podzemí a z odpadního tunelu se odváží nepotřebná výdřeva. Na levém břehu vyrostl obrovský ocelový
rám propletený linkami železných traverz a
čepičkami izolátorů, nová rozvodna vysokého
napětí.
V říjnu 1956 se konala v Brně druhá československá strojírenská výstava a hlavním exponátem, doslova šlágrem téhle výstavy, se stala
vertikální spirálová turbína Francis F 20, která
je určena pro Lipno. Byl jsem jedním z desetitisíce lidí, tehdy student strojní průmyslovky,
který v Brně prošel turbínou. Turbína byla
vystavena jako celé soustrojí včetně spirály,
oběžného kola, hřídele, převodu s ozubenými
koly na hydraulický roztěžník. Jen málokdo z
lidí si nepohladil alespoň jednu lopatku turbíny. V témže čase začal pražský Energovod
montáž stokilovoltové rozvodny. Vladimír Michal tehdy v českobudějovickém rozhlasu měl
reportáž, ze které vyjímám: „Ocelový rám má
úctyhodné rozměry. Je sto metrů dlouhý a deset metrů vysoký. A brzy se 35 metrů za ním
vztyčila další, na vlas tatáž železná konstrukce.

Ale to byl teprve začátek. Asi jako když malíř
napne plátno na stojan nebo krejčí připraví látku na stříhání. Do rámu začali montéři
upevňovat desítky velkých izolátorů, mnoho
šedě natřených skříní - hranatých, kulatých,
oblých a tajemných. A když nakonec začali
mezi rámy napínat a všelijak propojovat, přepojovat, spouštět a zdvihat ocelová lana, silná
jako ruka a nahrazující tady elektrické vedení,
bylo už nezvratně jasné, že stavba pokročila
do stavu montážních prací.“
ODPADNÍ TUNEL
Směrové štoly mezi Vyšším Brodem a podzemní lipenskou elektrárnou se začaly razit
13. května 1952 a první slavnostní odstřel
provedl tehdejší ministr stavebnictví Emanuel Šlechta. Počátky tunelu byly velmi svízelné.
Nebyla mechanizace. Průměrný denní postup
za 24 hodin byl v roce 1952 půldruhého metru
a v následujícím roce 1953 se dosáhlo zhruba
stejného výkonu. Opoždění bylo i v roce 1954,
kdy průměrný denní výkon byl 2,72 metru. V
roce 1952 se na tomto odpadním tunelu pracovalo pouze s pneumatickými vrtačkami „na
sucho,“ kdy každý trpěl vdechováním žulového
prachu. Odstřelená žula byla nakládána ručně.
Postup v podzemí byl kolem čtyřiceti metrů
měsíčně. Později přišly automatické nakladače a tak se práce, zejména v roce 1955, zrychlily. V tomto roce byl již denní průměr 3,74
m, špičkové denní výkony až 5,80 m. V roce
1955 se v průměru měsíčně postupovalo o sto
metrů a největší měsíční výkon byl 112,2 m. V
roce 1955 bylo také započato s ražením proti
štoly z podzemí budoucí elektrárny na Lipně. V
tunelu se velmi podstatně zvýšily i výkony na
plných výlomech. Na počátku se dělal jeden
„pas“ za 35 dní a v závěru roku 1955 k tomu
stačila již jen jedna třetina doby. Suché vrtání
bylo postupně nahrazeno vrtáním s vodním
proplachem a také původní odpalování šňůrou bylo nahrazeno elektrickým odpalem. Na
konci prosince 1955 bylo již od Vyššího Brodu
proraženo 2 895 m a cesta osobním vláčkem v
podzemí až po příď trvala půl hodiny.
Prorážka tunelu to je pro baraby slavnostní
událost. Za starých časů byla pro ně obvykle
vystrojena hostina a dostávali nejen zvláštní

finanční odměny, ale i pamětní medaile. Některý ze starších tunelářů si vozil ze stavby na
stavbu takových „metálů“ několik a pořádně si
na nich zakládal. Na počátku ledna 1956 bylo
jasné, že se blíží proražení směrových štol
odpadního kanálu. 6. ledna 1956 zbývalo posledních čtrnáct metrů z celkové délky tři a půl
kilometru a 10. ledna 1956 zbývalo pět metrů
skály. V noci z 10. na 11. ledna 1956, právě
před půlnocí, prorazili barabové v tunelu poslední metr. Ve vzdálenosti 2 902 metrů od
portálu, pronikl pneumatický vrták party Karla
Škopka. Z druhé strany, od lipenského podzemí, postupovala parta Miroslava Šalandy.
Po starém barabovském zvyku si oba předáci
podali nejen ruce, ale vzájemně si vyměnili i
lahve rumu na přípitek. Tři a půl roku trvalo,
než barabové prorazili, vyrubali a vystříleli
tunel. Hořký prach rozdrcené skály splachují
prvními doušky a střelmistr František Jeřábek
dostal pořádného hobla. Po oslavě 12. ledna
1956 všichni - od vedoucího inženýra Václava
Naxera, přes asistenty Rumánka a Kocůna až
po vyklápěče vozíků, čtyři dny a čtyři noci slavili. Tři a půl roku každý baraba poctivě odevzdával na vkladní knížku nazvanou „František
Prorážka“ své procento mzdy a nyní společné
úspory propili.
Rád bych se vrátil ještě k té události. Jak to ale
bylo ve skutečnosti, to jsem se dozvěděl až
po více než čtyřiceti letech v úterý 24. června
1997 od Jaroslava Riedla: „Tehdejší staveništní
výbor KSČ rozhodl, že prorážka musí připadnout na směnu komunisty Rumánka. Skutečnost však byla jiná. Na odpolední směně byl
bezpartijní Karel Kocůn a po odstřelu barabové zjistili průzkumným vrtem, že k prorážce
ve směrové štole zbývá odstranit necelé dva
metry skály. Popadlo je furiantství. V úterý 10.
ledna 1956 ve 21,30 hodin si minéři z obou
stran tiskli nadšeně ruce a objímali jeden
druhého. Když se na místo prorážky dostavil

hlavní inženýr Vladimír Franc, stiskl ruku Karlu
Kocůnovi a usmál se. Veselíte se zaslouženě.
Kdo ale má teď z toho pramalou radost, to je
asi Rumánek a stranická organizace. Když se
druhý den konala, za přítomnosti novinářů i
krajských funkcionářů KSČ a odborů, oslava
prorážky tunelu o Karlu Kocůnovi tam nepadlo
ani slovo. Karel Kocůn zemřel jako důchodce
5. února 1996 ve Zlíně.
NA VYROVNÁVACÍ HRÁZI
Hrubá stavba betonáže gravitačního bloku na
Vltavě ve Vyšším Brodě spotřebovala asi 25
tisíc kubíků betonu a po obou stranách bude
doplněna sypanými hrázemi. Až do léta 1956
zde kralovali jen zedníci, železáři, bagristé a
betonáři. Na podzim 1956 sem nastoupily i
první čety montérů. Zaměstnanci brněnských
Ocelových staveb upevňují dvě křídla sklápěcího jezu, každé o rozpětí deseti metrů. Dole,
16 metrů pod nejvyšším bodem betonového
bloku, dokončili montáž štěrkové propusti a
začala již montáž první turbíny. Je to „Kaplanka“, která má zahájit zkušební provoz 1. dubna
1957. Její roční výroba bude 12 miliónů kilowa�hodin.
Proč se vůbec stavěla vyrovnávací hráz? Hráz
má za úkol zachytit vodu z odpadního kanálu špičkové elektrárny Lipno I a rovnoměrně
ji vypouštět do vltavského koryta. Po dokončení, které je plánováno na konec roku 1957,
bude půldruhého kilometru dlouhá, asi 200
m široká a bude mít deset metrů hloubky. A
aby voda jen tak neplynula, o to se postará
právě ona Kaplanova turbína. Vltava se v roce
1956 vyhýbala betonové vyrovnávací hrázi pomocným řečištěm a na konci roku 1956 se má
vrátit do původního koryta a na pravém břehu
začnou budovat sypanou hráz.
Zdroj: František Schusser - 40 let elektrárny
a vodního díla Lipno
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LÉTO V ENGELu

VY
ZPRÁ ELU
G
Z EN

Již tradiční a oblíbenou letní akcí, kterou ENGEL každoročně poslední den před celozávodní dovolenou pořádá, je grilovačka v parku závodu. I letos ji pro své kolegy
zabezpečil tým managementu společnosti. O dobré jídlo a pití nebyla nouze, počasí vyšlo perfektně, a tak všichni zúčastnění společně strávili příjemné odpoledne.
Navíc proběhla i malá anketa, při které naše kolegyně na závěr vylosovaly výherce
soudku piva!
Osobní setkání s pracovníky si při této příležitosti nenechali ujít ani nejvyšší představitelé závodu, ekonomický ředitel Ing. Mag. Peter Jungwirth a výrobní ředitel
Mag. Philipp Berndorfer. Poděkovali tak všem kolegům za dosavadní práci a popřáli
pěknou dovolenou.

David Dědič (HR manažer), Mag. Philipp Berndorfer
(výrobní ředitel) a Ing. Mag. Peter Jungwirth
(ekonomický ředitel)

Nealkoholické pivo teklo proudem

Tým zodpovědný za letošní ENGEL grilovačku: (zleva) Jiří Pučegl, Tomáš Procházka,
David Dědič, Dana Ždiarská, Zdeněk Bauer, Ivana Codlová, Jiří Lán

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

