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PA R T N E R
ZPRAVODA JE

Pasport hřbitova

Vážení čtenáři...

Dovolte mi úvodem vám všem popřát úspěšný
rok 2021. Mnozí z nás do nového roku 2021
vkládají velké naděje, naděje lepšího života,
který nebude omezovat pandemie. Uplynulý
rok se nesl ve znamení strachu z komunis�cké
čínské chřipky, z onemocnění Covid-19. A tak
věřme, že nový rok 2021 se zapíše do dějin právě �m, že jsme tento „uprchlý čínský dáreček“
zvládli a neztrácejme naději, každá pandemie
jednou skončí a s op�mismem jde vše tak nějak
lépe.

V lednu oslaví své krásné jubileum
paní

BUCKÁ BOŽENA
ERHARTOVÁ LUDMILA
LEPSCHY ERNA
LOŠKOVÁ EVA
MLEZIVOVÁ MARIE
VOSOLOVÁ LIBUŠE

pan

KONEČNÝ BEDŘICH
KRBEK JULIUS
LIŠKA JOSEF
SOMOLÍK VLADIMÍR

František Fazekas

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

Uzávěrka příštího čísla:
18. 1. 2021

LOUČOVICKÝ ZPRAVODAJ

periodický tisk územního samosprávného celku obce Loučovice
Vydává: Obec Loučovice, IČ: 00245984, Registrační značka: MK ČR E 22951, Datum vydání: 22. 12. 2020
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SLOVO STAROSTY

V

ážení a milí spoluobčané,
společně vstupujeme do
nového roku 2021. Mnoho
z nás přemýšlí nad tím, co
dobrého či špatného se událo, nebo co by se dalo v budoucnu zlepšit. Pokud zhodnotím, co se nám povedlo v
roce 2020, tak zcela jistě je to
bohatá dotační činnost, která
šetří obecní rozpočet a umožňuje zrealizovat plánované
investice. V příštím roce tobe
především výstavba 4 bytových domů pro seniory, napojení nových vodních zdrojů
a příprava stavebních parcel
v lokalitě Dvorečná. Nicméně je stále na čem pracovat
a stále co zlepšovat, aby se
nám v obci žilo lépe. Současná epidemiologická situace a
různá nařízení více či méně

komplikují život nám všem a
já si přeji, aby jsme společně
vše zodpovědně a ve zdraví zvládli. Rok 2020 ukázal,
že se lidé dokáží odpoutat
od shonu dnešní uspěchané doby, dovedou držet při
sobě a mnoho z nás si více
než kdy jindy uvědomilo, jak
důležité jsou hodnoty zdraví,
láska, blízkost druhého, rodina a pomoc druhým, stejně
tak jako ohleduplnost vůči
seniorské populaci. Přelom
roku je doba zhodnocení dosavadní činnosti obce a já
této příležitosti využiji, abych
poděkoval všem, kteří se zapojili do dění v Loučovicích,
pracovníkům obce a obecního úřadu, zastupitelům obce,
členům všech kulturních, společenských a sportovních organizací. Děkuji rovněž všem

loučovickým občanům, kteří
se aktivně a nezištně podílí na
kulturním a společenské dění
v obci a velmi oceňuji jejich
nadšení a elán v angažování
se na různých akcích, ve prospěch obce nebo pomoci druhým. Věřím, že nový rok 2021
bude lepší pro nás všechny.
Vážení občané, do nového
roku přeji vám všem a vašim
blízkým hlavně pevné zdraví,
více radostí než starostí, veselou mysl, pohodu, štěstí a
mnoho úspěchů v osobním a
pracovním životě. Dále bych
nám všem chtěl popřát hodně tolerance, ohleduplnosti,
vzájemnou úctu mezi námi i
hodně dobrých pocitů z možnosti pomoci svým blízkým i
svému okolí.
Ing. Jan Kubík, starosta
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ZASTUPITELSTVO

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČOVICE KONANÉHO DNE 30. LISTOPADU
2020 OD 17:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU LOUČOVICE
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 118/2020
ověřovatele zápisu
Usnesení č. 119/2020
program rozšířen o následující body:
•
Žádost
o
příspěvek
Hospic
Prachatice
•
Rozpočtové provizorium na rok
2021
•
Žádost o prodej pozemku 124/6
k. ú. Dvorečná
•
Výpověď smlouvy o poskytování
služeb odpadového hospodářství
•
Podlimitní smlouva ZŠ a MŠ
Loučovice
•
Zajištění zadávacího řízení na akci
„Loučovice – napojení vodních
zdrojů, úprava ÚV a kanalizace
2. etapa“
•
Žádost o dotaci z programu MMR
- Odstraňování bariér v budovách
domů s pečovatelskou službou
a v budovách městských a obecních
úřadů - projekt "Vestavba výtahu do
budovy OÚ Loučovice"
•
Žádost o dotaci z programu MRR
- Podpora obnovy a rozvoje venkova
- Projekt "Nová parkovací místa
v obci Loučovice"
•
Žádost o dotaci z programu MMR
- Podpora obnovy a rozvoje venkova
- Projekt "Oprava místní komunikace Sv. Prokop"
•
Žádost o dotaci z programu obnovy
venkova Jihočeského kraje v roce
2021 - Projekt "Zřízení dětského
klubu v obci Loučovice"
•
Žádost o dotaci z Operačního
programu
Životního
prostředí
na obnovu zeleně
•
Dopis zastupitelům k práci místostarostky
Usnesení č. 120/2020
novou verzi dohody s Teplárnou Loučovice.
Usnesení č. 121/2020
pronájem pozemku p. č. 300/67 v k. ú. Loučovice o výměře 26 m2 paní A. F.
Usnesení č. 122/2020
vyvěšení záměru pronajmout část pozemku
300/5 v k. ú. Loučovice.
Usnesení č. 123/2020
vyvěšení záměru pronajmout část pozemku
212/11 v k. ú. Loučovice.
Usnesení č. 125/2020
odpis starých dluhů na nájmech v celkové výši
30446,-Kč.
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Usnesení č. 126/2020
poskytnutí finančního daru na provoz linky
Skibus Lipno ve výši 35 000 Kč společnosti LIPENSKO s.r.o., Lipno nad Vltavou 307, 382 78,
IČO: 281 364 20, DIČ: CZ 281 364 20.

Ministerstva pro místní rozvoj na projekt

Usnesení č. 127/2020
pořízení změny č. 7 územního plánu Loučovice
v oblasti územní studie Loučovice – Dvorečná.

podání žádosti o dotaci z programu Minister-

Usnesení č. 128/2020
stanovy „Svazku Lipenských obcí".

"Nová parkovací místa v obci Loučovice".
Usnesení č. 141/2020
stva pro místní rozvoj na projekt "Oprava místní komunikace Sv. Prokop".
Usnesení č. 142/2020

Usnesení č. 129/2020
k plnění veřejné zakázky společnost VIDOX
s.r.o. se sídlem U Poráků 511, 38101 Český
Krumlov, IČ: 25160168 s nabídkovou cenou
48.484.775,81 Kč bez DPH.
Usnesení č. 130/2020
výměnu obecního bytu paní N. ze současného
bytu v pečovatelském domě za byt po rodině
S. v domě č. p. 79.

podání žádosti o dotaci z programu obnovy
venkova Jihočeského kraje v roce 2021 na projekt "Zřízení dětského klubu v obci Loučovice".
Usnesení č. 143/2020
podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí na obnovu zeleně v
parku okolo Porákovy vily.

Usnesení č. 132/2020
změnu odpisového plánu ZŠ a MŠ Loučovice.
Usnesení č. 133/2020
rozpočtové provizorium na rok 2021.
Usnesení č. 134/2020
příspěvek žadateli Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., se sídlem Neumannova 144, 383 01
Prachatice, IČO: 708 535 17, ve výši 8 000 Kč.
Usnesení č. 135/2020
vyvěšení záměru na prodej nově vzniklé parcely 124/6 v k. ú. Dvorečná o výměře 84 m2.
Usnesení č. 136/2020
výpověď TS Kaplice s.r.o. a pověřuje starostu
vypsáním výběrového řízení na nového dodavatele služeb odpadového hospodářství do
konce ledna 2021.
Usnesení č. 137/2020
smlouvu o úhradě nadnormativních výdajů na
prostředky určené na platy a odvody.
Usnesení č. 138/2020
cenovou nabídku společnosti Institut pro
veřejné zadavatele, s.r.o., se sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 – Petřiny, IČO: 039
200 71, na zajištění zadávacího řízení na akci
„Loučovice – napojení vodních zdrojů, úprava
ÚV a kanalizace 2. etapa“ za nabídkovou cenu
48000 Kč bez DPH.
Usnesení č. 139/2020
podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj na projekt „Vestavba výtahu do budovy OÚ Loučovice“.
Usnesení č. 140/2020
podání žádosti o dotaci

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
Usnesení č. 124/2020
vyvěšení záměru na prodej části pozemku č.
150/1 v k. ú. Dvorečná dle geometrického plánu č. 96-21/2012 ze dne 23. 11. 2012.
Usnesení č. 131/2020
neschvaluje výměnu bytu na č. p. 7 panu Ž.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
•

Rozpočtové opatření 8, 9.

•

Dopis zastupitelům k práci místostarostky

POZNÁMKA:
Úplný zápis je ve smyslu ust. § 95 odst. 5 zákona o obcích uložen na obecním úřadu k nahlédnutí.
Obecní úřad je na požádání povinen umožnit
občanům nahlédnout do zápisu ze zasedání

z

programu

zastupitelstva obce.

PASPORT HŘBITOVA

V

označením přibližně tohoto tvaru „LX00042“.

nájemních smluv pro zaměstnance obce, ve-

Máme zde také vrstvu „Pronájmy pozemků“,

užití webové aplikace obce. Ta je dostupná z

řejná data, jejichž správa je neméně náročná,

která vám dá ihned povědomí o tom, jaká část

webových stránek obce pod odrážkou „Obec

budeme do pasportu teprve doplňovat. Po

pozemku je volná k pronájmu a o kterou si

– Mapová aplikace obce“ a je veřejnosti pří-

tedy můžete zažádat třeba za účelem zřízení

kompletním vyplnění a dohotovení bude mož-

stupná. V levém panelu můžete vidět všechny

zahrádky. Ve vrstvě jsou zanesené pouze ty

pracovní vrstvy, které si můžete zobrazit podle

pozemky, které již někdy zahrádkami byly, žá-

toho, co Vás právě zajímá.

dost ovšem můžete napsat i na jiný pozemek

ážení občané obce Loučovice,
ráda bych Vás informovala o možnosti po-

Při zaškrtnutí například vrstvy „Veřejné osvětlení“ se v mapě ihned zobrazí veškeré příslušenství patřící k veřejnému osvětlení v obci –
lampy podle barev rozdělené do jednotlivých
větví, rozvaděče, vedení. Po kliknutí na ikonu
pro prohlížení atributů

v pravém menu

vyberete například „Lampy VO“ a po vybrání
konkrétní lampy se zobrazí veškeré potřebné
údaje. Když vám tedy v ulici nebude svítit veřejné osvětlení, tímto způsobem můžete najít
její číslo pro identifikaci snadno z pohodlí domova. Inventární/identifikační číslo je samozřejmě k dohledání také na každé lampě, pro-

- je pak pouze na zastupitelstvu obce, zda vaši
žádost schválí či ne.
Naprostou novinkou jsou tři vrstvy ve skupině „Hřbitov“. Pokud si zaškrtnete celý hřbitov
a zvětšíte si obrazovku pouze na něj, uvidíte
detailní mapu hřbitova a zmapovaná jednotlivá hrobová místa, a to jak ta stávající, tak i
budoucí. Je tedy možné nahlédnout, jak bude
časem hřbitov vypadat. Kapacita kolumbárií
bude mnohonásobně vyšší – nyní máme postavené pouze jedno, ale navržených je celkem deset.
Kliknutím na ikonu místa v pravém panelu

né zobrazit i údaje z náhrobků. Pokud by vás
zajímal samotný hřbitov, je možné si z webových stránek obce rozkliknout pouze „Veřejný
projekt hřbitova“ pod odrážkou „Obec“.
Díky mapové aplikaci si každý může zobrazit
například územní plán na určité parcele, kudy
vede vodovod a kanalizace nebo adresní místa
všech domů v Loučovicích. Od léta zde máme
i evidenci odpadového hospodářství, kde můžete vidět, kde jaké kontejnery stojí a zda to
k nějakému nemáte blíž. Poznáte je snadno
podle barevných puntíků v mapě.
Mapová aplikace zjednodušuje některé agendy na obecním úřadě a je jednodušší v ní hledat, než například v katastru nemovitostí, proto věřím, že se někdy bude hodit i vám.

a následným kliknutím na jakékoli hro-

to pokud půjdete okolo, je snadné číslo najít

bové místo v mapě se opět zobrazí dostupné

a nahlásit v případě potřeby na obecní úřad.

informace. Momentálně je pasport hřbitova

Většinou jde o malý kovový štítek s vyraženým

maximálně využit pro účely automatizace

- Lucie Beran -
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PTAČÍ PARK

J

elikož pozorování ptáků na krmítku je často
velmi příjemný relax, vznikla myšlenka na
realizaci „ptačího parku“. Nalézt místo nebylo
těžké, denně chodíme všichni okolo zdivočelého parčíku mezi vilou a tělocvičnou základní
školy a možná si i vy vzpomenete, jak to tu
dřív vypadalo. Jelikož jsme nikdo nevěnovali tomuto zákoutí moc pozornosti ani péče,
zarostlo to zde břečťanem, potůček s rybníčkem zarostl trávou a někdy dokonce vysychá,

což samozřejmě nejsme schopni vlivem sucha
ovlivnit.
Během listopadu a prosince byl prostor poupraven – potok i rybníček vyčistili pracovníci
technického dvora, zasadili také pečlivě vybrané keře, které by měly být časem zásobárnou
potravy jak pro ptáky, tak i opylovače po celý
rok a ořezali planě rostoucí ostružinu, která
zde všechno pohltila. Jak půjde čas, pokusíme
se zde omezit i břečťan, který ale jak jistě víte,

je velmi houževnatý a jen tak se ničeho nezalekne. Letos to pravděpodobně samozřejmě
nebudeme schopni posoudit, ale pokud se
nám keře uchytí a vytvoří živý plot, jaký mají,
bude zde časem skutečný ráj pro všechny létající malé živočichy.
Abychom toto místo ještě zatraktivnili, vyrobili pánové v technickém dvoře krmítka pro
ptáky a zavěsili je zde na několik stromů. Krmítka jsou zavěšená tak, aby mohl každý do
ptačí hostiny něčím přispět, proto se při procházce okolo neostýchejte přidat jakoukoli
ptačí potravu. Velmi oblíbená je slunečnice,
kterou milují například sýkory, sekané ořechy
pro brhlíky a pro kosi čerstvé i sušené ovoce
(neslazené). Do krmítka můžete přidat i obilná
zrna třeba pro vrabce a stehlíky – oves, proso
a pšenici.
Doufám, že nám toto místo nezničí vandalové, a vyroste z toho zákoutí, na které budeme
moci být hrdí.
Mockrát děkuji celému technickému dvoru za
pomoc!

- LB -

PRVNÍ LOUČOVICKÝ JARMARK

S

větlou chvilkou mezi omezeními byla v prosinci třetí adventní neděle, kdy se obec roz-

hodla uspořádat první loučovický vánoční trh.
Přípravy začaly již v dopoledních hodinách,
kdy byly do parku kolem pódia doneseny stánky a připraveno zázemí pro muzikanty, za což
moc děkujeme klukům z technických služeb.
Všechno vypuklo v jednu hodinu odpoledne,
to totiž už byli nachystaní všichni prodejci a
živá hudba, uprostřed všeho se skvěl vánoční stromek a atmosféra začala i přes chybějící
sněhovou nadílku připomínat nadcházející konec roku. Občané si mohli zakoupit jak místní
výrobky od loučovických šikovných lidí, tak i

za dopisy na oplátku daly něco sladkého a

od prodejců z blízkého okolí. Naši dobrovolní

omalovánku s vánočním motivem. Každý rok

hasiči, kterým tímto velice děkujeme, skvěle

jsou takto vylosovány tři dopisy a přání v nich

připravili pro všechny svazečky jmelí zdar-

jsou dětem splněna, jelikož ale byly letošní vy-

ma. Celou dobu byly k vidění andělé, kteří

losované dárky skutečně skromné, vylosova-

nosili schránku na poštu pro Ježíška a dětem

ných tak bylo pro tento rok rekordních deset
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dopisů. Dle ohlasů, které se nám donesly, se
první trh i přes absenci svařáku a punče vydařil na výbornou, doufáme tedy, že se nám tuto
tradici podaří udržet i další roky.
- LB -
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VÁNOČNÍ LOUČOVICKÝ PŘÍBĚH O DOBRU

T

ento příběh je příběhem, který psal sám život. Je to povídání o dobrých lidech všech
věkových skupin, kteří se rozhodli věnovat
dobro a udělat radost těm nejzranitelnějším
z nás, osaměle žijícím seniorům. Chtěli jsme
našim seniorům dát najevo, že si jich vážíme,
že jsou námi respektováni a že si ceníme jejich
přítomnosti. Nečekali jsme odměnu a věnovali jsme svůj volný čas i své prostředky k tomu,
abychom v dnešní nelehké době potěšili ty,
kteří si z našeho pohledu ocenění nejvíce zaslouží, obzvláště v této nelehké době. Před
měsícem jsme se rozhodli, že chceme opakovaně udělat dobrou věc pro druhé, v nejkrásnější roční době, o Vánocích. Chtěli jsme dosáhnout toho, abychom měli jeden k druhému
blíže a to se nám skutečně povedlo. Opět nám
50 seniorů otevřelo s úsměvem a dojetím, že
si někdo jen tak vzpomněl. Nechyběly ani slzičky, což bylo něco, co opravdu dojalo i nás
všechny při samotném rozvozu. To, co se dnes
dopoledne událo je výsledkem naší společné
spolupráce a je završením našeho příběhu, se
šťastným koncem.

a Velíci" pod dohledem učitelek MŠ Mgr. Veronika Tůmová a Martina Albrechtová, ZŠ Loučovice Mgr. Pavlína Bigasová a její žáci 4. třídy.
Byla zveřejněna výzva pro další dobré duše,
které se chtějí zapojit. A následovali další a
další, mimo jiné i Hanka Knížek Smejkalová a
její akce "Dobroty pro dobro" (Scuk), a další dámy pekařky a lidé darující dobroty. Vše
v podstatě vyvrcholilo dne 12.12.2020, kdy
dobří lidé donesli vše, čím chtěli potěšit naše
loučovické a lipenské seniory. Původně jsme
doufali, že bychom udělali do 30 balíčků +
ovoce, přáníčka od dětí, včetně malých dárečků. Ale všeho bylo opravdu velké množství, od
vánočního cukroví, po ovoce i dalších dobrot,
které měli směřovat seniorům. Nakonec bylo
obdarováno 50 seniorů. Tři pojízdné dvoučlenné posádky dnes dopoledne rozváželi po
obou obcích balíčky s "Vánočním překvapením", ovocem.
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ náleží VŠEM, KTEŘÍ SE
NA AKCI JAKKOLIV PODÍLELI!!! Společně jsme
darovali radost a pocit sounáležitosti v době
vánoční.

A kdo ví, možná jsme společně zaseli semínko
krásné tradice, která bude opakována každý
rok, uvidíme ....

Na akci se podíleli:
Členky Senior klubu Loučovice (vánoční cukroví a jiné dobroty) - Kupčíková Zdeňka, Dudlová
Denisa, Jelínková Eva, Vrabčeková Jana, Marková Anna, Žáčková Jaroslava, Novotná Zdeňka, Kajerová Jitka, Vaňková Anna, Kroneislová
Jana, Marýsková Marie, Srbová Hana, Jendrišáková Jana, Šindelářová Libuše, Turečková
Anna, Mikešová Zuzana, Lišková Anna.

A jak to probíhalo?
Na počátku příběhu stály členky Senior klubu
Loučovice, starosta obce Loučovice Ing. Jan
Kubík a příznivci klubu. Samovolně se hlásili
další, kteří se chtěli připojit a následovala ZŠ
a MŠ Loučovice. I ti nejmenší - naši "Malíci
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Starosta obce Loučovice Ing. Jan Kubík (nákup

dobrot, ovoce, organizační zajištění, rozvoz).
Anna Lišková (výroba vánočních hvězdiček,
které zdobily balíčky)
Mgr. Pavla Vachová (vánoční cukroví, organizační zajištění, rozvoz)
Vaňková Anna (organizační zajištění, rozvoz)
Martina a Stanislav Hacklovi (pečení, sponzorský dar - dobroty, organizační zajištění, rozvoz)
ZŠ a MŠ Loučovice:
Mgr. Pavlína Bigasová a její žáci 4. třídy (ruční
výroba dárečků (mýdla), tvorba přáníček pro
seniory, jmenovky) + rozvoz
Mgr. Veronika Tůmová (vánoční cukroví, dobroty + tvorba přáníček pro seniory s našimi
nejmenšími)
Martina Albrechtová - tvorba přáníček pro seniory s našimi nejmenšími
Mgr. Hanka Knížek Smejkalová (uspořádaná
akce Dobroty pro dobro) a občané obce Lipno
nad Vltavou (dary pro lipenské seniory)
Mgr. Katka Berná (vánoční cukroví)
Renata Strychová, Klára Strychová (vánoční
cukroví a dobroty)
Jana Grammetbauerová (dobroty)
Lucie Beran (vánoční cukroví)
Přejeme vám všem krásné Vánoce, mnoho
zdraví a rodinné pohody.

- Pavla Vachová -
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Pečovatelská služba obce Loučovice přeje
všem svým klientům a jejich rodinám vše
dobré do nového roku 2021, pevné zdraví
a věříme, že nám zachováte vaši přízeň.
Děkujeme vám za vaši důvěru a dobrou
spolupráci.
Mgr. Pavla Vachová a kolektiv PS Loučovice
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PLAVENÍ DŘÍVÍ PRO PAPÍRNU
HISTORIE

M

yšlenka plavby polenového dříví po Vltavě vznikla již v druhé polovině 18. století. První plavba se konala v roce 1779, kdy
se ze Zátoně do Krumlova plavilo 200 sáhů
(sáh= 0,821 prm) dřeva. Nad Lipnem a Čertovými proudy byla v roce 1834 zřízena v Lenoře
sklárna přímo u Vltavy, která využívala plavené dříví. V roce 1856 se plavilo po Vltavě pro
sklárnu v Lenoře 1362 prm a v roce 1883 již
21.187 prm.
K zásadní změně došlo po roce 1884, kdy byla
dána do provozu v Loučovicích nová velká
celulózka a později i papírna. Majitelé, bratří
Porákové, byli upozorněni lesníkem Theodorem Mokrým na dostatek levného a kvalitního
dřeva na Šumavě a na lacinou pracovní a vodní sílu, kterou je možno snadno dopravovat
dřevo až do nového závodu. Sklárna v Lenoře
postupně přešla na vytápění uhlím a polenové (vlákninové) dříví se výhradně plavilo pro
Loučovice. Pro ovládání plovoucí dřevní masy
a zajištění rovnoměrného přísunu k místu, kde
dřevo bude vytahováno z vody, bylo toto dříví
na vhodných místech zadržováno hrablemi.
Bylo nutno zajistit, aby nenastalo úplné zahrazení toku, které by mohlo mít za následek
zvednutí vody a škody na zatopených pozemcích.
Hrable se v podstatě skládaly ze 4 částí: opěr,
zátahu, česlic a ochranných trámů. Opěry byly
pilíře, zátahy trámové nosníky, které sloužily k
upevnění česlic a k přenášení vodního tlaku na
opěry. Spodní zátah byl uložen ve dně a horní nad nejvyšší hladinou vzduté Vltavy. Česlice byla hradla, které byly upevněny kolmo

k zátahům tak daleko vzájemně od sebe, aby
zabraňovaly dřevu proplouvat a aby vzdutí a
tím i vodní tlak na hrable nebyl příliš velký. To
se dosahovalo šikmou polohou česlic ke směru vodního proudu. Před takto vzniklým brlením pluly na vodě mohutné ochranné trámy
o velkém ponoru, které byly uvázány na řetězech a zabraňovaly pronikání polen do dalšího
řečiště.
V horním úseku Vltavy pro plavbu do Loučovic byly hrable v Sedle, v Lenoře a v Želnavě.
Dřevo bylo plaveno od Františkova až k Novým
Domkům nad Loučovicemi. U Nových Domků
byly napříč řeky umístěny sepjaté volně plovoucí klády, které usměrňovaly plavené dříví
do plavebního kanálu vedoucího do papíren.
Tam bylo z kanálu dřevo vytahováno mohutným elevátorem na obrovskou hromadu, ze
které bylo po celý rok odebíráno. Po ukončení
plavby se konalo řízení, při kterém se zjišťovaly způsobené škody a určovala se náhrada
majitelům sousedních pozemků a zařízení.
Vyráběla se jednometrová vláknina odkorněná do hněda. V zimním období byla svážena
na sněhu hlavně pomocí ručních saní, zvaných smejčky. Vláknina byla dopravována ke
břehům splavných potoků, které byly přítoky
Vltavy, nebo přímo k břehům Vltavy. Na tradičních místech byla metrová vláknina srovnávána do dvoumetrových hranic, které měly
obsah až několik set prostorových metrů. Hranice byly předávány papírně v Loučovicích, v
jejíž režii byla plavba prováděna. Odkorněné,
většinou víc než půl roku staré dřevo, bylo
vyschlé a vhodné pro plavbu. Plavbu řídilo

zvláštní středisko se sídlem ve Volarech podle
pokynů z Loučovic. Plavilo se v dubnu a v květnu, kdy táním stoupla hladina vody, podle plavebního řádu. Nejprve se plavilo na přítocích
„nahoře,“ kde byla plavba závislá na vodě z tání
sněhu a postupně se plavilo z nižších poloh, z
nichž mohly být toky posilovány vodou z nádrží.
Protože dřevo po vodě klouže a je tedy rychlejší než sama voda, musely být nádrže otevírány
s určitým předstihem před vhazováním dřeva
do toků. Vhazování prováděli většinou pracovníci lesů a pro místní obyvatele to bylo období, na které se každoročně těšili. Podél toků po
celou dobu plavby bylo zaměstnáno 10 až 15
tisíc lidí, kteří pomocí plaveckých háků uvolňovali to dřevo, které se v některých místech
zatarasilo. Od Lenory po Želnavu trvala plavba
2 dny, od Želnavy k Novým Domkům 1 den.
Utopené kusy v tišinách byly vytahovány a
rovnány na březích pro plavbu v dalším roce
nebo na prodej místním obyvatelům. Ztráty
se pohybovaly mezi 2 až 3 procenty veškerého plaveného dřeva. Bylo to z části utopené a
„nevylovené“ dřevo a z části i ukradené dřevo.
Po roce 1945 bylo do Loučovic plaveno ročně
asi 50 tisíc prm vlákniny. Tomuto množství se
přizpůsobovala i výroba. Vláknina pro Loučovice činila asi čtvrtinu veškerého vytěženého
dřeva. Náklady na plavbu činily jen 38 procent
nákladů při dopravě po železnici. Tímto způsobem bylo dřevo plaveno do Loučovic až do
roku 1954, kdy došlo k „uzavření“ stavby Lipna
pro plavení dříví.
Zdroj: František Schusser
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