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PA R T N E R
ZPRAVODA JE

Jsme v tom společně!

Vážení čtenáři...
Nacházíme se v nelehké době, kterou nikdo
z nás nemohl předpovídat. A je zcela jisté, že
svět už nebude nikdy takový, jak jej známe. Každopádně vše zlé jednou skončí a nás jistě brzy
čeká doba, která bude opět úspěšná. Těžko odhadnout, jak dlouho to potrvá, nicméně nepropadejme panice a snažme si na všem najít to
dobré.
Osobně bych chtěl také poděkovat řadě dobrovolníků, kteří se v této situaci semknuli a začali
pomáhat druhým, obzvláště pak nejohroženější
skupině, kterou jsou naši senioři. Je skvělé vidět, že když nastane takováto kri�cká doba, že
se jako národ dokážeme semknout a bojovat
společně pro� nepříteli, který je dnes velmi silný, jelikož není vidět.
Závěrem bych chtěl apelovat na všechny, aby
tuto situaci nebrali na lehkou váhu a opravdu
nosili veškeré ochranné pomůcky, obzvláště
pak roušky. Chráníte �m nejen sebe, ale i vaše
okolí.

V dubnu oslaví své krásné jubileum
paní

BARTOŠOVÁ JAROSLAVA
BARTOVSKÁ MARIE
BRUNOVÁ JAROSLAVA
KUTLÁKOVÁ ANTONIE
MARKOVÁ MARGITA
SRBOVÁ LUDMILA

pan

ADAMEC FRANTIŠEK
BAJCAR JAN
ČIŽMAR JOSEF
IURISTA IOAN
LEPSCHY HELMUT
URBÁNEK JAROMÍR

František Fazekas

Všem výše uvedeným přejeme vše nejlepší, plno životních
radostí a mnoho dalších let spokojeného života.
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20. 4. 2020
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INFO NEJEN PRO PEJSKAŘE

V

ážení pejskaři, i vy co pejska nemáte. Rádi
bychom Vám všem připoměli obecně závaznou vyhlášku Obce Loučovice č. 4/2007,
kterou se upravuje pohyb psů u nás v obci a
která platí v celém územním obvodu obce.
Ve vyhlášce najdete vymezení pojmů, jako je
veřejné prostranství, držitel a chovatel psa a
zodpovědná osoba. Zodpovědnou osobou je v
této vyhlášce ten, kdo zrovna v daný okamžik
je venku se psem.
Vyhláška především stanoví, že volný pohyb

psů, tedy bez vodítka, je možný pouze na určených místech, kterými jsou (všechny v katastrálním území Loučovice):
a) pozemek p. č. 197 a 194 - tomuto místu
místně říkáme Katrman
b) pozemek p. č. 400/1 a 381/5 - louka mezi
silnicí a cyklostezkou směrem na Lipno, vizte
mapka
c) pozemek p. č. 328/7 - za bývalou vodárnou
na starém sídlišti.
Volné pobíhání psů na těchto místech je mož-

né pouze pod neustálým dohledem a přímým
vlivem zodpovědné osoby.
Ve vyhlášce je samozřejmě i informace o tom,
že porušení vyhlášky se řídí podle vyjmenovaných zákonů a je považování za přestupek.
Prosíme všechny pejskaře, buďte ohleduplní a
když se něco stane, vystupujte ve vší slušnosti,
omluvte se a uvědomte si, že vy jste ten, kdo
porušil platné právní předpisy. Pokud máte
psa, který napadá vše co se hne, buďte soudní
a myslete na to, že protistrana má plné právo
si stěžovat.
Pokud se něco stane, poškozený může přijít na
obecní úřad, kam může dát sepsanou stížnost.
Pokud nechce stížnost sepisovat, může přijít
osobně, v každém případě se ale musí protokol o této návštěvě a ten musí poškozený
podepsat. Zkrátka - pokud si někdo chce stěžovat, musí o tom být písemný zápis. Nejde si
stěžovat na ulici při náhodném potkání kohokoli z obecního úřadu. Obecní úřad v takovém
případě nemůže nic konat.
Apelujeme na všechny občany obce: buďme
lidští a chovejme se k sobě slušně!
- Jana Grammetbauerová -

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O ROUŠKÁCH UŠITÝCH V KNIHOVNĚ?

J

elikož situace se zdravotními prostředky v
celé České republice se ukázala být zcela
nedostatečnou, mnoho lidí se uchýlilo k šicím
strojům a šilo roušky pro sebe, svou rodinu i
své okolí. Mnohem více lidí ale tyto možnosti nemělo, ať už proto, že neumějí šít, nemají
materiál nebo nemají v okolí nikoho, kdo šicí
stroj má a umí ho použít. Proto místostarostka
obce svolala pár dobrovolníků, kteří se sešli v
knihovně, která byla nařízením uzavřena, a šili
roušky právě pro ty, kteří žádnou nemají.

Někteří občané obce si ale mysleli, že je to samozřejmost. Musím Vám všem bohužel sdělit,
že nic takového samozřejmostí není. Nikde
není psáno, že Vám tu roušku musí někdo dát.
Jelikož vláda nebyla schopna zajistit materiál
ani zdravotníkům, nebyla vůbec žádná možnost roušky snadno sehnat a prostě je všem
rozdat. I proto vláda všem osobám zakázala
pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných
prostředků dýchacích cest. Jako ochranné
prostředky se počítají roušky, respirátory,
ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které
brání šíření kapének. Nikde nikdo nepsal, že
Vám někdo doručí roušku až ke dveřím bytu.
Nic z roušek ušitých v knihovně a zdarma rozdaných především seniorům v obci nebylo
hrazeno z rozpočtu Obce Loučovice, tudíž nikdo na ní nemá vymahatelný nárok. Dobrovolníci darovali materiál a především čas na to,
aby strávili více jak dva dny s ohnutými zády u
nůžek, metrů, šicích strojů a žehlicích prken a
následně celou svoji práci darovali těm, kteří
jsou nejvíce ohroženi.
Všem dobrovolníkům tímto chceme poděko-

vat i za ty, kteří si vzali roušku bez jediného
projevu vděčnosti.
Výrobu roušek svou činností podpořily: Zdeňka Matušincová, Monika Jochmanová a Markéta Danišová za šicími stroji; Alena Štichová,
Lucie Petroušová, Jana Grammetbauerová,
Lucie Prázdná a Jarmila Malvína Vojtíšková u
nůžek, metrů a žehliček.
Materiál darovaly: Věra Žáková, Marcela
Stropková, Eva Jelínková, Vlasta Slípková, Jaroslava Holcová, Ludmila Lepschy, Anežka
Pruknerová.
Speciální poděkování patří jedinému muži,
který si celý výrobní proces včetně šití zpracoval doma sám, a tím je Jiří Sekot.
Omlouváme se zároveň všem těm, kteří se na
výrobě nějak podíleli a nejsou zde uvedeni.
Článek vznikl těsně před uzávěrkou zpravodaje, proto nebylo možné doplňovat jména. V
příštím čísle Vám to vynahradíme. Ještě jednou moc děkujeme a přejeme pevné zdraví.

- Jarmila Malvína Vojtíšková a Lucie Prázdná -

strana 3

ROUŠKY ZDARMA PRO VŠECHNY

A

hoj lidi, parta dobrovolníků pro vás v
knihovně šije roušky. Někteří z vás už je

nosí a sluší vám. Pokud někdo ještě nemá
nebo potřebuje další, ozvěte se nám, případně se optejte v potravinách, v lékárně, na poště, na benzince, tam je průběžně doplňujeme.
Asi nás letos čeká léto s rouškou, budeme jich

Spolu to dáme, zase bude dobře. Neváhejte
mě kontaktovat na 777198354.
Moc děkuji všem, kteří se do šití zapojili, darovali materiál nebo půjčili šicí stroj, protože
naše stroje stávkují. Opět se ukázalo, že Loučovice mají skvělou partu lidí. Děkuju VÁM, že

všichni potřebovat víc, proto budeme šít do-

vás mám.

kud bude třeba. Je potřeba si roušky vyvářet

Noste prosím roušky.

a přežehlovat ještě vlhké. Všechny roušky jsou
pro vás od nás ZDARMA, stačí nám váš úsměv.

- Jana Grammetbauerová -

14. PŘEDNÍ HLÍDKA ROYAL RANGERS

P

o letních prázdninách přišel nový školní
rok a s ním pravidelné oddílové schůzky.

Podařilo se nám úspěšně zdolat všechny vrcholy Šumavského Everestu a získat tak cer-

v uzlování, přípravy a rozdělání ohně, střel-

spřežení, bojovalo proti trudomyslnosti a na-

bě, zručnosti a znalostech z přírody. V lednu

konec putovalo krajinou jen s nejnutnější vý-

nás čekalo setkání s českým polárníkem Jaro-

bavou, tmou, sněhem, ledovou vodou, aby

slavem Pavlíčkem, kde jsme měli možnost se

nakonec našlo záchranu a mohlo si oddech-

tifikát. Ve výšce našich šumavských tisícovek

seznámit se zakladatelem polární stanice Eco-

nout v teple praskajícího ohně u dobrého jíd-

nejeden zapomene na všední starosti a na

-Nelson na Antarktidě a prakticky si vyzkoušet

la. Následující měsíce jsme putovali za keška-

svět kolem sebe se dívá a jistým nadhledem.

různé techniky a pomůcky k přežití člověka

mi do divokých krajů našeho pohraničí, učili se

Věřím, že pro nás tyto výpravy byly přínosem

v přírodě. Následovala velká polární výprava

základům první pomoci za použití předmětů,

poznat nejen nové druhy rostlin a zvířat, krá-

po stopách Ernesta Shackletona a jeho lodi

které jsme měli po ruce, když „chybí“ lékárnič-

su míst, blízkých našemu bydlišti, ale i historii

Endurance. Sešly se čtyři oddíly Royal Ran-

ka, poznávali nové uzle a vazby a navštívili pla-

kraje kolem nás. Pořádali jsme i naše již tradič-

gers, aby společně putovaly polárním krajem,

vecká bazén. Během měsíce dubna nás čeká

ní akce podzimní víkendovku, Himalájského

objevovaly neznámá místa, bojovaly o holé

kontrola našich kešek, jejich příprava na další

medvěda, výpravu do podzemí a silvestrovský

životy a nakonec se dočkaly záchrany. Pětačty-

sezónu a jarní víkendovka.

výšlap. Uspořádali i soutěž Ranger roku, kde

řicet členů posádky lovilo tuleně, zachra-

účastníci prokazovali své znalosti a dovednosti

ňovalo zásoby z trosek lodi, staralo se o psí
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- Veronika Tůmová -

JSME V TOM SPOLEČNĚ!
hygienických a morálních pravidel s uvědoměním si mezigeneračních, a pro starší populaci,
možná i fatálních dopadů. I přes mnohá a opakovaná upozornění a stovky telefonátů, se na
veřejnosti
a ve zdravotnických zařízeních objevují naši
starší spoluobčané. Téměř všichni jsme jistě
zaznamenali, že zejména pro seniory může
být jakýkoliv styk s infekční osobou
a nemocí COVID-19 velmi nebezpečný až fatální. Jsou zkrátka ti nejzranitelnější z nás.
Pokusme se proto všichni svojí cestou seniory
přesvědčit, že se mají co nejvíce chránit, držet
se v bezpečí domova, zbytečně nevycházet,
požádat o donesení nákupu, lékařům se neostýchat zavolat a nikam necestovat městskou
hromadnou dopravou.
Tak, jako jsme se již napříč generacemi naučili
preventivně pečovat o své osobní bezpečí, nenechat se napálit a nestát se obětmi trestných
činů, buďme si i pojďme si
i teď jít navzájem příkladem a počínejme si
tak, abychom přispěli k zamezení šíření nákazy.
Školáci, nescházeje se v parcích ve skupinkách,

C

nepořádejte párty, jděte příkladem svým praelosvětově se řadu týdnů řeší nákaza virem
COVID-19. Ohnisko se bohužel přesunulo

v současné době na místě. Změnou přístupu,

rodičům dodržováním bezpečnostních opat-

do Evropy a významně se dotýká naší země.

chování a návyků dokážeme všichni dohroma-

ření. Babičky, dědečky, tetičky

dy situaci zvládnout. Respektujme ve vlastním

i strýčky přesvědčte svým chováním k tomu,

zájmu aktuální potřeby společnosti!

společenské diskuze. Pomoc jednotlivcům, ce-

že ani oni nebudou podceňovat doporučení

Apelujeme proto na všechny občany České

související s aktuální zdravotní hrozbou.

lým rodinám i všem obyvatelům České repub-

republiky, aby chránili své zdraví a přispěli

liky je samozřejmá, jsme

svým počínáním k ozdravení celé populace.

v tom přece všichni společně. Znevažování

Respektování nastavených opatření znamená

plk. Zuzana Pidrmanová

onemocnění a nerespektování legislativy není

nejen dodržování legislativy, ale i dodržování

oddělení prevence Policejního prezidia ČR

Koronavirová pandemie se dostala do popředí

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

V

ážení rodiče, vzhledem k opatřením vlády
k zamezení šíření koronaviru a z rozhodnutí vlády bude letošní zápis probíhat pouze
elektronicky. Na webových stránkách školy je
zřízena sekce „Zápis do první třídy pro školní
rok 2020/2021“. V ní je „Žádost o přijetí dítěte
k základnímu vzdělávání“ a „Zápisový list pro
školní rok 2020/2021“. Tuto žádost a Zápisový list elektronicky vyplníte a pošlete mailem
na adresu reditel@zsloucovice.cz. Já udělám
„Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání“ a pošlu Vám ho zpět.
Pokud dítě není způsobilé k přijetí k základnímu vzdělávání, požádá zákonný zástupce o
odklad začátku povinné školní docházky. I tato
žádost je na webových stránkách školy. Žádost

musí být doložena doporučujícím posouzením
příslušného školského poradenského zařízení
a odborného lékaře. Tuto žádost elektronicky vyplníte a pošlete spolu s doporučujícím
posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře mailem
na adresu reditel@zsloucovice.cz. Já udělám
„Rozhodnutí o odkladu začátku povinné školní
docházky“ a pošlu Vám ho zpět.
Zápis má proběhnout od 1.4. 2020 do 30.4.
2020. Své žádosti tedy posílejte nejdříve 1.4.
2020 a dále pak kdykoliv v průběhu měsíce
dubna.
- Zdeněk Vrba -
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HISTORIE

JAK SE ŽILO, PRACOVALO A STÁVKOVALO

V

archivu Národního technického muzea v
Praze jsem našel vzpomínky Jana Petra
z loučovické papírny. Ty „dnešní“ jsou z roku
1905 nebo 1906: „V celém podniku bylo zaměstnáno přes tři sta dělníků. Pracovalo se na
dvě směny. Ráno od šesti hodin do dvanácti.
Pak byla hodinová přestávka na oběd a denní
práce končila v šest hodin večer. V tom byly
dvě čtvrthodinové pauzy na svačiny. V šest nastoupila noční šichta, která pracovala do šesti
hodin druhého dne. Některé stroje běžely nepřetržitě, na některých se pracovalo převážně
jen ve dne, podle potřeby. Zámečníci a odborní dělníci, mistři a dílovedoucí bydleli v místě, ostatní tovární dělníci přicházeli ze svých
domovů, vzdálených dvě hodiny i více pěšky.
V zimě se brouzdali závějemi, takže již cesta
do práce znamenala pro ně značnou únavu.
Jen malá část továrních dělníků, a to většinou
svobodných žen, bydlela v dělnických domech
poblíž továrny. Ráno, ještě za šera, kupily se u
brány továrního dvora shrbené postavy s ranečky na zádech, v pravé ruce sukovici, v levé
konvičku se žitným kafem a kozím mlékem,
celodenní živobytí, k němuž si ještě přikoupili
lahvičku piva při svačině. Byli to prostí, dobří
lidé, skromní a nenápadní.“
V nedalekých Kapličkách bylo 33 čísel popisných, a jak se na pořádnou obec sluší, číslo
popisné jedna měla fara a číslo dvě škola.
Největším statkem zde byl „Hirterhäusl“
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v čp. 11 s 33 hektary, ale byla zde především
více než polovina domů, kde bylo méně než
pět hektarů půdy s jedinou kravkou nebo kozou. A právě tito chalupníci také tvořili tovární zaměstnance loučovické papírny, jak na ně
vzpomíná Jan Petr.
Z polévek se nejčastěji vařila kyselka, a to jak
ze sbíraného kyselého mléka, tak z podmáslí,
někdy ještě s přísadou tvarohu. Oblíbené byly
i polévky z kyselého zelí, hrachovka, bramboračka, houbovka a chlebová polévka. Takhle se
to střídalo od pondělí do neděle. Každodenní potravou byly i brambory. Ze syrových se
dělaly bosáky, drbanice a Reibenknödel, kdy
se přidávala nakrájená houska. Jedly se buď
se zelím, nebo posypané tlučeným mákem.
Hojné byly bramborové šišky, kterým se říkalo Nudeln a bylo jich několik druhů. Často se
mazaly sirupem z cukrové řepy. Lepenice byly
brambory smíchané se zelím, omaštěné škvarky. Z brambor a krupek se vařila nastavovaná
kaše.
V zimě chalupáři z Adámek, Hvězdy a Krásného Pole sváželi pro vyšebrodský klášter polenové dříví do údolí Vltavy z Medvědí hory,
Cikánského vrchu a Vyklestilky na saních. Nejdříve bylo nutné vyšlapat dřeváky stopu od Vltavy k místům, kde bylo dříví složeno. Polenové dříví se sváželo ručními sáněmi, které byly
přes dva metry dlouhé a daly se na ně naložit
až tři kubíky dřeva. V přední části saní byly

k „nosům“ upevněny dvě silné okované bukové větve, které se zvednutím zarývaly do sněhu a tím brzdily. Muž se zády opíral o náklad
dřeva na saních, paty měl zaryté do sněhu a
oběma rukama brzdil. Svážení palivového dříví
na ručních saních byla velmi namáhavá a nebezpečná práce. Byla ale dobře placená. Vždyť
v roce 1905 platil klášter za plně naložené svezené sáně 65 haléřů a nejlepší sáňkaři, kterými byli Johann Preisschopl, Johann Oppenauer a Andreas Mühlböck, za jediný den svezli
sáně s palivovým dřívím až čtyřikrát.
Okresní hejtman z Kaplice píše do Prahy zprávu: „V sobotu 10. prosince 1887 zastavilo patnáct dělníků v čistírně dřeva práci. Chtěli pro
pana továrníka nemožné. Zvýšit denní mzdu
ze 40 krejcarů na dvojnásobek Ke stávce vyzval jeden z dělníků, který byl za to jako štváč
odsouzen ke dvěma dnům vězení. V pondělí
12. prosince 1887 však devět z 15 stávkujících
nastoupilo do práce hned v šest hodin ráno a
ostatní v deset hodin dopoledne, když předtím podali v kanceláři podniku stížnost na nízké mzdy.“ V roce 1891 se archiv presidia místodržitelství rozrůstá. V celulózce A. Poráka v
Loučovicích vypukla další stávka. Zúčastnilo se
jí sedmnáct dělníků a ve stávce vydrželi jedenáct dní, od 6. do 16. března 1891. Stávkovali
proti snížení úkolové mzdy a podruhé marně.
Zdroj: František Schusser

INFORMACE Z ČINNOSTI SENIOR KLUBU LOUČOVICE

V

ážené seniorky a senioři,
v měsíci březnu bylo v Senior klubu rušno
a hodně se tvořilo v duchu blížících se svátků
Velikonoc. Ne všechny výrobky se stihly dokončit a seniorky musely pokračovat v dokončení doma. I tak si naše seniorky stihly zatvořit
a alespoň malou část jejich práce uveřejňuji
na fotografii.
Dne 13. 3. 2020 byl Senior klub všem členům
uzavřen, z důvodu vyhlášení nouzového stavu
v ČR, v souvislosti s epidemií COVID-19, do
odvolání. Jsou zrušeny veškeré akce, včetně
jednodenního výletu do Prahy dne 13.5.2020.
- Mgr. Pavla Vachová -

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Nová informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212
V případě vážných zdravotních problémů, ohrožení života nebo při podezření
na nákazu koronavirem volejte linky 155 a 112
Zelená linka Jihočeského kraje - 800 100 450 denně od 07:00 - 17:00 - základní informace k situaci a přijatým opatřením
Infolinka Státního zdravotního ústavu - 724 810 106, 725 191 367
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje
Koronavirus - pohotovostní linka: 736 514 386 v čase 7:00 - 19:00
České Budějovice - 387 712 211, 387 712 212, 387 712 310, 387 712 312, 387
712 210, 387 712 320, 387 712 321, 387 712 326, 387 712 380
Český Krumlov - 387 712 712, 387 712 711
Administrativní budovy KHS Jihočeského kraje budou s účinností od 16. března 2020 do odvolání uzavřeny.
Ministerstvo průmyslu - 224 854 444 - call centrum pro živnostníky a podnikatele
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COVID-19 I SENIOŘI
CHCETE ZŮSTAT ZDRAVÍ A NENAKAZIT SE?
CHRAŇTE SE, DODRŽUJTE OPATŘENÍ
Máte zdravotní potíže?
Zavolejte svému lékaři. Nechoďte ven mezi ostatní ani do
čekárny.
Nedoporučujeme chodit ven pro test na COVID-19
Nejdříve se poraďte se svým lékařem. Minimalizujte
pohyb mezi potenciálními nemocnými.
Potřebujete recept?
Zavolejte svému lékaři. Nechoďte ven mezi ostatní ani do
čekárny.
Nedovolali jste se svému lékaři?
Může se to stát, nic se neděje. Zkuste za chvíli, v případě
zdravotních potíží však ihned volejte linku 155.
Mimořádná opatření
Dodržujete všechna mimořádná nařízení, dodržujte
pravidla karantény. Nezdržujte se v místech s větším
počtem lidí
Budou opatření fungovat?
Ano. Jen přísné dodržování pravidel může zabránit dalšímu
šíření epidemie. Kdo pravidla a pokyny nedodržuje,
vystavuje sebe i své okolí nákaze.
www.zzmv.cz | info@zzmv.cz | 730 546 895

CHCEME TĚ DO PARTY:
LAKÝRNÍK MOKRÉ LAKOVNY
Mezi aktuálními volnými místy je v současné době i pozice LAKÝRNÍKA v oddělení
mokré lakovny, přičemž práce probíhá v třísměnném provozu.

VY
ZPRÁ ELU
G
Z EN

A co takové zaměstnání vlastně obnáší?
– samostatnou přípravu barev
– čištění a odmašťování dílů v přípravné kabině před jejich samotným lakováním
– strojní i ruční stříkání dílů s ohledem na platnou výrobní dokumentaci
– úklid pracoviště a drobnou údržbu zařízení
– komunikaci s ostatními odděleními
Bez čeho se u nás neobejdete?
– vyučení v oboru lakýrník s alespoň jednoletou praxí na podobné pozici
– dobrého zdravotního stavu
– chuti táhnout s námi za jeden provaz
Co dostanete na oplátku Vy od nás?
– možnost získat zajímavou, ale i náročnou pozici v našem moderním závodě
– týden dovolené nad rámec Zákoníku práce
– příspěvek na dopravu a stravování
– bonusy za stoprocentní docházku
– 13. a 14. plat
– sportovní a společenské akce organizované společností
– řadu dalších zaměstnaneckých benefitů stanovených kolektivní smlouvou

Zaujali jsme Vás? Pak nám o sobě dejte určitě vědět. Nástup ihned!
www.fb.com/ENGELCZkariera
Karel Vinš

+420 380 386 736

karel.vins@engel.at

www.engel.cz
www.pracevengelu.cz

