LOUČOVICKÝ
ZPRAVODAJ
ČÍSLO 1/2017 • ČERVENEC • NÁKLAD 800 KS • ZDARMA

OHLÉDNUTÍ ZA DĚTSKÝM
DNEM
První červnovou sobotu se
v naší obci konal dětský den
s téměř již legendárním Pohádkovým lesem. Za velké
snahy organizátorů a dobrovolníků byl celý den vydařený a přálo nám i počasí. Velké
poděkování patří sponzorům, díky kterým bylo plno
odměn pro každého. Uvnitř
zpravodaje se za tímto krásným dnem poohlédneme.
Celá dvojstrana je věnována
fotografiím z Pohádkového lesa a dalšího programu
v parku.
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Vážení čtenáři...

J

e to již několik let, kdy každý měsíc
mohli obyvatelé Loučovic najít ve své
poštovní schránce zpravodaj obce Loučovice. Jsem moc rád, že se nápad na znovu obnovení měsíčního zpravodaje setkal
i u vedení obce s kladným ohlasem. Vzhledem k tomu, že čas značně pokročil od
doby, kdy se zpravodaj vydával naposled,
bylo nutno vybudovat zpravodaj téměř
od nuly. A věřte, že napsání obsahu, byla
ta nejmenší starost. Mnohem těžší bylo
vymyslet grafickou podobu, kostru zpravodaje, zajištění roznášky, tisku... A tak by
se dalo pokračovat téměř do nekonečna.
Nicméně veškeré „překážky“ jsme zdárně
překonali a výsledek usilovné práce vidíte
před sebou. Snad se vše podařilo tak, aby
každý, kdo dostane zpravodaj do rukou,
byl spokojený.
Bližší představení nového Loučovického
zpravodaje najdete na straně 4. Můžete se
dočíst, jaké pravidelné rubriky Vám budeme přinášet, také zde najdete ceny inzerce.
Věřím, že se Loučovický zpravodaj stane součástí Vašeho pravidelného zájmu
a že zde najdete plno informací z dění
v naší obci. Nezbývá mi tedy už nic jiného,
než Vám popřát příjemné čtení.

František Fazekas

BLAHOPŘÁNÍ
V červenci oslaví své krásné jubileum
paní
		
		
		
		
		
		

EVA LACHOUTOVÁ
ANNA HAVLÉNOVÁ
ANNA MICÁKOVÁ
MILUŠE JANDOVÁ
EVA ZVONÍČKOVÁ
MARIE ŠIMEČKOVÁ
VĚROSLAVA ŽIŽKOVÁ			

pan
		
		
		
		

VÁCLAV DUDLA
EMANUEL JIRKŮ
JOSEF ČÁP
PETR MRÁČEK
MIKULÁŠ ARDÓ

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

G R AT U L A C E
Za celou redakci gratulujeme slečně
Evičce Pokorné z Loučovic, která, spolu se svou parťačkou Monikou Pařízkovou z Liberce, vybojovala na Mistrovství
České Republiky 21. 5. 2017 první místo
ve čtyřhře stolního tenisu. Věříme, že
o Evičce nepíšeme naposledy a že další
významná vítězství budou následovat.

LOUČOVICKÝ ZPRAVODAJ

periodický tisk územního samosprávného celku obce
Loučovice
Vydává: Obec Loučovice, IČ: 00245984, Registrační značka:
MK ČR E 22951, Datum vydání: 30. 6. 2017 Odpovědný redaktor: František Fazekas, Adresa redakce: Obecní úřad Loučovice, 382 76 Loučovice 51, e-mail: zpravodaj@loucovice.info,
tel.: 380 748 115, Tisk: Typodesign s.r.o., Č. Budějovice. Distribuce: Česká pošta, s.p. Vydavatel není odpovědný za obsah
a pravdivost otištěných inzerátů a vyhrazuje si právo nezveřejnit inzerát, který by jej poškozoval nebo byl svým obsahem
protizákonný. Vychází 12x ročně nákladem 800 ks.
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ZASTUPITELSTVO
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 31. KVĚTNA 2017

•

závěrečný účet DSO Vyšebrodsko se zprávou
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2016 a výmaz DSO Vyšebrodsko ke dni 11. 4.
2017.

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e:
Usnesení č. 69/2017
ověřovatele zápisu Petra Procházku a Petra Štěpánka.
Usnesení č. 70/2017
program dnešního zasedání doplněný o nabídku
Českokrumlovské televize CKTV, rozpočtové opatření č. 4 a rekonstrukci hlásky Kapličky.
Usnesení č. 71/2017
podání dotace z příslušného dotačního titulu na sanaci skládky ze Špírova kanálu, předpokládaná výše
dotace 85%, zároveň zastupitelstvo obce schvaluje
podíl obce ve výši min 15%, který bude financován
z rozpočtu obce.
Usnesení č. 72/2017
finanční příspěvek Turistickému spolku Lipenska ve
výši 30 000 Kč na provoz letního cyklobusu Rožmberk nad Vltavou – Nová Pec (spolek zašle fakturu).

Ing. Jan Kubík
starosta
Anna Vaňková
místostarostka
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 zastupitelstva obce.

------------

ZÁMĚR

ve smyslu § 39 odst. 1 z. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení)

Usnesení č. 73/2017
nabídku Českokrumlovské televize ve věci vysílání
pro obec Loučovice.

Obec Loučovice zveřejňuje záměr práva provedení stavby „Vltava, ř. km 328.673 – měrný profil jez
Kimlíček“ na pozemcích p. č. 436, 561/4, 438/1 a st.
Č. 837 zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov, katastrální území Loučovice.

Zastupitelstvo obec b e r e n a v ě d o m í:

Bližší informace lze získat v úřední hodiny v kanceláři tajemníka obecního úřadu nebo na telefonu
380 748 066.

Zastupitelstvo obce n e s ch v a l u j e :

•
•

informaci o rozpočtovém opatření č. 4.
informaci ve věci rekonstrukce hlásky na Kapličkách.

Ing. Jan Kubík
starosta
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NOVINKY Z OBCE
LOUČOVICKÝ ZPRAVODAJ

J

ak jsem se již zmiňoval v úvodním sloupečku, tak
po několika letech se bude měsíc, co měsíc ve Vašich schránkách objevovat Loučovický zpravodaj.
Ve zpravodaji naleznete pravidelné rubriky, pojďme si je
tedy krátce představit.
ZASTUPITELSTVO
V této rubrice najdete výpis se zasedání zastupitelstva
obce.
NOVINKY Z OBCE
Zde Vás vždy seznámíme s novinkami v naší obci.
A to nejen s těmi chystanými.
TÉMA
Rubrika, ve které se zaměříme na určité téma, které hýbe
děním v obci.
KOPANÁ
Pod touto rubrikou Vás seznámíme s aktuálními výsledky
našich fotbalistů, včetně komentářů trenérů. Rubrika poběží vždy během fotbalové sezóny.
HISTORIE
Není asi žádným překvapením, že tuto rubriku Vám bude
přinášet již mnohým známý portál Loučovice-Historie.cz.
Díky této spolupráci můžeme přinést zajímavé počtení
z historie i čtenářům, kteří tento portál neznají nebo kteří
nepoužívají internet.
Samozřejmě ve zpravodaji naleznete také nepravidelné
rubriky. I Vy nám můžete zaslat článek, kterým byste rádi
něco sdělili spoluobčanům.

Další menší formáty inzerce
Černobílá		
299,- Kč
Barevná		
499,- Kč
Řádková inzerce pro podnikatelské subjekty
Max 150 znaků		
49,- Kč
Upozornění:
Redakce si vyhrazuje právo neotisknout článek/inzerci
pokud bude v rozporu se zákony ČR, bude mít rasistický
podtext nebo bude proti dobrým mravům. Redakce není
zodpovědná za obsah a pravdivost otištěných inzerátů.
Inzerci můžete zasílat na: zpravodaj@loucovice.info

------------

- faz -

NOVÉ VOZIDLO PRO JSDH LOUČOVICE

L

oučovice jako jedna z obcí umístěná pod Lipenskou
přehradou úspěšně zažádaly o dotaci na dopravní automobil pro dobrovolné hasiče. Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) dostaly finanční
obnos v hodnotě 1,55 milionu korun na jeho pořízení.
Nové vozidlo bude sloužit k zásahům, u kterých není nutno vyjíždět cisternovým vozidlem, jako například nehody,
nouzové otevírání dveří, evakuace osob apod.

Celkové výdaje projektu:
Z toho dotace: 		

1,76 mil. Kč s DPH
1,55 mil. Kč s DPH

Projekt Nový dopravní automobil pro JSDH Loučovice byl
spolufinancován Evropskou unií.

Součástí našeho zpravodaje je také možnost inzerce.
Řádková inzerce pro nepodnikatelské subjekty bude
zdarma. Pro podnikatelské subjekty jsme připravili následující ceník:
Celostránková inzerce
Černobílá		
1499,- Kč
Barevná		
1999,- Kč
1/2 stránky
Černobílá		
Barevná		

strana 4

699,- Kč
999,- Kč

foto: František Fazekas

NOVÉ ORDINAČNÍ HODINY PRAKTICKÉHO PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
LÉKAŘE
MUDr. Marie Bencová, MUDr. Eduard Benc
všeobecná zdrav. sestra Jana Hlavatá
IČO: 46622837 IČZ: 33709000
Loučovice 290, tel. 380 748 106, 775 418 854
pondělí		
úterý		
středa		
čtvrtek		
pátek		

630 - 1200
630 - 730
630 - 1100
1100 -1300
630 - 1300

1100 - 1200 jen objednaní

Dne 13.6.2017 proběhlo tradiční pasování prvňáčků na
čtenáře. Děti při tomto ceremoniálu laděném do pohádkového hávu, který se koná v loučovické obecní knihovně, prokazují svou čtenářskou dovednost a následně
jsou paní královnou (Jana Grammetbauerová – vedoucí
knihovny) slavnostně pasováni na čtenáře. Zároveň si odnáší několik dárků a hlavně členský průkaz do knihovny.
- Monika Slabihoudová -

800 - 900 dia poradna
1100 - 1300 jen objednaní

Vyšší Brod, Míru 164 - 1. patro, tel. 775 418 854
pondělí		
úterý		
středa		
čtvrtek		
pátek		

1300 - 1500
1100 - 1400
1200 - 1430
700 - 1000
zavřeno

poradna
1500 - 1800 dia
jen objednaní

Rožmberk nad Vltavou 47, tel. 775 418 854
úterý		

800 - 1030

Možnost objednat na jakýkoliv čas dle volných kapacit.

foto: ZŠ Loučovice
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P

ěvecký sbor Slavíček fungující pod Základní a Mateřskou školou Loučovice vede paní Monika Slabihoudová společně s paní učitelkou Vendulou Šmidmayerovou
a na podzim tohoto roku oslaví 10 let své existence. Během těchto let se ve sboru vystřídalo nejen velké množství členů, ale prošly jím i tři spolupracující paní učitelky,
které pomáhaly sbor vést. Paní Irena Hanáková, paní Lucie Tomandlová a paní Martina Jiřičková. Sbor je rozdělen
na tři části.
V přípravce sboru, která zpívá každý týden v MŠ,
najdete děti již od 4 let věku. Zde hrajeme hudební a rytmické hry, učíme se rozlišovat tóny (vysoké, nízké, hlasité, tiché), poznávat písně podle zahrané nebo zazpívané
melodie, používat různou hlasitost zpěvu, správnou výslovnost i pěvecký postoj.
Ve sboru 1, jak nazýváme prostřední část sboru,
jsou děti převážně z 1. stupně ZŠ a zde se děti již připravují na náročnější repertoár. Klademe si za cíl čistou intonaci (v rámci možnosti dětí), reakce na gesta dirigenta,
doprovod zpěvu na Orffovy nástroje a první vícehlasý
zpěv (kánony, jednoduché dvojhlasy).
Sbor 2 je pak výběrovou částí sboru, která není
ohraničena věkem žáků, ale jejich pěveckými dovednostmi. Zpíváme české i cizojazyčné písně ve dvoj a trojhlase za doprovodu vedoucích sboru. V repertoáru najdete
různé hudební styly od písní lidových, přes popmusic,
muzikálové písně, spirituály a mnohé jiné. Bereme ohled
na přání členů sboru a zpíváme takové písně, které je
baví.

Zpívat u nás může začít kterékoliv dítě, které má o zpěv
ve sboru zájem. Nepožadujeme žádnou z forem talentových zkoušek. Pouze chuť zpívat a pravidelné navštěvování zkoušek. Dítě je zařazeno do přípravky nebo sboru 1
podle věku a následně po určitém čase, pokud je schopno čisté intonace v dvojhlasém zpěvu, je přeřazeno do
Sboru 2.
Každý rok se účastníme několika pravidelných vystoupení. Některých se účastní jen část sboru, jiných sbor
celý. Jako příklad uvedu: Rozsvícení vánočního stromu
v Loučovicích, Vánoční vystoupení pro seniory, Živý Betlém, Vánoční koncert sboru, Školní akademie a Závěrečný
koncert sboru.
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Sbor Slavíček na Rožmberském Jarmarku
V sobotu 20.5.2017 v dopoledních hodinách vystoupila
část sboru – sbor 2 – na Rožmberském jarmarku. Během
asi dvacetiminutového představení měli diváci možnost
vyslechnout devět písní různého žánru za doprovodu
kytary paní učitelky Šmidmayerové. Namátkou: Hruška
(lidová, trojhlas), Časy se mění (Bob Dylan & Z.Rytíř, trojhlas), MASH (John Mandel, dvojhlas), Husličky (lidová,
trojhlas), Anděl (Úprava spirituálu, dvojhlas) aj.
Letní koncert sboru Slavíček
Již několik let pořádá sbor Slavíček závěrečný koncert
sboru, kde vystupují všechna jeho oddělení od těch nejmladších až po ty nejstarší.
Letošní koncert se uskutečnil v krásných prostorách kostela sv. Prokopa v Loučovicích, s datem 13.6.2017.
V první části si návštěvníci mohli přijít poslechnou několik písní našich nejmladších zpěváčků se zvířátkovou tématikou a šest skladeb Sboru 1.
Ve druhé části koncertu následoval výběr vícehlasých písní zpívaných Sborem 2. Například „Země fantazie“ (J.Lennon&P.McCartey, dvojhlas), „Thousand years“ (CH. Perri,
dvojhlas) „Šly panenky silnicí“ (lidová, trojhlas acapella)
a mnoho jiných.
V závěru koncertu zazněla za doprovodu sboru ještě sólová píseň „Hallelujah“ (zpívaná Natálií Feckovou, žákyní 8.
třídy), píseň „Broken Vow“ (zpívaná Monikou Slabihoudovou, vedoucí sboru) a duet „You Raise Me Up“ (zpívaný
hostem koncertu panem Tomášem Rožboudem – učitelem v ZUŠ a Monikou Slabihoudovou, opět za doprovodu
našeho sboru 2).
Nekončící závěrečný potlesk, který byl známkou spokojenosti všech přítomných, vyzval sbor k přídavku, ve
kterém zopakoval úpravu spirituálu „Anděl“ za podpory
tleskání publika do rytmu písně.
Velmi děkuji všem účinkujícím, paní učitelce Šmidmayerové za úžasnou spolupráci a klavírní i kytarové doprovody a těším se na přípravu a nácvik nového repertoáru
sboru pro příští školní rok.
foto na této straně: Školní sbor Slavíček

ŠKOLNÍ SBOR SLAVÍČEK LOUČOVICE

Mnohem více informací a fotografií najdete na:
slavicek-zsloucovice.netstranky.cz
www.facebook.com/slavicek.zsloucovice
- Monika Slabihoudová -

O

kolí lipenské nádrže budou
od soboty 1. 7. 2017 až do
neděle 3. 9. 2017 křižovat nově
cyklobusy a turistické autobusy. Návštěvníkům celé oblasti
se tak otevírá nová možnost
vyrazit za cyklistikou, pěší turistikou i aktivním pohybem do
celého regionu. Páteřní, modrá
autobusová linka s přívěsem
na 30 kol začíná v Rožmberku
nad Vltavou na náměstí odkud pokračuje přes Vyšší Brod,
Loučovice, Lipno nad Vltavou,
Frymburk, Černou v Pošumaví
a Horní Planou do Nové Pece
až na Jelení Vrchy. Vybrané
spoje na této lince zajíždí také
z/do Českého Krumlova a Boršova nad Vltavou.
Síť doplňuje zelená, turistická
linka s možností přepravy 7
kol vedená z Horní Plané, přes
Černou v Pošumaví, Frymburk,
Lipno nad Vltavou do Přední Výtoně až na Svatý Tomáš.
Autobusy jsou otevřené pro
každého. Unikátnost projektu
spočívá však v možnosti cestovat autobusy i bezplatně a sice
s kartou hosta Lipno.card.
K přepravě zdarma s Lipno.
card můžete využít všech spojů mezi zastávkami ležícími
od Rožmberka nad Vltavou,
náměstí po Novou Pec, Jelení
Vrchy.

Bezplatné cestování s Lipno.card

J

ak to funguje? Každá karta obsahuje 10 bezplatných jízd, které můžete libovolně využít
ve všech našich spojích modré a zelené linky
v úseku mezi zastávkami od Rožmberka nad Vltavou po Novou Pec. Při nástupu do autobusu
předložte kartu řidiči autobusu společně s hlášením cílové zastávky. Řidič ověří platnost karty
a dostupnost služby a poté vám vydá jízdenku
na bezplatnou přepravu. V případě, kdy počet
volných jízd vyčerpáte, zaplatíte v autobuse
běžné jízdné, zlevněné o 20 %. Bezplatná přeprava s Lipno.card se nevztahuje na přepravu
jízdního kola. V případě, že pojedete mimo oblast bezplatné přepravy, je nutné si u řidiče autobusu následně dokoupit jízdenku z poslední
zastávky v bezplatném pásmu do Vaší skutečné
cílové stanice.

ZÁBAVA

foto na této straně: František Fazekas

OHLÉDNUTÍ ZA DĚTSKÝM DNEM 2017
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foto na této straně: Vlasta Slípková
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TÉMA
PORÁKOVA VILA ROKU 2030

B

ílý dům s černou střechou v té neklidné krajině Loučovic působí jako zjevení. Na terase opravené vily továrníka
Poráka snídá rodina a užívá si sluníčka, které se sem prokousává přes vzrostlé stromy. Majitel Eduard Benc se
postaví a hrdě řekne: Tak jsme to zvládli. Je červen roku 2030 a za chvíli mají přijet novináři, aby nafotili to, o čem
se roky jenom mluví: finišuje rekonstrukce slavné Porákovy vily. A zachránil ji člověk odtud, doktor z Loučovic.
Ta vzpomínka zůstala jen v obrysech – před čtrnácti lety, v červnu 2016, stál Eduard Benc na téhle terase a vyprávěl pro časopis Barbar, jaké má sny. Bylo
mu třicet let, manželce devětadvacet, a teprve rok
ten barák vlastnili. „Už od dětství jsem chodil kolem
a říkal jsem si, jaké by to bylo, kdyby se povedlo Porákovu
vilu opravit. A teď to konečně může začít,“ řekl tehdy.
Vstane od stolu a jde ten časopis najít. Dřevěná podlaha
tlumí jeho kroky a on ví, že našlapuje v místech, kde tenkrát nebyly ani stropy, jen připravené trámy, které měli
položit řemeslníci, ale nemohl najít partu schopných
a rychlých chlapů, tak část práce udělal sám. Padaly mu
termíny, které si naplánoval, ale odhodlání bylo obrovské
– nejdřív musel naložit desítky náklaďáků sutí a škvárou,
aby ještě do konce roku 2016 stihl stržené stropy znovu
postavit a vyměnit střešní krytinu. Jak jsme tím vším mohli projít, říká si, když prochází archiv novinových výstřižků, které si celou dobu zakládal. Je v nich všechno: tady
jsme začínali, tady na chvíli došly peníze, tady už jsme
s dětmi. Čtrnáct let života vlepených do jednoho sešitu.
V MAJETKU VŠEHO LIDU
S manželkou Lucií jsou lékaři. On v Čechách, ona
v Rakousku. I proto se rozhodli, že zůstanou v Loučovicích, na obě strany hranice do práce se odtud
člověk dostane rychleji, než většina Pražáků jezdila před otevřením čtvrté a páté trasy metra. Do toho
domu se zamiloval on a ona souhlasila. Dlouho si
k němu hledala cestu. On netlačil. Věděl, že není kam spěchat, že mají kde bydlet, a jestli to jednou vyjde, bude to
splnění velkého snu. Že to bude událost pro celé Loučovice, kde vila dlouhé roky chátrala. Po vyhnání Porákovy
rodiny na konci války se stala majetkem všeho lidu, aby
ji všechen lid obdivoval, ale nikdo do ní nedával peníze.
Nalistoval ten článek. Rozpočet opravy byl vyčíslený na
desítky milionů korun. „Dotace? Nedokázal jsem najít jedinou vhodnou. Jasně, šlo by tu udělat domov důchodců
z evropských peněz, počkat si pět let a pak to celé zrušit.
Jenže já jsem tady doma, vyrostl jsem tu a neumím si
představit, co by o mně lidi říkali. Musíme to opravit za
své, musíme si na to vydělat,“ prohlásil v červnu 2016. Ví,
že to bolelo celou rodinu, že jedna půjčka střídala druhou,
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ale že při něm celou dobu stála žena. A teď je to konečně za nimi. V přízemí si otevřel ordinaci, v patře jsou
apartmány a nahoře bydlí. Nebyla to zbytečná investice.
NEZVANÍ HOSTÉ
V roce 2017 vyměnil všechna okna. Konečně sem přestali chodit lidé, kteří přeřezávali zámky, aby se dostali dovnitř. Následujícího roku je to přestalo bavit úplně, protože interiér vypadal jako jedno velké
staveniště, už to sem nelákalo lovce fotografií, kteří tu hledali atmosféru 20. let, kdy celý objekt vznikl. Pak práce chvíli stála, Bencovi šetřili peníze, ale už
v roce 2020 měli hotový první pokoj. Pak druhý, sedmý,
patnáctý.
„Jsou tady,“ volá paní domu ze vstupní haly na svého muže, aby sešel po schodišti dolů a přivítal se
s novináři a shrnul těch čtrnáct roků dřiny. Seběhne dolů,
zastaví se před portrétem továrníka Poráka a jako vždycky ho trochu zamrazí v zádech, když si vzpomene, že Eugen Porák zemřel ten rok, kdy se Eduard Benc narodil. Tu
spojitost cítí a ví, že si on nevybral dům, kde konečně žije,
ale dům si vybral jeho. Jen není továrník, aby mohl vilu
s desítkami pokojů obývat sám, část pronajímá a lépe tak
splácí hypotéku nebo účty za topení. Přivítá se s hosty
a usměje se nad první otázkou, kterou dostane: „Jasně,
že bych do toho šel znovu. Pojďte dál, uvidíte, že to stálo
za to.“
zdroj: Jan Štifter, časopis Barbar 6/2016

foto: Pavel Dolejší, časopis Barbar

ROZHOVOR S EDUARDEM BENCEM
Na začátek jsme našim čtenářům představili článek
z loňského vydání časopisu Barbar, ve kterém nahlížíme
do roku 2030, kdy se finišuje s rekonstrukcí vily. Změnilo
se něco od té doby? Ve článku se zmiňujete, že v letošním roce se například vymění okna.
Vize zůstává pořád stejná. Možná malinko za plánem zaostáváme, ale spíše z důvodu poněkud krušnější zimy tento rok. Firma, která nám střechu rekonstruuje, má menší
zpoždění oproti původnímu plánu. Bohužel silné mrazy
tento rok bránily plynulé práci na krovu budovy. A abych
zodpověděl konkrétní otázku na okna, tak ty zrovna byli
tento čtvrtek zaměřovat. Nyní se chystají výkresy a myslím si, že pokud bude počasí přát, můžeme do konce
roku část oken mít hotovou. Bohužel, není po technické
stránce rozumné měnit okna dokud není zabezpečená
střecha, kudy voda do domu a fasády zatékala.
Vraťme se ovšem na úplný začátek, kdy poprvé jste si
začal hrát s myšlenkou koupě vily? Bylo náročné získat
vilu od předchozího majitele?
Myšlenka na koupi přišla v době, kdy jsem se vrátil z Prahy po studiích. Chtěli jsme zde v Loučovicích koupit dům
nebo pozemek, kde bychom vytvořili s mojí drahou ženou
(v té době tomu, tak ještě nebylo a po koupi vily málem
k manželství ani nedošlo) zázemí pro náš život zde. Osud
tomu, tak asi chtěl a všechny ostatní varianta ztroskotaly.
V té době jsem se dozvěděl, že Porákova vila by mohla
změnit majitele. Neváhal jsem a kontaktoval jsem pana
Ing. Zbytka, zde by se za tímto učelem mohla domluvit
schůzka. Po prvním jednání nebylo jisté, zde nám připadne tato historicky pro Loučovice určitě významná stavba
do vlastnictví. Bylo totiž několika zájemcům o tento dům,
ale nutno podoktnout, že předchozí majitel byl myšlence, že dům získá místní lékař nakloněn a věřil, že dům
zase získá svou někdejší krásu.
Našlo se zde něco z dob, kdy vila patřila rodině Poráků?
Bohužel, při rekonstrukci zatím nebylo nic objeveno a to
i navzdory faktu, že téměř všechny stropy byly strženy.
Vilu postavil německý architekt Karl Járay, který se nechal inspirovat barokními panskými sídly a letohrádky,
jako je například zámek Veltrusy. Z rozlehlé haly se vstupovalo pak do dalších prostor v levém a pravém křídle.
Ponecháte vile její původní barokní ráz nebo máte plány jiné?
Ano, ráz domu chceme do maximální míry zachovat. Rekonstrukci bude, ale limitovat fakt, že nejsou k dispozici
žádné dobové fotografie z interiéru vily, což bude renovaci do původního stavu znesnadňovat.
Dalo se vůbec po několika požárech a nájezdech záškodníků odhadnout, jak interiér vypadal v době, kdy vilu
obýval pan Eugen Porák?

Interiér co se týče stavebních prvků se odhadnout dal,
výbava nábytku a dekorací jako takových bohužel nikoliv.
Současný stav je velice žalostný.

rekonstrukce střechy, foto: František Fazekas

Dříve k vile patřil i rozlehlý park, který momentálně
patří obci. Máte v plánu i určitou část parku přikoupit
k vile, abyste mohl využívat i venkovní prostor k soukromému užití?
Park kolem vily bychom rádi získali do vlastnictví, už jen
z důvodu, že z historického hlediska a koneckonců i estetického hlediska by měl být součastí takto významné
nemovitosti. V současnosti necháváme zpracovávat studii proměny a využití parku, aby mohl sloužit nejen nám,
ale i široké veřejnosti s důstojností, kterou si dozajista
tato stavba zaslouží. Současný stav ”parku” je bohužel
po letech vlastnictví obce v poněkud zanedbaném stavu
a mám za to, že prosté vykácení téměř všech stromů ničemu výrazně nepomůže. V nejbližší době chceme na obci
předložit vlastní návrh vzhledu parku a možnosti jeho využití pro všeobecnou spokojenost. Na tomto místě bych
rád podotknul, že není naším přáním z parku udělat soukromou zahradu, ale naopak udělat z něj centrum dění
v této obci, které tady dlouhodobě chybí. V neposlední
řadě si neodpustím poznámku ke stavající “boudě” , jež
nedávno vyrostla v parku, jako nevkusný kus stavby, který se do této krajiny absolutně nehodí.
Můžete na závěr našim čtenářům prozradit, co považujete aktuálně za největší úspěch, potažmo i neúspěch,
v současné probíhající rekonstrukci?
Jako úspěch bych již považoval to, že rekonstrukce vůbec
začala, jednání o financování rekonstrukce s bankou nebyla jednoduchá. V současnosti se dostává do finální časti rekonstrukce střechy, která je základem pro pokračování jakékoliv další opravy. Rád bych také touto cestou, rád
učinil poděvání své milované ženě MUDr. Lucie Bencové,
že mě ač přes její prvotní nesouhlas s koupí plně podporuje. Nakonec ona mě zprvu navedla na myšlenku koupě, když jsme jednoho dne šli okolo vily a řekla: „Vždycky
jsem jako malá chtěla být zámeckou paní“ (smích) a co
bych to byl za muže, kdybych jí nesplnil její dětský sen?
(smích)
- faz -
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HISTORIE
NEJSTARŠÍ ZÁZNAMY A PRVOTNÍ OSIDLOVÁNÍ LOUČOVIC

O

blast, v níž se nachází obec Loučovice, je prvně zmiňována kolem roku 1220. V přilehlé oblasti Šumavy v té době existovala jen Zátoň, kterou
kníže Břetislav daroval benediktinskému klášteru Ostrov, a Svéraz , která podléhala premonstrátskému
klášteru Strahov. Velkou oblast pak vlastnil rod Vítkovců. Někdy kolem roku 1220 daruje Vítek z Prčic faráři ze Zátoně, jak kapli ve Frymburku, tak les „ Drahun“
tj. část Loučovického lesa na levém břehu Vltavy. Od té doby
dochází na Šumavě k intenzivnímu osidlování. V lese Drahun Benediktýni ze Zátoně staví někdy mezi rokem 1220
a 1310 kapli sv. Prokopa. Papež Clement 5. listinou z 13.
12. 1310 potvrzuje Ostrovu tyto k Zátoni patřící pozemky
včetně kaple v lese „ Drahun“. V jiné listině z 31.3 1450 se
dočteme, že byla kaple sv. Prokopa v Loučovicích restaurována. Teprve koncem 16. století se u zmíněné kaple
usidluje první zátoňský poddaný Augustin Baumgartner
(† 1617) zvaný „ Rybářský sedlák“ (Fischerbauer). Tuto
přezdívku dostal, protože zastával místo porybného a zároveň byl i sedlákem. (Tento statek jsme mohli vidět ještě
v r. 1986 kousek od hřbitova.) Každý rok musel tento poddaný i jeho následníci odvádět zátoňskému faráři daně,
z kterých se měla kaple udržovat. Na to však částka nestačila a kaple je proto v roce 1627 stará a zchátralá. A tak
je opět třeba kapli v letech 1630 až 1631 restaurovat. Oldřich Eggenberg, pán na Krumlovu a patron Zátoně k této
příležitosti daruje do kaple vysoký oltář s Mariánským
obrazem. Vždy na sv. Prokopa bylo povinností faráře ze
Zátoně v kapli konat pobožnost. Pohoštění k této příležitosti jak pro faráře, tak pro jeho hosty musel poskytnout
rybářský sedlák.
Kromě dalších území získává v r. 1259 právě vzniklý klášter ve Vyšším Brodě i les na pravém břehu Vltavy
v oblasti Loučovic. Je to společný dar, jak rožmberské,
tak krumlovské větve Vítkovců, neboť zde chtěli umístit
svou rodinnou hrobku. Darovaná část v okolí Loučovic
se přibližně rozprostírala od Hamerského potoka přes
Kapličky až za Nové Domky a od pravého břehu Vltavy až
k zemským hranicím. Součástí daru byla i v té době jediná již existující usedlost na tomto území Trh Vyšší Brod
s farním kostelem. S cílem osidlovat nabyté pozemky, staví Vyšebrodští v Loučovicích novou kapli zasvěcenou sv. Theobaldovi (světci uhlířů) a to přímo přes řeku proti kapli sv. Prokopa. Kaple byla
slavnostně vysvěcena dne 31. 10.1361 světícím biskupem Petrem z Prahy. K osídlení však nedošlo.
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Nové osídlence nejspíše odrazovala příliš divoká a nehostinná příroda zdejšího říčního údolí. První dům na
pravém břehu patřil, jako i na levé straně řeky, porybnému. O prvních klášterních porybných je zde zmínka
již před rokem 1450. Z dokumentu ze dne 31. 3. 1450
se jmenovitě dovídáme, že místo porybného v Loučovicích bylo přiděleno jistému Dubu za úrok 1 hřivny za
rok. Řeka byla tehdy plná rozličných ryb a Vyšebrodský klášter měl právo lovit jak na levém, tak na pravém
břehu. Rybáři na levém břehu platili za úlovek klášteru nájemné, výtěžek z pravého břehu mu patřil celý.
Za zmínku stojí také, že oblastí Loučovic táhli v roce 1422 husité. Jejich hordy tudy prošly od Vítkova kamene až do Rožmberka, kde byly Oldřichem
z Rožmberka poraženi. Při tomto tažení zničili husité nejednu usedlost a byl zapálen i klášter ve Vyšším Brodě.
V roce 1530 zhotovují ve Vyšebrodském
klášteře soupis jim poddaných majitelů domů
(domkařů) v jednotlivých vesnicích.
V oblasti
Loučovic je zmínka jen o jednom poddaném majiteli a tím
byl jistě již zmíněný porybný, jehož dům stál v místě dnešní
fary. Současnou stavbu fary však lze datovat nejspíš do 17.
století, ale je možné, že je i starší. Pro zajímavost při tomto
sčítání měli Kapličky již 13 domkařů a Vyšší Brod jich měl 70.
Dnešní vhled kaple sv. Theobalda spadá do období přestavby mezi roky 1448 až 1489. Dokončení oprav
nám dokládá listina, v které se vyhovuje žádosti opata
Tomáše z kláštera ve Vyšším Brodě ze dne 6. 4. 1489, kde
několik kardinálů v Římě udělilo odpustky věřícím, kteří přispěli k opravě kaple. V té době je již kaple zasvěcena též sv. Oldřichovi světci rybářů. Důvodem bylo, že
svátek sv. Prokopa a sv. Oldřicha se slaví ve stejný den
a to 4. července a tak se mohl slavit svátek obou kaplí
v jednom dni. Kaple však časem chátrá a je proto za opata Wendschuha v prvé polovině 17. století opravována.
K hlavnímu oltáři jsou přistavěny postraní oltáře, kazatelna, zpovědnice a nové lavice. Je též vydlážděna a okna
zasklena a opancéřována. Dne 27. září 1648 pak jsou oltáře vysvěceny. Hlavní oltář sv. Theobaldovi, Oldřichovi
a Prokopovi, postraní sv. Marii a Uršule. Dne 6. května
1644 jsou pro Loučovice vysvěceny 3 nové zvony. Od 4.
července se pak začaly do Loučovic konat procesí a to
ze Zátoně, Malšína, Vyššího Brodu, Kapliček, ale i jiných
farností. Jak na pravém, tak na levém břehu se konaly
jarmarky. Jednou za měsíc se pak na příkaz opata Wendschuha konala v kapli mše. Oltářní obraz představující bičovaného Spasitele byl v kapli instalován v r. 1759 a v r.
1898 restaurován. Ke kapli sv. Oldřicha se pojí i záznam
z nejstarší ho soudního protokolu Vyšebrodského kláštera.

Uvádí se v něm dvě zajímavé události. Uhlíř, kterému
se nelíbilo, že již dlouho nepršelo, vzal sochu sv. Lorence
z kaple a ponořil jí do blízké studny. Jiný té stejné soše
urazil nos. Oba za její znesvěcení brzo neminul trest. Ten
první při prohlížení milíře spadl do žhavého uhlí a zemřel
strašnou smrtí a na toho druhého spadl strom a zranil ho tak těžce, že zemřel, ale až po dlouhém utrpení.
Pro lehčí dosažitelnost nechává též opat Wendschuh se souhlasem Buquoyů v r. 1647 vybudovat podél levého břehu Vltavy z Vyššího Brodu do Loučovic
sjízdnou cestu, kterou lemovalo sedm božích muk. Nejstarším spojením však byla pěšina lemující dnešní cestu do Loučovic, kterou vystavěli Vyšebrodští mnichové. Říkalo se jí „Laudate pěšina“ a to z toho důvodu,
že když mniši dodělávali dlážděnou část, doříkali právě
148 až 150 žalm a tento žalm započíná slovy laudate.
K osidlování v širším okolí Loučovic dochází již
mnohem dříve, tak například zmíněný Trh Vyšší Brod
vznikl již před rokem 1259, 1277 Dolní Jílovice, 1277
Hradový, 1277 Kleštín, 1281 Pláskov, 1286 Březlovice,
1312-1331 Bolechy, 1322 Kyselov, 1353 Slupečná, 1530
Lipno, 1408 Lopatná, 1450 Pošlák a taktéž Dvorečná,
1459 Kramolín, 1530 Linda a Krásné pole a mnoho dalších vesnic. Co se týká národností původních obyvatel, lze dle názvů vesnic kolem Malšína usoudit, že to
byli pravděpodobně Češi. V okolí Frymburka a Kapliček byli osídlenci především německého původu, proto také Loučovice, jako všechna nová sídla vznikající
mezi 16. a 17. století byly německé od prvopočátku.
Prvotní
zápisy
týkající
se
osidlování
v okolí lze nalézt již v listech rožmberské vrchnosti, pozdější pak v matrikách okolních farností podle toho, pod
kterou daná oblast spadala. V Kapličkách se dochovaly
záznamy od r. 1642 a na Malšíně od r. 1665. Podobně je
tomu i v pozemkových knihách ve Štýrském Hradci. Až
v době, kdy se stal vlastníkem pozemků hrabě Buquoy
tj. v 17. stol. dochází k intenzivnějšímu osidlování v přilehlém okolí. Záznamy o tom lze nalézt v pozemkových
knihách ve Štýrském Hradci z období 1633. Tak např.
v matrice z Malšína, pod který levý břeh spadal, je uveden v roce 1633 prodej pozemků na pomezí Lipna, Dvorečné a Loučovic a to Marií Magdalenou Buquoy několika příslušníkům rodiny Kocher. Tato rodina byla dle
množství kupních smluv nejvýznamnější a nejzámožnější
rodinou nově vzniklé osady Loučovické lesní domky. Prodej pozemků se v této oblasti uskutečňuje i v dalších letech a tento majetek již též spadal pod dědické právo.
Vlastníky domů nové osady byli však i majitelé usedlostí
z nižší šlechty z okolí, jezuité v Krumlově nebo fara
v Kájově. Všechny tyto kupní smlouvy jsou vyhotoveny v německém jazyce a též jména kupujících jsou
německého původu. Z počátku patřila nová osada
pod rychtáře v Malšíně, ale v prvé polovině 18. století má již vlastního rychtáře a to z rodiny Kocher.
Levý břeh Vltavy, kde se dnes nachází centrum

dnešních Loučovic, nebyl ještě v době vlastnictví Vítkovců, později Rožmberků osídlen. V urbáři
z r. 1379, v Josefinském katastru z r. 1658 a též v urbáři
z roku 1598 se hovoří jen jako o oblasti, tudíž se zde ještě
nenacházela žádná usedlost. Jak uhlíři, tak i dřevaři zůstávali v oblasti Loučovic jen po dobu práce. Trvalé bydliště tu neměli. I další vlastníci zdejších pozemků zátoňský
farář a Vyšebrodský klášter měli velký zájem své území
v oblasti Loučovic osídlit a tak zaznamenáváme další osídlence. Klášter ve Vyšším Brodě prodává dne 24. 8. 1600
na pravém břehu dřevaři Hansu Kreplovi mýtinu a staví
mu na ní dům. V roce 1609 je mu dům prodán a k tomu
ještě pole a louka za 35 zlatých. Celý tento majetek již
podléhal dědičnému právu, což znamená, že již po smrti
majitele se nevrátil do vlastnictví kláštera. Kde tento dům
však stál již nelze zjistit. Brzo na to byly postaveny též
na pravém břehu další dva domy. Jeden z nich je dům,
který stojí u řeky vedle kostela a druhý pak stál hned
vedle něj, ale dnes již neexistuje. V roce 1828 si v dolní
části Loučovic zřizuje Mathias Foisner z Frymburka mlýn
a hamr s kovárnou. U hamru byla od roku 1875
přes řeku dřevěná lávka. Provoz mlýna a hamru
byl později zastaven, ale hostinec s obytným domem mlynáře přetrval až do prvé poloviny 20. století. Existenci hamru nám dokládá kamenné stavení
naproti restauraci Kilián a kamenný rodinný domek,
za nímž byl již zmiňovaný dům mlynáře s hostincem.
Za zmínku stojí, že lesy v okolí Loučovic byly v 17.
století plné zvěře, jak lze zjistit ze záznamů odstřelů vrchnosti. Vyskytovali se zde mimo jiné jeleni, vlci, rysi, divoké
kočky, srny, divoká prasata, vydry, bažanti i lišky a dokonce ještě i medvědi. Zřejmě i z tohoto důvodu se německy říkalo Luči Hirschberg neboli Jelení hora (Jelení vrch).
V roce 1648 na konci 30leté války se při svém
tažení dostávají do oblasti Vyššího Brodu Švédové
a chtějí při té příležitosti zajmout Vyšebrodského opata.
Ten však před nimi uprchl přes Loučovické lesy do Lince, jak uvádí farář Dominik Kaindl ve své knize „ Historie
Vyšebrodského kláštera v Čechách“. Než císařská vojska
Švédy zahnala mnohá osada, či samota byla zpustošena.
Oni to neměli místní obyvatelé vůbec lehké, jednou museli ubytovat a živit tudy táhnoucí císařská vojska a pak
zase nepřátelská. Většina z nich byla velmi chudá a tak
mnohokrát dávali z posledního a pro ně již nezbývalo.
Hlad trápil jak lidi, tak zvířata, neboť vojsko představovalo i velký počet koní pro kavalerii. Mnohokrát byly vesnice
vojsky drancovány a to jak nepřátelskými, tak vlastními.
V letech 1714- 1715 se v lesích v oblasti Loučovic, Kapliček a Studánek potulovaly a řádily silné
skupiny cikánů, které svým jednáním znejišťovaly celé
okolí a obtěžovaly místní obyvatele tak, že se již neodvažovali chodit do lesa. K potlačení těchto loupeživých
výprav muselo zasáhnout vojsko a s pomocí místního
četnictva a též některých obyvatel pak 25. až 29. května 1715 pročesávali společnými silami celé toto území.

strana 13

Nad Loučovicemi v tzv. Cikánském lese dochází
27. května k první bitvě pod vedením hajného
Kaspara, v které bylo usmrceno 18 cikánů a to včetně jejich vůdce Wolfa. Jejich těla byla uložena v tomto lese
do společného hrobu za přítomnosti faráře z Vyšebrodského kláštera. Dva dny později dochází k opětovnému
střetu a to u Kapliček. Zde zahynulo 13 cikánů, kteří
byli posléze pohřbeni za kostelem v Kapličkách. Po zničení cikánského tábora se přeživší členové bandy stáhli
na svahy Třístolečníku. Odtud pak posíleni pokračovali
ve svých loupeživých výpravách. V roce 1719 z 3. na 4.
června přepadla banda cikánů sedláka, který byl současně hospodský a též rychtář ve Lhotě (nedaleko Dobřína).
Velel jim věhlasný náčelník Massuna. Protože banda nedostala hned požadované množství peněz, byli obyvatelé svázáni a odtaženi do sklepa. Sedláka k tomu poranili
ošklivě na hlavě a nohách. Pronásledování cikánů přetrvalo až do roku 1727, až pak znejistěny odtáhli a vrátili se k Rýnu, odkud pocházeli. Tyto události inspirovaly
pátera Zephira Tobnera k sepsání historického románu
„Cikánský les“. Jako připomínka této události byl v místě
hrobu vystavěn později pomníček s datem 1715 a lze jej
nalézt v lese nad bývalou pilou. Uhlířskému vrchu, který se táhne od Loučovic až ke Kapličkám, dnes už místními jinak neřeknou než Cikánský les, neboli Cikáňák.

NOVINKY Z LOUČOVICE-HISTORIE.CZ

V

ážení přátelé historie,
jsme rádi, že můžeme spolupracovat s novým zpravodajem obce Loučovice. Vzhledem k tomu Vás můžeme
také vždy krátce informovat o novinkách, které chystáme, či které již běží na našem portálu.
Aktuální novinkou, kterou pro Vás chystáme je veřejné
promítání filmů o Loučovicích a okolí z dílny loučovického
kameramana pana Bohumila Šanty. A to vše díky vynikající spolupráci jeho vnuka pana Martina Šanty. Tímto
bychom mu rádi také poděkovali.
Bližší informace o veřejném promítání přineseme
v některém z dalších vydání Loučovického zpravodaje.
Další novinkou je digitalizace historických záznamů
a fotografií z archívu obce Loučovice, kterou provádí náš
portál. Díky této spolupráci jsme Vám mohli zveřejnit již
několik historických fotografií z historie naší obce a další
připravujeme a průběžně Vám je budeme servírovat na
webu.
- Loučovice-Historie.cz -

- Loučovice-Historie.cz - Anděla Aquinová -

Cestujte luxusními autobusy RegioJet ve
stylu Fun&Relax. Autobusy RegioJet
poznáte na první pohled. Jejich charakteristická žlutá barva a neotřelý vzhled
zaujme každého i při jízdě na dálnici.
Ovšem to pravé překvapení vás čeká
uvnitř autobusu. Kvalitní a nadstandardní
výbava autobusu a servis na jeho palubě
je pro nás samozřejmostí - stevard/ka na palubě,
moderní klimatizované prostředí, promítání
filmů, poslech audio nahrávek či rádia,
Wi-Fi připojení ZDARMA, teplé nápoje zdarma
a další občerstvení k zakoupení, denní tisk
a časopisy ZDARMA, kožené polohovatelné
sedačky se stolečkem a bezpečnostními pásy, WC
je samozřejmostí.

PRAHA - LOUČOVICE - LIPNO
Praha, Na Knížecí

12:00

Loučovice

15:55

Lipno n. Vlt., lanovka

16:10

LIPNO - LOUČOVICE - PRAHA
Lipno n. Vlt., lanovka

10:40

Loučovice

10:55

Praha, Na Knížecí

14:55

Více informací a rezervace: 841 101 101 nebo regiojet.cz
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KOPANÁ
VYHODNOCENÍ SEZÓNY 2016/17

P

řátelé sportu, kopané obzvláště, sezóna 2016/17 nám
již skončila a dovolte mi teda malé ohlédnutí za tím,
co se v této sezóně odehrálo. Také bych rád poděkoval
všem, kteří nám pomáhají a to nejen s provozem oddílu,
ale také s přípravou doprovodných akcí. A v neposlední
řadě také patří velké dík našim fanouškům.
V uplynulé sezóně se nám podařilo i přes různé papírové
překážky vrátit zpět k názvu Vltavan Loučovice.
Naše doprovodné akce, ke kterým patří například Vánoční turnaj a Josefovská zábava, měly bohatou účast. Na
Josefovské zábav se nám podařilo vybrat částku 25 000,Kč na provoz oddílu.
Zajímavou doprovodnou akcí byl také oblíbený Magic
cup Šumava, na kterém se sešly tými z různých koutů naší
republiky, ale také Slovenska a Kanady.

vítězná olomoucká Sigma, Magic cup Šumava 2017
foto: František Fazekas

Jako velkou výzvu také vnímáme tvorbu nové smlouvy
ohledně škvárového hřiště. Pokud se vše podaří, tak zde
v budoucnu bude hřiště s umělým trávníkem.

Žáci skončili na 3 místě, dali nejvíce branek ve skupině
s konečným skóre 114:49. Nejvíce branek dal Ondřej
Šeda a to 27.
Dorost Větřní/ Loučovice 11krát vyhrál a 9krát prohrál,
nastřílel 62 branek na kterých se podíleli velkou měrou
naši kluci, 11 Vojtěch Matulík, 10 Lukáš Ardo, po sedmi Jakubové Toth a Matulík, 2 Mikoláš Šíma. Skončili na
pěkném 5. místě v krajské I.A a jejich fotbalový růst vůči
A-týmu je obrovský.
A-tým: Loni jsme skončili v OP na druhém místě a dostali
nabídku postoupit z druhé pozice, to jsme přijali. Krajská
soutěž prospívá jak dospělým, tak i dorostencům, kteří
se díky zraněním dostali do sestavy a odehráli to dobře.
I.B jsme zachránili a skončili na 12. místě s 29 body, skóre
41:72. Střelcem mužů se již po několikáté stal Michal Toman s jedenácti zářezy.
- Jiří Hošek -

dokopná 2017 - prťata
foto: Vltavan Loučovice

Nyní ovšem již konkrétně k našim týmům.
Mladší přípravka se neustále rozrůstá, přibylo nám i pár
holčiček. Mláďata 13krát padla a 11krát zvítězila, skóre
zůstali aktivní 142:138 a skončili v polovině tabulky na
5. místě, střelcem sezóny byl Karel Straka s 55 brankami.
Starší přípravka prožila asi neúspěsnější rok, kdy bez
nadstavby skončila na krásném druhém místě za Kaplicí,
3 prohry 9 výher, skóre 137:53, střelec sezóny byl Marek
Papaj se 47 brankami.

dokopná 2017 - maminky s žáky
foto: Vltavan Loučovice
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foto: Martina Veselá
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