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Vážení spoluobčané,
držíte v ruce další vydání Louňovického zpravodaje, kde bych Vás ráda informo-

vala o tom, jak pokračují některé akce v Louňovicích.
V rámci  programu FROM při  rekonstrukci tělocvičny byl již zabudován v ka-

binetě nový plynový kotel, který bude vytápět zázemí  tělocvičny. Energie se ušetří 
tím, že celé dlouhé přívodní potrubí od plynového kotle ze školy bylo odstaveno. 
Dále byly odinstalovány plechové radiátory ve vlastní tělocvičně. Nyní budou vy-
měněna okna v tělocvičně tak i v zázemí. Podle počasí se začne předělávat střecha.

Jak jste si jistě všimli, v září nastoupila firma  Lareno na obnovu a zajištění sta-
bility fragmentu gotické klášterní zdi v Louňovicích p. Bl.  Akce (I. etapa) bude stát 
v letošním roce 230 878,50 Kč včetně DPH. Zde jsme obdrželi příspěvek z Min. kul-

Paní starostka připíjí na zdárný průběh Svatováclavských slavností 2009 
Více čtěte na straně 21

tury ČR ve výši 100 000,- Kč prostřed-
nictvím obce s rozšířenou působností 
a dotaci na obnovu a konzervaci zdi z 
Fondu obnovy památek Středočeského 
kraje ve výši 80 000,- Kč. Z vlastních 
zdrojů uhradíme zbývající část nákladů.

Podle projektu se musí zeď, která 
se vyklání směrem ke komunikaci, za-
jistit vystavěním kamenného opěrného 
pilíře a dřevěných opěr. Dále se bude 
zeď stabilizovat dodáním chybějících 
kamenů a malty ve složení dle projektu. 
Složení malty, dodání kamenů a veškeré 
práce jsou prováděny za dozoru Národ-
ně památkového ústavu Praha a odboru 
památkové péče ve Vlašimi. Nyní se 
opraví část zdi (I. etapa) a pokud budou 
na tuto zeď opět přiznány dotace v dal-
ších letech, bude se v opravě a zajištění 
stability pokračovat.

V naší knihovně byl pořízen nový 
počítač a hlavně byl proveden přechod 
na nový program Clavius, který umož-
ní vkládat nové knihy na naše webové 
stránky.  Čtenář si v pohodlí domova  
může vyhledat zda knihu, kterou potře-
buje, máme v knihovně k dispozici. Na 
vybavení obecní knihovny byla poskyt-
nuta dotace z rozpočtu Středočeského 
kraje na rok 2009 ve výši 25 000,- Kč. 
Z našeho rozpočtu musíme doplatit  min. 
10%  z dotace. Věřím, že tímto nám při-
bude více spokojených čtenářů a snad 
toto opatření přiláká i další nové členy.

Dále bych chtěla vzpomenout na 
Sraz rodáků Louňovic p. Bl. a poděko-
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ÚM INFORMUJE

Zasedání zastupitelstva 
ze dne 13.8. 2009

INFORMACE Z RADY
ze dne 11.6. 2009

INFORMACE Z RADY
ze dne 2.7. 2009

Rada městyse:
Schvaluje: 
- zaslání příspěvku 750,- Kč na akci v rám-
ci  prevence negativních jevů chování žáků 
v Základní a mateřské škole Načeradec 
- poslat členský příspěvek SMS ČR ve výši  
1671,- Kč, schválený  Republikovým  shro-
mážděním v Jihlavě dne 21.4. 2009
- výši příspěvku 20 000,- Kč pro TJ Sokol 
Louňovice pod Blaníkem na dobudování za-
vlažování fotbalového hřiště
Bere na vědomí:
- kontrolu Krajské hygienické stanice Bene-
šov v ZŠ a MŠ Louňovice a žádost o odstra-
nění závad č.j. 418/2009, jejich odstranění 
bude řešeno úřadem městyse
- informaci starostky z SO Blaník ze dne 
26.5. 2009
Doporučuje:
- ZM Louňovice pod Blaníkem  schválit pří-
spěvek na uniformy SDH Louňovice 
Souhlasí:
- s konáním 17. ročníku Setkání komunistů a 
sympatizantů pod Velkým Blaníkem v sobo-
tu 4.7. 2009 od 10 hod.
- s umístěním jednoduchého zařízení - za-
travněného prolehu v délce 47 m, šířce 600 
mm a hloubce 600 mm, který vznikne mezi 
místní komunikací č. parc. 477 a  plotem a 
bude sloužit k zasaku povrchových vod a od-
toku jejich přebytku - na pozemku Městyse 
Louňovice pod Blaníkem  v kat. území Svět-
lá pod Blaníkem č. parc. 32/1.Toto zařízení 
bude navazovat na východní straně na stáva-
jící příkop odvádějící vody do místní  horské 
vpusti do dešťové kanalizace ve Světlé. 

Rada městyse:
Schvaluje:
- účelový příspěvek 15000,- Kč na odměny 
brigádníků na úklid ZŠ a MŠ v Louňovicích
- přijmout dotaci na Sraz rodáků Louňovic 
pod Blaníkem z Fondu hejtmana Středočes-
kého kraje.
Nesouhlasí:
- s posláním příspěvku na babybox v bene-
šovské nemocnici
Souhlasí:
- s výpůjčkou sběrných nádob od EKO-KO-
MU, dle dohody s Technickými službami 
Vlašim

1) Kontrola usnesení ze zasedání ZM č. 
5-2009            
Josef Novotný seznámil ZM s plněním usne-
sení ZM č. 5-2009 z 28.5. 2009.
Paní starostka doplnila, že vstoupila v jed-
nání s  MUDr. Kevickým ohledně rozšíření 
ordinačních hodin na 2 dny v týdnu. MUDr. 
Kevický oznámil pí. starostce, že vzhledem 
k počtu pacientů v Louňovicích odpovídá 
ordinační doba na 1 den v týdnu.
ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 
ZM č.5-2009 z 28.5. 2009.
2) Odkup policejní vily čp. 148 s garážemi 
a pozemky 
ZM projednalo a neschvaluje koupit policejní 
vilu čp. 148 na stp.č. 165 s garážemi na st.p.č. 
387/1 a 387/2 za  odhadní cenu 1.022.040,- 
Kč v kat. území v Louňovice p.Bl.
ZM projednalo a schvaluje  vstoupit v jedná-
ní s Pozemkovým fondem ČR na odkup části 
pozemku č. par. 113 na parcelu pro RD a ná-
sledně získat informace o dražbě k odkupu 
vily čp. 148 od Policie ČR.
3) Dělení pozemků č. parc. 472/12, 1407 
v k.ú. Býkovice a záměr prodeje

vat všem, kteří se této akce zúčastnili 
a hlavně všem pořádajícím. Fotogra-
fie jsou umístněny na web. stránkách
městyse.

Za krásného počasí proběhly také 
Svatováclavské slavnosti. Děkuji tímto 
všem, kteří se přípravě a vlastnímu pořá-
dání Svatováclavských slavností věno-
vali. Dotace na tuto akci byla poskytnuta 
z fondu kultury Středočeského kraje na 
rok 2009 ve výši 20 000,- Kč. 

Přeji Vám krásný pohodový podzim 
a zvu Vás na další připravované  kulturní 
akce v Louňovicích. V nejbližší době to 
bude  koncert věnovaný J. D. Zelenkovi, 
pořádaný v zámku v sobotu  dne 21.11. 
2009 v rámci Podblanického hudebního 
podzimu.

Ing. Růžena Kučerová, starostka městyse

- souhlasí s napojením odtoku povrchových 
vod z prolehu na poz.č.parc 32/1 v kú.Světlá 
p.Bl. na  horskou vpusť na návsi ve Světlé  
ve vlastnictví Městyse  Louňovice pod Bla-
níkem
-  s doděláním stropu hasičské zbrojnice sád-
rokartonem a vybudování regálů v hasičské  
zbrojnici v Louňovicích p. Bl., na regály 
bude použito železo městyse
-  se zaměstnáním brigádníků (studentů) v le-
sích městyse (pracovní poměr na dohodu o 
provedení práce) 

ZM projednalo a schvaluje vyvěšení záměru 
prodeje části pozemků č. parc. 472/12 a č. 
parc. 1407  v k.ú. Býkovice u Louňovic.
ZM projednalo a souhlasí s dělením  pozem-
ků  č. parc. 472/12 a č.parc.1407 v k.ú. Bý-
kovice u Louňovic.
4) Kupní smlouva ČSOP a dělení pozem-
ků č. parc. 178,179, k.ú. Louňovice  p. Bl.
ZM  projednalo a schvaluje uzavření kupní 
smlouvy s ČSOP Vlašim na pozemky  č.parc. 
1187/3,179/1 a 174/4 v kat. území Louňovi-
ce pod Blaníkem za odhadní cenu.Vyměřeno 
GP č.354-65/2009.
ZM pověřuje starostku uzavřít dohodu 
s ČSOP Vlašim o vybudování parkoviště 
vedle Návštěvnického centra, které by pro-
vozovalo ČSOP Vlašim10 let zdarma a poté 
by jej předalo do užívání Městyse Louňovice 
pod Blaníkem.
ZM projednalo a souhlasí s  dělením pozem-
ků č.parc 178 PK a 179 KN kat.úz. Louňovi-
ce pod Blaníkem dle GP  č.354-65/2009.
5) Žádost o odprodej části pozemku č. 
parc. 1010/1 v k.ú. Louňovice p. Bl. a jeho 
dělení
ZM projednalo a schvaluje vyvěsit záměr 
prodeje části pozemku č. parc. 1010/1 v k. ú. 
Louňovice pod Blaníkem.
ZM projednalo a souhlasí s dělením pozem-
ku č.parc. 1010/1 v k.ú. Louňovice p. Bl.- 
pro Městys Louňovice p. Bl. bude zachová-
na vlastnicky místní komunikace směrem k 
chatám na Dubinu.
6)  Dělení pozemku č. parc. 539 v k.ú. Lou-
ňovice p. Bl.
ZM  projednalo a souhlasí s dělením pozem-
ku č. parc. 539 v k.ú. Louňovice pod Blaní-
kem pro směnu s p. Matuškou.
7)  Žádost SDH Louňovice  - uniformy
ZM projednalo a schvaluje uhradit v roce 
2009 příspěvek ve výši 18.000,- Kč na nové 
uniformy SDH Louňovice a zbývající část ve 
výši 18 000,- Kč zařadit do rozpočtu městyse 
v roce 2010.
8)  Prodej části domu čp. 101 se st. parc .č. 
24 a parc.č. 44/1 Louňovice p. Bl.-záměr
ZM projednalo a schvaluje vyvěsit záměr 
prodeje části domu (1/8) čp. 101 se  st. parc. 
č.24   a  část  pozemku (1/8) č. parc. 44/1 vše 
k.ú. Louňovice pod Blaníkem.          
9) Sraz rodáků
Paní Jana Burdová seznámila zastupitele s ce-
lým programem a organizací srazu rodáků. 
10) Diskuse - různé
- rekonstrukce tělocvičny – smlouvy na prá-
ce jsou uzavřeny
-  MUDr. Burešová nahlásila změnu ordi-
načních dnů zubní ordinace v Louňovicích 
– pouze čtvrtek odpoledne od 16 hod.
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INFORMACE Z RADY
ze dne 27.8. 2009

Rada městyse:
Schvaluje: 
- zvýšení regulovaného nájmu  v obecních 
bytech od 1.1. 2010 na 30,- Kč/m2

- žádost č.j. 522/2009 a povoluje připojení na 
vodovod městyse
- monitorování černých skládek na území 
městyse a pokud budou přibývat, nebo se 
budou zvětšovat a  bude-li někdo přistižen 
s ukládáním odpadu jinde než na určených 
místech, přistoupí se k přestupkovému říze-
ní, či k uložení pokuty.
Bere na vědomí:
- informaci ředitelky školy o počtu dětí v MŠ 
a ZŠ, o výši poplatků v MŠ a družině, o no-
vém  vybavení pro MŠ a personálním obsa-
zení MŠ a ZŠ
-  informaci starostky ke stavebnímu řízení k 
úpravě vodojemu

Rada městyse:
Schvaluje: 
- umístění stánků na zámecké zahradě o 
Svatováclavských slavnostech dle podaných 
žádostí
- prodloužení nájemní smlouvy v čp.48  
J.Tulejovi na dobu neurčitou
- prodloužení nájemní smlouvy v čp.45 P.Tu-
lejovi na dobu neurčitou
- novou instalaci veřejného osvětlení v ulici 
Táborská a provedení firmou Milan Hanzal,
Radošovice 116
- ceny palivového dříví pro prodej z lesů 
městyse:
250,- Kč/m3 při soukromém odvozu dříví  
od lesa
400,- Kč/m3 s  dovozem dřeva do 5 km - 
traktorem městyse 
500,- Kč/m3 s dovozem dřeva  nad 5 km- 
traktorem městyse
- příspěvek 3000,- Kč pro  rybářský spolek Blaník
- přijetí sponzorských darů pro ZŠ a MŠ 
Louňovice p.Bl.: finanční obnos 20 000,- Kč 
a celonerezovou termovárnici s výpustným 
kohoutem – obsah 10 l
Bere na vědomí:
- stížnost čj. 602/2009 pana Vl. K. Louňo-
vice p. Bl. 
- dopis čj. 636/2009 od HZS Středočeské-
ho kraje, Kladno - HZS nemá momentálně 
k dispozici nadbytečnou techniku pro JSDH

INFORMACE Z RADY
ze dne 17.9. 2009

1) Kontrola usnesení ze zasedání ZM č. 
6-2009, zpráva kontrolního výboru z 29.6. 
2009           
ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 
ZM č.6-2009 z 13.8. 2009.
Zpráva kontrolního výboru z 29.6. 2009
ZM bere na vědomí zprávu kontrolního vý-
boru z 29.6. 2009.
2) Usnesení rady č. 9 a č. 10
ZM souhlasí s usnesením Rady městyse  č. 
9/2009 ze dne 27.8. 2009.
ZM souhlasí s usnesením Rady městyse  č. 
10/2009 ze dne 17.9.2009.
3) Rozpočtové opatření č. 2 
ZM projednalo a schválilo rozpočtové opat-
ření č. 2. 
4) Prodej par. č. 1010/1 k. ú. Louňovice 
pod Blaníkem
ZM projednalo a schválilo prodej části p.č. 
1010/1 v k.ú. Louňovice pod Blaníkem kro-
mě příjezdní cesty k chatám pod Dubinou za 
cenu 50,- Kč/m2. Zaměření GP provede ža-
datel na své náklady po určení hranic za pří-
tomnosti starostkou Městyse Louňovice pod 
Blaníkem a žadatel uhradí vklad na katastr.

Zasedání zastupitelstva 
ze dne 24.9. 2009

5) čp. 101 a přilehlé pozemky – koupě, 
prodej
ZM projednalo a schválilo prodej části domu 
(1/8) čp.101 se st. parc. č.24 (1/8) a  část (1/8) 
pozemku č.parc.44/1 vše k.ú. Louňovice pod 
Blaníkem za  cenu 25 000,- Kč Š. Tulkové.
ZM projednalo a schválilo koupi části po-
zemku č.parc. 44/1 o výměře 7 m2 odděle-
né dle GP 286-502/2002 (díl „a“) za kupní 
cenu 25 000,- Kč v kat. úz. Louňovice pod 
Blaníkem.
 6)  Bezplatný převod pozemků v k.ú. Bý-
kovice - komunikace
ZM projednalo a schválilo bezplatné nabytí  
pozemků  č.parc. 560, díl 2 o výměře 10 m2, 
č.parc. 561,díl 2 o výměře 33m2  ,č.parc. 563, 
díl1 o výměře 48m2, vše PK, zjednodušená 
evidence, zapsané v katastru nemovitostí ve-
dené u Katastrálního úřadu pro Středočeský 
kraj, katastrální pracoviště Benešov u Prahy 
na LV č.497 pro obec Louňovice pod Bla-
níkem, kat. území Býkovice u Louňovic pro 
Městys Louňovice pod Blaníkem.                                 
7)  Svatováclavské slavnosti
Byly projednány všechny potřebné práce 
spojené s konáním Svatováclavských slav-
ností.                             
8)  Diskuse – různé
Nebylo připomínek ani dotazů.

Webové stránky městyse
Chtěl bych vás touto cestou v krátkosti informovat o webových stránkách městy-

se a o chystaných změnách.  Naše stránky již plnohodnotně fungují od března roku 
2008. K 1.10. 2009 bylo na naše stránky zaznamenáno od počátku spuštění 265 500 
přístupů. Myslím si, že toto číslo je vypovídající o oblíbenosti.

Jak si jistě aktivní návštěvníci našeho webu všimli, přibyly nám nové sekce a ně-
které byly mírně pozměněny a zpřehledněny. Dovolím si jen zdůraznit, že svoji sekci 
má farní úřad. Správce této sekce pravidelně aktualizuje informace. Spolky rybářů 
a včelařů mají také zřízeny na webových stránkách městyse své sekce  a informují 
v aktualitách o dění ve spolku nejen své členy.

Do budoucna chystáme založení nové sekce „ KNIHOVNA“. Zde by byl online 
nonstop přístup k názvům knih, které si je možné zapůjčit v místní knihovně. V sek-
ci knihovny by bylo několik fotografií z místní knihovny a kontaktní informace na
našeho knihovníka. Vzhled a funkčnost této sekce bude konzultována s naším kni-
hovníkem panem Voštou. 

Dovolím si znovu upozornit na službu „informační e-mail“. Tato služba plnohod-
notně na našem webu funguje ku spokojenosti mnoha uživatelů. Jedná se o jedno-
duchou registraci na našem webu, kam vložíte pouze vaši emailovou adresu a na tu 
následně od nás přijímáte veškeré aktuality a novinky ve vztahu k našemu městysi. 
Neunikne vám tak žádná důležitá kulturní nebo sportovní akce, zasedání zastupitel-
stva a nebo např. přerušení dodávky elektrické energie a podobně. V případě, že se 
chcete k odběru aktualit přihlásit, registrační miniformulář naleznete na spodním 
okraji našich webových stránek pod názvem „Informační email“.

Mate-li někdo tip na vylepšení našeho webu nebo jinou obdobnou informaci, 
neváhejte mne kontaktovat na mailové  adrese: t.pavel@tiscali.cz           Pavel Tulej 
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Občanské sdružení WIFI Louňovice p. Bl. Informuje    
Chtěl bych vás prostřednictvím tohoto zpravodaje krátce informovat o aktualitách občan-

ského sdružení  WIFI Louňovice pod Blaníkem.  
Dne 12.9. 2009 proběhla 4.valná hromada našeho sdružení.  Zúčastnilo se jí dle prezenční 

listiny 46 osob (včetně plných mocí). Většina zúčastněných nepřišla za domácnost sama a 
odhadem se tak mohlo zúčastnit 85 osob. Valná hromada začala o hodinu dříve programem 
pro děti našich členů. Děti si mohly opéci vuřty nebo klobásy. Obdržely sladkosti a dobrou 
limonádu. 

Na valné hromadě byli členové seznámeni s funkčností sítě, s novými implementovanými 
prvky, s hospodařením a stavem finanční hotovosti na účtu. Nemalý zájem byl o praktickou
ukázku přístupu na externí diskové pole, které je dostupné pouze pro členy naší wifi sítě. Zde si členové mohou zálohovat svá
data a samozřejmě i sdílet své datové soubory. Nejnavštěvovanější složkou jsou dle odezvy „fotografie nejen o městysi“. Zejmé-
na složka historických fotografií, kterou stále doplňuje zejména Václav Nerad o další nově objevené fotografie Louňovic pod
Blaníkem a blízkého okolí. 

Valná hromada rozhodla o měsíčním poplatku za připojení k internetu, který zůstává ve stejné výši na další rok jako doposud, 
tj. 200,- Kč/měsíc. Valná hromada též schválila zakoupení IP kamery, která bude umístěna tak, aby snímala náměstí Louňovic 
pod Blaníkem. Snímaný obraz bude dostupný pouze pro členy wifi sdružení.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se organizačně podíleli na 4. valné hromadě našeho sdružení. Letošní VH  byla mírně ná-
ročnější než ta v loňském roce. Myslím si, že akce byla solidně zvládnuta.

Občanské sdružení věnovalo jako cenu do slosovatelných vstupenek letošních Svatováclavských slavností multifunkční tis-
kárnu CANON. Též Občanské sdružení věnovalo do „2. ročníku fotosoutěže 2009“ dvě inkoustové tiskárny EPSON a jeden 
MP4 přehrávač.  Tyto hodnotné ceny spolu s dalšími obdrželi autoři – autorky těch fotografií, které vyhodnotila odborná porota a
laická porota jako nejlepší. Občanské sdružení se nejen tímto snaží podporovat kulturní život v našem městysi. Další  informace 
o občanském sdružení WIFI najdete  na:  http://www.lounovicepodblanikem.cz/wifi.php        Mgr. Pavel Tulej,  předseda sdružení 

Neposedná písmenka            
Byla jednou jedna písmenka která bydlela v chaloupce 

uprostřed lesa a každý den tam jenom sedí  u stolu a koukají a 
povídají si. A jednou napadlo písmenko C, že by šli na maliny 
na kraj lesa. Ale písmenko K řeklo, ale maliny jsou až na konci 
lesa. Písmenko C řeklo to zvládneme.Tak šli a po pár minu-
tách………                                            Ondřej Pikal, 4. ročník

Písmenková víla
Písmenková víla je bytost z písmen žije i s jinými písmy 

v abecedě. Má ta ostatní kamarádky. Všechny  kamarádky si s 
vílou hrály v abecedě, měla spoustu kamarádů. Měla tam ka-
marádku, hrála si s ní, chodily všude zdravit lidi. Byla s ní ráda, 
ale nejradši byly spolu. Písmenková víla měla ráda písmenko-
vou polévku. Měla ráda i jiná jídla. Šlo okolo ní písmeno r. 
Byli noví kamarádi, hráli si spolu celý život. Víla se druhý den 
ptala kde bydlí, odpovídá u písmenka q. Víla se divila, protože 
víla bydlela skoro vedle písmena r. Písmeno r se taky divilo.   

Jan Bendl, 4. ročník

Písmenková víla
Je hezký den. Daleko za řekami, lesy a horami žije jedna 

víla. Byla u své tety Zubové víly. Jednou řekla Písmenková 
víla, že chce letět k duze za jednorožci. Teta Zubová víla jí va-
ruje, že je někde u oblaků zlá čarodějka. Ovšem víla neposlou-

chala a najednou vidí a slyší kočku, která je čarodějnice. A už 
vílu zahlédla čarodějnice. Už se za ní hnala. Chytla jí. Najed-
nou se víla probudila, uviděla čarodějnici jak připravila pec. 
Víla má strach, tak najednou zjistila, že má ve vlasech spony, 
odemkla zámek a čarodějku hodila na pec. Rychle letěla. Zu-
bová víla brečela, má strach. Ale dveře bouchly a ve dveřích 
byla víla. Byla velká oslava, čarodějka se už neukázala.

A to je konec pohádky.                         Jiří Papež, 4. ročník

Písmenková víla
Žije ve světě písmenek, má baráček na mýtině abecedy, 

lítá na Pegasovi, má kamarádku Zoubkovou vílu. Má dlou-
hý mlhově modrý závoj a čelenku z abecedy, občas chodí i 
k nám do školy, ale já jí nikdy neviděla. Jednou přišla do na-
šeho světa, byla moc smutná, protože jí někdo v noci ukradl 
písmenkovou abecedu a sháněla pomoc a v tu chvíli jsem si 
uvědomila, že bych jí mohla pomoct. Tak sem si sní domluvila 
schůzku v sobotu u Veřejové skály. Přišla jsem přesně na čas 
jak  zněla dohoda a vtom jsem jí uviděla. Písmenková víla stá-
la přesně přede mnou, pozdravila jsem jí a řekla že jí pomůžu 
najít lupiče který ukradl kouzelnou abecedu. Víla souhlasila a 
zamumlala kouzlo. Řekla mi, ať se jí chytím. Chytla jsem se 
jí a vtom okamžiku přiletěl kůň, ale ne normální kůň, ale její 
Pegas. Koukala sem na něj jako na nevím co. Ale nasedla sem, 
letěly jsme přes mraky a přes duhu. V tom se Pegas pomalu 
snášel k zemi a mě pomalu, ale jistě začínaly zaléhat uši. Ale  
pořád sem ještě stíhala koukat na tu nádheru kolem nás. Všude 
byli elfové a víly bylo to jako, nevím jak to popsat, to byste 

Práce žáků naší školy
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to museli vidět. Na zem jsme se snesli za chvíli. Písmenková 
víla mi ukázala svůj baráček. A místo, v kterém byla schovaná 
a velmi dobře zabezpečená kouzelná abeceda. A já sem začala 
s prací. Našla jsem kousek odštíplého klacíku, rychle jsem s 
tím kouskem klacíku šla za Písmenkovou vílou. Písmenková 
víla se na něj podívala a zjistila že je Pumprdlíka malého elfa, 
který si už léta brousí zuby na kouzelnou abecedu. Bydlí v Pa-
voučkové chýši a nemá rád víly. To on měl vyhrát kouzelnou 
abecedu, ale nedostal jí za nezdvořilé chování, a proto jí dosta-
la písmenková víla a tak jí chce zpátky. A už jí dostal. Písmen-
ková víla byla moc smutná. Daly jsme si duhovou kávu a já 
jsem vyrazila na průzkum. Bylo ráno slunce svítilo, no prostě 
nádherně. Když sem došla k pavoučí chýši hrála v ní muzika 
a smál se tam malý elf Pumprdlík. Uviděla jsem kouzelnou 
abecedu. Řekla jsem si, že bych ho měla nějakým způsobem 
dostat z chýše. V tom šel kolem malý elfík. Poprosila jsem ho 
o pomoc a elfík souhlasil. Vymysleli jsme dobrý plán. Malý 
elf zaklepal na dveře, aby upoutal Pumprdlíkovu pozornost, já 
jsem prolezla oknem a vzala jsem kouzelnou abecedu. Potom 
jsem opatrně vylezla oknem a utíkala. Elfíkovi jsem poděko-
vala a rychle jsem běžela k chaloupce Písmenkové víly. Když 
jsem dorazila do chaloupky Písmenková víla byla štěstím bez 
sebe. Poděkovala mi a věnovala mi náramek s rolničkami a 
řekla, že když zazvoním 3 krát na ten náramek ukáže se a po-
může mi. Potom jsem se s ní rozloučila a ona zamumlala kouz-
lo a v tu chvíli jsem ležela ve své posteli v Louňovicích a ten 
náramek mám dodnes na ruce.         Hana Vosátková, 5. ročník 

Ilustrace k pohádce Písmenková víla Jiří Papež 

DRAKIÁDA
7. října 2009 pořádala naše škola Drakiádu. V půl třetí 

jsme se sešli před školkou. Sešlo se nás hodně. S sebou jsme 
si měli vzít draka a buřty. Paní učitelky zahájily Drakiádu a šli 
jsme pouštět draky. Protože nefoukal žádný vítr, tak jsme mu-
seli s drakama běhat. Přijela i naše bývalá paní učitelka Gábina 
s pejsky. Potom jsme si šli hrát. Opékali jsme buřty. Dokonce 

byly i opékané brambory v popelu jako překvapení pro účast-
níky. Když někdo odcházel dostal odměnu za účast a pamětní 
list. Moc se nám to líbilo.                        Hana Vosátková, 4.r. 

Jitka Měřínská, 1.r.Anna Měřínská, 2.r.
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Informace ze Základní školy a Mateřské školy 
v Louňovicích pod Blaníkem

Prázdniny utekly jako voda. Pro nás ve škole to byly prázdniny plné změn. V škole probíhaly práce na vyklízení dalších 
nevyužívaných prostor školy za pomoci brigádníků a pracovníků školy. 

Další velkou změnou bylo znovuotevření druhé třídy mateřské školy z důvodu nárůstu přihlášených dětí. Třídy mateřské 
školy byly částečně vybaveny novým nábytkem a doplněny pomůckami pro práci dětí. Poděkování patří pracovníkům školy i 
rodinným příslušníkům, kteří se podíleli na výmalbě třídy, renovaci nábytku a jeho stěhování. Dále také městysu Louňovice pod 
Blaníkem za finanční podporu a za zaplachtování pískoviště na dětském hřišti.

Změny nastaly i v organizaci v práci s dětmi. Celá škola pracuje podle školních vzdělávacích programů, které jsou tématic-
ky vzájemně propojené. Všichni pracují podle metodiky programu Začít spolu. Jak se tento program promítá do školní práce? 
Přijďte se podívat do naší školy, uvidíte zde práce dětí, můžete se přímo zúčastnit výuky a výchovy v ZŠ a MŠ. Prezentace školní 
práce je také k nahlédnutí na webových stránkách školy http://www.lounovicepodblanikem.cz/urad-skola.php.

Kromě běžné výuky nabízíme dětem možnost trávit volný čas ve školní družině a v různých zájmových kroužcích školy jako 
je Estetický kroužek, Hudebně-dramatický kroužek, Hra na hudební nástroj, Hudební průprava pro mladší děti MŠ.

Ve škole proběhly i personální změny, které byly směřovány na podporu integrace dětí se speciálními potřebami. V každé tří-
dě školy je individuálně integrováno jedno dítě, kterému v jeho práci pomáhá asistentka. Práce s dětmi s postižením je náročná, 
ale dětem přináší možnost učit se vzájemně si pomáhat.

Těšíme se s vámi brzy na viděnou ve škole nebo při společné akci.                         Kolektiv ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem

NĚJVĚTŠÍ Z ČECHŮ - Nový film Roberta Sedláčka
Jedna ze scén byla natáčena v Louňovicích pod Blaníkem. Požádal jsem produkčního pana Radima Procházku, aby čtenářům 

našeho zpravodaje stručně přiblížil děj vznikajícího filmu.
Jsou tři hlavní postavy na cestě: Režisér (Jaroslav Plesl), jeho producentka (Simona Babčáková) a jejich kameraman (Jiří 

Vyorálek). Živořící umělci, kteří už sice mají za sebou filmy, co dostaly ceny, lvy, dobré kritiky a hrály se s úspěchem na řadě
festivalů. Ale nechodí na ně diváci. Jejich další spolupráce se řítí do ztracena, protože životní projekt režiséra nezískal grant, což 
znamená, že se nebude točit. 

Producentka s režisérem právě jedou do Pelhřimova, do metropole českých rekordů a kuriozit. Zavolal je tam šéf  Agentury 
Dobrý den (Igor Bareš). Agentura má totiž jeden problém. Často se o ní a jejích rekordmanech mluví, ale nikdo to nebere vážně. 
A tak se rozhodnou najmout kritikou uznávaného režiséra, aby natočil film o nejvýjimečnějších lidech, kteří dosud mají jen nálepku
bláznů a magorů, pouťové atrakce. I výjimečné schopnosti dnes totiž potřebují doprovodný příběh. Šéf Agentury má pro naše filma-
ře tři čtvrtě miliónu v hotovosti, jako zálohu na natáčení. Je to tak významný argument, že další debata je celkem zbytečná. Zadání 

Jejich obraz přijíždí zprostředkovat životem utahaná trojice, která si už všechno řekla. Sami sebe tudíž moc nedokážou pře-
kvapit a nejistě tuší, že tohle je poslední jejich společná práce. Bez ideálů, jenom pro peníze. 

Školka se rozrostla o jednu třídu Nové židličky a stolky v MŠ
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Režisér je tragikomický nihilista, který buď odtržen od světa fanaticky čte nebo pije, děvkaří a nenávidí. 
Producentka je životem ztvrdlá samoživitelka, co občas bere na plac dítě, umí dobře počítat a zakládá si na své nezávislosti 

na komkoliv. 
Kameraman je pankáč bez budoucnosti, co si z nudy dělá doktorát (těšil se na dítě, ale v devátém měsíci zjistí, že není jeho) 

a miluje Ericha Fromma, kubistické malíře a Muchovy barvy. Nezřízeně pije a dojímá se nad osudy respondentů. 
Vlastně je to ale čtveřice. Potřebují přece zvukařku  (Johana Švarcová). Jedna se sama přihlásí o práci, když režiséra s 

producentkou obsluhuje v restauraci. Studuje FAMU a na rozdíl od nich není spoutaná životními prohrami, takže je sebevědomá 
a s jasnými názory. Tak nějak ostatní štve, ale zároveň jim připomíná jejich „dávné“ začátky. Po pár dnech navíc začnou mít rádi 
i rekordmany, jejichž snaha prosadit se jim taky připomíná něco z vlastního života. 

Jak tohle všechno skončí? Dotočí spolu tenhle film a pomůžou změnit obraz Agentury? Odhodlají se ještě někdy dělat to,
v čem vidí skutečně smysl? A o čem bude jejich příští film?   

Kromě zmíněných hlavních protagonistů se ve vedlejších rolích objeví například Aňa Geislerová, Jaromír Hanzlík, Stanislav 
Zindulka, Jan Hřebejk, Marek Taclík či David Švehlík a další.

V Louňovicích jsme natáčeli scénu s Golemem. Takhle je scéna, kterou jsme u Vás točili, popsaná ve scénáři. Ve filmu ale
bude umístěná na Ostravsko… 

Ničitel a destruktor. Je to chlapík René Golem Richter. Tento pán umí nevšední věci; zvedne, přeláme, rozboří, rukama 
přemístí kde co a nechá přes sebe přejíždět všechno od motorky po letadlo. Mistrovským kouskem je kutálení osobního vozu 
na vzdálenost sto metrů. Štáb ho portrétuje a produkční ho před hospodou (kde stojí auta štamgastů – samé paštiky) vyhecuje, 
jestli by spontánně některé z aut nepřekutálel přes náměstí. On souhlasí. Produkční tedy zajde do hospody a za peníze cash koupí 
přímo na místě od jednoho opilce jeho Škodu Favorit. Opilec si jenom do auta zajde pro klíče od baráku a flašku rumu, co tam 
má schovanou na cestu domů a pak už jenom předá vůz, načež Golem Richter zaburácí a během okamžiku pokojně zaparkovaný 
Favorit překutálí na druhý konec náměstí a totálně ho zdemoluje. 

VÝROČÍ ZALOŽENÍ LOUŇOVIC POD BLANÍKEM A SRAZ RODÁKŮ 
Vznik Louňovic pod Blaníkem se datuje do 12. století, kdy zde byl roku 1149 postaven ženský premonstrátský klášter. Letos 

je tomu tedy 860 let co vznikla tato malebná obec na úpatí hory Blaníku. Městys Louňovice pod Blaníkem na víkend 15. a 16. 
srpna 2009 připravil oslavy tohoto výročí spojené se srazem rodáků.

V sobotu ráno v 9.00 hod. pí. starostka ing. Růžena Kučerová přivítala všechny přítomné a zahájila oslavy u pomníku 
nejvýznamnějšího rodáka obce J. D. Zelenky. Po krátkém proslovu zde byla položena květina a uctěna hudebníkova památka. 
Od 10.00 hod. následovala mše svatá v kostele. Po ní se pak všichni vydali procesím k nově zrekonstruované kapličce sv. Isidora, 
která byla vysvěcena. Další zastávkou byl nově zrekonstruovaný památník A. V. Rosmarina, direktora a zvelebitele Louňovic, 
jak jest psáno ve zdejší kronice. Památník byl díky zájmu některých občanů a usilovné práci úřadu městyse a jeho zaměstnanců 
nově zrekonstruován a osazen tabulkou s textem v původním znění. Pan místostarosta P. Kotek zde pronesl několik slov k historii 
a přivítal potomky A. V. Rosmarina.

Po návratu zpět na náměstí následovalo společné fotografování rodáků před kostelem. Od 13.00 hod. zde vystoupil 
Podblanický smíšený sbor a orchestr z Kondrace pod vedením p. Jiřího Volka. Dále pak následoval odpolední program na 
zámecké zahradě „Posezení s dechovkou“. Střídaly se zde dva dechové soubory a zlatým hřebem odpoledne pak bylo vystoupení 
žen z místního spolku Babinec, které společně s místní omladinou nacvičily českou besedu, se kterou zde měly nevídaný úspěch.  
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Vzhledem k tomu, že se do akce zapojily i místní spolky a další obyvatelé, mohli si návštěvníci v průběhu celého dne uspořádat 
program dle vlastního výběru. Každý mohl navštívit například nově vymalovaný úřad městyse a knihovnu. Ve škole bylo 
možné nahlédnout do vyučovacích prostor ZŠ i MŠ. Byly zde připraveny výstavy prací žáků, fotografie z akcí školy a mnoho 
dalšího. Pro návštěvníky byla během dne otevřena i Správa CHKO Blaník, kde probíhalo promítání o ochraně přírody, výstava 
fotografií a k nahlédnutí byly také materiály o činnosti zdejší správy. Pan V. Tichý vydal novou knihu o historii obce „Blaník a 
Louňovice pod Blaníkem ve vzpomínkách“, kterou před zámkem úspěšně uvedl na trh . Dále bylo možné navštívit infocentrum, 
muzeum nejstarších dějin Louňovic, nebo včelařské muzeum. Rybáři nabízeli ve své nové rybářské baště rybí hody a výstavu 

Podblanický smíšený sbor a orchestr z Kondrace

fotografií z jejich činnosti. Sbor dobrovolných hasičů ve svých prostorách promítal historické filmy z archivu místních občanů. 
Nechal nahlédnout do svých kronik a každému zájemci byla také ukázána technika sboru a vybavení pro zásahovou jednotku. V 
koncertním sále J. D. Zelenky v zámku pak mohli zájemci navštívit výstavu historických fotografií, modelů místního knihovníka 
p. J. Vošty a obrazů místního malíře p. M. Houdka. Během odpoledne se mohl každý zájemce po Louňovicích projet kočárem 
taženým koňmi. Tečkou za celým dnem pak byla večerní pouťová zábava na zámecké zahradě. 

Druhý den oslav proběhl na místním fotbalovém hřišti TJ Sokol kde byl připraven dětský den. Díky tomu, že se do příprav 
dětského dne zapojila řada spolků – SDH, Myslivecké sdružení, TJ Sokol, sdružení Wifi , spolek Babinec a další dobrovolníci, 
byl program bohatý a děti měly z čeho vybírat. Nabídka disciplín byla opravdu pestrá. Od těch tradičních pro nejmenší až po 
náročné pro ty starší. U každé dostávaly děti odměnu v podobě papírových dukátů, za které si pak mohly „ koupit“ sladkosti nebo 
drobné hračky. Myslivecké sdružení pod Blaníkem kromě soutěží připravilo nejen dětem ukázku zbraní a též různých plemen 
loveckých psů. 

Počasí bylo vskutku letní, nechybělo občerstvení a dokonce ani živá hudba. Během celého odpoledne hrála pro dobrou náladu 
všech zúčastněných kapela Poprask. Z hasičského vozu si děti mohly vyzkoušet obsluhu stříkačky, která často posloužila jako 

Společná fotografie rodákůPan farář s panem místostarostou před pomníkem Rosmarina

Procesí k opravené kapličce
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vítaný prostředek k osvěžení. Po skončení dětského dne pak vyběhly na fotbalové hřiště děvčata z místního dívčího fotbalového 
mužstva a proti nim se postavila stará garda Louňovic. Díky velkému vedru to byl náročný zápas. Velkým překvapení pro di-
váky pak byl nástup dalšího mužstva. Proti unaveným děvčatům vyběhly na hřiště také ženy ze spolku Babinec. Upéct koláče či 
vánoční cukroví, namalovat vajíčka, nebo udělat podzimní aranžmá, to je parketa těchto žen. Postavit je ale před kulatý nesmysl, 
nazout jim kopačky a říct jim, že nesmí stát v ofsajdu, to už je na ně příliš. Neznalé fotbalových pravidel se přesto s velkou ver-
vou vrhly do hry a celý den tak ukončily parádním představením nejen pro diváky.

Výstava fotografií v zámkuPřed rybářskou baštou vyhrávala dechovka

Ukázka hasičské techniky Podávalo se občerstvení

Nejočekávanější vystoupení dne. Tančila se česká beseda. Zápolení při nedělním dětském dnu.
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Do celé akce po oba dva dny se společně s obcí zapojily všechny místní spolky a mnoho dalších lidí, za což všem patří velký dík.  
Městys Louňovice pod Blaníkem děkuje za finanční příspěvek z Fondu hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davidu Rathovi a za 
nemalý finanční příspěvek panu Zd. Zychovi. Dále děkuje za pomoc s přípravami a 
realizací programu všem místním spolkům: SDH, TJ Sokol, rybářům, mysliveckému 
sdružení pod Blaníkem, včelařům, Wifi a spolku Babinec. Velké poděkování za real-
izaci programu patří také panu faráři F. Říhovi, ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem, 
správě CHKO Blaník, panu Houdkovi, panu Šafratovi a panu Voštovi. Dále děvčatům 
za pomoc s roznášením občerstvení pro rodáky, všem zaměstnancům městyse, všem 
účinkujícím i všem ostatním, kteří se jakkoliv do akce zapojili, poskytli materiál nebo 
své služby a pomohli tak s její realizací. Děkujeme.                            Jana Burdová

II. ročník Neckyáda 2009
Původně plánovaný termín 11.7. 2009 uspořádat II. ročník 

Neckyády z důvodu špatného počasí nevyšel, a  jelikož jsme 
tuto akci nechtěli zrušit úplně, domluvili jsme nový termín, a 
to 1.8. 2009, kdy se Neckyáda již konat mohla, počasí nám 
tentokrát vyšlo.

Klasicky celý pátek odpoledne a v sobotu dopoledne pro-
bíhaly přípravy – bylo nutné pečlivě ukotvit lávku přes vodu, 
nachystat dráhu na soutěž v neckách, připravit stánky s občer-
stvením, hry pro děti, rybářský koutek apod.

Střelba na bránu. Připravila skupina žen tzv. „Babinec“

Rybáři připravily pro děti hod rybářským prutem na cíl. Bylo mož-
né si vysoutěžit cukrovinky, zapisovací bloky a hrací karty

Jízda na koníkovi byl pro děti veliký zážitek

Neckyáda byla zahájena ve 13 hod. dětskými soutěžemi. 
Děti si mohly vyzkoušet svoji šikovnost např. s rybářským 
prutem, hodem míčků, skákáním v pytli, zakopat si na branku, 
a nebo využít dalších dětských her. Vyvrcholením pro děti byla 
soutěž v neckách, kdy dvojice proti sobě soutěžily, kdo bude 
první na druhé straně koupaliště. Hodně vyrovnanou soutěž 
nakonec vyhráli Klára Neradová a Vašek Hradecký, na dru-
hém místě skončily Lucka a Natálka Fialkovy a na třetím Gá-
bina a David Pádiví.

Během dětských soutěží se ti starší mohli  přihlašovat do 
hlavních soutěží sobotního odpoledne - 1. přejezd lávky dvo-
jic, kdy jeden z dvojice vezl druhého v kolečku, 2. přejezd 
lávky na kole jednotlivě, třetí soutěží byla novinka, souboj, 
kdo z dvojice vydrží déle na lávce a nespadne první do vody, 
a vyvrcholením byla opět Neckyáda, tedy závod v neckách ur-
čený také pro dvojice. 

Už první dvojice na kolečku všem přítomným ukázaly, že 
celé odpoledne bude plné legrace. Každý pro soutěž zvolil ji-
nou taktiku, a tak nebyla nouze o rozvážné přešlapování na 
lávce, ale ani o rychlostní pokusy, které velmi bavili všech-
ny přítomné. V této disciplíně nakonec nejdál dojela dvojice  
Martin Vávra - Pepa Fáček, na druhém místě byla dvojice Fan-
da Tichý -  Míra Sova a třetí místo obsadili  Lucka a Fanda 
Švejdovi. Této disciplíny se zúčastnilo 13 dvojic.
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V soutěži v přejezdu na kole, kde každý soutěžil sám za 
sebe, se bohužel nikomu nepodařilo přejet celé koupaliště, ale 
i tak bylo opět na co koukat. Vítězem se stal nakonec Fan-
da Němeček. O druhé místo se jel rozjezd, ve kterém nejdále 
dojela Lenka Tichá, třetí místo vybojoval Sláva Němeček a 
bramborová medaile zůstala na Honzu Peterku.

Novinka v soutěžích, souboj, také připoutala velký počet 
účastníků, celkem 16. Nejdříve byly určovány  dvojice tak, 
aby si byly co nejvyrovnanější, holky soutěžili proti holkám, 
kluci proti klukům. Kdo vydržel z dvojice na lávce déle, po-
stupoval automaticky dále, druhý z dvojice ze soutěže vypadl. 
S blížícím se závěrem soutěže již ale o vyrovnané dvojice jít 
nemohlo a ve finále se nakonec utkali  Honza Vincíbr a Moni-
ka Kahounová, která nakonec celou soutěž vyhrála. 

Vrcholem byla opět Neckyáda. Přihlásilo se 11 dospělých 
dvojic. Úkolem bylo jakkoliv dojet na druhou stranu, hlavně 
nevystupovat z necek. To se stalo osudným některým dvoji-
cím, protože si toto v zápalu boje neuvědomily a na druhou 
stranu koupaliště doplavaly, což znamenalo jejich diskvalifi-

kování. Na nejvyšší stupínek v Neckyádě nakonec vystoupali 
Verča Stejskalová a Fanda Maršíček, na druhém místě skončili 
Pavel Hradecký a Václav a na třetím Lukáš Jelínek a Kuba 
Kudlík.

Za pořadatele 2. ročníku Neckyády, bychom chtěli všem 
divákům i soutěžícím poděkovat za účast. Doufáme, že jste si 
všichni celé odpoledne užili a již se těšíte na další ročník Nec-
kyády.                                                          Monika Kahounová

Bojovalo se urputně

Děvčata po vodě jen frčela...

Tak ladně jako děvčata to chlapci nezvládali...

Známé i neznámé houby na výstavě
V rámci Svatováclavských slavností proběhla 26. září 

v Louňovicích pod Blaníkem výstava hub nasbíraných v  
lesích chráněné krajinné oblasti Blaník a přilehlém okolí.

Protože se jednalo o třetí ročník, dá se říci, že výsta-
va již založila svou tradici. Houbaři a milovníci hub mohli 
tentokrát  na nádvoří Správy CHKO Blaník shlédnout více 
než 110 druhů známých i méně známých druhů hub, z nichž 
některé přinesli návštěvníci výstavy. K vidění byly jak hou-
by jedlé, , tak mnoho druhů nejedlých i jedovatých. I když 
houbám v těchto dnech počasí příliš nepřálo, mohli jsme 
na výstavě vidět i takové druhy jako hřib smrkový, křeme-
náče, kozáky, hřib kovář a lišky. Nejvíce zájmu vzbudily 
hřibovité houby, pozornosti se těšily např. i holubinky. Z 
vzácnějších druhů byla k vidění např. šupinovka ježatá, za 
zmínku stojí i nádherný a vzácný korálovec bukový, který 
roste jako parazitická houba na bucích a svým vzhledem 
připomíná bělostný mořský korál. Zájemci měli na výstavě 
také možnost prohlédnout si výtrusy některých druhů hub 
pod mikroskopem. 

Výstava se u veřejnosti setkala s velikým ohlasem, a to i 
přesto, že nebyl přítomen mykolog. Celkem jsme na Správě 
CHKO Blaník přivítali mnoho stovek návštěvníků a těší-
me se na setkání nad mykologickými exponáty při příštím 



www.lounovicepodblanikem.cz

    červenec - září 2009Louňovický zpravodaj

strana 12CHKO

ročníku výstavy – opět v tomto podzimním čase v Louňo-
vicích pod Blaníkem. 

Na výstavě byly k vidění i dřevokazné houby

Návštěvníci výstavy hub si prohlížejí vystavené exponáty

FILMAŘI NA BLANÍKU
V okolí Louňovic pod Blaníkem proběhlo v létě natáčení 

části připravovaného cyklu „Magické hory Čech a Moravy“. 
Filmový štáb navštívil Louňovice pod Blaníkem a okolí 4. čer-
vence a  12. září. Průvodci pořadem jsou herečka paní Květa 
Fialová a geolog RNDr. Václav Cílek, CSc. Během natáčení 
navštívili filmaři nivu řeky Blanice, rybníky u Býkovic, Malý
a Velký Blaník. V pořadu budou představeny nejen přírodní 
krásy Blaníku, ale především význam Blaníku v historickém 
povědomí českého národa.

Filmovému štábu včetně obou průvodců pořadem se v Lou-
ňovicích líbilo, ochutnali jak menu v Zámecké restauraci, tak 
párky na rozhledně. Pomoc místních ocenili ve chvíli, kdy auto 
filmového štábu zapadlo do mokré louky u Blanice, nebo když
bylo třeba převézt herce obtížným kamenitým terénem.

Cyklus „Magické hory Čech a Moravy“ uvede Česká tele-
vize na jaře roku 2010.

Natáčení u řeky Blanice

Květa Fialová a RNDr.Václav Cílek, CSc. 
u kapličky nad Louňovicemi



www.lounovicepodblanikem.cz

Louňovický zpravodaj  červenec - září 2009

strana 13MLÝN

Úpravy břehů Blanice
V minulých dnech provedli pracovníci Povodí Vltavy, s.p. 

úpravu břehů řeky Blanice nad mostem k Libouni. Úpravy 
směřují k lepší průtočnosti koryta a zvětšení kapacity koryta. 

Koryto řeky Blanice nad mostem k Libouni bylo v minu-
losti narovnáno a opevněno kamenem. Původní zvlněné me-
andrující koryto najdeme dnes již jen ve starých pozemkových 
mapách a v podobě náznaků v prohlubních v terénu. Narov-
náním byl porušen přirozený režim plavenin v řece, koryto se 
nyní nad mostem zanáší hlinitými náplavy přinášenými řekou. 
Na náplavech vyrůstají vrby, které mohou zachycovat dřevo a 
jiný materiál při povodních.

Proto Povodí Vltavy jako správce toku přistoupilo k od-
stranění náletů vrb z břehů v úseku nad mostem a současně 
k úpravě břehů. Akce proběhla se souhlasem Správy CHKO 
Blaník, kdy po vzájemné dohodě bylo v náplavech nad mos-
tem vyhloubeno druhé boční koryto, které zvýší kapacitu ko-
ryta a současně bude útočištěm pro vodní živočichy.

Upravené koryto Blanice má zvlněný tvarKráčející bagr vytvořil nad mostem přes Blanici boční koryto

Z historie Podlouňovického mlýna
Snad si ještě rodáci i obyvatelé našeho městečka pamatují, kde stával Podlouňovický mlýn. Ano, stával. Zmizel a ne-

zbyla po něm ani památka. Připomene si jeho historii. 
Za dávných časů stával na samém úpatí Velkého Blaníka, po pravé straně silnice z Louňovic do Kondrace, před mostem přes 

Blanici, panský, dřevěný mlýn. Trpěl častými povodněmi, které během jednoho roku dvakrát zničily hráze, odplavily i dřevěný 
most. V roce 1934 požár zničil i dřevěný mlýn. Aby byl uchráněn nový mlýn před velkou vodou, začala vrchnost za arcibiskup-
ství ještě v témže roce stavět nový, kamenný most a navážet ještě vyšší hráze. (Kamenný most měl dva oblouky a můžete je vidět 
na starších fotografiích. Most betonový byl vystavěn v roce 1954-56)

V roce 1840 byl na místě starého, dřevěného mlýna postaven nový, 1 poschoďový, zděný, krytý taškami. Ten nejdříve vrch-
nost pronajímala a pak prodala soukromým mlynářům. Ve mlýně se vystřídaly čtyři mlynářské rody. Nejdéle, téměř celé století, 
tu hospodařil rod Jeřábků. V r. 1848 se do mlýna přiženil mlynář Ignác (Hynek) Jeřábek z Hluboké. Byl to pravý český „Pan 
otec“, vlastenec, který byl výborným pokrokovým hospodářem. Byl zároveň i starostou Louňovic, úřadoval v tehdejší staré rad-
nici, která stála uprostřed náměstí, přízemí bylo zděné a 1. poschodí dřevěné.  V roce 1857 vyhořela a již se znova nepostavila.

Mlynář Jeřábek jel v čele banderia, které slavnostně vezlo 12. května 1868 do základů Národního divadla v Praze blanický 
kámen. Na památku této události vysázel podél silnice u mlýna lipovou alej. U Jeřábků měli 5 dětí, nejstarší syn padl v 1. světové 
válce a čtyři dcery, které se zapojovaly do kulturního dění v Louňovicích, byly členky tehdejšího ochotnického divadla. Rod 
Jeřábků tu spravoval mlýn plných 77 let od r. 1848 – 1925.
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19. prosince 1925 se v Podlouňovickém mlýně změnil hos-
podář. Do mlýna přišel z Nučic u Českého Brodu mladý mly-
nář Václav Mikšovský, za manželku si vzal Růženku dceru 
starého pana otce, který jím zároveň předal celý mlýn s pilou, 
hospodářstvím a polnostmi. Nástupce zmodernizoval chod 
mlýna. Nahradil mlýnská kola turbinou na vlastní elektrický 
proud, poháněnou vodou přiváděnou ze slepého ramene Bla-
nice. Elektrický pohon přivedl i ke Kanadské pile, která byla 
součástí mlýna již od roku 1840. Pila byla vedena jako chrá-
něná památka pro její zvláštnost. Její stavba byla celá dřevěná 
i spojení bylo bez jediného kovového hřebíku. Elektřina do 
obytné části mlýna byla zavedena až po r. 1930 přípojkou ze 
Světlé. Do budovy mlýna byly ze silnice dva vchody. Jeden do 
mlýnice, druhý do obytné části. V přízemí byla šalanda, kde 
se scházela mlynářská chasa, stárek, mládek, čekali tu mleči, 
pobývali krajánci, kteří se tu vyspali i najedli. Krajánci přichá-
zeli, aby seřídili a opravili zařízení mlýna, přinášely zprávy 
z jiných krajin, zpívali, vyprávěli příhody veselé i smutné a 
pak odešli do dalšího mlýna. 

A co se tu v šalandě vyprávělo? Že po smrti jisté děvečky, 
která se u mlýnských kol utopila, tady strašila. Nebo, že hastr-
mani odtud prý chodívali do Louňovic k muzikám do hospody 
na „Adamovsko“, to byl hostinec, který stál na rohu náměstí 
a Rozmarýnské ulice. V přízemí byla ještě velká kuchyň, ve 
které se pro všechny vařilo a černá pec na pečení chleba. V po-
slední době tu vypomáhala stará paní Jindrová, pravá ruka 
paní mlynářky, výborně vařila a pekla chutný chléb. Bydle-
la v blízké vile Blaník. Stávalo se při  velké vodě v Blanici, 
že protékala chodbami v přízemí mlýna. V 1. poschodí byla 
velká ložnice a prostorná obývací místnost, zároveň jídelna,  

Mlynář Hynek Jeřábek, zcela vlevo se svojí rodinou

Mlynář Václav Mikšovský, mlynářka Růžena Mikšovská, 
dívka - dcera Zdeňka, chlapec - syn Jaroslav

s dlouhým stolem a lavicí. Tady měl i pan mlynář svůj koutek 
s kancelářských stolem, kde „úřadoval“. Vedl účetní knihy o 
hospodaření o výplatách pro úřady i pro vlastní potřebu. Zde  
potvrzoval „mlecí knížky“, doklad v množství o druhu obilí na 
semletí a pak o převzetí mouky.

Do mlýna přiváželi zemědělci větší množství obilí na dře-
věném voze „korbě“, drobní hospodáři na trakaři, vozíku a 
v zimě i na sáňkách. Ve mlýně byl provoz i za druhé války. Na 
budově byl černý, česko-německý nápis MLÝN – MÜHLE.

Rodina Mikšovských měla 3 děti. Nejstarší  byla dcera 
Zdenička *1926 – zemřela v r. 2008. Syn Václav  se vyučil 
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Louňovice a blízké okolí 
na starých pohlednicích

Jednou z unikátních staveb v Louňovicích býval pivovar-
ský špýchar, jehož vystavění se datuje k počátku 17. století. 
Tento špýchar už budete v současnosti marně hledat. Stával na 
místě současné zahrady s ovocnými stromy poblíž dětského 
hřiště u pivovaru.

Na dopisnici vydané kolem roku 1910 nákladem A. Zacha-
ra ve Vlašimi je uveden chybný přítisk „Špýchar z dob husit-
ských“. Dopisnice byla vydána ve dvou odstínech, modrém 
a hnědém, jak bývalo v této době u dopisnic  fotoatelieru A. 
Zachara zvykem.

Druhá a třetí pohlednice ze třicátých a čtyřicátých let minu-
lého století zobrazuje špýchar ještě v době, kdy byl využíván.

mlynářem *1928, dlouhá léta zaměstnán u firmy „Jelínek“ ve
Vizovicích na Moravě – zemřel. Nejmladší syn Jaroslav *1940, 
zaměstnanec ČSAD, v důchodu, bydlí v Louňovicích.

Podlouňovický mlýn utichl, provoz se zastavil v r. 1948 
– kdy byl dle tehdejších zákonů znárodněn. Pozemky a hos-
podářské zvířectvo patřící ke mlýnu přešlo do místního Jed-
notného zemědělského družstva. Pan mlynář byl v posled-
ních letech zaměstnán jako účetní v nově založeném družstvu 
v Louňovicích. Zemřel v r. 1970 v 77 letech. Mlynářem byl od 
r. 1925 – 1978, tj. 23 let.

Kanadská pila byla součástí mlýna. Na snímku mlynář Václav 
Mikšovský a zaměstnanci pily

Posezení na lavičce pod lipou

Paní mlynářka zůstala sama v opuštěném mlýně do roku 
1977. Poslední léta dožila v rodině nejmladšího syna Jarosla-
va, v rodinném domku v Louňovicích, kde o ni pečovali. Ze-
mřela v r. 1983 v 81. letech.

Syn Jaroslav je poslední žijící potomek z mlynářského rodu 
Mikšovských. Dosloužila i letitá lavička pod lipou u selnice 
před mlýnem, na které po práci sedávali členové mlynářských 

rodin, pracovníci, aby si ve stínu lip odpočinuli a popovídali si 
tu se známými i výletníky.

Vzpomínka na Podlouňovický mlýn se mi vrátila, když 
jsem si prohlížela fotografii mlýna asi z r. 1962, kterou mi vě-
novala Maruška Wágnerová, provdaná Janouchová, rodačka 
z Louňovic.

O dalších osudech mlýna snad příště.                    J. Holá
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Čtvrtá pohlednice z padesátých let, jak je patrné, zobrazuje 
špýchar již značně pobořený (propadla se střešní konstrukce). 
Tuto pohlednici vydal ORBIS. Pohlednice byla vydána nejpr-
ve na žlutavém kartonu, prodávala se za 1,50 Kč. Druhé vydá-
ní této pohlednice na bílém kartonu stálo již o korunu více.

Touto cestou děkuji všem za návštěvu výstavy dobových 
fotografií, která byla otevřena v době od Srazu rodáků do Sva-
továclavských slavností. Zvláštní poděkování patří všem, kteří 
poskytli fotografie či jinak pomohli s realizací této výstavy.

Václav Nerad

FOTOSOUTĚŽ
V rámci Svatováclavských slavností se pod záštitou 

Úřadu městyse Louňovice pod Blaníkem konal již dru-
hý ročník fotografické soutěže Krajinou pod Blaníkem.
Soutěž měla dvě kategorie a to děti do 15 let na téma 
„Kytičky a zvířátka Podblanicka” a dospělí od 15 let s 
tématem „Historické pamětihodnosti Podblanicka.”
Odbornou porotu tvořili:
Vladislav Kaska, malíř a grafik
Mgr. Olga Kupková, výtvarnice
Mgr. Štěpán Luťanský, fotograf a kameraman
Mgr. Tomáš Zahradníček, historik a novinář, ředitel Muzea 
České Sibiře

Výsledky soutěže po závěrečném slosování byly následující:
Odborná porota kategorie DOSPĚLÍ:
1. místo Aleš Ryška, Hradec Králové, Roubenka
2. místo Tereza Berlová, Louňovice pod Blaníkem, Kostel 
Louňovice pod Blaníkem
3. místo Pavel Jankásek, Louňovice pod Blaníkem, Zřícenina 
kaple na Malém Blaníku
Laická porota kategorie DOSPĚLÍ:
1. místo Petr Kirchner, Louňovice pod Blaníkem, Zámek Louňovice
2. místo Petr Kirchner, Louňovice pod Blaníkem, Malý Blaník
3. místo Aleš Ryška, Hradec Králové, Blaník
Odborná porota kategorie DĚTI:
1. místo Lukáš Ryška, Hradec Králové, Žabka
2. místo Kristýna Herklocová, Louňovice pod Blaníkem, Mo-
týlek a včelka
3. místo Veronika Přibylová, Načeradec, Východ slunce
Laická porota kategorie DĚTI:
1. místo Veronika Přibylová, Načeradec, Východ slunce
2. místo Kristyna Herklocová, Louňovice pod Blaníkem, Mo-
týlek a včelka
3. místo Lukáš Ryška, Hradec Králové, Žabka2
Výherci získali hodnotné ceny.
Sponzory fotosoutěže byly:
Nikon s.r.o.
WIFI sdružení Louňovice pod Blaníkem
SCHKO Blaník

Výstava soutěžních fotografií byla spolu s výstavou his-
torických fotografií k dispozici v druhém patře zámku v sále
J. D. Zelenky, kde zůstane a bude k vidění ještě do 10. října. 
Všem účastníkům soutěže - amatérským fotografům, sponzo-
rům, odborné porotě i hlasujícím děkujeme za účast a přejeme 
hodně radosti z dalšího fotografování.

za realizační tým Ing. Marie Rozkošná
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Tyto tři objekty byly nově zrekonstruovány. Kaplička a po-
mník Rosmarina jsou prací zaměstnanců úřadu městyse pana 
Jaroslava Kahouna, Josefa Melichara, Jiřího Pospíšila. Projekt k 
nynější podobě pomníku Rosmarina vypracoval a samotné práce 
vedl místostarosta Pavel Kotek.  Plůtek zhotovila firma Kovářství
Kahoun z Louňovic. Nutno podotknout, že jejich práce si skuteč-
ně zaslouží obdiv.

Rybářskou baštu zrekonstruovali rybáři svépomocí. Na financo-
vání rekonstrukce se podílel jak městys Louňovice, tak i Rybářský 
spolek. Ke srazu rodáků připravili rybáři výstavu fotografií od za-
ložení spolku po současnost. Těchto cca 150 fotografií naleznete na
internetových stránkách městyse v sekci RYBÁŘI - fotogalerie.

 

Co je v Louňovicích nového?

IP kamera snímající náměstí
Jak jste již někteří zaregistrovali, byla dne 3.10. 2009 v dopo-

ledních hodinách zkušebně nainstalována IP kamera snímající ná-
městí. IP kamera je umístěna na zámku a snímá oblast před zámkem 
a kostelem. Umístění a zakoupení IP kamery na náměstí schválila 
valná hromada WIFI sdružení na návrh rady sdružení. IP kamera je 
zde umístěna z toho důvodu, aby nabídla praktickou ukázku využi-
tí moderních technologií svým členům a též aby byl přenášen ob-
raz do počítačů členů sdružení o aktuálním dění  ve středu našeho 
městyse. S umístěním kamery souhlasila drtivá většina členů našeho 
sdružení, kteří se zúčastnili 4. valné hromady. Chtěl bych tuto zá-
ležitost uvést na pravou míru. Kamera na náměstí není v žádném 
případě proto, aby někoho „šmírovala“, nahlížela někomu do sou-
kromí nebo nahrazovala bezpečnostní kamerový systém. Snímaný 
obraz se nezaznamenává a není tak kvalitní, aby se dali jednotliví 
obyvatelé jednoznačně identifikovat. Důchodce sedící na lavičce a
sledující dění na náměstí má mnohem ostřejší pohled a vypovídající 
paměťové uchování.  

Ohledně možnosti zákonného umístění kamery a přenášení obra-
zu do PC v návaznosti na následné ohlašovací povinnosti Úřadu na 
ochranu osobních údajů jsem se osobně informoval. V našem přípa-
dě nemusíme mít speciální povolení pro umístění a provoz kamery a 
to jednoznačně z toho důvodu, že obraz není zaznamenáván. O této 
informaci se také dozvíte na webových stránkách Úřadu na ochra-
nu osobních údajů, kde v sekci „ K problémům z praxe “ je vydán 
pokyn č. 3/2008, kde je problematika webových kamer podrobně 
rozebrána. Na stránkách úřadu jsou k dohledání i další právní normy, 
které tuto problematiku ošetřují – zejména zákon 101/2000Sb.  

Samozřejmě mohu za radu sdružení přislíbit, bude-li nemalá 
část obyvatel městyse znepokojena a nebo nespokojena s využí-
váním této videokamery, bude kamera odstraněna nebo zaměřena 
na jiné „neutrální“ místo.  Z mého pohledu je umístění kamery a 
následný přenos obrazu do PC jednotlivých domácností ukázkou 
jedné z mnoha nových technologií, které jsou běžné ve městech. 
V budoucnu nám rychlejší přenosy nabídnou mnohem efektivnější 
a zajímavější datové přenosy v naší síti. Odkazů na webové stránky, 
kde jsou k nahlédnutí snímané obrazy z různých koutů jsou tisíce. 
Obraz z naší IP kamery prozatím na web umístěn nebude. Jsme nyní 
ve fázi testovaní a velmi rád přijmu vaše podněty a negativní i pozi-
tivní připomínky.

Mgr. Pavel TuleJ, předseda O. S. Wifi Louňovice p. Bl.
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Přívalové deště v letních měsících
V červenci se na Louňovice spustil přívalový déšť. Během 

několika minut se začala valit voda, která zatápěla níže po-
ložená místa a naplnila na nejvyšší možnou mez rybník pod 
pivovarem. 

Rybáři mají s letními bouřkami letité skušenosti. Nejednou 
přišli o rybí obsádku, nebo bylo poničeno výpustní zařízení. 
Proto i za přímé bouřky vyráží často k rybníku, hospodář Jan 
Vincíbr, aby korigoval stav vody. Stačilo skutečně málo, jak 
je patrné z fotografie a rybník by se přelil přes hlavní komu-
nikaci.

Pan Pavel Stojánek čistí česla od naplavenin 

Hospodář rybářského spolku pan Jan Vincíbr upouští rybník 
za kravínem při přívalovém dešti

Zaplavený dům vedle dětského hřiště

HASIČI SOUTĚŽE
Krátošice
V sobotu 1.8. 2009 jsme se zúčastnily naší první noční 

hasičské soutěže a zároveň i první soutěže v jihočeské lize. 
Jelikož jsme zde byly prvně, tak nervozita byla veliká a bály 
jsme se že se jdeme opravdu jen zúčastnit.

Množství zúčastněných družstev nás překvapila, protože zde 
bylo  14 družstev  žen a  34  družstev   mužů.  Organizaci  zvládli  skvěle, 
vzhledem k množství účastníků, šlo vše rychle a bez průtahů. 
Soutěžit se začalo kolem deváté hodiny a my jsme přišly na 
řadu jako páté. Útok se nám zdařilo zaběhnout s časem 21,42 s. 
a tak jsem dosáhly třetího místa. Myslím si že v této konkuren-
ci je i bronzová příčka úspěchem.

Soutěž končila kolem třetí hodiny a my jsme se domů 
navracely značně ospalé.                                     Iveta Kučerová 

Načeradec
V sobotu 8.8. 2009 po dlouhém rozhodování, zda jet či ne-

jet, se naše hasičské družstvo žen rozhodlo zúčastnit 2. kola 1. 
ročníku Benešovské ligy v Načeradci.

Do této soutěže se přihlásilo 15 mužských družstev, bohužel 
bez našeho, a 8 ženských. Nejdříve začali soutěžit muži. Tuto 
dobu jsme si krátily volejbalem, petangem a opalováním.

Po mužské kategorii jsme přišly na řadu my s pořadovým 
číslem 8. Útok se nám moc nevydařil a s časem 25,40 s jsme 
obsadily 4. místo. Tím jsme se ale i naštěstí dostaly do 2. 
kola soutěže tzv. „rozstřelu“, do kterého postupovalo prvních 
pět družstev. Druhý útok jsme zvládly s časem 23,08 s, díky 
kterému jsme získaly první místo.

Z této soutěže jsme si domu vezly za 4. místo uzené maso 
a za 1. místo uzenou kýtu.

Sestava: Vostřáková Věra, Jelínková Monika, Kučerová 
Iveta, Kadlecová Andrea, Tichá Lenka, Adamovská Klára a 
Berlová Tereza

Trenér: Kirchner Petr 
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HASIČI ZASAHOVALI 
Laby 20.8. 2009 - zahradní domek

Dne 20.8. 2009 v 16:00 hod. bylo 
přijato jednotkou JPO SDH Louňovice pod 
Blaníkem oznámení o vzniku požáru dřevěné boudy v katastru 
obce Laby, na konci obce směrem k obci Roudný. Jednotka JPO 
se na místo dostavila v cca 16:10 hod., společně s jednotkou HZS 
středočeského kraje, stanice Vlašim.

Při ohledání a průzkumu výše zmiňované lokality bylo 
zjišteno, že došlo k zahoření dřevěné chatky (starý železniční 
vagon), nacházející se na konci obce v zarostlém porostu. Při 
lokalizaci požáru bylo použito vody ze tří cisteren, jelikož ten-
to byl značného rozsahu.

Po dohašení požářiště došlo k ohledání vnitřního prostoru 
chatky, jelikož zde bylo důvodné podezření, že v této se může 
nacházet osoba či více osob, což se naštěstí nepotvrdilo.Při 
vyklízení byly nalezeny mimo jiné i 2 malé propan-butanové 
láhve, které se podařilo včas uchladit a tím zabránit případnému 
ohrožení na zdraví a životě zasahujících hasičů.

Na místo se taktéž dostavil vyšetřovatel HZS a hlídka OOP 
Votice.

Jednotka JPO Louňovice opustila místo za souhlasu ve-
litele zásahu cca 17:30 v tomto složení: Pospíšil Jiří, Kirchner 
Petr, Staněk Martin, Bartoš Vít, Mareš Petr

foto a text: Martin Staněk

Poděkování od SDH
Chtěl bych touto cestou krátce poděkovat všem z vás, kteří jste 
podpořili náš sbor dobrovolných hasičů při sběru železného 
šrotu.
Tím, že jste věnovali železný šrot nejen při sběru železného 
šrotu, ale i jej  průběžně vozíte na svozové místo – hasičskou 
zahradu, podporujete činnost našeho sboru. Za vámi věnovaný 
železný šrot jsme obdrželi nemalé finanční prostředky, které
směřují do sportovní činnosti našeho sboru a do rozvoje mlá-
deže.                                                             Za SDH Pavel Tulej 

Před nevšední akcí našeho městyse - VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ LOUŇOVIC POD BLANÍKEM A 
SRAZ RODÁKŮ se nemálo bratrů a sester našeho sboru 
dobrobovolných hasičů aktivně několik měsíců podílelo na cel-
kovém generálním úklidu a částečné rekonstrukci obou garáží 
v hasičárně. Byla to práce velmi náročná nejen fyzicky, ale 
samozřejmě i časově. Obě garáže jsou nyní oproti původnímu 
stavu nově vybíleny, byly upraveny a natřeny betonové pod-
lahy, zvýrazněny nosné sloupy, vyroben nový - kvalitní regál, 
osazeny dva zánovní regály na technické a náhradní díly a 
veškerá výzbroj a výstroj byla řádně uložena. V příštím roce 
chceme doplnit zázemí potřebným dílenským vybavením a 
plánujeme kolem hasičské zahrady zasadit nové sloupky, vrata 
a samozřejmě i pletivo. Stávající oplocení je již v žalostném 
stavu. Chtěl bych poděkovat všem členům SDH, kteří se na 
brigádách v letošním roce podíleli. Též děkuji za podporu i 
nečlenům SDH, kteří našemu sboru v činnosti pomáhají. 

Za výkonný výbor SDH Pavel Tulej 
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DÍVČÍ FOTBALOVÉ DRUŽSTVO
Turnaj v Borovanech 9.8. 2009

Další zajímavý turnaj, na který jsme byly pozvané, se konal v Borovanech. Pozvání jsme samozřejmě neodmítly a v ranních 
nedělních hodinách vyrazily směr Č. Budějovice. Celkem se turnaje nakonec zúčastnilo 5 družstev (FC Příčovy nedorazily) – domácí 
FK Calofrig Borovany, FK Příbram, Spartak Kaplice, Koloděje nad Lužnicí a my :-). Turnaj byl připraven tak, že bude hrát každý s 
každým 2x25 min. Protože je v Borovanech velký sportovní 
areál, využily se obě jejich fotbalová hřiště (2 zápasy se 
hrály na umělé trávě). 

Turnaj jsme zahájily proti Borovanům – z počátku celkem 
vyrovnané utkání pro nás nakonec skončilo porážkou 0:3. 
Hned v dalším zápase jsme obdržely naši největší porážku na 
turnaji a vlastně i v historii DFD – Příbram nás „rozstřílela“ 
6:0, bohužel zkušenosti z ligové soutěže se projevily až 
až…. 

Po pauze jsme nastoupily proti Kolodějům. S nimi jsme 
měly zkušenost jednoho zápasu v Borotíně (turnaj v malé 
kopané) a věděly jsme, že k poražení jsou. Celkem jsme je 
i přehrávaly, ale bohužel vstřelit branku se nám nepodařilo 
a zápas tedy skončil bezbrankovou remízou. Turnaj jsme 
zakončovaly zápasem proti Kaplici, se kterou jsme se střetly také v Borotíně. Hned nám bylo jasné, že to bude další náročný zápas, 
především díky jejich velké surovosti. Chvílemi jsme měly pocit, že snad hrajeme ragby či jiný podobný sport :-). Bohužel ani v tomto 
zápase jsme nebyly schopné skórovat a opět prohrály 0:3. I když jsme skončily na posledním místě, určitě byl pro nás tento turnaj 
důležitý, získaly jsme mnoho nových zkušeností a nelitujeme dlouhé téměř dvouhodinové cesty do Borovan. 

Sraz rodáků – zápas proti staré gardě 16.8. 2009 
V neděli 16.8. 2009 v rámci oslav výročí 860 let od založení Louňovic a Srazu rodáků jsme naplánovaly zápas proti staré 

gardě Louňovic. Na úvod musíme říci, že to úplně až 
tak stará garda nebyla a o možnosti nastoupit některých 
hráčů by se dalo polemizovat ;-), ale nám to nevadilo, 
chtěly jsme si zahrát a především se pobavit. „Úplně vy-
rovnané“ utkání skončilo zaslouženou remízou 5:5 :-).  
Po závěrečném hvizdu nás ale čekalo překvapení a na hřiště 
„se vehnala tlupa“ asi 17 žen v jednotném trikotu BABINEC 
s tím, že nás vyzývají na další zápas a v každém případě nás 
porazí! Tuto nabídku jsme nemohly odmítnout a nastoupily 
k dalšímu utkání. Trochu jsme pomíchaly sestavu a obrana si 
mohla vyzkoušet zahrát si v útoku, útočníci naopak v obraně 
apod. „Po urputném boji“ jsme nakonec vydřely remízu 2:2 :-). 

Oboum týmům děkujeme za zpestření nedělního 
odpoledne. Fanoušků bylo opravdu hodně, nebojím se 
odhadnout na 250 lidí, čímž jsme nasadily vysokou laťku 
našim „A“ a „B“ týmům do nadcházející sezóny. Fanoušci, 
děkujeme!!! 

Zápas s Kutnou Horou 22.8. 2009 
V sobotu 22.8. 2009 jsme sehrály zápas s Kutnou Horou. Jelikož se jednalo o utkání v rámci jejich přípravy na nadcházející 

ligovou sezónu, hrály jsme standardní fotbalový čas 2x45 min., což bylo úplně poprvé, kdy jsme my daly klasické „plné“ fotba-
lové utkání. S Kutnou Horou jsme měly jedinou zkušenost z jara, kdy jsme u nich sehrály zápas na umělé trávě a prohrály 0:1.  
Zápas začal vyrovnaně, ale bohužel jsme si hned z kraje nechaly dát 2 góly. Nenechaly jsme se ale odradit a pokoušely se zápas otočit. 
Naneštěstí se Lenka Tichá zranila a musela ji v bráně vystřídat Jitka, která dostala  ještě  jednoho  góla  a  po poločase  jsme  prohrávaly 0:3.  
Nic jsme ale nevzdaly a do druhého poločasu nastoupily s tím, že se pro vstřelení gólů pokusíme udělat maximum. Druhý poločas 
jsme hráčky z Kutné Hory víceméně přehrávaly a opravdu si zahrály fotbal, na který se snad dalo koukat). Jen ta koncovka nám 
chyběla a konečné skóre se již nezměnilo. Fotbalové utkání jsme zakončily pokutovými kopy.      Zdroj: internetové stránky DFD
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Je sobota ráno a nás nečeká nic ji-
ného, než dlouho očekávané Svatovác-
lavské slavnosti, kterými Louňovice 
žijí každé září už po mnoho let. Blíží 
se dvanáctá hodina a já mířím přímo na 
náměstí, kde za půl hodiny začne slav-
nostní průvod. Panuje zde každoroční 
chaos a účast je díky krásnému počasí 
opravdu hojná. Spěchám, protože mě a 
moje kamarády ještě čeká bojový úkol. 
Fasujeme kartičky s nápisem pořada-
tel, které nám dávají alespoň minimální 
šanci, že nás někdo bude poslouchat, a 
mnoho metrů provazu. Náš úkol je vel-
mi prostý. Společně se spoustou dalších 
občanů Louňovic vytvořit uličku, kterou 
bude procházet svatý Václav a jeho prů-
vod a zabránit lidem, aby mu vstupovali 
do cesty. Až na pár jedinců se lidé cel-
kem snadno nechají přesvědčit, kde mají 
stát.Vše probíhá bez větších problémů a 
už jen čekáme, až dorazí hlavní aktér. 
Za chvíli již slyšíme bubny a začínají se 
vynořovat první členové průvodu. Sva-
tý Václav přijíždí na svém koni, zdraví 
všechny přihlížející a vykřikuje, jak je 
potěšen, že žijeme v míru a blahobytu. 
Nedorazil však sám, s ním přijíždí nebo 
přichází celá řada jeho dvořanů, bubení-

Pod Blaníkem bylo opět veselo

Zdeněk Izer při svém vystoupení 

Vše dobře dopadne. Odsouzenec dostane milost od sv. Václava

ků a kejklířů. Letos dokonce nechybí ani 
odsouzenec na pranýři, kterého přivážejí 
na voze a kterého evidentně čeká krutý 
osud. Průvod je opravdu krásný a boha-
tý. Všem lidem se moc líbí, ale koním už 
bohužel méně. Bubny a davy lidí dělají 
své a tak se nám dva koně začínají plašit 
a otáčet se směrem k přihlížejícím. V tu-
to chvíli už i ti méně chápaví pochopili, 
že ty natažené provazy mají svůj účel a 
rychle se přesouvají za ně, místo toho, 
aby stáli koním v cestě. Naštěstí mají 
jezdci vše pod kontrolou, a tak koně 
rychle uklidňují a odvádějí. Mezitím 
svatý Václav stoupá na pódium a připíjí 
si s paní starostkou, aby i další rok byl 
stejně šťastný jako předešlý. Řada při-
chází i na odsouzence, který má být pů-
vodně popraven, ale nakonec mu svatý 
Václav udílí milost a předává ho davu se 
slovy: ,,Je váš, dělejte si s ním, co chce-
te.“ Odsouzenec vděčně odchází pryč 
a nevypadá to, že by se ho snad někdo 
chystal lynčovat. Následuje vystoupení 
Václavových kejklířů a pak už náš rytíř 
odchází pryč a místo něj nastupuje na 
scénu Zdeněk Izer, který vzbuzuje stej-
ně velkou pozornost jako Václav. Krátce 
vítá přítomné a pak už se přesouvá na 

zahradu, kde má bavit davy diváků, kte-
ří se na něj přišli podívat. Jeho vystou-
pení je přesně takové, jaké jsem čekala 
– skvělá zábava, která přítomné dohání 
až k slzám. Jeho napodobování slavných 
osobností je nepřekonatelné. Zdeněk 
Izer ale není rozhodně jedinou hvězdou, 
která se zde nachází. Jsou tu totiž hlavně 
naše louňovické hvězdy, které již po-
druhé nastupují před obecenstvo a tančí 
Českou  besedu, kterou společnými sila-
mi secvičily a dočkávají se zaslouženého 
potlesku, protože přihlížející jsou jejich 
výkonem doslova nadšeni. Vystoupení 
končí a já se jdu konečně podívat, co 
za stánky a atrakce k nám letos přijely. 
A není jich málo. Autodrom, řetízkový 
kolotoč, kovářský stánek nebo koktejl 
bar, to je jen pár příkladů. Náměstí do-
slova praská ve všech a prakticky nejde 
udělat krok, aby jste nenarazili na stánek 
s perníkem nebo s burčákem. Velkou 
pozornost budí také naše Rybářská baš-
ta, která Svatováclavské slavnosti zaží-
vá poprvé a na návštěvnost si opravdu 
nemůže stěžovat. Pečeného kapra nebo 
pstruha si nechá ujít jen málokdo. Den 
utíká jako voda, a aby utíkal příjemně, o 
zábavu se nám stará skupina Čejka band, 
která nám dělá radost skvělým výběrem 
písniček. A už tu máme devátou hodinu 
večerní a naši každoroční ohnivou show. 
Ta je letos ještě lepší než v předešlých 
letech a závěrečné vystoupení připomíná 
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spíše malý ohňostroj. Kapela Čejka band 
pokračuje v zábavě a po jejím skončení 
se společně s ostatními přesouváme do 
sálu, kde začíná tradiční diskotéka. Na 
parketu ani na baru se nezahálí a jedná 
se o jasný vrchol dnešního dne. S končí-
cí  diskotékou končí i letošní Svatovác-
lavské slavnosti a nám už zbývají jenom 
papírové růže a naše vzpomínky. Co se 
dá dělat, tak zase za rok. 

Lucie Herklocová



1) Po 17 hodin omezte konzumaci 
kávy, aje, coca-coly, koení, 
zázvoru a jiných stimulant. 

2) Omezujte víno a alkohol. 
V menších dávkách je alkohol 
sedativum, ve vtším množství 

ovšem stimulant. 

3) Doporuuje se vypít sklenku 
teplého mléka ped spaním. 

Vhodné je i oslazené medem.  
Obsahuje pírodní opiáty, které 

pomáhají klidnému spánku. 

4) Stravujte se umírnn, pedevším 
veer. Tžká jídla, masové pokrmy 

a tuky mohou narušovat spánek 
a zpsobovat probouzení. Lehká 
jídla jako vaená zelenina, lehké 

mléné produkty nebo cereálie by 
mly vždy vévodit jídelníku. 

5) Vypínejte televizi a snažte se 
neusínat na gaui bhem jejího 

sledování. 










 
 
 
 
 
 
 
 
 














Sleva matrací ady Relaxan platná od 1.10.2009 do 1.1.2010. 

6) Cvite. Sporty podporující 
odolnost, jako plavání, bhání, 

jízda na kole, ale i chození, 
zvyšují spotebu energie a podporují 

spánek, zpravidla pokud 
sportujeme bhem první plky 

dne. 

7) erstvý vzduch v pokoji je 
dležitý. Teplota v pokoji pes noc 

by mla být mezi 16-18 stupni. 

8) Barva pokoje mže mít uvolující 
efekt. Vybírejte neutrální barvy 

pro své stny. 

9) Matrace nesmí být ani moc tvrdá, 
ani moc mkká. Zbavte se píliš 
vysokých polštá. Je lepší spát 

na plochých. 

10) Chote spát, vstávejte a jezte 
každý den v tu samou dobu. Vypozorujte, 

kolik hodin spánku denn
potebujete (od šesti do deseti) 

a danou hodnotu dodržujte. 




























 
 
 
 
 
 
 
 
 











Oslavenci 
V minulých měsících oslavili své ži-

votní jubileum tito spoluobčané:
- Borkovec Václav (70 let)
- Volková Marie (90 let)
- Novotná Marie (80 let)
- Hirschová Věra (85 let)
- Kronusová Miloslava (70 let)
- Kahounová Marie (75 let)
Všem oslavencům ještě jednou gra-

tulujeme a přejeme jim hodně štěstí a 
zdraví do dalších let.

INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ PROGRAMY,
potřebné pro každého v produktivním věku
nutné k blížící se důchodové reformě
Vám pomůže bezplatně a nezávisle sestavit a vše důležité v 
této oblasti vysvětlí

EVA NOVOTNÁ
Louňovice pod Blaníkem 165                            Tel.: 732 260 490

MKC  Votice Vás srdečně zve na 
výstavu ovoce 

Šlechtění jabloní 
rodina Kumštova, 

která se uskuteční ve spolupráci s VŠÚO 
Holovousy, ÚKZÚZ Lysice a Želešice.
Vystaveny budou hlavně zaregistrované 
odrůdy jabloní, novinky z VŠÚO Holo-
vousy a odrůdy vyšlechtěné na Podbla-
nicku, jako např. Blaník, Fany, Fenix, Pe-
tra a nově zaregistrované odrůdy Tábor a 
Vltava. Výstava se uskuteční od 28. října 
do 1. listopadu ve Voticích (okres Bene-
šov) v přízemí staré radnice na náměstí.

Návštěvní doba:
Středa 28. října          9:00 - 12:00
                                14:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek 29. října        8:00 - 17:00 hodin

Bližší informace o výstavě  na telefonu:  
317 814 354 a 728 044 917.

Pátek    30. října        8:00 - 17:00 hodin
Sobota  31. října        8:00 - 12:00 
                                 14:00 - 17:00 hodin
Neděle 1. listopadu  14:00 - 17:00 hodin

Petr Růžička, tel: 724 574 854


