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Vítězné masky z dětského maškarního reje: 1. místo „Zmrzlinář“ - Tomáš Zrno. 
2. místo „Budík“ - Veronika Jelínková. 3. místo „Rytíř“ - Albert Pospíšil (na 
snímku již odmaskován). Více čtěte na str. 13 

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
opět se setkáváme prostřednictvím 

Louňovického zpravodaje.
Letošní zima nás potrápila přívalem 

sněhu a svým  dlouhým trváním.  Vždyť 
jaro se otevřelo teprve nedávno. V sou-
časné době ještě neznáme celkové ná-
klady na úklid sněhu a posypu místních 
komunikací, ale zajisté překročí pláno-
vaný rozpočet.

Touto cestou děkuji všem, kteří při-
ložili ruku k dílu a pomohli uklidit sníh 
a sněhovou kalamitu se tímto podařilo 
zdolat. Dále děkuji majitelům aut, kteří 
v době prohrnování komunikací nene-
chávali stát auta v ulicích a nebránili tak 
v prohrnování.

A nyní bych Vám chtěla přiblížit 
tvorbu územního plánu Louňovic pod 
Blaníkem.

Zadání bylo schváleno zastupi-
telstvem městyse v roce 2009. Návrh 
územního plánu vypracovala Ing. arch.
Poláčková, které byly předány úřadem 
městyse veškeré požadavky občanů 
a městyse na možnou výstavbu v ob-
ci. V průběhu zpracování byla svolána 
schůzka na Správu CHKO Blaník, kde 
byly vzneseny požadavky k navrhované 
výstavbě. Správa CHKO Blaník k návr-
hu podala své podmínky a některé loka-
lity ze zástavby zcela vyřadila. Jednalo 
se o lokality u Remízku v Louňovicích 
a ve Světlé. Zastupitelé se sešli na úřadě 
městyse a podali také své připomínky 
a návrhy ke zpracovávanému návrhu 
územnímu plánu, které se nyní již řeší.

Své připomínky a návrhy mohli ob-
čané vyjádřit na první schůzce k územ-
nímu plánu dne 9.4. 2010, kterou svolal 
úřad městyse do školní jídelny. Veškerá 
dokumentace k návrhu územního plánu 
je k nahlédnutí na úřadě městyse, nebo 
její část je umístěna na web. stránkách 
Louňovic p. Bl. 

Na schůzi byly řešeny možnosti za-
pracování podaných návrhů, či připomí-
nek. Doplněný návrh bude předložen k 
vyjádření na veřejném zasedání, které 
svolá pořizovatel Městský úřad Vlašim 
opět do Louňovic p. Bl.. Takto již upra-
vený návrh bude znova projednán a po 
malých úpravách předán ke schválení v 
zastupitelstvu.

Po zimě nám zůstalo náměstí v Lou-
ňovicích plné zimního posypu - kamen-
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ÚM INFORMUJE

1) Kontrola usnesení ze zasedání ZM č. 8-2009 
ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 
ZM č.8-2009 z 22.10. 2009.
2) Usnesení rady č. 12
ZM souhlasí s usnesením Rady městyse  
č. 12/2009 ze dne 9.11. 2009.
3) Rozpočtové opatření č. 4 
ZM projednalo a schválilo rozpočtové opat-
ření č. 4. 
4) Návrh rozpočtu městyse r. 2010
ZM projednalo a schválilo návrh rozpočtu  
městyse na rok 2010.
5) Rozpočet SO Blaník
ZM projednalo a schválilo rozpočet SO Blaník
6)  Dotace
ZM projednalo a schválilo, aby starostka 
Ing. Růžena Kučerová požádala o dotaci  ze 
Středočeského kraje na rok 2010 na zásaho-
vé vozidlo pro jednotku požární ochrany ve  
výši 1.500 000,- Kč a zavázat se ke spolufi-
nancování projektu z rozpočtu městyse v da-
ném roce.
ZM projednalo a schválilo, aby starostka 
Ing. Růžena Kučerová požádala o dotaci  ze 
Středočeského kraje na rok 2010 na oplocení 
ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem a zavázat 
se ke spolufinancování z rozpočtu městyse
v daném roce.   
ZM projednalo a schválilo, aby starostka 
Ing. Růžena Kučerová požádala o dotaci na 
vybudování víceúčelového hřiště u ZŠ a MŠ 
Louňovice pod Blaníkem a zavázat se ke 
spolufinancování z rozpočtu městyse v da-
ném roce.   
ZM projednalo a schválilo, aby starostka Ing. 
Růžena Kučerová požádala o dotaci z Fondu 
hejtmana na Svatováclavské slavnosti kona-

Zasedání zastupitelstva 
ze dne 10.12. 2009

Rada městyse:
Určuje:
-inventurní  komise:
Hlavní inventurní komise:
Ing. R. Kučerová, D. Kahounová, J. Vrtišková
Dílčí inventurní komise:
Úřad městyse: 
Ing. R. Kučerová, V. Fialka, I. Tichá, P. Ko-
tek, T. Berlová
Obřad. síň: 
J. Vrtišková, T. Berlová, H. Bébrová
Knihovna:
ing.Vošta, H. Bébrová, J. Vrtišková
JPO:
Mgr. P. Tulej, Bc. V. Fejtek, P. Kirchner  

INFORMACE Z RADY
ze dne 17.12. 2009

1) Kontrola usnesení ze zasedání 
ZM č. 9-2009 
ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 
ZM č.9-2009 z 10.12. 2009.
2) Usnesení rady č. 13
ZM souhlasí s usnesením Rady městyse  
č. 13/2009 ze dne 17.12. 2009.
3) Schválení rozpočtu Městyse Louňovice 
pod Blaníkem na rok 2010
ZM projednalo a schválilo rozpočet Městyse 
Louňovice pod Blaníkem na rok 2010.
4) Kontrolní výbor
ZM bere na vědomí zprávu kontrolního vý-
boru za rok 2009.
ZM  schválilo plán činnosti kontrolního vý-
boru na rok 2010.
5) Finanční výbor
ZM bere na vědomí zprávu finančního výbo-
ru o provedené  kontrole na  úřadě městyse 
za období od 1.1. 2009 do 30.9. 2009 a v ZŠ 
a MŠ Louňovice p. Bl. za období  od 1.4. 
2009 do 30.9. 2009.
6) Odměna pro p. Kotka
ZM projednalo a neschválilo udělení peněž-
ního daru ve výši 10 000,- Kč  místostaros-
tovi P. Kotkovi.
7) Řešení údržby silnic v oblasti CHKO 
Blaník
ZM projednalo  a nesouhlasí se zimní údrž-
bou silnic v oblasti CHKO Blaník  inertním 
posypem a pověřuje starostku Ing. Růže-
nu Kučerovou, aby zaslala žádost o změně 
údržby silnic s možností použití chemického 
ošetření na Ministerstvo životního prostředí 
a na CHKO.

Zasedání zastupitelstva 
ze dne 29.12. 2009

né v roce 2010 se závazkem 5% spoluúčasti 
financování.
7) Platy 2009
ZM projednalo a odsouhlasilo, že finanční
prostředky za platy a odměny 12/2009 bu-
dou vyplaceny v lednu 2010, čímž se stanou 
výdajem roku 2010. Účetní předpis na platy 
a odměny 12/2009 bude zaúčtován v  měsíci 
prosinci 2009. 
8) Nákup pozemků za Lhotou
ZM bylo informováno o možnosti výkupu 
pozemků za Lhotou, jelikož jsou pozem-
ky zařazeny v návrhu územního plánu do 
pozemků, kde by bylo možno stavět. Bude 
projednáno na dalším zasedání ZM, po vyjá-
dření a schválení CHKO.
9)  Územní plán
Starostka městyse Ing. Růžena Kučerová 
informovala zastupitele, že návrh územního 
plánu Louňovic p .Bl. je vytvořen a nyní se 
k němu vyjadřují úřady a instituce. Poté bude 
předložen k vyjádření  veřejnosti a k schvá-
lení zastupitelstvu.  
10) Kontrolní výbor
ZM bere na vědomí zprávu kontrolního vý-
boru ze dne 6.12. 2009.
11) Žádost vlastníků stavebních parcel Na 
Hlinách
ZM projednalo a odsouhlasilo dobudování 
veřejného osvětlení do konce února 2010, na 
děšťovou kanalizaci zařídit projekt do konce 
února 2010, zpevnění komunikace začít řešit 
do konce 1. čtvrtletí 2010.
12) Diskuse, různé
- GP- Matuška, vyměřuje se  pozemek u kou-
paliště ke směně
- Práce v tělocvičně pokračují – hotová stře-
cha a topení
- Svatováclavské slavnosti – vrácena dotace 
20 000,- Kč z důvodu, že slavnosti nebyly 
ztrátové 
- Možnost zastupitelů seznámit se s územním 
plánem v úterý dne15.12. 2009 od 18. hod.
- Příští zasedání ZM bude 29.12. 2009 od 19 
hod.

Schvaluje: 
- odměnu ředitelce  ZŠ a MŠ Louňovice  
- podání žádosti s finanční spoluúčasti městy-
se na projektu „oprava fragmentu klášterní 
zdi v Louňovicích pod Blaníkem – II etapa“ 
ve výši min. 5%  v rámci dotačního titulu 
Středočeský Fond kultury a obnova památek  
pro rok 2010.
- požádat na úřad práce o 4 zaměstnance v 
rámci VPP.
- provozování odstavné plochy pro auta pod 
V. Blaníkem  dne  31.12. 2009 a 1.1. 2010
- dodatek  č.1 k nájemní smlouvě na země-
dělské pozemky městyse s Ing. L. Matuškou 
ze dne 30.12. 2008
- proplacení materiálu na opravu věžních 
hodin  na kostele v Louňovicích ve výši  
20 611,- Kč.
- odpis majetku dle návrhu v ZŠ a MŠ Lou-
ňovice pod Blaníkem. 
 Souhlasí:
- se zřízením rozvaděče pro komunikační 
přípojku pro pana Michala Šulce, Býkovice 
čp.13 s umístěním na  betonovém sloupu veř. 
osvětlení u stodoly par. č. st. 62.

né drtě. Na zasedání zastupitelstva jsme 
se dohodli, že náměstí před Velikonoce-
mi uklidíme.V domluvený termín 1.4. 
vyšlo i počasí a náměstí se podařilo celé 
uklidit. Děkuji  tímto všem zastupitelům 
a občanům, kteří si udělali čas a přišli. 
Teď již je na každém z nás, jak dlouho 
vydrží náměstí takto uklizeno.   

Ještě je mou milou povinností pozvat 
všechny ženy na oslavu dne matek, kte-
rý bude uspořádán dne 7. května v jídel-
ně místní školy. Ženy přijďte se podívat 
na vystoupení dětí a popovídat si při ka-
fíčku, či čaji a užít si trochu té pohodové 
nálady, které není nikdy dost. 

A nyní  již  přeji všem občanům hez-
ké prožití jarních dnů a hodně sluníčka, 
kterého je zapotřebí.

       Ing. Růžena Kučerová, starostka
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8) Různé
Starostka Ing. Růžena Kučerová informo-
vala zastupitele o návrhu územního plánu 
a předání došlých připomínek architektce, 
schůzka se zastupiteli a s pí. architektkou 
proběhne v lednu 2010 dle dohody. 
9)  Diskuse
- vyjádření CHKO k pozemkům
- osvětlení p. Tulej – zjistit, zda novými čidly 
na osvětlení  by bylo možné ušetřit, projed-
nat s p. Volšickým
- p. Jelínek nabízí fyzickou pomoc v lese
- archiv na úřední desce – přidat 1 den

INFORMACE Z RADY
ze dne 7.1. 2010

Rada městyse:
 Schvaluje: 
-  zrušení podúčtu v České spořitelně.
- nabídnout  občanům nepotřebné věci 
ze zrušeného kadeřnictví za symbolickou 
cenu, pokud bude  na jednu věc více zájemců 
– bude prodáno nejvyšší cenové nabídce
- zaplacení provedeného protipožárního 
opatření ve výši  37 840,- Kč v rámci opravy 
střechy zázemí  tělocvičny a dále zaplacení 
palubek a jejich montáž v tělocvičně
- úpravu  dílny městyse
- proplácení  nákladů na elektriku dle odečtu u 
věžních hodin na kostele v Louňovicích p. Bl. 
- zrušení pevné tel. linky v hasičské zbrojnici 
v Louňovicích p. Bl.
- odměnu ředitelce školy 
 Neschvaluje:
-  akceptovat nabídku firmy GEOGALILEO
kartografie Brno spol. s.r.o. a vstoupit do
projektu Poznávejte kraje České republiky
- poskytnout příspěvek na Občanské sdruže-
ní zdravotně postižených Vlašimska
Bere na vědomí:
- proplacení faktur MUDr. Burešovou 
Pověřuje:
- starostku oslovit MUDr. Burešovou, zda 
v Louňovicích p. Bl. bude  provozovat zu-
bařskou praxi

Zasedání zastupitelstva 
ze dne 21.1. 2010

1) Kontrola usnesení ze zasedání ZM 
č. 10-2009 
ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 
ZM č.10-2009 z 29.12. 2009.
2) Seznámení s usnesením rady č. 1/2010
ZM souhlasí s usnesením Rady městyse  č. 
1/2010 ze dne 7.1. 2010.
3) Škola – zřizovací listina
ZM projednalo a schválilo změnu  dodatku 
č.7 zřizovací listiny pro Základní školu a 
Mateřskou školu Louňovice pod Blaníkem 
v článku 1, bodě V.2. Článek 1, bod V.2. zní:  
Majetek svěřený zřizovatelem k hospodaření 
příspěvkové organizaci je vymezen v přílo-
ze č. 2 tohoto dodatku. Příloha č.1 se ruší.  
Zastupitelstvo potvrzuje  a schvaluje užívání 

nemovitého majetku na základě smlouvy o 
výpůjčce dle  bodu VI.2.1.
4) Plán práce – výbory, komise
Komise pro občanské záležitosti:
ZM  odsouhlasilo plán připravovaných akcí, 
které uskuteční komise pro občanské záleži-
tosti na rok 2010.
Komise bydlení a výstavby:
ZM odsouhlasilo plán činnosti komise byd-
lení a výstavby v roce 2010.
Finanční výbor:
ZM odsouhlasilo plán činnosti  finančního
výboru  na rok 2010.
5) Požární řád obce
Starostka Ing. Růžena Kučerová informova-
la o nutnosti vytvoření  požárního řádu 
pro městys, projedná jej s Petrem Kirch-
nerem, velitelem jednotky, a potom návrh  
předloží zastupitelům. Projednání  bude na 
programu na příštím zasedání ZM.
6)  Různé
Starostka Ing. Růžena Kučerová informova-
la o schůzce komise na Svatováclavské slav-
nosti, je vybírán program a osloveni  před-
běžně účinkující.
ZM projednalo a odsouhlasilo, že konání 
Blanikého cyklorytíře v rámci akce Kraje 
Blanických rytířů  bude  zahájeno a ukonče-
no v Louňovicích pod Blaníkem.
Konání čarodějnic – výzva na podání podně-
tů na změnu v pořádání.
Informace o dotacích na dětské hřiště.
8) Diskuse
 - topení v bytovém domě čp. 45 - bude ře-
šeno, až budou souhlasit všichni nájemníci 
s provedením úprav na radiátorech (namon-
tování termostatických hlavic a výměny ven-
tilátorů)  

INFORMACE Z RADY
ze dne 28.1. 2010

Rada městyse:
 Schvaluje: 
-  proplacení faktury na opravu hodin na kostele 
- vytvoření  5 pracovních míst z úřadu  práce 
na rok 2010
- podmínky městyse  zadané ke KPÚ Býkovice
- jednat o obsluze odstavné plochy u Blaníka 
s pí.Veselou, pokud by se nikdo z řad studen-
tů nepřihlásil
- provést ošetření sochy sv. Nepomuckého 
dle zprávy restaurátora
- smlouvu  s Dr. Kevickým
- podání žádosti na Ministerstvo pro místní roz-
voj o dotaci  na  vybavení  dětského  hřiště u MŠ
-  smlouvy s Technickými službami na svoz 
odpadů pro rok 2010 
- mandátní smlouvu s Technickými službami 
na rok 2010 
- proplacení faktury za vyhotovení osvětlení 
v sále tělocvičny  
- platový výměr  ředitelky  školy
- rozvojový dokument městyse - výhled na 
rok 2010

Neschvaluje:
- zvýšení platu p. J. Pospíšilovi
- návrh P. Gavlase na odkup pozemku na Hli-
nách městysem s předkupním právem 2 roky 
pro P. Gavlase.
- zaslání příspěvku OSH Benešov
- zaslání příspěvku TJ Sokol Louňovice na ples
Bere na vědomí:
- informaci starostky o jednání na Správě 
CHKO Blaník o zimní údržbě silnic 
- rozsudek Okresního soudu v Kutné Hoře  
čj. T 144/2004 – 1645
- vyhotovení nového osvětlení v sále tělo-
cvičny  
- informace ze SO Blaník

INFORMACE Z RADY
ze dne 18.2. 2010

Rada městyse:
 Schvaluje: 
- provedení oprav stropního osvětlení v MŠ 
a  tím dát osvětlení do  odpovídajícího stavu. 
Oprava bude zajištěna a provedena v nejbliž-
ší době po dohodě s dodavatelem.
  Větší rekonstrukce osvětlení v herně MŠ 
bude postupovat dle finančních možností
městyse. 
- finanční částku  2000,- Kč na ceny  do foto-
soutěže městyse na rok 2010.
- vyhotovení a proplacení GP pro lokalitu 
u koupaliště a u hřbitova č. 357-14/2009 a 
356-14/2009
-  provést opravu najmutého domku firmou
LIWA a výši opravy řešit formou odpisů 
z nájmu
- záměr  pronájmu pozemku p.č. 1032/1 
v kat. území Louňovice pod Blaníkem.
- vymalování tělocvičny a přilehlého zázemí
Neschvaluje:
- příspěvek pro ČSV, o.s., z.o. Louňovice p. 
Bl. na internetové připojení do systému „Va-
roamonitoringu“
Bere na vědomí:
- informaci ředitelky školy o nutné opravě  
osvětlení v herně v MŠ 
- informaci starostky o vloupání  neznámého 
pachatele do rozhledny na Velkém Blaníku a 
nahlášení škodní události starostkou na po-
jišťovnu
- informaci starostky o výsledku projedná-
ní   možnosti změny spínání části veřejného 
osvětlení v Louňovicích p. Bl.
- podání žádosti městyse na vodoprávní úřad  
ve Vlašimi na rekonstrukci vodojemu
- spotřebu elektriky zajišťující chod věžních 
hodin
- dopis Policie ČR ze dne 3.2. 2010 k proble-
matice drog 
- informaci starostky z jednání se zubař-
kou MUDr. Burešovou, která oznámila, že 
nebude dále v Louňovicích ordinovat
-  dopis MŽP č. j. 92/2010 k problematice 
údržby silnic v CHKO Blaník
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Internetové stránky městyse Louňovice pod Blaníkem
Na úřední desce internetových stránek městyse byla spuštěna nová záložka: 

ÚZEMNÍ PLÁN. Touto cestou si budou moci nejen obyvatelé našeho městyse pro-
hlédnout vypracované mapové výkresy včetně  legendy. Přesně uvidíte, kde je např. 
plánována bytová výstavba,  plochy pro rekreaci, lehký průmysl, zemědělská výroba 
a podobně. Dále zde budou soubory ve formě textu – návrh a odůvodnění. Jedná se 
velmi důležitý projekt a vzhledem k tomu se snažím po dohodě se starostkou městyse 
co nejvíce těchto materiálů zpřístupnit na internetových stránkách. Vede mne k tomu 
i ta skutečnost, že zasedání zastupitelstva, kde se tyto důležité body projednávají se 
obyvatelé našeho městyse zúčastňují minimálně. Každé zasedání zastupitelstva je 
přístupné veřejnosti, a pokud je mi známo, tak každý občan, který měl na zastupitel-
stvu potřebu vznést dotaz nebo připomínku – tak mu toto bylo starostkou umožněno. 
Osobně prosazuji, aby veškeré informace byly dostupné na internetových stránkách 
městyse. Dle statistik návštěvnosti webových stránek městyse – konkrétně sekce 
„úřední deska“ je zcela zjevné, že tato sekce patří mezi nejvíce navštěvované! A to i 
díky službě informační email, která je na našich webových stránkách zcela zdarma 
dostupná a uživatel má tak okamžitý přehled po vyvěšení jakékoli novinky – aktuality 
nebo dokumentu na úřední desku. 

Vím, že starší spoluobčané elektronická média většinou nevyužívají, ale mohou 
jim v tomto pomoci jejich rodinní příslušníci, případně důležitou informaci předat i 
sousedé a přátelé. Ale samozřejmě je plně funkční standardní úřední deska v blíz-
kosti náměstí, kde jsou veškeré důležité informace vyvěšovány v listinné podobě.  To 
jsem ale mírně odbočil od primární informace ohledně územního plánu. Jak se výše 
zmiňuji – realizace územního plánu je pro náš městys velice důležitým aktem. Nyní, 
když územní plán vzniká, je možné jej připomínkovat a pohlídat si tu oblast, která se 
týká lokality, kde máte nejen své nemovitosti a pozemky. Následně můžete vyjádřit 
připomínku, že byste chtěli něco pozměnit, případně nově zakreslit. Je samozřejmě 
vhodné si prohlédnout všechny lokality a nejen tu kde bydlíte. Můžete si všimnout 
nějakého pochybení, nedostatku nebo nepřesnosti na druhé straně městyse a tím, 
že na toto upozorníte, můžete druhým velmi pomoci. Jakmile dojde ke schválení 
územního plánu, bude opravdu velmi složité následně dělat změnu. Když např. nyní 
na vaší zahradě nebude do budoucna zakreslena možná výstavba rodinného domku 
a vy za 15 let budete toto chtít realizovat. Bude povolení a realizace opravdu hodně 
složitá i s přihlédnutím k tomu, že jsme začleněni v CHKO.  

Územní plán je pro obce, které si přejí rozvoj svého území, zcela ne-
postradatelným dokumentem. Jeho výsadou (až na malé výj imky) totiž 
je vymezování zastavěného území a zastavitelných ploch v obci a sa-
mozřejmě je to i  důležitý dokument pro žádosti o dotace nejen z evrop-
ských fondů. Veškerá dokumentace je na úřadu městyse k nahlédnutí. Po dohodě 
se starostkou nebo místostarostou není problém vám ji k náhledu poskytnout. Já se 
budu snažit i v budoucnu co nejvíce podkladů vyvěsit na webové stránky městyse, 
aby seznámení s nimi bylo pro vás co nejjednodušší.                       Mgr. Pavel Tulej

Občanské sdružení WIFI 
Louňovice 
p. Bl. informuje    

Chtěl bych vás prostřednictvím tohoto 
zpravodaje krátce informovat o aktualitách 
občanského sdružení  WIFI Louňovice pod 
Blaníkem.  V současné době máme připojeno 
127 domácností. Připojení do naší Wifi sítě
za měsíční poplatek 200,-Kč/měsíčně je stá-
le možné. Nabízíme i krátkodobé (sezónní) 
připojení, případně dočasné odpojení z  WIFI 
sítě. Výhledově plánujeme navýšení rychlosti 
pro uživatele 5GHz. zařízení.

Během zimních měsíců došlo pouze ke 
dvěma několikahodinovým výpadkům připoje-
ní k internetu, protože byla přerušena konek-
tivita ze strany našeho dodavatele, kterým je   
Vlašimnet. Nejednalo se o žádný dramatický 
výpadek, ale někteří z vás to samozřejmě 
zaznamenali. Mírné nepříjemnosti z přenosu 
signálu jsme měli v oblasti náměstí, kde jsme 
museli změnit vysílací kanál. Toto opatření 
bude jistě v budoucnu nutné opakovat i na 
dalších vysílacích bodech, protože volných 
kanálů v tomto bezlicencovém pásmu je 
pouze 13. Je třeba si uvědomit, že v pásmu 
2,4GHz nepracuje pouze Wi-Fi síť. Tím, že 
je toto pásmo bezlicencové, provádí v něm 
komunikaci mnoho dalších zařízení. Ať už se 
jedná o Bluetooth, některé bezdrátové telefo-
ny, dálkové ovládání kotlů nebo webových ka-
mer a např. domácích převaděčů TV signálu 
na krátkou vzdálenost.

Vzhledem k tomu dochází čím dál častěji 
k rušení daného signálu a samozřejmě uživa-
tel toto pocítí nekvalitním připojením. V naší 
obci je 8 hlavních vysílacích AP bodů. Tím 
je vyčerpáno 8 volných kanálů ze 13. Tedy 5 
zbývajících je nepřímo volných pro domác-
nosti a firmy v naší obci. Jistě uznáte, že to
není mnoho. Domácností, které mají doma 
svoji malou wifi síť zejména z důvodu poho-
dlného, bezdrátového připojení notebooků 
nejen svých, ale hlavně dětí, velmi přibývá. 
V současné době jich je v naší obci již téměř 
20. Snažíme se jim doporučit vysílací kanál, 
aby k zarušení docházelo co nejméně. I přes 
tato doporučení se někdy stane, že stejné 
kanály vysílající blízko sebe se samozřejmě 
navzájem ruší. Z tohoto důvodu již připojuje-
me nové klienty na platformě 5GHz, která má 
mnohem větší nabídku kanálů, ale hlavně na-
bízí znatelně kvalitnější a rychlejší spoj.

Tuto variantu nabízíme také stávajícím 
klientům, kteří mají problémy – poruchy s je-
jich původními zařízeními, která komunikují 
pouze v pásmu 2,4GHz. Nyní jsou již ceny no-
vých 5GHZ přijímačů na velmi solidní hladině. 
Pohybují se od 1600,-Kč. V daném zařízení je 
již integrována anténa i samotné 5GHz AP. 

Sdružení WIFI v prosinci loňského roku 
sponzorsky přispělo na pořádání místního 
jarmarku a v letošním roce jsme také přispěli 
kvalitními cenami do tomboly plesů hasičů a 
Sokolů. Opět věnujeme zajímavé ceny ve výši 
2.500,- Kč do III. ročníku fotosoutěže „Kraji-

FOTOSUTĚŽ „KRAJNOU POD BLANÍKEM“
Vážení spoluobčané, 
chtěli bychom vás pozvat k účasti na III. ročníku fotosoutěže „Krajinou pod Blaní-
kem”.  Jako v předešlých letech, i v letošním roce jsou pro vítěze připraveny atrak-
tivní a hodnotné ceny. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích: děti do 15 let a dospělí 
nad 15 let. Téma letošního ročníku zní jednoduše: „Krajinou pod Blaníkem“ a je 
opět rozsáhlé a téměř neomezené. Stačí  emailem zaslat fotografii, která se vztahuje
k podblanicku a tím se zúčastníte fotosoutěže. Podrobná pravidla a plakát fotosoutě-
že naleznete na webových stránkách městyse: www.lounovicepodblanikem.cz/foto-
soutez.php a nově také na stránkách facebooku.  Uzávěrka fotosoutěže je 31.8. 2010.  
Vyhlášení vítězů proběhne o Svatováclavských slavnostech dne 25.9. 2010.
Srdečně Vás zveme k účasti a přejeme Vám mnoho hezkých fotografických úlovků.

Za organizační tým Jana Burdová
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nou pod Blaníkem“ a následně ceny za cca 
1000,- Kč do tomboly Svatováclavských slav-
ností. Sdružení WIFI je nakloněno pořádání 
a realizaci sportovně kulturních akcí v našem 
městysi.

Dále si dovolím informovat, že sdružení 
vlastní pro bezplatné zapůjčení členům různá 
zařízení. Například notebook, navigaci, pře-

peníze členům sdružení, ale vycházíme jim 
vstříc i tím, že členové sdružení sami navrhují 
jaké zařízení je vhodné k nákupu a následné-
mu využití členy sdružení. Chtěl bych poděko-
vat všem, kteří se na chodu wifi sítě podílejí. 

   Mgr. Pavel Tulej, předseda sdružení 

nosný scanner, modem CDMA pro připojení 
k internetu na téměř celém území ČR, mo-
nitor, kreditem přednabitý VOIP telefon, klá-
vesnici, myš, ext. Harddisk (750GB), měřák 
elektr. energie a další – viz webové stránky 
sdružení. Tato zařízení jsou určena pro zá-
půjčku členům, kteří dané zařízení potřebují 
jen několikrát do roka, a tímto nejen šetříme 

Děti si karneval užily
Pro děti ze ZŠ a MŠ a z klubu maminek byl 9.2. 2010 po-

řádán Maškarní rej. Ve školní jídelně paní učitelky připravily 
různé hry a soutěže, kterých se děti mohly zúčastnit. Za účast 
v soutěžích a hrách získávaly děti drobné odměny. 

Během zábavného dopoledne nechyběla veselá hudba, občer-
stvení a pohodová nálada. V sále školní jídelny jste mohli na Maš-
karním reji potkat například Pipi Douhou punčochu, princezny, 
šašky, Spidermany, Vítr a mnoho dalších krásných masek. 

Karneval si všichni užili, a proto se už nyní mohou těšit na 
příští rok. Děkujeme všem, kteří se přípravě Maškarního reje 
podíleli.                                                                 Kolektiv ZŠ a MŠ

základní a mateřská škola v louňovicích

Tajemství poštovního skřítka
Děti ze základní a mateřské školy navštívily v polovině 

března poštu v Louňovicích pod Blaníkem. Mohly zde 
nahlédnout do míst, která nejsou veřejnosti přístupná. 

Děti se seznámily s věcmi, které by jim jinak zůstaly utajeny. 
Za pomoci paní pošťačky si vyzkoušely, jak se razítkují dopisy 

a pohledy. Poté dostaly děti drobné dárky, které tam pro ně 
zanechal poštovní skřítek. 

Ve škole děti nakreslily obrázky, které si i vy můžete 
prohlédnout na poště v Louňovicích pod Blaníkem. Při 
návštěvě pošty můžete dát svůj hlas nejhezčímu výkresu. 
Autor nejlépe ohodnoceného obrázku získá dárek.

Děkujeme České poště v Louňovicích pod Blaníkem za 
zpřístupnění pošty dětem.                               Kolektiv ZŠ a MŠ

Zápisy do ZŠ a MŠ
Jako každý rok i letos se konaly na naší škole zápisy do 1. roč-

níku ZŠ a do mateřské školy. 
Třetí únorový den se základní škola proměnila ve svět hu-

debních skřítků. Děti, které k nám přišly k zápisu, objevovaly 
tajemství zvuků. Celým zápisem je provázely hudební skřítko-
vé Bubínek, Flétnička, Harmonika, Kytara a Činel. Na konci 
cesty za tajemstvím zvuků na děti čekala paní Hudba. Ta je za 
jejich snažení odměnila pamětním listem a ručně vyrobeným 
hudebním nástrojem. Do školy se přišlo zapsat celkem 6 dětí. 

Zápis do mateřské školy se konal 10.3. 2010. Celkem bylo 
zapsáno 12 dětí. Rodiče se pustili do vyplňování nezbytných 

CYKLORYTÍŘ
- 15. května startuje z Louňovic pod Blaníkem CYKLORYTÍŘ
- vezměte kola a pojďte se s námi projet okolo Blaníka
- připraveny jsou dvě trasy: klasická a dětská 
- po úspěšném dojetí do cíle Vás blanický rytíř pasuje na 
cyklorytíře

KELTSKÉ OHNĚ – SLET ČARODĚJNIC
- přijďte si se svými dětmi 30.4 na zámeckou zahradu opéci špekáčky, 
zatančit si, zasoutěžit o dobroty a nakonec spálit čarodějnici
- čeká na Vás kapela ve stylu irské hudby a country, soutěže pro 
děti, občerstvení a na závěr vyhlášení nejkrásnější čarodějnice a 
spálení hranice
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Vyšla skládačka „Jak stavět v CHKO Blaník“
Ve všech chráněných krajinných oblastech naší republiky je důležitá 

ochrana krajinného rázu. Pod tímto pojmem si můžeme představit zejména 
přírodní, kulturní a historickou charakteristiku určitého místa v krajině. Kra-
jinný ráz je chráněn před činností snižující jeho hodnotu přímo zákonem č. 
114/1992 Sb, o ochraně přírody.

Podblanicko je charakteristické harmonickou zvlněnou krajinou. Drob-
ná sídla leží uprostřed obdělávané půdy, po předcích zde zbyly zbytky tvrzí 
přestavěné na usedlosti, stavby kostelíků, křížky na rozcestích, stromy po-
dél cest, ovocné sady kolem vsí a sedlové střechy stodol i obytných stavení. 
Druhá polovina 20. století přinesla do krajiny mnohde necitlivě umístěné a 
vzhledově nevhodné stavby zemědělské velkovýroby.

Pokud plánujete výstavbu nebo úpravu domu či usedlosti ležící na území 
chráněné krajinné oblasti Blaník, je třeba se řídit pravidly (regulativy), které 
umožní lépe začlenit stavbu do krajiny a vyvarovat se určitých chyb. 

K hlavním zásadám zdejší výstavby patří její rozvolněnost a jednoduchost. 
Typické rysy stavení jsou obdélný půdorys, jedno nadzemní podlaží, sedlová 
střecha s polovalbou, tašková krytina, jednoduchý tvar oken i oplocení. Při 
stavebních úpravách stávajících objektů je třeba dodržovat tvar a proporce 
staveb a ponechat zajímavé architektonické detaily. Novostavby by měly hle-
dat příklad v okolních architektonicky kvalitních stavbách.

Každou stavbu či stavební úpravu na území CHKO Blaník je třeba již 
ve fázi přípravy projektu konzultovat se Správou CHKO Blaník. K ohlášení, 
případně povolení stavby Správa CHKO následně vydává podle současné le-
gislativy závazné stanovisko, které je podkladem pro stavební povolení vydá-
vané příslušným stavebním úřadem. 

Stejně tak mohou postupovat i vlastníci křížků, kapliček, drobných roube-
ných špýchárků i starých stromů. Své záměry (opravy, ošetření stromů) mo-
hou konzultovat se Správou CHKO Blaník, kde kromě metodické  pomoci 
obdrží i informace o případných příspěvcích státu.  

formulářů za pomoci paní učitelky. Děti se zatím seznamovaly 
s prostředím školky a budoucími kamarády. Na památku do-
staly děti krásnou trumpetku s bonbóny a pamětní list.   

Kolektiv ZŠ a MŠ
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Vlastníci památkově chráněného objektu musí své stavební záměry konzultovat s úřadem státní památkové péče, případně 
s Národním památkovým ústavem. Správa CHKO Blaník posuzuje stavební záměr také, ale především z hlediska ochrany kra-
jinného rázu.

Snahou Správy CHKO Blaník je uchovat dalším generacím zachovanou a oku lahodící krajinu, udržovaná stará stavení, 
sakrální i památkově chráněné objekty a  citlivě vybudované nové stavby, které mají jejich obyvatelé v úctě a vážnosti. Cílem 
ochrany krajinného rázu není úplná neměnnost krajiny nebo architektury, ale udržení jisté stylové návaznosti na místní tradici i 
u moderních staveb.

V nově vydané skládačce „Jak stavět v CHKO Blaník“ naleznete informace o tom, jak řešit bydlení v podkroví, jak tvarovat 
okna i jaký způsob oplocení pozemku je pro oblast CHKO Blaník nejvhodnější. Tento propagační materiál plný názorných foto-
grafií můžete získat zdarma na Správě CHKO Blaník v Louňovicích pod Blaníkem.                                                 Ivana Křížová  

Pojďte s námi na Blaník
Správa CHKO Blaník ve spolupráci s Podblanickým eko-

centrem ČSOP Vlašim připravila k nadcházejícímu Dni Země 
2010 zábavnou stezku na Velkém Blaníku věnovanou rodičům 
s dětmi.

V neděli 18. dubna od 9.30 do 14 hodin bude připraveno 
několik hravých zastavení pro děti u úvodního panelu naučné 
stezky „S rytířem na Blaník“ na úpatí Velkého Blaníku směrem 
od Louňovic pod Blaníkem. ČSOP Vlašim zde bude mít v této 
době otevřený stánek s propagačními materiály o CHKO Bla-
ník a okolí, u kterého si vyzvednete pracovní list. Na každém 
zastavení na děti budou čekat zábavné úkoly, jejichž splnění 
se zaznamená do pracovního listu. Každý, kdo úspěšně projde 
všemi stanovišti, dostane v cíli malou odměnu. 

Kromě propagačních materiálů obdrží zájemci u stánku 
ČSOP Vlašim zdarma také průvodce po naučné stezce „S rytí-
řem na Blaník“. Těšíme se na malé i velké turisty a věříme, že 
nám jarní počasí bude i v letošním roce přát.

Zastavení pro děti „chytrý provázek“ na naučné stezce 
„S rytířem na Blaník“ – foto Mgr. Jarmila Klaudysová

Sněženka a bledule – poslové jara
Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) je spolu s bledu-

lí jarní (Leucojum vernum) poslem jara našich lesů a luk. Ne 
vždy však správně rozlišujeme sněženku a bleduli. Vnější bílé 
okvětní lístky jsou u sněženky zcela bílé, bez skvrn, kdežto 
vnitřní okvětní lístky se zelenou špičkou, o 1/2 kratší než vněj-
ší okvětní lístky. Sněženka má pouze 2 sivozelené dužnaté lis-
ty. Bledule jarní má oproti sněžence bílé okvětní lístky stejné,  
na špičce se zelenou nebo žlutou skvrnou. Mívá obvykle 3-5 
zelených, tenkých listů. 

Společně s bledulí má sněženka pod zemí cibulku a pat-
ří do čeledi amarylkovitých. Velice zajímavé je u sněženky 
rozšiřování semen. Ta jsou opatřena zvláštním dužnatým pří-
věskem – masíčkem. Ten mají v oblibě zejména mravenci a 
semena s masíčkem po odkvětu rostliny vyhledávají. Semena 
s masíčkem roznáší do okolí a tak přispívají k šíření rostlin. 
Tento způsob rozšiřování semen známe kromě sněženky i u 
bledule nebo violky.

Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis)
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Louňovice a blízké okolí na starých pohlednicích
V dnešním putování historií prostřednictvím starých pohlednic se vypravíme do nejbližšího okolí Louňovic.
Když se mi do rukou dostala první a zároveň dosud nejstarší dopisnice Vily Blaník poslaná v roce 1904, do-

mníval jsem se, že tento objekt má s horou Blaník společné pouze jméno a vůbec se nenachází na podblanicku. 
Po delším prohlížení obrázku a přemýšlení jsem usoudil, že by se mohlo jednat o budovu stojící u mostu přes 
Blanici u Podlouňovického mlýnu. Po zhruba deseti letech jsem ještě získal dvanáct pohlednic s obrázkem této 
vily, která během více jak 100 let prošla několika změnami až do dnešní podoby.

Druhá pohlednice poslaná roku 1936 zobrazuje bývalý ovčín Březina stojící u mostu přes Blanici pod Svět-
lou. Pohlednici vydal Josef Harvan z Louňovic. Tuto pohlednici v roce 1940 vydala též fototypia Vyškov ná-
kladem Táni Kasalové z Votic. Podobná pohlednice poslaná v roce 1943 již na adresní straně nemá zmínku o 
ovčínu.

Vydejme se ale na druhou stranu od Louňovic. Třetí pohlednice zobrazuje pionýrský tábor Blaník – TATRA, 
poblíž něho ještě můžeme poznat starý mlýn. Podobných, převážně soukromě vydaných pohlednic, vlastním 
devět. Většina z nich byla nafocena a poslána v šedesátých letech minulého století.

Nejnovější pohlednice již „velkého“ formátu zobrazuje školu v době, kdy do jejích lavic usedli první žáci. 
Pohlednici vydal ORBIS Praha, foto M. Postka.                                                                                            Václav Nerad

Sněženka je původně bylinou lužních a listnatých lesů. Pro 
svou křehkou krásu je u lidí oblíbena a činností člověka se 
rozšířila i do parků a luk. V CHKO Blaník je známa jediná 
lokalita v údolí Blanice mezi Březinou a Ostrovem. Sněženky 
zde rostou na svazích a říčních nánosech v lesním podrostu. 
Zvláště za slunných jarních dní vyniknou svěže zelené sněžen-
ky v zatím holých zákoutích říčního údolí.

Za bledulemi se musíme vypravit již mimo CHKO Bla-
ník – až k Miličínu. V přírodní památce „V olších“ zde roste 
několik stovek trsů rostlin. Přírodní památka „V olších“ je vy-
značena na turistických mapách a je označena i informačními 
tabulemi.

Pokud se vypravíte do přírody obdivovat krásu sněženek a 
bledulí, netrhejte je. Na stráních a v lesích jim to sluší víc než 
ve váze, kde zanedlouho uvadnou.   Ing. Mgr. Martin Klaudys Bledule jarní (Leucojum vernum)

Vila Blaník Ovčín Březina
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Pionýrský tábor Blaník - TATRA Škola v Louňovicích

Dům na náměstí
Středem každého města i městečka je náměstí. Také Lou-

ňovice mají své „náměstíčko“. Má všechno, co náměstí mají: 
kostel, zámek, kapličku, pomník padlých, obchody, hospodu, 
statek i hezky opravené domky. V poslední době zde moc 
velkou parádu nedělal dům čp. 49. Právě o tomto domě bych 
chtěla našim občanům něco říci z jeho historie.

První záznam v kronice je z první poloviny 18. století, 
přesně z r. 1732. To již dům č. 49 stál a bydlel v něm Martin 
Fiala, usedlý hospodář, který byl potahem povinen dovážet na 
faru dříví (bylo to za arcibiskupství).

V r. 1855 se v tomto domě narodil Antonín Norbert Vlasák, 
první kronikář Louňovic a autor knížky: „Blaník a Louňovice 
pod Blaníkem“ z  r. 1914. Jeho otec zde provozoval hospodu a pekařství. V r. 1859 již zde prodával kupec Jan Filip.

V té době byl pravděpodobně majitelem domu Karel Stupka. Ten dovolil svému příbuznému přistavět ze severní strany domu 
poschoďový domek. Byl polozděný, polodřevěný s pavlačí do dvora, který byl společný s bývalou kovárnou u Jarolímů (chalupa 
Slepičků, později Roubychova).

Když Karel Stupka zemřel, koupil v r. 1928 dům čp. 49 Josef Němeček, řezník a hostinský.
„Kupecký dům u Němečků“ se stal společenským střediskem Louňovic.
V přízemí byl kupecký krám (později řeznický krám) hostinský sál, kuchyň s posezením pro strávníky a pivaře a dále dva 

pokoje pro majitele.
V prvním poschodí byla spolková místnost sboru dobrovolných hasičů. Konaly se zde schůze, zábavy, plesy a hrála se zde divadla.

Dále zde byly tři hostinské pokoje. Bydlel zde MUDr. 
František Kafka, obvodní a důlní lékař zlatodolu v Roudném. 
V r. 1909 se zde narodil jeho syn, JUDr. František Kafka, svě-
toznámý spisovatel. Později pokoje sloužily dle potřeby hos-
tům.

Na východní straně domu byla vrata do dvora a dále kupec-
ký krámek a pekařství „u Sojků“. Později na tomto místě byla 
vystavěná stodola a za ní ve dvoře řeznické zařízení.

Po stodolou byly sklepy na led, tzv. „lednice“. Sem se v zi-
mě navozily ledové kry na chlazení masa a piva. Sklep byl tak 
izolován, že tam led vydržel až přes léto.

Na západní straně, v kopci, byly sklepy a později pekařství 
u Tonarů. Malý krámek a pec.

Manželé Němečkovi měli 4 děti: dceru Marii a syny Fran-
tiška, Bohuslava a Jana.

Dům v původním stavu po zakoupení Josefem Němečkem

Dům po rekonstrukci
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Když děti dospěly Marie se provdala za Františka Januše a spolu provozovali řeznictví. František se oženil a vedl hospodu. 
Bohuslav se rovněž oženil, dostal pole a pozemek „Na Lhotě“, kde si postavil zemědělské stavení a hospodařil. Syn Jan byl 
nemocný a brzy zemřel.

Dům čp. 49 „U Němečků“ žil zaběhnutým způsobem i přes celou II. sv. válku.
Po r. 1945 odešli Janušovi (řeznictví) a Tonarovi (pekařství) do pohraničí. Řeznictví převzali František a Marie Němečkovi, 

místo pekařství v suterénu byla zřízena ševcovská dílna (p. Kordule). Později zde byl mandl a vedle bylo vybudováno holičství 
a kadeřnictví. V r. 1952 byl dům č. 49 znárodněn.

V poschodí byly kanceláře SELPA (jakési vedení tehdy zakládajících Jednot) a později po vnitřních úpravách zde bylo Zdra-
votní středisko.

V přízemí z hostinského sálu byla  nejdříve obřadní místnost pro svatby a vítání občánků, později po úpravách. Místní lidová 
knihovna a místnost pobočky České spořitelny. Zadní část zůstala bytem Němečkových. Po smrti pí. Němečkové disponoval 
bytem MNV a ten jej přidělil p. J. Tuleňovi (do r. 2008).

Hospodářské budovy z východní strany byl zbourány, protože na jejich místě měl byl postaven Kulturní dům. K jeho vybu-
dování však nedošlo.

V r. 1991 byl dům v restituci vrácen dědicům. Zdravotní středisko se muselo vystěhovat, rovněž knihovna, pobočka spoři-
telny byla zrušena.

Dům chátral. Teprve v loňském roce se jej podařilo prodat a snad nový majitel z něho udělá opět ozdobu našeho náměstí.
Přejeme mu k tomu mnoho úspěchů a dost peněz.
Ať se dílo podaří.                                                                                                 Hana Dittrichová za spolupráce s Jiřinou Holou

Fotografie s dožínkových slavností v roce 1912. Uprostřed pan Josef Němeček majitel nemovitosti s dětmi

Další osudy Podlouňovického mlýna
Pokračování ze Zpravodaje číslo 12
Když se paní mlynářka Mikšovská v roce 1977 odstěhovala k synovi Jaroslavovi do Louňovic, zůstal mlýn šest let prázdný 

a opuštěný.
V roce 1983 o koupi mlýna měli zájem dva invalidní důchodci z prahy Zdeněk Lőbl a Ladislav Šturm s tím, že by mlýn 

uvedli do původního stavu. Tehdejšímu Národnímu výboru předložili žádost s projektem a rozpočetem na 300 tisíc Kčs, což 
neodpovídalo potřebným nákladům. Bylo jim vyhověno a ještě téhož roku mlýn s kanadskou pilou a příslušenstvím od dědičky 
paní Růženy Mikšovské za nízkou cenu koupili.

Ve mlýně bydleli a mohli se pustit do plánované práce, avšak budova chátrala dál. Již se zdálo, že stavební práce začnou, ale na 
samotný mlýn nedošlo. Stavební technika, rozbitý bagr, dvě vyřazená nákladní auta tu zahálela tak dlouho, až byla nepoužitelná.

Majitelé měli v plánu postavit na Blanici vodní elektrárnu, na kterou již měli povolení z roku 1987 a půjčku na zakoupení 
dvou turbin, které měli uloženy v pivovarském sklepě, kde měl MNV garáž. Ani to se jim nepodařilo uskutečnit.

Když se pod tíhou sněhu propadla střecha mlýna postupně odstranili trámy, potom okna a dveře. Po vytrhání podlah se pro-
padly stropy a nemohli již ve mlýně bydlet, poskytla jím přístřeší kanadská pila. Ač to byla chráněná památka, postavena pouze 
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ze dřeva bez jediného hřebíku v r. 1840, byla součástí mlýna, 
stihl ji stejný osud. Veřejná přístupová cesta ke mlýnu byla 
opatřena závorou k ní byl přivázán černý vlčák, který střežil, 
aby nikdo nemohl do prostor mlýna vejít.Na krajnici silnice 
byla navezena zemina, která když zarostla kopřivami, zakryla 
i výhled do údolí, kde stával mlýn.

Na volné dny se do mlýna sjížděla neznámá společnost, 
auta různých poznávacích značek. Zde, na dvoře, při táboráku 
a lampiónovém osvětlení vesele do noci slavili.

Stížnosti a upozornění občanů neměly nikde odezvu.
Když již neměli ani přístřešek na bydlení, dopravili z Pra-

hy tři dřevěné montované, tenkrát nazývané „Tesko“ baráky a 
postavili je na pozemku u Blanice. Zde měl jeden z majitelů, 
Zdeněk Lőbl, trvalý pobyt. Ten byl znám jako správce roz-
hledny na Blaníku od roku 1983 – 1990.

V dubnu v roce 1990 tehdejší nastupující starosta Obecní-
ho úřadu, Jaroslav Veselý nařídil majitelům, aby z bezpečnost-
ních důvodů udělali pořádek a urovnali zbořeniště mlýna. Materiál byl rozhrnut do stran a bylo hotovo.

Za 7 let jejich vlastnictví nebylo nic dle jejich představ uskutečněno. Neodhadli náročnost, finanční náklady, odbornost na
realizaci tehdy vysněného plánu. Prostě, zalíbil se jim tento odlehlý, idylický kout s mlýnem pod Blaníkem.

V roce 2003 jsem zašla na místo bývalého mlýna. Na-
skytl se mi jen smutný pohled na zpustošené místo, zarostlé 
kopřivami a lebedou, všude nepořádek, v bahně rozlitý olej, 
části z rozbitého auta, skla, pneumatiky, poházené plechovky, 
v trávě zarostlý železný pekáč, zbytky vařiče, ohořelé dřevo 
na vyhaslých ohništích. Vandalsky poničené „Tesko“ baráky. 
Pod silnicí se ještě povaluje zrezivělá násypka na obilí, kousek 
dál je vznikající skládka. Celé místo je ekologicky znehodno-
ceno.

Tady před lety stával pohádkový mlýn, zasazený do krásné 
krajiny na úpatí Velkého Blaníka. S čistou a na ryby bohatou 
Blanicí, ráj místních a vlašimských rybářů, kteří zde u mlýna 
se těšili ze vzácných úlovků tloušťů a úhořů vylovených z tůní 
v noci za svitu měsíce.

Kousek po proudu Blanice, kde se říká pod „Kloboučnicí“ 
bylo „Koupadlo“ až sem se chodívala koupat louňovická mlá-
dež.

Podlouňovický (v historii nazývaný Podblanický, pak lidově Podlouňovský) mlýn tvořil bránu k Velkému Blaníku, tou musel 
projít každý návštěvník, výletník, turista, který navštívil podblanický kraj a Blaník.

Mlýn byl úzce spjat s bájemi a pověstmi o Blaníku. Vypráví 
o něm Josef Kajetán Tyl v „Jiříkově vidění,“ Václav Kliment 
Klicpera v „Blanických rytířích,“ Jarmila Svatá v knize „Bla-
ník hora tajemná“ zapisuje pověst „O Kateřině strojilce“ služ-
ce, která v tomto mlýně sloužila a plno dalších o Blanických 
rytířích o sv. Václavu. Pověsti zapisovala, když zde pobývala 
ve vile „Blaník“ za mostem na druhém břehu Blanice.

Zde si připomeňme známý obraz Julia Mařáka „Blaník,“ 
který zdobí salonek u prezidentské lóže v Národním divadle 
v Praze. Malíř na obraze zvěčnil tento kout krajiny u mlýna 
– tehdejší kamenný most s jezem, v pozadí zadumaný Blaník.

Tudy se 12. května v roce 1868 ubíral slavnostní průvod, 
který doprovázel ověnčený vůz s kamenem s vytesaným a po-
zlaceným nápisem BLANÍK, vylomený ze Slepičí skály na vr-
cholu Velkého Blaníka, který věnovali obyvatelé Louňovic do 
základů stavby Národního divadla v Praze.

Pohled ze dvora na chátrající mlýn v roce 1985

Pohled ze silnice v roce 1985

Podlouňovický mlýn s kanadskou pilou v roce 1985
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V čele banderia jel na koni v národním kroji tehdejší Pan otec, mlynář, vlastenec Hynek Jeřábek, pozdější starosta Louňovic.
Ten na paměť této události vysadil k silnici u mlýna alej lip.
Na památku této historické události zůstala jako jediný svědek jen alej více než stoletých lip, která byla v letech 1993 – 96 

vyhlášena za alej památných stromů – devět lip malolistých, jeden jilm horský.
Nejmohutnější, s největším obvodem 590 cm je první lípa na levé straně silnice z Louňovic do Kondrace. Správa CHKO 

v Louňovicích a členové ČSOP Vlašim věnují aleji soustavnou péči, aby prodloužili život památným stromům, které neodmys-
litelně patří do krajiny pod Blaníkem.

Těžko a s lítostí se mi, jako rodačce a pamětnici Louňovic, píše o neutěšeném zániku historického Podlouňovického mlýna 
a všeho co je sním spojeno.

Zůstaly jizvou v srdci v naší krásné chráněné krajinné oblasti.                                                                                Jiřina Holá

Ve 12. čísle Zpravodaj se do Historie Podlouňovického mlýna vloudila chyba. Na str. 13 je uvedeno, že požár zničil dřevěný 
mlýn v roce 1934, správně je v roce 1834.

Na str. 15. Mlynářem byl Václav Mikšovský od roku 1925 – 1948, to je 23 let.

Hospodářské stavení patřící ke mlýnu v roce 1985 Ruiny montovaného domku posledních majitelů

Masopust v louňovicích
Místní spolek „Babinec“ (který se poslední dobou stává tahounem kulturních akcí v Louňovicích) se rozhodl oživit tradici 

masopustního veselí, k němuž patří i průvod masek. Jak je vidět na snímku, povedlo se. Doufejme tedy, že tato tradice opět v 
Louňovicích zapustí kořeny.
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Josefovský rej pro děti a dospělé
TJ Sokol Louňovice pořádal dnes již tradiční Josefovský 

rej, který zahajují děti. Od jedné hodiny se sál v místním zám-
ku zaplnil pohádkovými bytostmi - princeznami, rytíři, vojá-
ky, kovboji a podobně. Tématem dnešního reje je Sněhurka a 
sedm trpaslíků. A opravdu. Sněhurka se svojí družinou tančí 
mezi dětmi. Trpaslíci skotačí a děti se náramně baví.

Poté přijdou na pořad soutěže. Trpaslíci dětem pomáhají a Sně-
hurka je odměňuje. Každý si odnáší nějakou sladkost. A to ještě 
čeká děti tombola. A ne obyčejná. Protože každý lístek vyhrává. 

Vrcholem odpoledne je vyhlášení třech nejlepších masek 
a nejsympatičtější masky. Porota složená z členek místního 
spolku Babinec má skutečně těžkou práci. Masek je hodně a 
každá je pěkná. Ale nakonec je vybráno a může se vyhlašo-
vat. Fotografie s vítězi zdobí titulní stránku tohoto zpravodaje.
A co dodat? Pouze poděkování za perfektně zvládnutou akci 
všem zúčastněným.                                       

Sněhurka s trpaslíky 

Odborná porota - členky spolku „Babinec“ „Dráček“  Matěj Kupsa - nejsypatičtější maska 

Od 20 hodin patřil sál dospělým maskám. A bylo se skutečně na co koukat. Fantazie měla volné pole působnosti, takže jste zde 
mohli shlédnout postavy z hororu, poustevníky, černošky, vlka i s Karkulkou, slunečnici, reprezentantku Sáblíkovou a mnoho dalších 
postav. Sešlost tedy různorodá a přesto určitě jedno společné tyto postavy měly. Chuť dobře se bavit a užít si tento večer. Bylo vidět, že s 
přípravou masek si někteří dali skutečně práci. Posuďte sami. Na fotografiích přinášíme vítězné masky.            Foto a text: Jiří Herkloc
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Inkluze je když...
Naše škola se podílí svou účastí na projektu  „Inkluze je když“. Projekt se soustřeďuje na vzdělávání pedagogických pracovní-

ků. Cílem je předat učitelům a asistentům pedagoga běžných škol Středočeského kraje informace a zkušenosti z oblasti inkluzív-
ního vzdělávání tak, aby byli schopni vytvořit pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami optimální podmínky pro vzdělávání 
v běžné třídě běžné školy a pěstovat ve svých školách inkluzívní prostředí přátelské ke všem dětem bez rozdílu.  

V týdnu od 22.3. do 26.3. 2010 se uskutečnila zahraniční studijní cesta vybraných středočeských pedagogů do rakouského 
Grazu, během níž navštívili několik základních škol, které začleňují děti se zdravotním postižením. Této cesty jsem se zúčastnila 
jako pedagog, který se již  třináct let zabývá inkluzivním vzděláváním. Velmi jsem přivítala další příležitost vidět možnosti této 
práce v jiné zemi a přenést tyto poznatky dalším pedagogům. 

Štýrsko se v souladu s Úmluvou o právech dítěte vydalo cestou inkluzivního školství a postupně zde zanikají speciální školy a 
děti se učí všechny dohromady bez rozdílu nadání, rasy, sociálního původu, míry postižení. V každé třídě učí jeden běžný peda-
gog a jeden pedagog speciální. Pokud se ve třídě vyskytuje dítě s těžší formou postižení, je zde zařazen ještě asistent. Celý tým 
školy pracuje společně a všichni vytvářejí přátelské prostředí pro všechny děti. Taková je ve zkratce podoba škol, které se přibližují 
tomu, co se očekává od školství ve všech zemích EU. 

Ve Štýrském Grazu jsme navštívili celkem tři školy, jedno speciální centrum a zúčastnili jsme se semináře pana Marka Vaugha-
na z Velké Británie.

Jsem velmi ráda, že naše škola jde cestou inkluzivního vzdělávání, o naši práci je zájem a její výsledky jsou oceňovány třeba 
tím, že jsme byli vybráni ke spolupráci na projektu EU.                                                                                     Mgr. Ivana Kočová
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Co je v Louňovicích nového?
Pod tímto titulkem vás většinou seznamujeme s vykonanou 

prací v Louňovicích a přilehlých obcích. Dnes tomu nebude ji-
nak. Jen s tím rozdílem, že tato práce není tolik na očích. Jedná 
se o rekonstrukci vnitřních prostor dílny přilehlé k ÚM. Byla 
vybetonována nová podlaha, omítky, elektroinstalace + nová 
světla, podbitý strop dřevem, osazeno nové okno a dveře.

Ve stodole bylo instalováno nové bytelné patro, které tak 
významně rozšíří skladovací kapacity této nemovitosti. 

Text a foto: J. Herkloc 

Dílna po rekonstrukci

Nové patro

Hasičský ples
Dne 16.1. 2010 se v sále místního zámku konal hasič-

ský ples. K tanci a poslechu hrála kapela Proměny. Jako 
předtančení byla „Česká beseda“, kterou zatancoval Ba-
binec. Naši dobrovolní hasiči se tu předvedli v nových 

uniformách. Děkujeme těm, kteří se zúčastnili a dobře se 
bavili. Těšíme se zase za rok.                Monika Kahounová

V sobotu 17. dubna 2010 od 9:00 bude provádět 
sbor dobrovolných hasičů sběr železného šrotu 
v obci Louňovice pod Blaníkem a blízkém okolí. 
Předem děkujeme za připravený železný odpad, 
který viditelně umístíte na okraj komunikace 
nebo chodník. Případné velké a těžké železné 
předměty prosím nahlaště předem některému z 
bratrů hasičů. 

TJ SOKOL LOÒOVICE pod BLANÍKEM
Fotbalový klub Sokol Louòovice pod Blaníkem
Areál FK Sokol Louòovice pod Blaníkem.

  Tak již máme za sebou letošní dlouhou zimu. Ani v 
zimì však FK nelenil a pokraèoval v nastaveném trendu 
vylepšení areálu høištì  “Za øekou” a vybavení, jak pro 
hráèe, tak pro fanoušky.

V prostorách kabin probìhla kompletní rekonstrukce 
podlah. Pro naše fanoušky je nejzajímavější rekonstrukce 
obèerstvení, které teï nabízí vìtší komfort. Hrací plocha 
dostala zimou zabrat, ale díky Vencovi a Lence je høištì 
velmi dobøe pøipraveno na nadcházející sezónu. Velké 
podìkování patøí všem, kteøí pomohli na brigádách 
(bohužel stále je malý poèet tìch, kteøí jsou ochotni si 
udìlat èas aspoò na 2 hodiny). 

Velký dík patøí stavební firmì Pospíšil Jiøí a truhláøství 
František Tichý. Do konce dubna by již mìl být hotový i 
dìtský koutek. Do zaèátku léta by mìl být areál již op-
locen od øeky a dokonèené høištì mezi hrací plochou a 
šatnami. Doufáme, že se podaøí také výmìna lavic na tri-
bunì a natažení další sítì. 
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Ples
Dne 20.2. 2010 se konal v prostorách zámku ples So-

kola, který poøádal Fotbalový klub. Díky fantastickému 
výkonu členů kapely MIDI BAND, kteøí potvrdili že jsou 
pravými profesionály neb zahráli velmi hezky, a dokázali 
stupòovat atmosféru veèera. Celý veèer rozhýbali svým pø-
edtanèením v duchu starého západu ženy ze spolku babi-
nec, doplnìny o mladé sokolíky. Po tomto vystoupení ova-
ce nebraly konce, nutno podoknouti, že zcela zaslouženì 
a ples byl v plném proudu. Pøed pùlnocí došlo na tradièní 
losování hlavní tomboly kde, asi nejvìtší zájem byl o nád-
herný svícen, který  vyrobil šikovný umìlecký kováø Petr 
Kahoun. Po ukonèení tomboly se ihned zaplnil taneèní 
parket a až do konce plesu tomu nebylo jinak. Letošní ples 
se vydaøil a nálada všech byla úžasná, za což samozøejmì 
dìkujeme všem, kteøí si našli cestu na tento veèer. 

Mimoøádnì dìkujeme všem sponzorùm, spolkùm i 
soukromým osobám kteøí nás podpoøili.

Velmi se omlouváme za zmatek pøi vydávání okamžité 
tomboly a slibujeme, že se to pøíští rok nebude opakovat. 

Pøesto byl ples velmi krásným veèerem a proto ještì 
jednou velké podìkování za celý organizaèní tým Pavel 
Hradecký.

Fotbalový klub muži:
Zimní pøáprava zaèala hned zaèátkem ledna a první 

mìsíc byl zamìøen na nabírání kondice a nabírání síly. 
Kvùli rekonstrukci haly u školy byly treninkové jednotky 
pøemístìny na zámek. Podìkování patøí místní škole od 
které jsme mìli zapùjèené medicimbaly.

Od února až do zaèátku soutìže jsme se úèatnili zim-
ního fotbalového turnaje Marila Votice, kde se nám velmi 
daøilo a celkovým 2. místem jsme velmi dobøe reprezen-

Náhled do kabiny domácích

tovali mìstys. Bohužel, první soutìžní zápas na jaøe nám 
nevyšel a na horké pùdì v Ratmìøicích jsme prohráli 1:4.

Tým je však odhodlaný se porvat ze všech sil o zachránìní 
soutìže. Navštivte domácí zápasy Louòovic!!! Hráèùm to 
pomùže a na vás èeká spousta dobrot a pøátel.

Jakub Pospíšil přebírá pohár za 2. místo v zimním turnaji

Dìtský maškarní rej
20. bøezna uskuteènil Fotbalový klub již tradièní 

maškarní rej pro dìti. Pro každou masku èekalo hned u 
vstupu pitièko a nìjaká ta laskomina. Celé odpoledne se 
nejmenším vìnovala Snìhurka a sedm trpaslíkù. Porota, 
která tentokrát byla složena z èlenù Babince, mìla velmi 
tìžký úkol pøi zvolení nejhezèí masky, jelikož všechny po-
stavy, které se objevily na sále byly krásné a je vidìt že v 
mìstysu jsou velmi šikovní rodièe. Samozøejmì nechybì-
la tombola, ve které byly všechny lístky výherní. Akce se 
velmi povedla a již se tìšíme na pøíští roèník!!!

Všem úèastníkùm velmi dìkujeme a doufáme, že si 
odpoledne užili a libilo se jim.

Maškarní rej
Veèer se konal tradiènì maškarní rej pro dospìlé a 

opìt se potvrdila vzrùstající úroveò masek. Bohužel po 
pùlnoci nastaly problémy s hudbou a nebylo vše tak jak 
jsme si pøedstavovali, ale jak vìøíme pøesto jste si rej užili. 
Pro pøíští roèník se samozøejmì polepšíme a hudba bude 
kvalitní.

strana 16TJ SOKOL
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Rozlosování  A tým:

JARO 09/10     LOUÒOVICE  A
Ratmìøice: Louòovice  27.03. 15:00 SO 
Louòovice: Bílkovice         04.04. 16:30 NE 
Jankov: Louòovice             11.04. 16:30 NE 
Louòovice: Kondrac B      18.04. 17:00 NE 
Popovice: Louòovice          24.04. 17:00 SO 
Louòovice: Nesper. Lhota   02.05. 17:00 NE 
Tichonice: Louòovice         08.05. 17:00 SO 
Louòovice: Køivsoudov     16.05. 17:00 NE 
D.Kralovice: Louòovice      22.05. 17:00 SO 
Louòovice: Postupice          30.05. 17:00 NE 
SK Naèeradec: Louòovice   06.06. 17:00 NE 
Louòovice: Velíš                  13.06. 17:00 NE 
Libež : Louòovice                 19.06. 17:00  SO 

Rozlosování  B tým:

JARO 09/10     LOUÒOVICE  B
D.Kralovice B : Louòovice  10.04. 16:30 SO 
Louòovice : Zdislavice B      17.04. 17:00 SO 
Bl. Naèeradec : Louòovice    25.04. 17:00 NE 
Kamberk : Louòovice            28.04. 17:30 ST 
Louòovice : FC Libouò         01.05. 17:00 SO 
Miøetice B : Louòovice         09.05. 14:00 NE 
Louòovice : Køivsoudov B    15.05. 17:00 SO 
Louòovice : Vracovice          19.05. 17:30 ST 
Èechtice B : Louòovice         23.05. 14:00 NE 
Louòovice : Tr.Štìpánov B    29.05. 17:00 SO 
Pravonín B : Louòovice         06.06. 17:00 NE 
Louòovice : Keblov               12.06. 17:00 SO 
Hulice : Louòovice                19.06. 17:00 SO 

 Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body
 1.  Popovice 14 9 2 3 53: 23 29
 2.  Ratmìøice 14 9 1 4 39: 31 28
 3.  Køivsoudov 13 6 3 4 33: 32 21
 4.  SK Naèeradec 14 6 5 3 32: 25 23
 5.  Bílkovice 14 6 4 4 27: 29 22
 6.  Postupice 14 6 3 5 48: 37 21
 7.  Velíš 14 6 3 5 32: 30 21
 8.  D.Kralovice 14 6 3 5 30:30 21
 9.  Tichonice 14 5 3 6 30:29 18
10. Libež 14 6 0 8 30: 31 18
11. Kondrac B 14 5 2 7 26: 30 16
12. Louòovice p.Bl.  A 14 4 3 7 27: 35 15
13. Nesper. Lhota 14 3 1 10 28: 56 10
14. Jankov 14 2 3 9 24: 43 9

VALNÁ HROMADA
Dne 13.3. 2010 probìhla valná hromada Sokola, zá-

pis je k nahlédnutí na internetu na stránkách mìstyse 
ve skupinì Sokol. Na VH byl volen výbor který doznal 
urèitých zmìn. Ze zdravotních dùvodù složil funkci dlou-
holetý èlen výboru bratr bratr Josef Kahoun, kterému 
dìkujeme za oddanost jednotì a šíøení sportovního a 
kulturního odkazu Sokola a pøejeme mnoho štastných 
chvil pøi sledování sokolských akcí a samozøejmì hodnì 
zdravíèka. 

Tj Sokol Louòovice p. Bl.

výbor Sokola:
- Starosta – br. Novotný Josef
- Místostarosta – br. Malý Jiøí prostø.
- Jednatel  - br. Hradecký Pavel
- Hospodáøka – se.Tichá Iva
- Delegát na VH župy – br. Miloš Lehký, br.Novotný Josef

- Náèelník – br. Tichý František
- Náèelnice – se. Kahounová Monika
- Vzdìlavatel – se. Špácalová Ivana
- Pøedseda odbodu sportu – br. Borkovec Václav
- Kontrolní a revizní komise – pøedseda br. Malý Vladimír
- èlenové - br.Fejtek Václav, br. Bébr Milan
- Správce zámku – se. Borkovcová Eliška
- Zástupce odd. stolního tenisu – br. Remiš Tomáš
- Zástupce fotbalového odd. – br. Vincíbr Jan ml.

POZOR!!!!
Neprováhejte možnost zamluvení si prostor zámku 

nebo pergoly na høišti k oslavám nebo setkáním. Je mož-
nost poskytnutí kompletního servisu, jak po technické 
stránce, tak po stránce obsluhy.
Nìkolik termínù je ještì volných!!!

Možnost  rezervace na tel. èíslech:
605 972 173 - Borkovcová Eliška
737 789 391 - Hradecký Pavel 
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Co nás èeká:
bøezen - èerven mistrovská utkání A i B týmu
19. èervna DOKOPNÁ - slavnostní ukonèení sezóny 
hráèi, fanoušci a sponzoøi FK jak doufáme po úspìšné 
sezonì
3. èervence RAKOVÁ - tradièní zahájení léta na turnaji 
u Plznì - pokud máte zájem mùžete se hlásit na tel. 604 
57 10 11 Václav Borkovec
10. èervence NECKYÁDA - tøetí roèník obnovených zá-
vodù na koupališti
17. èervence KELTSKÝ POHÁR - tøetí roèník fotbalové-
ho turnaje - areál za øekou
17. èervence ZÁBAVA na zámecké zahradě - kapela 
MIDI BAND
24. èervence DFD turnaj - tøetí roèník fotbalového tur-
naje - areál za øekou

Jihočeská futsalová liga žen
Na konci listopadu loňského roku jsme se přihlásily do Ji-

hočeské futsalové ligy žen. Čekaly nás 4 turnaje, kdy každý 
tým sehrál při každém vždy dva zápasy. Hrálo se na 2x20 min. 
s hokejovým střídáním. 

První turnaj nás čekal v neděli 28.11. 2009 ve sportovní 
hale ve Vodňanech.  1. Zápas jsme proti Kolodějím nad Lužni-
cí vyhrály 4:2, druhý remizovaly 3:3 s Protivínem.

V neděli 13.12. 2009 jsme přímo ze soustředění na 
Šumavě jely rovnou do Hluboké, kde proběhl 2. turnaj. 
První zápas jsme hrály proti FC Šumava Frymburk. Zá-
pas jsme nezvládly tak, jak jsme si představovaly a pro-
hrály 1:4, po jediném vstřeleném gólu Kláry Adamovské.  
Druhý zápas ihned následoval a nastoupily jsme proti FK CA-
LOFRIF Borovany. Ani ten nebyl pro nás vítězný a prohrály 
jsme celkem 0:6.  Zřejmě se projevila únava z celotýdenního 
soustředění, zaměřeného především na získání fyzické kondice. 

DFD Louňovice

Futsalový turnaj v Plzni 20.2. 2010
V sobotu 20. 2. 2010 jsme se vypravily na Futsalový turnaj 

do Plzně do místní Městské sportovní haly Lokomotivy. Jely 
jsme tam s tím, že si zahrajeme a posbíráme nové zkušenosti. 
Poprvé jsme hrály bez autů a až k mantinelům, čímž se zvětšila 
plocha hřiště na 50 x 30m. 

Celkem se zúčastnilo 10 družstev, která skoro všechna 
hrají ligovou soutěž velkého fotbalu.  
Hrálo se vždy 1x13 min.  
Družstva byla rozdělena na 2 skupiny po 5, kde hrál každý s 
každým a poté se pokračovalo pavoukem až k 1. místu. 

Pořadí naší skupiny:  
1. Blatná  
2. Holoubkov  
3. Příkosice  
4. DFD Louňovice  
5. Vodní stavby 
Naše zápasy:  
Příkosice - DFD: 2 - 1, gól: Jitka Jandová 
Blatná - DFD: 8 - 0  
Holoubkov - DFD: 2 - 0  
Vodní Stavby - DFD: 1 - 2, góly: Jitka Jandová, Magda Ka-
hounová
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Díky čtvrtému místu ve skupině jsme hrály s 5. v druhé 
skupině o možnost zahrát si nakonec i o 7. místo. V tomto 
zápase jsme nastoupily proti družstvu Kryry a porazily jsme 
je 1:0 gólem Moniky Kahounové.

V našem závěrečném zápase o 7. místo jsme nastoupily 
proti Mokřině a té jsme podlehly 1:0 po nešťastném vlastním 
gólu v poslední minutě. 

Celkově jsme tedy skončily na 8. místě, což jsme braly 
jako úspěch. Celkově turnaj můžeme hodnotit jako úspěšný, 
zahrály jsme si a okoukly další nové možné soupeřky
Celkové pořadí družstev:  
1. Viktoria Plzeň  
2. Blatná  
3. Holoubkov  
4. Horní Bříza  
5. Příkosice  
6. Praha Malešice  
7. Mokřina  
8. DFD Louňovice  
9. Kryry  
10. Vodní stavby  
Sestava DFD: Lenka Tichá, Monika Kahounová, Petra 
Kožíšková, Iveta Kučerová, Jana Burdová, Jitka Jandová, 
Magda Kahounová, Bára Heřmánková, Klára Adamovská, 
Tereza Dvořáková + Milan Pekárek
 
30.1. 2010: Kutná Hora - DFD

V sobotu 30.1. 2010 jsme sehrály naše letošní první 
utkání velkého fotbalu. Do KH jsme přijely oslabené pouze 
v 9 hráčkách, s čímž nám vypomohla 4 děvčata z Čechtic, za 
což jim děkujeme. Soupeřky měly více ze hry, ale v poločase 
byl výsledek nerozhodný 1:1, po vstřeleném gólu Magdy 
Kahounové na naší straně. 

V druhém poločase jsme odolávaly několika téměř přesným 
střelám soupeřek, kdy nás několikrát zachránilo břevno. 
Bohužel v 75. min. jsme již inkasovaly při rohovém kopu a 
v závěrečných minutách zápasu rozhodčí udělal svou největší 
chybu a pískl penaltu, která evidentně nebyla, což viděli téměř 
všichni, jen on ne. 

První víkend nového roku 2010 nás čekal již 3. turnaj a 
opět jsme hrály v Hluboké n. Vltavou. První zápas byl nad naše 
síly a FK Bohemia Tábor nás porazil 8:1. Do druhého zápasu 
jsme nastupovaly úplně s jinými myšlenkami, posílily obranu 
a dokázaly proti FK TOPMEN Spartak Kaplice hrát celkem 
vyrovnaně. Nakonec jsme opět ale prohrály 1:2.

Poslední turnaj se hrál 16.1. 2010: 1. zápas: DFD - Antifo 
Borotín 4:3, kdy jsme o našem vítězství doslova rozhodly až 
v poslední minutě, gólem Ivety Kučerové. Díky tedy patří všem, 
především za poslední minuty zápasu a předvedený výkon. Obuly 
jsme se do toho a vybojovaly 3 body. 

Poslední zápas v JFLŽ jsme ale do vítězného konce nedotáhly a 
s SK Větřní prohrály 4:0. Tento zápas pro nás prozatím s absolutně 
neznámým soupeřem se nám již tolik nevydařil. Soupeřky nás 
přehrávaly a nakonec se i projevila únava z prvního zápasu. 

Po sehrání celkem 8 zápasů jsme nakonec skončily se 7 body 
na 7. místě se 2 výhrami, 1 remízou a 5 prohrami.

Monika Kahounová  

Velikonoční jarmark v louňovicích
Spolek „Babinec“ uspořádal v neděli 4.4. 2010 na náměs-

tí velikonoční jarmark. Je třeba hned úvodem říci, že kvalita 
pořádaných akcí „Babincem“ rok od roku stoupá. Na návštěv-
níky nečekaly letos jen stánky s občerstvením a řemesly, ale i 
střelnice a dětské skákadlo. K dobré náladě hrála kapela a tan-
čilo se přímo na náměstí country ve stylových krojích. Počasí 
se velice vydařilo a nálada byla výborná. Všem, kteří se na této 
akci podíleli, patří poděkování.                                 J. Herkloc  

Foto: Kristýna Herklocová
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů, 
které zaručují kvalitu a vysokou 
užitkovost) 
•  13.00 hodin Louňovice p. Blaníkem 
/náměstí/ 
Prodej 6.5. 2010
Kuřice černé, červené   
stáří: 14-18 týd. cena: 130-150,- Kč
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
1-3 týd.  60-80,- Kč
Moularden /kříženec pižmové+peking.
kachny/
1-3 týd.  60-80,- Kč
Kačeny barbarie /husokačeny/
1-3 týd. 90-110,- Kč
Husy /bílé/
1-3 týd. 130-150,- Kč
Husy /landeské/
1-3 týd. 130-150,- Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
6-8 týd. 250-290,- Kč
Prodej 17.6. 2010  při objednání 
10ks drůbeže – Nutrimix pro drůbež 
ZDARMA!
Kuřice černé, červené
stáří: 14-18 týd. cena: 130-150,- Kč
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
1-3 týd. 60-80,- Kč
Moularden /kříženec pižmové+peking. 
kachny/
1-3 týd. 60-80,- Kč
Kačeny barbarie /husokačeny/
1-3 týd. 90-110,- Kč
Husy /bílé/
1-3 týd. 130-150,- Kč
Husy /landeské/
1-3týd. 130-150,- Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
6-8 týd. 250-290,- Kč
Prodej 2.8. 2010
Kuřice černé, červené
stáří: 14-18 týd.  cena: 130-150,- Kč
Prodej 20.9. 2010
Kuřice černé, červené
stáří: 14-18 týd. cena: 130-150,- Kč

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na 
adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 
586 01 Jihlava 
tel.: 567 212 754, 567 214 502, 
mob.731 701 331, po-pá 8-15h! 
gallus.extra@gmail.com

Společenská  rubrika  

Skála Petr (70) 
Lorencová Marie (75)
Pěnkavová Marie (80)
Melicharová Josefa (80)
Tulej Jiří (75)
Stojánková Anděla (85)

OSLAVENCI
V minulých měsících oslavili své 

životní jubileum tito spoluobčané: 

Městys Louňovice pod Blaníkem 
všem oslavencům gratuluje a do dal-
ších let přeje hodně štěstí a zdraví.

Duben na zahradě
Strupovitost jabloní a hrušní - u od-

růd náchylných k tomuto onemocnění 
začněte s postřiky již před kvetením, 
protože v tomto období se začínají uvol-
ňovat z opadaných napadených listů z 
minulé sezony spory - původci onemoc-
nění.  První dva postřiky provedeme 
ještě před květem, další bezprostředně 
po odkvětu stromů. Za deštivého počasí 
pokračujeme v ošetřování až do června 
v deseti až čtrnáctidenních intervalech. 
Pokud jsou hrušně vysazeny v oblastech 
se silnějším výskytem rzi hrušňové měli 
bychom dávat přednost přípravkům 
Baycor, Dithane, Novozir nebo Poly-
ram, které jsou účinné i proti rzím.

Přípravky proti strupovitosti: Baycor 
25 WP, Delan 700 WDG, Dithane M 45, 
Chorus 75 WG,  Merpan 80 WDG, My-
thos 30 SC, Syllit 65, Rubigan 12 EC, 
Zato 50 WG. Lépe než  často používat 
k ochraně tyto chemické přípravky je 
vhodnější pěstovat odolné odrůdy proti 
strupovitosti. K odolným odrůdám jab-
loní patří např. Angold, Blaník, Bláhovo 
oranžové, Selena, Goldstar, Petra CAC, 
Tábor, Topaz a pod. Z hrušní patří k odol-
nějším: Alice, Clappova, Milada, Konfe-
rence, Manon, Monika, Amfora, Blanka, 
Bohemica, Nela, Jana, Dita, Dicolor.

Pilatky švestková a jablečná - způso-
bují takzvanou ranou červivost malých 
plůdků. Za rok mají jen jednu genera-
ci. Škůdce přezimuje ve stádiu larev v 
půdě. Dospělé pilatky nalétají na kve-
toucí stromy a samičky kladou vajíčka 
do kalichů odkvétajících květů. Chemic-
ký zásah je proto potřeba provést již při 
dokvétání stromů, ale nejpozději těsně 
po odkvětu. Chemickou ochranu můžete 
podpořit i bílými lepovými destičkami. 
Přibližně deset dnů před předpokláda-
ným začátkem kvetení byste je měli 
rozvěsit do korun stromů, kde poslouží 
nejen ke sledování náletu dospělců, ale 
i na přímý odchyt samiček pilatek. Pří-
pravky k ochraně proti pilatkám: Calyp-
so 480 SC, Mospylan 20 SP.

V posledních letech se u slivoní ob-
jevuje jako nejzávažnější onemocnění 
puchrovitost švestek způsobená houbou 
Taphrina pruni. Houba totiž přezimuje 
jako mycelium v mezibuněčných pro-
storech pletiv letorostů. Na jaře prorůstá 
do květních pupenů a základů semeníků. 

Pletiva pak nadměrně bují, pecka se ne-
vyvíjí, nebo zasychá. Deformovaný plod 
nazývaný puchr se zvětšuje až na něko-
lik centimetrů. Zpočátku je zelený, poz-
ději hnědý, na povrchu pokrytý bělavým 
povlakem askospor. Napadené letorosty 
se kroutí, zduřují, žloutnou a červenají. 
Pro výskyt choroby jsou příznivé polohy 
s vysokou vzdušnou vlhkostí. Více trpí 
stromy zanedbané, s hustou korunou. 
Výskyt podporuje i pozdní nástup jara a 
dlouhá doba kvetení. Choroba se proje-
vuje v době nalévání  pupenů, případně 
rašení, až do konce kvetení. Preventivně 
stříkáme přípravkem Champion nebo 
Kuprikol.

Pilatěnka drobná patří mezi nejná-
padnější škůdce růží, protože způsobuje 
podélné stáčení listů do tvaru trubiček. 
Listy se svinují až po nakladení vajíček 
pod pokožku spodní vrstvy listů. Larvy 
škůdce se vyvíjí ve vzniklých trubič-
kách. Za rok má pilatěnka jednu genera-
ci. Ochrana spočívá ve dvou postřicích 
rostlin, a to na začátku rojení dospělců 
a potom za dva týdny. První postřik se 
v nejteplejších oblastech provádí již 
ve druhé polovině dubna. K chemické 
ochraně můžeme použít přípravky: Ac-
tellic 50 EC, Diazol 50 EW, Karate Zeon 
5 CS.                                  Petr Kumšta

Oprava
V minulém čísle zpravodaje došlo k 

záměně popisků u fotografií z koncertů.
Správně tedy v kostele hrálo Teleman-
novo kvarteto a v zámku Thuri ensem-
ble. Za vzniklé nedopatření se všem čte-
nářům a zúčastněným omlouvám. 

Redaktor J. Herkloc  
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