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Příjemné prožití Velikonoc, hodně pohody 
a bohatou pomlázku vám přejí zastupitelé 

Louňovic pod Blaníkem.

Vážení spoluobčané,
opět je tu 1. číslo zpravodaje v tomto roce. Dovolte, abych 

Vás seznámila s akcemi městyse na rok  2009, které jsou v plá-
nu. Záleží hlavně na přidělených dotacích. 

V loňském roce jsme podali žádost o dotaci na opravu frag-
mentu klášterní zdi, která se již naklání a hrozí její zhroucení. 
Bylo požádáno na Středočeském kraji z fondu FOP a byla nám 
přidělena dotace ve výši 80 000,- Kč a letos na jaře řešíme s pí. 
Švejdovou na Městském úřadě Vlašim další žádost o dotaci na 
zpevnění této zdi. Oprava a zpevnění je plánováno po etapách, 
dle finančních možností městyse a přidělených dotací. Letos
by se mělo celkem prostavět za 230 tis. Kč.

Další žádosti na dotace byly podány na dokončení změny 
vytápění tělocvičny a na zabudování nových oken. Bohužel, 
již nyní víme, že jsme na tuto akci dotace neobdrželi. Znova 
tedy podáme žádost o dotaci z nového titulu ve Středočeském 
kraji - FROM - fond rozvoje obcí a měst. Bude udělána celko-
vá žádost na opravu zázemí tělocvičny (sprchy, WC, střechy 
a opět přívod plynu a nových oken). Snad se nám tentokrát 
podaří dotaci získat.

V loňském roce se začal zpracovávat projekt na budovu čp. 
86 pod zámkem s tím, že se zde vybuduje  včelařské muzeum 
a zázemí pro místní včelaře. Celý záměr byl spojen s vybudo-
váním cyklotras v okolí Býkovic a cyklotrasou za Lhotou po 
obecní cestě. Projekt je již hotov a hledáme vhodný dotační ti-
tul, ve kterém se požádá o dotaci. V rámci ROP, kde se počíta-
lo, že žádost o dotaci podáme, se výzva pro obce přepracovává 
a pravděpodobně bude vypsána až v září. Zkusíme tedy podat 
žádost na včelařské muzeum nyní na Posázaví do Leadru. Z 
Leadru se také požádá na úpravu staré hasičské zbrojnice.

Za podpory Středočeského kraje, kdy nám byla schválena 
dotace 25 000,- Kč na podporu knihoven budeme moci nakou-
pit nové PC s novým programem do místní knihovny. Z Fondu 
kultury  Středočeského kraje obdržíme dotaci na Svatováclav-
ské slavnosti ve výši  20 000,- Kč.



www.lounovicepodblanikem.cz strana 2

    leden - březen 2009Louňovický zpravodaj

ÚM INFORMUJE

Zasedání zastupitelstva 
ze dne 18.12. 2008

- Kontrola usnesení ze zasedání  ZM ze dne  
30.10. 2008 + zpráva kontrolního výboru
ZM bere na vědomí plnění usnesení ZM č. 9
Mgr. Pavel Tulej seznámil ZM se zprávou 
kontrolního výboru ze dne 4.11. 2008 a 
24.11. 2008.
ZM  odsouhlasilo vyvěšovat všechny přílo-
hy zápisu ze zasedání zastupitelstva a rady  
městyse Louňovice pod Blaníkem, které ne-
jsou v rozporu se zákonem.

Pokud se vyskytne ještě možnost čerpat z jiných fondů, zkusíme o ně požádat.
Letos by mělo být zahájeno zpracování územního plánu, zatím probíhá výběrové 

řízení na zpracovatele. O průběhu zpracování budete informováni na úřední desce a 
webových stránkách městyse.

Jak víte ze zápisů zastupitelstva městyse, zastupitelé rozhodli o možnosti od-
prodeje části pozemku u parkoviště pod Blaníkem ČSOP Vlašim s tím, že na tomto 
místě vybuduje návštěvnické středisko pro CHKO Blaník. Vlastní budova by měla 
být v úrovni terénu, řešena  nízkoenergetickým vytápěním s okny k jihu. Parkoviště 
by zůstalo ve vlastnictví  městyse a v rámci stavby by se zde vyřešil  bezpečnější  
přechod silnice. V letošním roce ČSOP vypracuje projekt a požádá o dotaci.

A nyní bych Vás ráda pozvala na Velikonoční jarmark, který se bude konat  opět 
na náměstí v Louňovicích pod Blaníkem dne 12.4. 2009 od 12 hod. Vystoupí zde 
děti místní ZŠ a MŠ, budou zde k prohlédnutí i ke koupi místní výrobky a něco pro 
dobrou náladu a zahřátí. Pálení čarodějnic a soutěž o nejhezčí čarodějnici proběhne 
opět večer 30.4. na zámecké zahradě v Louňovicích.

Den matek společně oslavíme ve škole dne 6.5. 2009. Tímto všechny ženy srdeč-
ně zvu na společné posezení při malém pohoštění a dobré náladě. Děti ze školky a 
školy si připraví malé vystoupení pro své maminky.

Na závěr bych Vám  chtěla popřát krásné prožití svátků velikonočních, mnoho 
prosluněných dnů a pohodu v nastávajícím jarním čase.   Růžena Kučerová, starostka

Vážení občané Louňovic,
úřad městyse Louňovice pod Blaníkem ve spolupráci se zástupci jednotlivých spolků 

a týmem dobrovolníků připravují oslavy k 860. výročí založení Louňovic pod Blaníkem a 
sjezd rodáků.

Zatím je připravován program na tuto slavnost. Tato se bude konat na louňovskou 
pouť. Program bude rozvržen do tří dnů.

Začátek bude již v podvečer v pátek, hlavní program bude v sobotu 15. srpna 2009, 
pokračování pak v neděli.

Sestavení a zajištění programu je velmi náročné na přípravně práce i na finance.
Proto chceme požádat všechny naše občany a příznivce Louňovic o pomoc.
Přivítáme všechny dobré nápady, které by se nechaly realizovat, ale hlavně jakoukoliv 

pomoc pracovní i finanční.
Bude třeba upravit veřejné prostory v obci (náměstí, zámecký dvůr i zahradu, i ulice) 

ale hlavně chceme požádat všechny občany, aby si upravili své domy a prostory před 
nimi.

Mnoho našich občanů používá obecní prostranství v okolí svých obydlí jako skládky 
toho, co nechceme mít na svém dvoře.

Nenuťte ÚM, aby musel nařízením a pokutou udělat v tomto pořádek.
Jistě bude každému záležet na tom, aby naše obec byla upravená a hezká.
Také úřad našeho městyse má v plánu dost akci, které se týkají pořádku a úprav k 

vylepšení naší obce.                                                          Pavel Kotek, místostarosta

- ČSOP - Smlouva na rozhlednu, návštěv-
nické centrum
p. Klaudys  přišel na zasedání zastupitelstva 
s návrhem místa, kde by měli v úmyslu vy-
budovat návštěvnické středisko ČSOP Vla-
šim nebo AOPK ČR.
Navrhl  tyto varianty: 1. dům čp. 49 na ná-
městí, 2. chudobinec čp. 11 pozemek p.č.178 
u parkoviště. Smlouvu na rozhlednu zatím 
nepožadoval řešit.
ZM projednalo a souhlasí se stavbou ná-
vštěvnického centra a souhlasí se spoluprací 
městyse při jednání s majiteli domu čp. 49. 

ZM schvaluje pořadí variant výstavby: 1. dům 
čp. 49, 2. pozemek p.č. 178 u parkoviště
ZM neschvaluje zařadit čp.11 do projektu na 
místo návštěvnického střediska ČSOP
- Výplata mzdy 12/2008 v lednu 2009
ZM projednalo a odsouhlasilo, že finanční
prostředky na platy a odměny 12/2008 budou 
vyplaceny v lednu 2009, čímž se stanou vý-
dajem roku 2009. Účetní předpis  na  platy  a 
odměny 12/2008 bude zaúčtován v 12/2008. 
- Rozpočtové opatření č. 5
 ZM  projednalo a odsouhlasilo rozpočto-
vé opatření č. 5.
-  Prohlášení městyse – projekt ČOV
ZM projednalo schvaluje: Městys Louňovice 
pod Blaníkem zaplatí z přebytku hospodaře-
ní minulých let projekt pro stavební řízení 
na stavbu kanalizace a ČOV v Louňovicích 
p. Bl. s tím, že po zaplacení III. stavby ply-
novodu obchodní společností STP Net, s.r.o 
Městysi Louňovice pod Blaníkem budou 
finanční prostředky vráceny do rozpočtu
Městyse Louňovice pod Blaníkem.
- Svazek obcí Blaník - stánky
ZM projednalo a neschválilo nákup stánků 
pro SO Blaník
-   Návrh rozpočtu na r. 2009
ZM projednalo a schválilo návrh rozpočtu na 
r. 2009.
- Rozpočtové provizorium na r. 2009
ZM projednalo a schválilo rozpočtové provi-
zorium na rok 2009. Dle rozpočtového pro-
vizoria bude  městys hospodařit do schvále-
ného rozpočtu na rok 2009. Budou propláce-
ny  nutné  provozní výdaje. Větší akce budou 
zahrnuty až do schválení nového rozpočtu.
- Mrkvová Lhota
ZM schválilo dle § 28 a § 84 odd. 2 zákona 
o obcích č. 128/2000 Sb.ve znění pozdějších 
předpisů  místní část obce Louňovice pod 
Blaníkem s názvem Mrkvová Lhota s účin-
ností od 1.3. 2009. Do Mrkvové Lhoty  patří 
domy č.p. 8, 9, 10 a 13, v části obce Světlá 
zůstávají domy č.p. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 a 
č.e.16, 17 ,32.
- Směna pozemku pro ČOV
ZM projednalo a schválilo vyvěšení záměru 
směny pozemku par. č. 203 v kat. úz. Lou-
ňovice pod Blaníkem, který vlastní Městys 
Louňovice pod Blaníkem za pozemky č. parc. 
610/8, 164/14 a části pozemků č. parc. 1059/8 
a 1059/9 dle vyměření GP v kat. úz. Louňovi-
ce pod Blaníkem a sepsání smlouvy o smlou-
vě budoucí týkající se směny pozemků.
- Muzeum včelařství - pronájem
ZM projednalo a schválilo na 10 let pronájem 
domu čp. 86 ZO ČSV Louňovice pod Blaní-
kem. ZO ČSV  Louňovice p. Bl. odpracuje 
dle dohody s úřadem potřebné brigádnické 
hodiny pro městys.

Poděkování
Městys Louňovice pod Blaníkem děkuje dárcům ze Světlé za tři vzrostlé 
sazenice lip.
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INFORMACE Z RADY
ze dne 5.2. 2009

- Územní plán -  zadání
ZM schválilo zadání územního plánu pro  
Louňovice pod Blaníkem.
- Pronájem zemědělských  pozemků  
ZM projednalo a schválilo pronájem země-
dělských pozemků Městyse Louňovice pod 
Blaníkem  ing. L. Matuškovi od 1.1. 2009  na 
dobu 10 let, za  1.015,-  Kč/ha za 1 rok.
Dále bude jednáno s p. Matuškou o údržbě 
škarpy od kabin Sokola k řece .
- Škola – projekt na ubytování
ZM schvaluje oslovit projektanta, který  vy-
pracuje návrh na využití místností ve škole.
- Diskuse, různé
dotaz na školu – využití místností, školení 
apod. 

Schvaluje: 
- uzavření smluv s Technickými službami 
Vlašim s.r.o. na rok 2009
- uzavřít smlouvy o nájmu pozemků s vlast-
níky, přes které vede cesta z Hrajovic do 
Rejkovic pro akci SO Blaník na požádání o 
dotace z ROP
- úpravu kontejnerů na odpad, papír a PET, z 
důvodu jiné technologie vyvážení.
Bere na vědomí:
-  informaci o termínu konání zápisu dětí do 
1.třídy v ZŠ A MŠ Louňovice p. Bl..

Zasedání zastupitelstva 
ze dne 22.1. 2009

- Škola - informace
 ředitelka školy Mgr. Ivana Kočová seznámi-
la zastupitele:
- s vyúčtováním dotace – projekt oprava stře-
chy tělocvičny v roce 2008
- s provozem tělocvičny (předání klíčů ved.
cvičení)
- s vyúčtováním sponzorských darů od obcí 
na kult. akce dětí
- dále informovala o stavu topení ve škole a 
tělocvičně 
O možnostech využití budovy školy bude 
uskutečněno samostatné jednání ZM s pí.
ředitelkou. 
- Rozpočet 2009
ZM projednalo a schválilo rozpočet Městyse 
Louňovice pod Blaníkem na rok 2009. 
- Plán výborů a komisí na rok 2009 
Kontrolní výbor:
ZM odsouhlasilo plán činnosti kontrolního 
výboru na rok 2009.
Finanční výbor:              
ZM odsouhlasilo plán činnosti kontrolního 
výboru na rok 2009.
Komise pro občanské záležitosti:

Schvaluje: 
- podat žádost na Min. zemědělství, Pozem-
kový úřad Benešov o provedení komplexních 
pozemkových úprav v kat. územích Louňo-
vice pod Blaníkem,Býkovice u Louňovic a 
Světlá pod Blaníkem.

- Czech POINT       
ZM schvaluje Podmínky rozhodnutí o po-
skytnutí dotace v souladu s Integrovaným 
operačním programem na projekt: Typo-
vý projekt CzechPOINT - Kontaktní mís-
to Louňovice pod Blaníkem - Upgrade a  
uzavřít smlouvu s Městem Vlašim na služ-
by související s projektem eGovernmentu- 
CZECHPOINT .
- Návštěvnické centrum
ZM schvaluje záměr odprodeje pozem-
ku p.č. 1183/3 (KN) v k.ú. Louňovice pod 
Blaníkem za účelem vybudování venkovní 
části návštěvnického střediska – odpočíva-
dlo, dětská hřiště a dále části pozemků parc.
č.179 (KN) a parc.č. 178 (PK) v k.ú. Lou-
ňovice pod Blaníkem za účelem vybudování 
stavby návštěvnického střediska. Požadova-
ná část pozemků pro návštěvnické středisko 

Zasedání zastupitelstva 
ze dne 12.2. 2009

ZM  odsouhlasilo plán připravovaných akcí, 
které uskuteční komise pro občanské záleži-
tosti na rok 2009.
Komise životního prostředí a styk s veřej-
ností:
ZM odsouhlasilo návrh na výhled prací 
v městysi podanou komisí životního prostře-
dí a styk s veřejností na  rok 2009.
Komise bydlení a výstavby:
ZM bere na vědomí plán činnosti komise 
bydlení a výstavby v roce 2009.
-   Žádost o udělení výjimky o umístění 
benzinové pumpy
ZM projednalo a schválilo udělení výjimky 
pro umístění stavby benzinové pumpy na po-
zemku č. 530/47 v k.ú. Louňovice pod Bla-
níkem. Pozemek se nachází v proluce mezi 
telefonní ústřednou a areálem Podblanicka  
Louňovice pod Blaníkem a.s. pro J. Pospí-
šila, Zvěstov. 
- Schválení zadání územního plánu
ZM projednalo a schválilo po projednání 
podle § 47 odst. 5 stavebního zákona  zadání 
územního plánu Louňovice pod Blaníkem. 
-   Cyklotrasy
Starostka Ing. Růžena Kučerová informo-
vala o  dotaci v rámci ROP na vybudování 
cyklotras, o kterou požádá Svazek obcí Bla-
ník. Dále informovala zastupitele o rozpočtu 
na cyklotrasy v rámci Městyse Louňovice p. 
Bl.- jedná se cca o 5,5 mil Kč. Získaná dota-
ce by měla být ve výši až 92,5 % .
- Fond bezpečnostní opatření
ZM projednalo a schválilo podat žádost o do-
taci na KÚ na Fond dopravně bezpečnostních 
opatření - dopravní značení, paspart doprav-
ních značek, zajištění bezpečnosti provozu. 
- Malotraktor
ZM schválilo koupi víceúčelového malotrak-
toru do výše 160.000,- Kč.
- Žádost o finanční  příspěvek – středisko 
rané péče SPRP Praha  
ZM projednalo a schválilo poskytnout pří-
spěvek ve výši 3.000,- Kč na služby rané 
péče pro dítě s těžkým zrakovým a kombi-
novaným postižením.
- Diskuse, různé
- výročí 860. let založení Louňovice p. Bl. 
- sraz rodáků na víkend o pouti, spolupráce 
všech složek a městys
- 330. výročí J. D. Zelenky
- údržba chodníků v zimním období

- uzavřít  smlouvu na odběr tříděného odpa-
du s AOPK ČR,CHKO Blaník,Vlašimská 8, 
257 06 Louňovice pod Blaníkem
- dodání  dřeva z majetku městyse na vyho-
tovení 10 stojanů pro fotosoutěž. 
Neschvaluje:
- zaslat příspěvek Sdružení hasičů Čech, Mo-
ravy a Slezska, okres Benešov 
- poskytnutí finančního příspěvku Občanské-
mu sdružení zdravotně postižených Vlašim. 
Bere na vědomí:
- žádost ČSV o.s. o příspěvek na ošetření 
včelstev, rozhodnuto bude dle dalších žádostí 
spolků do 31.3. 2009
- provedenou kontrolu pojistného a plnění 
úkolů v nemocenském pojištění a důchodo-
vém pojištění 
Pověřuje:
- správce tělocvičny p. Malého k těmto kon-
trolám v tělocvičně : 
namátkové kontroly uživatelů tělocvičny bě-
hem týdne a hlavně o sobotách a nedělích, 
kontrola vytápění tělocvičny v období topné 
sezony, vydání klíčů mimo rozpis užívání 
tělocvičny pro místní občany, pokud není 
hlášena jiná akce a kontrola tělocvičny po 
vrácení klíčů.
Souhlasí:
- s výřezem náletu křovin a úpravu, event. 
odstranění rozlámaných stromů a větví býva-
lého sadu ovocných dřevin na pozemku pč. 
687/1 v kat. území Louňovice pod Blaníkem. 
Vlastní činnost provede CHKO Blaník.
- s odpisem  majetku dle seznamu při  inven-
turách v MŠ a ZŠ Louňovice pod Blaníkem
Promíjí:
I.B. nedoplatek faktury č.13/2003 ve výši 
0,40 Kč
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Zasedání zastupitelstva
 ze dne 12.3. 2009

- Rozpočet – Svazek obcí  Blaník
ZM schválilo rozpočet Svazku obcí Blaník 
na rok 2009.
- Návštěvnické středisko CHKO
 ZM schvaluje, aby při jednání na CHKO 
Blaník při přípravě a sledování prací na ná-
vštěvnickém středisku, zastupoval Městys 
Louňovice pod Blaníkem, pan Josef Jelínek. 
-  Komplexní pozemková úprava - informace
ZM bere na vědomí  provádění komplexních 
pozemkových úprav v Býkovicích  v letoš-
ním roce a v roce 2010 v Louňovicích p. Bl. 
a na Světlé. 
- Pozemky u hřbitova – Agentura ochrany 
přírody
ZM schvaluje koupi pozemku č. parc. 1049 
v k.ú. Louňovice pod Blaníkem.
-  Koupě pozemků na ČOV
ZM schvaluje koupi  pozemků v k.ú. Louňo-
vice pod Blaníkem č.parc. 1032/1 a 1030 za 
odhadní cenu. Odhad a vklad zaplatí městys.
-  Vodojem 
ZM schvaluje podání žádosti na dotaci 
ozdravné opatření podle vyhlášky č. 461/
2005 Sb. na  vodojem, který slouží pro vo-
dovod pro veřejnou potřebu v Louňovicích 
pod Blaníkem.
- Prohlášení pana Kotka  
Vážení zastupitelé, paní starostko.
Chtěl bych Vás upozornit na zavrženíhod-
né praktiky, které používá pan zastupitel 
Václav Fejtek. 
Jedná se o pořizování nahrávek bez vě-
domí zúčastněných a jejich šíření po obci. 
Shodou okolností se jedna taková nahráv-
ka ke mně dostala. Jedná se o záznam 
z neformálního jednání několika zastupi-
telů v zámecké restauraci. Nejedná se o 
náhodu, jelikož záznam je dlouhý 25 min.
Chtěl bych se zeptat pana Fejtka k jaké-
mu účelu a s jakým záměrem tyto zázna-
my pořizuje a dále šíří. Proč nám sem tyto 
praktiky zavádí? 
Mám na to jedinou odpověď. Jedná se o 
zavádění nejistoty a strachu v Louňovi-
cích. Celé to na mě dělá dojem řízené pro-
vokace. Něco se dozvědět, nahrát a v pat-
řičnou chvíli použít. 
Obracím se na vás vážení zastupitelé, zda 
si necháme takovouto komunální politiku 
vnutit, nebo se proti takovýmto praktikám 
rázně ohradíme. Dnes jsem to já, zítra to 
může být kdokoli z vás.

bude vymezena GP dle dohody s Městysem 
Louňovice pod Blaníkem, aby zbývající část 
byla nejméně 3x tak větší než současná par-
kovací plocha.Tato část (celá část u silnice)  
zůstane v majetku městyse.
ZM souhlasí s dělením pozemků parc.č.179 
(KN) a parc.č. 178 (PK) v k.ú. Louňovice 
pod Blaníkem .
- Odměny zastupitelů
ZM neschvaluje zvýšení odměn neuvolně-
ným členům zastupitelstva podle Nařízení 
vlády č. 20/2009Sb.                                                 
- Dotace
ZM schvaluje  podat žádost o dotaci na pro-
jekt  „Aby se nám tu líbilo“.
ZM schvaluje  podat žádost o dotaci  na 
zpracování územního plánu Louňovic pod 
Blaníkem.
- Finanční výbor
ZM bere na vědomí zprávu finančního výbo-
ru za rok 2008.
- Příspěvek na maškarní rej dětí 
ZM schvaluje příspěvek 3 000,- Kč TJ Sokol 
Louňovice pod Blaníkem na Maškarní rej 
pro děti.
- Zamýšlená stavba RD – ppč. 147/1 
ZM souhlasí s umístěním zamýšlené stavby 
RD na ppč.147/1 v kat. ú. Louňovice pod 
Blaníkem mimo zastavěné území městyse 
Louňovice pod Blaníkem dle přiloženého 
plánku.
- Diskuse
Škola – zápis dětí do 1. třídy, proč rodiče ne-
dávají děti do místní školy?

INFORMACE Z RADY
ze dne 5.3. 2009

Schvaluje: 
- uzavření Smlouvy  o partnerství  se smluv-
ní stranou Venkov a kovárny, o.s. se sídlem 
Moraveč 18, 391 43 Mladá Vožice.
-  opravit  přístupovou cestu k čp. 96 v Lou-
ňovicích p. Bl. kamennou drtí
- objednat 1000 ks pexesa Louňovic p. Bl.
- požádání  žádosti o změnu druhů pozemků 
(trvalé odnětí ze ZPF) ve vlastnictví Městyse 
Louňovice pod   Blaníkem u pozemků, které 
jsou ve skutečnosti místními komunikacemi.
Bere na vědomí:
-  informaci starostky o propagaci Kraje bla-
nických rytířů na veletrhu  Regiontour 2009.
-  informaci starostky ze zasedání SO Blaník
- informaci starostky o dořešení prasklého 
topení ve škole v lednu  z  pojistky. Bude po-
loženo nové lino a vymalováno
Doporučuje:
- schválit zastupitelstvem městyse odkup po-
zemku od Agentury ochrany přírody  č. parc. 
1049 v kat. území Louňovicích  p. Bl.

Souhlasí:
- s uzavřením sňatku mimo stanovený den 
(č.j. 152/2009)

Osobně požaduji po panu Fejtkovi veřej-
nou omluvu v příštím vydání Louňovic-
kého zpravodaje a taktéž do týdne omlu-
vu na internetových stránkách Městyse 
Louňovice. Pokud tak pan Fejtek neučiní, 
budu iniciovat jeho odvolání ze zastupitel-
stva pro ztrátu důvěry.
Prosím toto upozornění přidat k zápisu 
zastupitelstva.        Pavel Kotek, místostarosta

„Omluva panu místostarostovi Pavlu 
Kotkovi – reakce na Vaše upozornění na 
zasedání zastupitelstva dne 12.3. 2009“
Vážený pane místostarosto, Pavle Kotku, 
máte pravdu, že jsem si pořídil nahrávku 
na svůj mobilní telefon.
V Zámecké restauraci jsem si nahrával 
vlastní rozhovor. A to z důvodu, že po 
odchodu, zastupitelů Josefa Novotného 
a Mgr. Pavla Tuleje, jsem s Vámi a 
Jiřím Herklocem zůstal u stolu sám a 
obával jsem se možného konfliktu. Má
obava byla na místě a jsem rád, že jsem 
si nahrávku pořídil a mám ji pro svoji 
potřebu. Z této je totiž patrné, že jste 
mě slovně urážel, napadal a vyhrožoval 
mi fyzickou likvidací a zastřelením Vaší 
vlastní legálně drženou zbraní. Rozhodně 
jsem nahrávku nešířil po obci, či dokonce 
po internetu. Nahrávka se na veřejnost 
dostala bez mého vědomí, protože si ji 
nedopatřením z mého mobilního telefonu 
stáhnul Vít Bartoš. Srdečně se omlouvám 
všem čtenářům Louňovického zpravodaje, 
že zabírám místo novinkám a reportážím 
v tomto krásném čtvrtletníku. Jistě je 
spousta zajímavějších témat, než řešení 
sporu zastupitelů. Byl jsem ale veřejně 
vyzván a musel jsem reagovat. 

Václav Fejtek
Vážený pane Kotku,
chci se Vám omluvit za „šíření“ nahráv-
ky, kterou jsem si stáhl z mobilu Václava 
Fejtka. Se svolením Václava jsem si za-
půjčil telefon z důvodu stáhnutí písničky 
„Kam jdeš s tou pilou.“ Namísto toho 
jsem si omylem stáhl nahrávku hádky, 
což jsem zjistil až druhý den. Nahrávku 
jsem neměl v úmyslu dále šířit, poskytl 
jsem ji až panu Herklocovi na jeho po-
žádání bez vědomí co to může způsobit.  
Co s nahrávkou dělal pan Herkloc nevím. 
Chtěl bych ještě uvést, že jsem uvedenou 
nahrávku již odstranil. Ještě jednou se 
omlouvám Vám i Václavovi za nepříjem-
nosti, které jsem Vám oběma způsobil. 

Vít Bartoš
Jelikož jako místostarosta mám možnost 
a právo nahlédnout do připravovaného 
zpravodaje chci říci toto: Pane Bartoš mě 
se omlouvat nemusíte.  Nikoho jste bez 
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jeho vědomí nenahrával a to je to oč tu 
běží. Jsem přesvědčen, že by se nahrávka 
nebo její části dříve nebo později na ve-
řejnosti objevily. Přesto si vysoce cením 
vašeho přístupu. 
Ovšem k hysterické reakci pana Fejtka na 
místo omluvy již nemám co dodat. Pouze 
snad toto:
„Hysterická osobnost sama sebe prezen-
tuje jako charakterního člověka, za všech 
okolností bezúhonného, vždy jednajícího 
podle zákonů morálky. U druhých pak vy-
žaduje, aby tyto její vlastnosti byly uzná-
vány a oceněny. Aby si tuto pověst udržela, 
využívá k tomu promyšlené lži, bezostyšně 
si upravuje skutečnost ve svůj prospěch a 
na úkor druhých. Své neúspěchy svádí na 
jiné lidi, z konfliktů viní ostatní.“
Z učebnice psychologie.    

Pavel Kotek, místostarosta

ZM schvaluje, aby na příštím zasedání 
zastupitelstva  vysvětlil pan Fejtek své jed-
nání.
ZM pověřuje  pí. starostku k předání  prohlá-
šení p. Fejtkovi.
- Různé
- informace o čp. 49, předběžná nabídka  čás-
ti spolumajitelů k odkupu
- pokračování na projektu dopravní obslužnosti
- změna ordinační doby MUDr. Kevického, 
starostka oslovila  jiné lékaře, ale žádný za-
tím nepřislíbil ordinovat v Louňovicích p. 
Bl., starostka tedy vyzvala zastupitele, zda 
nevědí o nějakém lékaři, který by zde ordi-
noval
- podání žádosti  o zápis do katastru nemo-
vitostí  kapličky a hasičské zbrojnice v Bý-
kovicích 
- Diskuse
- sraz rodáků v srpnu 2009 -  příprava,  nutná 
domluva s místními složkami 

Podvodníci nikdy nespí
Senioři pozor
podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali k vašim penězům. Chtějí 

vniknout do vašeho bytu a pokud z vás nevylákají peníze přímo, ovládají spoustu 
způsobů jak vás okrást. Proto prosíme, nedůvěřujte cizím lidem a nikoho cizího ne-
vpouštějte do bytu.

Na Benešovsku a dokonce i v Praze se v poslední době udála řada podvodů na 
seniorech, kteří díky své důvěřivosti přišli o všechny úspory.

První případ, který je nám znám se odehrál v Praze 5. listopadu loňského roku. 
Šestaosmdesátiletá žena se vydala na procházku, když ji na Palackého mostě oslovil 
muž z právě zastaveného vozidla stříbrné barvy, ve kterém seděla spolujezdkyně s 
tím, že jeho příbuzný měl vážnou dopravní nehodu a je umístěn v nemocnici. Stařen-
ka se po krátké rozmluvě rozhodla ukázat jim cestu a dobrovolně do vozidla nasedla. 
Během jízdy měl muž údajně hovor od primáře nemocnice, který mu měl říci, že jeho 
příbuzný je na tom velmi špatně a bude muset okamžitě podstoupit operaci, která 
však bude stát sedmdesát tisíc korun. S touto povídkou se tedy obrátil na důchod-
kyni, která se jim rozhodla v tak „vážné“ situaci pomoci. Nejdříve zajeli k ní domů, 
kde však neměla tak vysokou hotovost a tak ji tedy doprovodili do banky, kde zbylou 
hotovost vybrala z účtu. Po vyzvednutí celou částku odevzdala podvodníkům, kteří jí 
výměnou nechali tašku s údajně pěti až deseti tisíci dolary s tím, že se do pěti hodin 
vrátí a peníze jí budou navráceny. Toto se ovšem nestalo.

Více jak měsíc po této události, patnáctého prosince roku 2008 se totožný případ 
stal právě v Benešově, kdy stejnou historku o zraněném příbuzném a radou o cestu 
k nemocnici podobná dvojice vylákala z pětaosmdesátiletého muže čtyřicet pět tisíc 
korun. Důchodci se asi zželelo srdce nad zraněným, pro kterého musel přiletět vrtul-
ník.

Muž a žena se třetího února letošního roku v dopoledních hodinách pod záminkou 
dopravní nehody známého vetřeli do bytu sedmasedmdesátileté ženy, kde ji umluvili 
k půjčce deseti tisíc korun na ošetření a poté ji v nestřeženém okamžiku okradli o 
dalších deset tisíc.

A nakonec máme případ, kdy tři podvodnice vstoupily na pozemek a do bytu 
čtyřiaosmdesátiletého důchodce s historkou, že chtějí zakoupit staré peřiny a kůže 
z králíka. Když jim v dobré víře šel do kůlny své zboží ukázat, jedna z žen vnikla do 

jeho domu a ten mu prohledala. Při svém 
počínání našla jedno sto padesát tisíc 
korun. Poté všechny podvodnice v rych-
losti obydlí a pozemek opustily, nasedly 
do přistaveného vozidla Škoda Octavia 
údajně lahvově zelené barvy, které měl 
řídit muž a odjely.

Ve všech případech s jednalo o spo-
luobčany tmavé pleti.

Policie apeluje na to, aby si občané 
dávali pozor, nedůvěřovali cizím lidem a 
v žádném případě nikomu neznámému 
neposkytovali žádné finanční půjčky.

Nprap. Denisa Malá
Preventivně informační skupina P 

ČR Benešov

knihovna
O knihovnu by měl být „za dlouhých 

zimních večerů“ větší zájem. Skutečnost 
však ukázala, že šlo pouze o zbožné přá-
ní. Zájem o knihu i počet čtenářů však 
zůstal na normálu. A tak dnes poslední 
díl povídání o historii naší knihovny, 
končí, protože to další je už téměř sou-
časnost. 

Přichází duben 1993, kdy byla v 
knihovně provedena metodická návštěva 
pracovníky vlašimské knihovny, která 
měla naší knihovnu na starosti. Při této 
příležitosti se dovídáme, že paní Lehká 
dává ze zdravotních důvodů v polovině 
roku výpověď. Potěšující zprávou je 
konstatování, že knihovna v Louňovi-
cích je ve vzorném pořádku. Jak jinak?

Do historie knihovny vstupuje nová 
knihovnice, paní Věra Špácalová, která 
dnem 1.července 1993 přebírá Místní li-
dovou knihovnu.

Několik údajů: paní Věra Špácalová, 
narozená v roce 1933, bývala učitel-
ka ZDŠ, v důchodu, bytem Louňovice 
175 byla knihovnicí po svojí mamince 
od 1.srpna 1993 do 1.srpna 2001, tedy 
8 roků.

O činnosti knihovny v tomto obdo-
bí není podrobných poznatků, protože 
kronika knihovny nebyla vedena. Sku-
tečností ale je, že počty čtenářů a tedy 
i výpůjček stále klesají. Příčina tohoto 
poklesu je jednoduchá. Začíná se proje-
vovat nepříznivý vliv televize, která se 
stává tvrdým konkurentem knize, odliv 
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Knihovna oznamuje všem čtenářům (i nečlenům knihovny), že se mohou zúčastnit hlasování o knihu 
svého srdce. Hlasovací kupon je k dispozici v místní knihovně, nebo lze hlasovat na inter.sránkách 
www.knihasrdce.cz. 
Akce trvá od 4.4. do 19.4. 2009 a je pořádána Českou televizí ve spolupráci s Českým rozhlasem, Sva-
zem českých knihkupců a knihovnami ČR.

je jak u dospělých čtenářů, tak u mládeže 
a dětí. Má na tom jistě i svůj podíl poho-
dlnost čtenářů, protože proč chodit pro 
kulturu do knihovny, když ji mám doma 
i když nejde vždy o kulturu v pravém 
slova smyslu, protože jde často o pořa-
dy plné násilí a působí tak nevhodně na 
myšlení i činy konzumentů televizních 
pořadů. O této skutečnosti svědčí mnohé 
činy mládeže, která se snaží napodobit 
činnost, kterou vidí na obrazovce.

A tady končí moje vyprávění o mi-
nulosti louňovické knihovny. Po paní 
Špácalové jsem knihovnu převzal já, ale 
to už není minulost, ale současnost.

Život a činnost knihovny se sna-
žím zachytit do „Kroniky louňovické 
knihovny“, která je uložena v knihovně 
a mám snahu popsat chronologicky udá-
losti, které se knihovny dotýkají. Kro-
nika je uložena v knihovně a každý má 
možnost a právo do ní nahlédnout.

A na závěr jeden poznatek. U někte-
rých občanů (nejen z Louňovic), zejmé-
na u starších, došlo za uplynulá léta k ur-
čitému nahromadění knížek, se kterými 
si neví rady co a hlavně kam s nimi.

Chtěl bych při této příležitosti podě-
kovat rodině Pudilových ze Šlapánova a 

panu Sigmundovi z Louňovic, kteří pro-
stě knihy nevyhodili, ale přinesli je do 
knihovny, kde jsem je po určitém výběru 
zařadil do výpůjček. Sám jsem se divil, 
jak o ně někteří stálí členové projevili 
zájem. Potýkáte-li se se stejným problé-
mem – přineste je do knihovny. Děkuji 
předem.

A na závěr už tradičně – zvu Vás, 
vážení spoluobčané do naší knihovny. 
Ujišťuji Vás, že pokud budete chtít číst, 
že zde najdete určitě knihu, která Vás 
zaujme.     

             Váš  louňovický knihovník

Propagace Kraje blanických rytířů na veletrhu Regiontour 2009
Ve dnech 15. – 18. ledna 2009 se v Brně konal tradiční mezinárodní veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2009, na kte-

rém se poprvé samostatně propagoval i turistický region  Kraj Blanických rytířů.
Kraj blanických rytířů se zapojil do propagace v rámci turistických regionů Středočeského kraje, která probíhala ve stylu středo-

věkého tržiště. Návštěvníky našeho středověkého stánku vítal symbol regionu blanický rytíř v plné zbroji, jejíž části si mohl každý 
vyzkoušet nebo se s blanickým rytířem vyfotit.

Odbornou i laickou veřejnost zaujaly Rytířské noviny, tématicky zpracované cyklotrasy v našem regionu a v neposlední řadě i další 
propagační materiály Kraje blanických rytířů. Stánek našeho turistického regionu zhlédlo několik tisíc návštěvníků a mimo jiné i vedení 
Středočeského kraje v čele s hejtmanem Davidem Rathem.

 Na veletrhu získal Kraj blanických rytířů nové kontakty na další turistické oblasti ve Středočeském kraji. Viděli jsme celou řadu 
propagačních materiálů turistických destinací z celé České republiky i ciziny z nichž  některé jsou inspirací pro naši další propagaci. 
Všem partnerům Kraje blanických rytířů děkujeme za podporu a spolupráci.                                    

Mgr. Jarmila Klaudysová, manažerka turistického regionu Kraj blanických rytířů ČSOP Vlašim
Lenka Röschelová, Kulturní dům Blaník - Podblanické infocentrum 

Ředitel Středočeského krajského úřadu Jiří Hostek 
s blanickým rytířem.

Hejtman Středočeského kraje David Rath u propagačního stánku 
Kraje Blanických rytířů
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Dovolím si krátce informovat vás, čtenáře Louňovického zpravodaje, o chodu 
našeho sdružení.  Ke dni uzávěrky tohoto zpravodaje je ve sdružení 115 členů. Toto 
číslo v posledních měsících narůstá pomalu, ale přesto jsem potěšen, že se stále 
připojují k internetu prostřednictvím našeho sdružení další domácnosti. Na internet je 
již připojena více než 1/3 domácností naší obce. Myslím, že je to v rámci evropských 
statistik nadprůměrné číslo! 

Internet je také k dispozici zdarma ve zdejším Infocentru na zámku. I zde je 
využíván nejen turisty, ale i místními spoluobčany a občany z okolních vesnic.  S tímto mírně souvisí i hotspot zřízený 
na základě rozhodnutí WIFI rady sdružení ze dne 17.6. 2008. Hotspot umožňuje krátkodobé (15min.) připojení 
zdarma k internetu rychlostí 64/64kb/s.  Rada sdružení chtěla tímto vyjít vstříc hlavně turistům a návštěvníkům naší 
obce, kteří zde mohou v rozumné míře tuto službu využít bez nutnosti placení.

Zmíním se ještě o možnosti využití připojení o letních prázdninách, kdy naše sdružení zapůjčí kompletní zařízení 
pro příjem WIFI signálu danému uživateli.  Cena je 300,- Kč za měsíc s tím, že uživatel má možnost plnohodnotného 
přístupu k internetu.  Tato služba je spíše pro ty rekreanty, kteří jsou na připojení pracovně závislí a nebo jej potřebují 
například pro komunikaci s rodinou. 

Připomenu, že WIFI sdružení vlastní nemálo zařízení, která jsou určena k bezplatné zápůjčce členům sdružení. 
Seznam majetku k zapůjčení je umístěn na webových stránkách sdružení v zabezpečené sekci. Mezi nejžádanější 
patří navigace, notebook a půl-terový externí harddisk.

Modernizace WIFI sítě:
V květnu 2009 plánujeme rozšíření signálu na frekvenci 5GHz a zkvalitnění stávajícího signálu na frekvenci 

2,4Ghz v oblasti pod hřbitovem. Bude tím zlepšen příjem pro stávající uživatele a samozřejmě bude nabídnuta 
lepší konektivita na vyšší frekvenci pro ty zájemce, kteří ji budou chtít využívat. V současné době mohou využívat 
uživatelé připojení na frekvenci 2,4Ghz rychlost 2,5Mb/s a uživatelé připojeni na frekvenci 5Ghz rychlost 3,9Mb/s.  
Bohužel frekvence 2,4Ghz dosáhla svého stropu a není možné zde dále navyšovat koncovým uživatelům rychlost 
připojení. Je to v návaznosti na možnosti kapacity vysílacího bodu. Tato frekvence ale bez problémů postačuje těm 
uživatelům, kteří nepatří mezi ty náročnější.  Ti z vás, kteří se dívají online na TV a poslouchají rádia apod., jsou na 
této frekvenci omezováni. 

Frekvence 5Ghz nabízí mnohem vyšší komfort nejen v rychlosti stahování, ale i v odezvě ochozích/příchozích 
paketů.  Je nutné si ale uvědomit, že máme konektivitu od společnosti Vlašimnet ve výši 10/4MB.  Takže i zde je 
jasně definovaný strop možností naší WIFI sítě. Za tuto konektivitu platíme měsíčně částku přesahující 10 tis. Kč.
Smlouvu s firmou Vlšimnet máme uzavřenou na dobu minimálně jednoho roku. Za několik měsíců bude výročí této
smlouvy a budeme se jistě snažit vyjednat přijatelnější podmínky připojení pro další roční období.  Jak jistě zasvěcení 
vědí, možnosti na výběr poskytovatele v naší lokalitě nejsou příliš optimální. Domnívám se, že stávající poskytovatel 
své povinnosti dle smlouvy plní velmi dobře a až na malé výjimky způsobené vyšší mocí a nebo předem hlášeným 
servisním zásahem nebyl zaznamenán ze strany uživatelů zásadnější problém v kvalitě připojení. 

Další informace naleznete na našich webových stránkách a nebo se obraťte na kteréhokoli člena WIFI rady 
sdružení. Jistě vám rád poradí nebo pomůže.

Rada sdružení svými rozhodnutími podporuje sportovní a kulturní život městyse. V poslední době se rozhodla 
věnovat hodnotné ceny na sokolský i hasičský ples, zaplacení práce na výrobu dřevěných stojanů, které budou využity 
při výstavě soutěžních a historických fotografií opět o Svatováclavských slavnostech. Stojany budou sloužit i pro
další využití ostatními spolky, případně k zapůjčení třetím subjektům.

     WIFI rada se schází pravidelně každý měsíc. Informace o schůzkách jsou vyvěšovány na webových stránkách 
WIFI sdružení.  Zúčastnit se setkání WIFI rady sdružení má právo kterýkoli člen sdružení a může tak přispět k řádnému 
rozhodnutí rady svojí připomínkou nebo názorem. 

          WIFI rada se bude podílet jistě i v letošním roce, dle svého rozhodnutí finančním příspěvkem nebo pomocí,
na kulturním a sportovním rozvoji našeho městyse. 

Mgr. Pavel Tulej, předseda sdružení

Informace o činnosti WIFI sdružení
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Základní škola 
a mateřská školka v Louňovicích

Kočičí příběh
Byla jednou jedna pruhovaná hnědá kočka. Bydlela v bytečku na gaučíčku, 

papala masíčko a granulky, mohla si dělat co chtěla, ale ven se nikdy nedostala. 
Panička byla bohatá a nosila hlavu vysoko. Měla svou kočku ráda. Svou kočičku si 
nazývala malou princezničkou Xénií.

A protože svou Xéninku rozmazlovala, misky byly stále plné libového masíčka  
a granulek, měla vždy moc potravy a proto byla tlustá! Opravdu  nebyla to popravdě 
malá princeznička Xénie, ale tlustá princeznička Xénie. 

Jednoho sněžného dne seděla Xénie na červeném polštářku u okna. Koukala se 

PODMÍNKY 
FOTOSOUTĚŽE KRAJINOU 

POD BLANÍKEM 2009
ORGANIZÁTOR:
Městys Louňovice pod Blaníkem
KATEGORIE: 
1) DĚTI - KYTIČKY A ZVÍŘÁTKA POD-
BLANICKA
Tisk fotografií zajišťují organizátoři foto-
soutěže. Kategorie je omezena věkem 15 
let v době odeslání snímku do soutěže. 
2) DOSPĚLÍ -  HISTORICKÉ PAMĚTI-
HODNOSTI PODBLANICKA 

Tisk fotografií si zajišťují sami účastní-
ci fotosoutěže, doporučujeme  formát A4 
nebo svými rozměry blízký formátu A4.
V každé kategorii budou přijaty maxi-
málně dvě fotografie od jednoho autora.
Minimální rozlišení fotografií je 2 MPX
v obou kategoriích. 

Fotografie požadujeme dodat v kaž-
dém případě v elektronické podobě, 
možno zaslat na paměťovém nosiči na 
adresu Ivan Rozkošný, Nikon s.r.o., Ko-
daňská 46, 100 10 Praha 10 nebo využít 
služeb webové úschovny (např. www.
uschovna.cz) s informací na adresu roz-
kosny@nikon.cz. Fotografie je také mož-
no zaslat či odevzdat osobně na úřadu 
Městyse Louňovice pod Blaníkem, Jana 
Žižky 16, PSČ: 25706.

Organizátor doporučuje uvést u foto-
grafií jejich název. V případě, že nebude
název uveden, bude fotografie označena
organizátorem pouze číslem. 

U fotografií musí být uvedeno jméno
a příjmení autora, adresa, datum naro-
zení, telefonické nebo e-mailové spojení 
(případně jméno a příjmení odesílatele a 
jeho adresa, pokud není odesílatel totož-
ný s autorem).

Odevzdáním fotografií do soutěže
dává autor a v případě, že odesílatel je 
jiná osoba než autor, pak odesílatel, au-
tomaticky souhlas k jejich dalšímu neko-
merčnímu  využití organizátorem soutě-
že  (tisk v různých médiích, vyvěšení na 
webu apod.). 

V případě nesprávně uvedených 
údajů budou fotografie vyloučeny ze
soutěže.

Organizátor si vyhrazuje právo vy-
loučit ze soutěže fotografie s nevhodným
obsahem, výrazně technicky nekvalitní 
nebo skeny  pohlednic či dobových fo-
tografií. Odevzdané fotografie nebudou
autorům vráceny.
Prezentace fotografií:

Všechny přihlášené fotografie budou vy-
věšeny na webu www.lounovicepodbla-
nikem.cz/fotosoutez.

Vytištěné fotografie budou vystaveny
v den Svatováclavských slavností 26. 9. 
2009 v koncertním sále louňovického 
zámku na stojanových nástěnkách. Po 
ukončení výstavy budou k nahlédnutí 
v místním infocentru. 

Vystavení vítězných fotografií ve vý-
věsní skříňce městyse, na nástěnce na 
rozhledně a v informačním centru.
Vítězné fotografie budou otištěny v Lou-
ňovickém zpravodaji, případně jinde dle 
možností. 
HODNOCENÍ:
POROTA:
1) ODBORNÁ 
2) LAICKÁ – hodnocení fotografií ná-
vštěvníky výstavy soutěžních fotografií
během Svatováclavských slavností. 
CENY: 
KATEGORIE DOSPĚLÍ
ODBORNÁ POROTA: 

1. místo-fotoaparát
2. místo-tiskárna
3. místo-kniha

LAICKÁ POROTA:  
1. místo-dalekohled
2. místo-tiskárna
3. místo-kniha

KATEGORIE DĚTI
ODBORNÁ POROTA:  

1. místo-mikroskop
2. místo-flash disk
3. místo- kniha

LAICKÁ POROTA:   
1. místo-dalekohled
2. místo-MP 4 přehrávač
3. místo - kniha
Ceny budou předány osobně 26.9. 

2009 během Svatováclavských slavnos-

tí následně po předání cen ze slosová-
ní vstupenek kolem 17.30 hod.  nebo 
budou uloženy k vyzvednutí na Úřadu 
městyse.
Partneři a sponzoři:

- Nikon s.r.o.
- WIFI sdružení Louňovice pod Bla-
níkem
- SCHKO Blaník
- ČSOP Vlašim
- Rádio Blaník
- Benešovský deník

Dobové pohlednice a fotografie:
- souběžně s výstavou fotografií z foto-
soutěže proběhne v koncertním sále vý-
stava dobových  pohlednic a fotografií,
případně jejich kopií z archivu Václava 
Nerada, Ivana Rozkošného a dalších 
zdrojů. Pohlednice a fotografie budou
vystaveny na stolech pod sklem. 
- dobové pohlednice a fotografie k na-
skenování přijímá Jana Burdová – kroni-
kářka Městyse Louňovice pod Blaníkem 
- burdata@centrum.cz a Václav Nerad 
nerava@seznam.cz.
- kopie dobových pohlednic a fotogra-
fií budou přiloženy ke kronice Městyse
Louňovice pod Blaníkem. 
Vstupné do koncertního sálu 26.9. 2009:
- dobrovolné
Organizační výbor fotosoutěže a vý-
stavy (současně dozor nad fotogra-
fiemi v době výstavy) –  v abecedním 
pořadí příjmení:

- Jana Burdová
- Jana Hesounová
- Martin Klaudys
- Václav Nerad
- Ivan Rozkošný
- Pavel Tulej

UZÁVĚRKA FOTOSOUTĚŽE JE 
31.8. 2009 !
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na poletující sníh za oknem a říkala si , že je to jak v televizi. A potom jí vlezlo do hlavy, jestli je sníh teplý  nebo studený a nebo 
jestli není chladný, kouzelný a jestli každý den není jinak barevný, třeba jako jestli dnes není bílý a zítra jako... (Xénie přestala 
přemýšlet o sněhu), pocítila chlad v kožichu. Rozhlédla se a uviděla pootevřené okénko na zahrádku před domem. Pomyslela si, 
když pootevřu to okénko víc, třeba se mi podaří proniknout na zahradu.  Xénie pootevřela okénko více, tak, aby se tam protáhla. 
Vylezla na parapet. Seskočila dolů na zasněžený trávník. Vzpomněla si na vločky.  Jaké to bylo krásné pocítit něco, co jste chtěli 
pocítit už dávno! V tom na ní  někdo zavolal, písknul. „Kdo to, co to je?“ říkala si v duchu Xénie. Uviděla  za plotem sněhového 
bílého krásného a dlouhosrstého  kocoura. „Jé to jsi ty, ta co vysedává v teplíčku  za oknem, ta co si na nás ani nevzpomene!“ řekl 
kocour. „Jsem Xénie – malá princeznička Xénie“, řekla Xénie namyšleně. „Pcha“, řekl kocour a potichu řekl, „Xénie, kdo tohle 
jméno vymyslel.“ A ušklíbl se. „To bych ráda věděla, jaké jméno dali tobě ty rohožko,“ křičela na něj Xénie! „Já, já se jmenuji 
Valentýn.“ „No to jsem si mohla myslet, taková rohožka se ani jinak jmenovat nemůže!“ křičela na něj Xénie. 

„Dovol mi vyskočit si na vaší střechu,“ řekl Valentýn. Xénie dělala vážnou a nahlas se jakoby  rozmýšlela. „No, no já nevím 
to opravdu nevím to si musíš počkat na mou paničku, ale aby si neřekl tak já ti to jakoby k vánocům svolím.“ Ale kocour za 
plotem nebyl. „Tak ti děkuji Xénie, ale to bys tady mohla být i v létě a dovolovat mi to! Já jsem na vaší střeše doma. Tak pojď 
Xénie za mou na střechu!“ „A jak?“ zeptala se Xénie, „nikde tady nevidím schody!...“ „Ty jsi směšná,“ řekl Valentýn. „Přece 
támhle na ten špalek a pak skočíš na ten květináč od kterého se odrazíš a skočíš na okap a to už jsi na  střeše,“ řekl Valentýn. 
„Na špalek, no to snad zvládnu, ale na květináč mé paničky, ve kterém rostou květiny, to nemůžu!“ říkala si Xénie. „Nevšímej si 
kytek a šup nahoru.“ „Tak jo,“ řekla  Xénie. Xénie vyskočila na špalek, do květináče, ale z květináče na okap nemohla vyskočit. 
„To je tím, že jsi tlustá“ namítl Valentýn. „Nejsem, to ty jsi hubený“ odporovala mu Xénie. „No, to bys ty měla být taky!“ řekl 
Valentýn. „Dej sem ocas já tě teda vytáhnu,“ nabídl se Valentýn. Xénie podala Valentýnovi, ocas a on jí vytáhl, až na okap. „A teď 
pojď ukážu ti můj pelíšek.“ Šli spolu ke komínu a Xénie uviděla ďůlek v komínu. Šli přímo k ďůlku. „Tak tady bydlím,“ chlubil 
se Valentýn. „Tady?“ zeptala se Xénie. „Ano. A teď ti vysvětlím proč zrovna v komíně. Když vy topíte. Kouř je teplý a vychází 
komínem ven pryč. A já bydlím vedle komínu, který se zahřívá kouřem a mě není zima,“ řekl Valentýn. „Ty jsi vzdělaný,“ 
vykřikla Xénie. „Toho by se mohlo využít, mohl bys být třeba vědec!“ „Co? Vědec?“ divil se Valentýn. „Žádný vědec, to jsou 
základní věci!“ Náhle se ozvalo:„Pst, pst, hej!“ „Kdo to je?“ lekla se Xénie. „Nevím,“ řekl Valentýn.

„Hele to je ten rozmazlínek, za oknem jak vždy sedává.“ „Není to ten, ale ta a je to Xénie!“ řekl Valentýn. Valentýn to říkal 
kocourovi, který přicházel, po okapu k nim. „Ale, ale co tady děláš?“ zeptal se Xénie cizí kocour. „Já, já nevím vlastně já,“ 
Xénie vyhrkla. (Nevěděla co mu říct). „Já myslím, že tě někdo volá Xénie,“ řekl Valentýn. „Tvoje panička, jen se jdi podívat jak 
tě volá.“říká cizí kocour. Xénie šla k okapu, ale nikoho neviděla, koukla se níž, ale neudržela se a spadla dolů do zasněženého 
trávníku. Volání a naříkání od Xéniiny paničky pomalu přestávalo.

Xénie si vyskočila na parapet a koukala se přes záclonu, jak si její panička jde lehnout do postele. Xéniina panička si pustila 
televizi a šla si pro čaj. Xénie využila momentu, kdy se panička koukala z okna. Začala mňoukat a škrábat na okno. Panička 
spráskla ruce. A šla Xénii otevřít. „Ach Xénie, ach, ach Xénie, kde ty se bereš venku v mrazu! Já vím, ty sis pootevřela okénko 
a já hloupá ho zavřela,“ řekla panička Xénii. Když spolu seděli u kamen a koukali se na televizi, oznámila panička Xénii, že se 
budou stěhovat do vsi do domku se zahrádkou a sadem a že ten domek, do kterého se budou stěhovat, má také hodně pokojů a 
místností a že Xénii rezervuje jeden pokoj, ale i s balkonem. A že se tam začnou stěhovat hned pozítří. „Tak zítra budem balit 
to nejpotřebnější a ostatní dokoupím i do Xéniního pokojíčku později, pomyslela si Xéniina panička. Xénie byla šťastná, že 
bude mít volný přístup ven. Xénie dostala pokojíček i s postelí, hračky, balkon a dokonce si chce Xéniinky panička pořídit 
dlouhosrstého a bílého kocoura. Kdo ví jestli to nebude Valentýn?!

Poděkování Hance Vosátkové a paní učitelce za pomoc při přepisu pohádky.
autor textu a kresby: Josefa Hrabáková, 5. r.

Školní píseň
(Melodie píseň Okoř)
Do školy je cesta jako žádná ze sta,
roubená je škarpama. 
Když jdu po ní v létě, samotná na světě,
sotva pletu fajfkama. 
Na konci té cesty zdlouhavé, 
stojí škola jako hrad. 
Tam zapadli žáci, takoví chudáci,
začli si pak povídat. 
Ve škole základní jsou žáci výborní, 
ředitelka šla už pracovat. 
Ta mívá ve zvyku,

Školní družina
Jednoho krásného dne jsme se vydali 

se školní družinou hrát hru po Louňovi-
cích. Dostali jsme od paní vychovatelky 

papírovat v kanclíku,
ve třídě pak učit matiku. 
Od těch dob co jsou tam žáčkové,
nesmí z školy pryč.
A tak dole v kanclíku pije kávu z kotlíku,
žáci se s ní chodí radívat!

autoři: Jarmila Klaudysová, Josefa 
Hrabáková, Hana Vosátková, Vojtěch 

Jonák, Jan Bendl.
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V letošním roce oslaví naše obec, 
Louňovice pod Blaníkem, 860 let od svého založení
Jak se tehdy vše událo a jak vlastně Louňovice byly založeny a jak ke svého svému jménu přišly.
Psal se rok 1149. V té době Gotšalk, první opat želivský řádu premonstrátského, chtěl míti vedle mužského kláštera i ženský 

klášter pro premonstrátské řeholnice.
Vyslal bratra Jindřicha, aby našel vhodné místo pro klášter řeholnic. Tomu se zalíbilo údolí mezi oběma Blaníky. Koupil zde 

kus lesní pustiny a založil zde panenský klášter v lůně Blaníků.
Tak osada, která kolem kláštera vznikla dostala jméno Lunovice, Lounovice, Lúňovice až nakonec Louňovice.
Byla to osada rolníků, hrnčířů a jiných řemeslníků.
Do nového kláštera byly uvedeny jeptišky z Dunnevaldu. Jejich proboštem se stal kněz Petr.
Pro něho bylo postaveno obydlí, proboštví louňovické, opodál kláštera.
Je to jižní křídlo nynějšího zámku. V západní části byla kaple.
Přede dveřmi kláštera louňovického byl postaven kostel, svatému Václavu zasvěcený. Na jeho místě dnes stojí chrám Nane-

bevzetí Panny Marie.
Klášter samotný byl rozsáhlý. Kromě obydlí jeptišek měl hospodářské budovy, zahradu, sklepy, sklady a vše, co bylo potřeba 

k zajištění chodu kláštera. Jeho pozemky byly v místech dneš-
ní části obce, která se nazývá Lhota. Od kostela až k rybníku 
(obě strany).

Klášter louňovický byl i bohatý. Během času mezi řehol-
nice vstoupily dcery okolních pánů a šlechticů, samozřejmě se 
značným věnem a tím klášter získal mnoho statků i obcí.

Kolem roku 1400 mu náležely vsi, Domašín, Znosim, Mi-
lovanice, Želichov, Hrzín, Skrýšov, Ratměřice, Libouň, Laby, 
Předbořice, Hrajovice, Rejkovice, Karhule, Lhota, Křížov, 
Pravonín, Částrovice, Čáslavsko a řada obcí z okolí Pelhři-
mov, Vlastiboře, Klenovic a Soběslavi.

V tichosti a odloučenosti od světského života žily jeptišky 
v klášteře louňovickém po 270 let.

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ V LOUŇOVICÍCH
31.3. proběhl v ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem zápis do mateřské školy. 

Do školky se tento rok přihlásilo 13 dětí. Protože počet dětí převyšuje počet 
dětí odcházejících a  nebylo by možné uspokojit zájem všech rodičů o umístění 
jejich dětí, rozhodla jsem se projednat  s Úřadem městyse otevření druhé třídy 
MŠ. Věřím, že náklady na otevření druhé třídy Úřad městyse podpoří, neboť má 
zájem o rozvoj školy v obci. V minulosti již MŠ jako dvoutřídní existovala, není 
tedy problém, abychom tyto prostory obnovili. 

Protože nás čeká hodně práce na úpravě prostor i okolí školy, chtěla bych tou-
to cestou požádat všechny, kdo školu, tělocvičnu jakýmkoliv způsobem využí-
vají, aby sledovali brigády, které budou vypsány na stránkách naší školy a přišli 
nám pomoci jak s úklidem, tak s obnovou třídy. Pokud se mezi čtenáři najdou 
sponzoři, kteří nám přispějí na konkrétní vybavení, které také bude uvedeno na 
stránkách školy, budeme jim velmi vděčni. Jen namátkou budu jmenovat někte-
ré velmi důležité práce: Obnova oplocení okolo celého areálu, vyklizení školy 
od nefunkčního nábytku, nebezpečného odpadu a železného šrotu, pomoc s od-
prodejem drobného nábytku, odvoz starého písku z pískoviště a zaplachtování 
pískoviště, drobné truhlářské práce při vzniku nové třídy, natěračské a malířské 
práce,… 

Děkuji za váš zájem a věřím, že dopřejete dětem i sobě  lepší prostředí.  
Mgr. Kočová 

deset obálek s úkoly, které jsme měli 
postupně na určených místech otevírat 
a postupně plnit. Úkoly byly zajímavé 
a zábavné. Nejprve jsme se s kamarády 
svázali k sobě rukama, takto jsme šli až 
ke kostelu, cestou jsme si zapívali pís-
ničku o rybách. Jedním z dalších úkolů 
bylo rozvázat si ruce, ale svázat si nohy. 
To byla mela. Chůze nám moc nešla. 
Jedním z posledních úkolů bylo složit 
báseň na to, co jsme právě prožili. 

Ručičky svázaný,
nožičky bolavý,
zpívali jsme písničku,
složili jsme básničku.

(autoři: J. Harbáková, H. Vosátková, 
O. Pikal, J. Bendl, J. Papež)

Po návratu ke škole, nás čekal po-
slední úkol ze všech. Najít si odměnu 
za splnění všech úkolů ve hře. Odměnu 
jsme hledali docela dlouho, ale nakonec 
jsme ji našli.

žáci školní družiny, paní vychovatelka
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V den sv. Jiří, 24. dubna 1420 přepadli Táboři klášter a tento klášter vypálili a rozbořili.
Rozprchlé jeptišky se do něho nevrátily a na jeho místě lidé začali stavět svá obydlí.
 Až do roku 1547 bylo zboží louňovické v držení města Tábora.
V roce 1547 bylo toto zboží zkonfiskováno a postoupeno Janovi z Pernštejna. Ten

o rok později prodal Louňovice Kryštofu Skuhrovskému ze Skuhrova. Ten v roce 1566 
předal svému synovi Oldřichovi statek Louňovice a k němu patřící osady: Křížov, Bej-
kovice, Rejkovice, Karhule, Hrajovice, Libouň a Světlá.

Oldřich Skuhrovský se Skuhrova byl roku 1594 zavražděn a tak Louňovice dědí 
jeho syn Oldřich Slezima Karel Skuhrovský ze Skuhrova. Byl velmi schopný, zastával 
důležité úřady království českého.

Byl horlivým vyznavačem protestanského náboženství, ale později byl stejně horlivým katolíkem. Zemřel v roce 1652 jako 
poslední staroslavný rytíř Skuhrovský a nechal se pochovat před dveře louňovského kostela.

Jeho dcera se provdala za Karla Adama Lva z Říčan a ten 
spravoval statek louňovický plných 20. let (1652 – 1672).

Nechal přestavět kostel a postavit faru s třídou pro kantora, 
a zajistil faráře i kantora slušným výživným. Zvelebil zámek 
– přistavěl další křídla, která spojil v pravidelný čtyřhran a do 
každého rohu nechal postavit věž. Ty byly později sníženy, ale 
dnes jsou opět obnoveny.

Karel Adam Lev z Říčan zemřel roku 1672 a odkázal svůj 
majetek pražskému arcibiskupství.

Časem se z osady okolo bývalého kláštera stalo městečko 
a také roku 1783 získalo výsady. Kromě zámku a poplužního 
dvora byla postavena vinopalna a lihovar, obydlí vrchnosten-
ského zahradníka, pivovar, nový sklep k pivovaru, ke statku 
nové stodoly, špýchar na obilí, kovárna a mlýn. Mlýn v roce 

1834 vyhořel, ale postavil se nový a v tu dobu se začal stavět most přes Blanici. Roku 1825 byla přestavěna škola. V roce 1848 
bylo zrušeno poddanství.

V tu dobu bylo v Louňovicích 116 čísel a 789 obyvatel.
Louňovice se brzy staly městysem: přibyl poštovní úřad, četnická stanice, 

Sbor dobrovolných hasičů, okrašlovací spolek a Ústřední Matice školská. To už 
je začátek 20. století. Obec má 120 čísel a 906 obyvatel.

Jsou zde 3 hostince, 3 pekaři, 4 kupci, 3 řezníci, 1 mlynář, 15 obuvníků, 1 
koželuh, 5 krejčí, 2 kožešníci, 1 zámečník, 2 kováři, 1 sedlář, 3 truhláři, 2 koláři, 
1 bednář, 1 soustružník, 3 zedníci, 2 kameníci, 1 provazník, 1 sládek a 1 hrnčíř.

Další život louňovských poznamenala 1. světová válka, pak období první re-
publiky, okupace a 2. světová válka. Nebyla lehká ani další léta, ale to již mnozí 
znáte z vlastních zážitků, nebo z vyprávění starších občanů.

Jak čas plynul, mnohé se změnilo. Něco zaniklo a jiné se vybudovalo. Ale ty 
hlavní budovy nám zůstaly zachovalé a jsou krásné. Važme si jich a opatrujme je pro další generace.

Na začátku jsem připomněla, že od založení Louňovic uplynulo 860 let. Naše obec chystá k tomuto výročí setkání rodáků a 
přátel. K tomu, aby naše Louňovice byly hezké ale je potřeba, aby každý přiložil ruku k dílu. Ať se můžeme pochlubit až se k 
nám sjedou rodáci a naši přá Hana Dittrichová

Vážení spoluobčané, 
vzhledem k připravovanému srazu rodáků u příležitosti 860. výročí založení Louňovic pod Blaníkem, se na Vás obracíme 

s prosbou o pomoc. Součástí tohoto zpravodaje je list s pozvánkami na tyto oslavy. Prosíme vás o jejich předání všem Vašim 
příbuzným, známým a přátelům, kteří se v Louňovicích pod Blaníkem narodili, žili zde nebo k nim mají blízký vztah.  Spolé-
háme na Vás, že nám tímto způsobem pomůžete oslovit a upozornit na tuto akci všechny, o nichž víte, že by rádi navštívili svou 
rodnou obec a setkali se se svými přáteli, spolužáky či sousedy. Toto pozvání samozřejmě platí také pro Vás, ať už jste rodáci, 
obyvatelé nebo přátelé Louňovic pod Blaníkem. V případě potřeby budou pozvánky během měsíce k dispozici také na úřadu 
městyse a v elektronické podobě ke stažení na webových stránkách Louňovic pod Blaníkem. 

Děkujeme Vám za spolupráci a pomoc,  Městys Louňovice pod Blaníkem



www.lounovicepodblanikem.cz

Louňovický zpravodaj  leden - březen 2009

CHKO BLANÍK

CHKO Blaník má nové logo
Do roku 2009 vstoupila Chráněná krajinná oblast Blaník 

s novým logem. Logo CHKO Blaník zobrazuje typickou silu-
etu Velkého Blaníku s rozhlednou.

Původní logo CHKO Blaník vzniklo při přípravě návrhu 
na vyhlášení CHKO Blaník kolem roku 1980. Na logu byla 
zobrazena silueta Velkého Blaníku s rozhlednou, kterou  do-
plňoval symbol bukvice v pravém dolním rohu – připomínka 
blanických „pralesů“. Logo mělo kromě černobílé i verzi ba-
revnou – červeno-modro-zelenou.

V roce 2008 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR při-
stoupila k zadání tvorby nového loga CHKO Blaník (a dalších 
CHKO). Logo ve staré podobě totiž neodpovídalo současným 
grafickým normám, také kombinace barev nebyla volena příliš
vhodně. 

Výsledkem práce grafika je nové logo CHKO Blaník. Logo
je jednodušší (byl vypuštěn symbol bukvice), barvy jsou upra-
veny a logo celkově odpovídá současným typografickým po-
žadavkům. I nové logo je zpracováno ve dvou variantách - ba-
revné a černobílé.

Logo CHKO Blaník představuje symbol území chráněné 
krajinné oblasti, nikoli instituce zajišťující zde státní správu 
ochrany přírody - Správy CHKO Blaník. Použití loga je tedy 
možné i na tiskovinách a materiálech jiných subjektů. Zájem-
cům o použití loga na tiskovinách, propagačních materiálech 
nebo regionálních výrobcích doporučujeme kontaktovat Sprá-
vu CHKO Blaník (tel. 317852654), kde obdrží informace tý-
kající se ochranné zóny loga, doporučeného typu doprovodné-
ho písma a další informace o podmínkách použití.

Vypravili jsme se za sovami na Blaník
Únor a březen jsou hlavní měsíce sovího toku, a proto 

v pátek 20. března uspořádali pracovníci Správy CHKO Bla-
ník vycházku „Za sovím houkáním na Blaník“. I přesto, že 
se v posledních dnech výrazně ochladilo, sešli jsme se v 18 
hodin na náměstí v Louňovicích pod Blaníkem a nejprve jsme 
se v budově Správy seznámili se sovami, které u nás žijí. Pro-
mítání obrázků sov krátkými informacemi a pouštěním nahrá-

Sad za řekou „prokoukl“
Sad za řekou Blanicí, jasně viditelný mezi poli u Hrabrně, 

připomínal do letošní zimy spíše neprostupnou masu křoví. 
V březnu jsme ovšem mohli ze sadu zaslechnout zvuky 
motorové pily a křovinořezu, současně sadem začalo prosvítat 
jarní slunce.

Práce v sadu prováděli pracovníci ČSOP Vlašim. Ze sadu 
o rozloze 0,5 ha byly odstraněny nálety růže šípkové,  trnky a 
současně byly vyřezány rozlámané části stromů, které hrozily 
pádem. Drobné větve a odřezky byly odstraněny, silné větve 
a kmeny byly po srovnání ponechány na místě Městysu 
Louňovice pod Blaníkem k dalšímu zpracování.

Realizaci a financování akce zprostředkovala Správa
CHKO Blaník po dohodě s majitelem pozemku – Městysem 
Louňovice pod Blaníkem. Správa CHKO Blaník využívá 
k financování těchto akcí Program péče o krajinu Ministerstva
životního prostředí.  

Typ starého vysokokmenného sadu je vidět v naší krajině 
již jen vzácně a vysokokmeny starých ovocných stromů 
poskytují útočiště hmyzu, ptákům i drobné zvěři.

Nezapomeňte se proto při jarní procházce do sadu podívat. 
Návštěvu vám zpříjemní nejen jarní zpěv ptactva, ale i pěkný 
pohled na Louňovice pod Blaníkem. 

vek sovích hlasů doprovodil Ing. Jiří Pokorný. Téměř všichni 
účastníci byli překvapeni, že soví hlas ne vždy zní jako houká-
ní. Například skřeky sovy pálené byly dost strašidelné. Po této 
prezentaci jsme se již přesunuli na parkoviště pod Velkým Bla-
níkem, odkud jsme pokračovali dále pod vrchol Velkého Bla-
níku. Během cesty jsme naslouchali hlasům noci, sovy jsme 
se pokusili přimět k aktivitě zvukovou nahrávkou. Měli jsme 
štěstí, i přes nepřízeň počasí se nám podařilo během relativně 
krátké doby slyšet tři soví druhy, nejběžnějšího puštíka obec-
ného, kalouse ušatého a vzácnější lesní sovičku sýce rousného. 
To se nepoštěstí vždy, zejména houkání sýce bylo příjemným 
překvapením, a tak si návštěvníci mohli odnést pěkné zážitky 
z předjarní noci.

Promítání v budově Správy CHKO
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Sad zbavený náletů.

Vycházka po naučné stezce 
na Velký Blaník

Správa Chráněné krajinné oblasti Blaník a Český svaz 
ochránců přírody Vlašim zvou všechny milovníky přírody na 
vycházku po naučné stezce na Velký Blaník. Vycházka začíná 
v 9.30 hod. na výchozím místě naučné stezky „S rytířem na 
Blaník“ u parkoviště u Louňovic pod Blaníkem. Trasa vycház-
ky povede po naučné stezce přes vrchol Velkého Blaníku, kde 
bude časový prostor pro výstup na rozhlednu, a dále přes Holý 
vrch a údolí Brodce ke geologické expozici u parkoviště u 
Krasovic. Předpokládané ukončení vycházky je ve 13.30 hod.

Vycházku bude doprovázet komentář pracovníka Správy 
CHKO Blaník. Účast na vycházce je zdarma. Na výchozím 
místě naučné stezky u parkoviště bude současně umístěn od 
9.00 do 13.00 hod. informační „stánek“ s materiály o regio-
nu, ekologicky šetrném chování a ekologicky šetrných výrob-
cích.

Účastníci vycházky v roce 2008 u panelu věnovanému 
geologii Velkého Blaníku - Foto a text: Martin Klaudys 

Historie louňovické pošty
k 140. výročí jejího vzniku
Za Rakouska-Uherska na počátku CK pošty byly poštovní 

zásilky pro náš kraj přiváženy dostavníkem, který jezdil přes 
Vlašim z Prahy do Vídně. Poštovní vůz byl tažen koňmi a 
osvětlen byl lucernou. Na vysokém kozlíku seděl kočí v unifor-
mě, zvaný „postilion“ a dle potřeby troubil na trubku. Ve voze 
převážel bedny, krabice a pytel listovních zásilek. Kromě toho 
přepravoval i cestující.

Tehdejší poštovní vůz vystihuje obrázek Mikoláše Alše 
„Jede, jede poštovský panáček...“

Pošta se třídila ve Vlašimi a pro Louňovice a okolí pro ni 
chodil 3krát týdně František Vyskočil z čp. 104. Tento vysloužilý 
dragoun za 20 let vojenské služby dostal za odměnu trafiku,
roznášel poštu a byl obecním policajtem. Za doručení psaní 
dostával odměnu 1 – 2 krejcary.

Poštovní úřad přímo v Louňovicích byl zřízen ještě za Ra-
kouska mezi prvními v okrese 7.dubna 1869. poštovní zásilky 
k nám z Vlašimi přivážel vůz tažený koňmi.

Prvním a dlouholetým poštmistrem byl Jan Kvasnička, na-
rozen roku 1833, kupec.

První pošta byla v jeho domě čp. 110 v Rozmarinské ulici – 
nynější Vlašimské, bydlel tu s rodinou a měli zároveň obchod.

Nad vchodem byl rakouský znak s dvojjazyčným nápisem:
CK Poštovní úřad
KK Postamt
Pošta v čp. 110 byla téměř 40 let – do r. 1908.
První louňovický poštmistr zemřel 10.12. 1908. místo jeho 

posledního odpočinku označuje jen černý pomník opřený o ka-
mennou zeď v severozápadním rohu hřbitova, pod lipou, s pís-
mem dnes téměř nečitelným, opuštěný hrob, léty sešlapaný.

Další místo pošty je v čp. 128 poslední chaloupce pokrýva-
če K. Veselky (nyní Volků) při cestě do Načeradce. Následují 
léta 1. světové války, poštmistrem je pan Ketner, který bydlí v 
zámku. 

Pro vzdálenost a nevýhodnou polohu stěhuje poštu obecní 
úřad v r. 1925 na místo bližší a bezpečnější, do čp. 95 bývalé 
vinopalny v Táborské ulici. Majitelem je Josef Herink, bývalý 
arcibiskupský bednář, vodák, porybný, který zde bydlí. Budovu 
odkoupil při parcelaci jako výsluhu ze celoživotní službu.

Zde má poštovní úřad jednu místnost s vlastním vchodem, 
bez příslušenství, bez vody, zdi kamenné, 1 metr široké. V 
chodbičce je telefonní hovorna. Poštovní a telegrafní úřad tu 
sídlil 67 roků. Po celá léta platila obec smluvený roční nájem 
jen 489,- Kč.

Od roku 1930 tu byl poštmistrem Jan Dražďák narozen roku 
1894 v Divišově. V roce 1939 musí poštu opustit, protože jako 
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bývalý ruský legionář není pro německé okupanty spolehlivý. 
Po válce se do Louňovic vrací a pokračuje v započaté práci na 
poště i v psaní obecní kroniky. S rodinou bydlí na Malé Straně 
v čp. 58. Působil zde 17 let, do roku 1953, kdy odchází do rod-
ného Divišova, kde v roce 1964 zemřel.

V letech 1954 – 1968 je poštmistrem Josef Herink narozen 
roku 1908 v Louňovicích čp. 95, kde bydlí s rodinou a se svými 
rodiči a zde je i pošta. Nejdříve tu byl listonošem, pak 14 roků 
poštmistrem, zároveň kronikářem a knihovníkem.

Jaroslav Veselý narozen v roce 1927 v Louňovicích stává 
se vedoucím naší pošty 12.1. 1968. za jeho působení došlo 
k modernizaci úřadovny. Starý nábytek vyměněn, nová okna 
opatřena bezpečnostními mřížemi. V roce 1976 zavedena úpl-
ná telefonní automatizace, na které bylo zapojeno již 54 účast-
níků. Veškerou práci vykonával s přesností jemu vlastní a tak i 
na den přesně odchází 8. března 1987 po 19. letém působení 
do důchodu, aby se mohl věnovat své zahradě u rodinného 
domku ve Fortně.

Na přechodnou dobu pěti let se stává vedoucí pošty Jana 
Blažková, která dojíždí z Vlašimi. V roce 1992 odchází na 
Okresní správu pošt do Benešova.

Dnem 1. září 1992 je do funkce poštmistra jmenována Věra 
Vostřáková, bydlí v Louňovicích a řídí poštu dodnes.

1992 se pošta stěhuje do nových již moderně zařízených 
místností, do přístavby domu čp.45 v ulici Jana Žižky. Byla po-
řízena sdruženými financemi Obecního úřadu a České pošty.
V roce 1999 byla pošta vybavena počítačem a zaveden auto-
matizovaný provoz.

Změna nastala i v novém motorizovaném doručování poš-
tovních zásilek a to osobním autem modré barvy, s logem Čes-
ké pošty, značky FELICIA,  se kterou 2 doručovatelky zajišťují 
službu po celém obvodě. Denně tak doručí poštu včetně balíč-
ků do 25 obcí a ujedou  110 km. 

Pouze Louňovice, jako samostatný obvod, obchází doru-
čovatelka.

Letos, v roce 140. výročí založení pošty v našem městečku, 
byla v úřadovně instalována nová bezpečnostní prosklená pře-
pážka a místnosti vymalovány, vše hradily České pošty.

Do dalšího výročí přejeme naší poště, jejím zaměstnancům 
i zákazníkům hodně zdraví a zdaru.                             J. Holá

                                                            

Poštovní úřad CK Postamt od roku 1869 v Rozmarínské 
ulici číslo 110

Louňovice a blízké okolí na starých pohlednicích
Stejně jako dnes i před léty bývali lidé omylní a tak se na světlo světa dostalo několik překlepů či nedopatření též na obrazo-

vých stranách starých pohlednic a dopisnic.
První dopisnice prošla poštou již v roce 1906. Krom jiného zobrazuje i starou odkrytou rozhlednu postavenou v roce 1895 

ještě než jí nahradila rozhledna druhá, která byla zkolaudovaná v roce 1915. I tuto druhou téměř identickou rozhlednu nakonec 
nahradila v roce 1941 zkolaudovaná rozhledna krytá, jež se dochovala dodnes. Povšimněte si chybného popisku „Rozhledna na 
Malém Blaníku“. Tato dopisnice byla záhy vydaná již s opraveným popiskem „Rozhledna na Velkém Blaníku“. Dopisnice byla 
vydána též v kolorované podobě. Zároveň byly vydány dopisnice s obměněným levým dolním výřezem, kde vilu Blaník nahradil 
obrázek zříceniny kaple na Malém Blaníku. I tato dopisnice byla vydaná v  černobílém i kolorovaném provedení.

V roce 1905 se nedopatřením ke dvěma záběrům dostal popi-
sek „Město s rozhledny (na Blaníku)“. Dnes chybnou předložku 
zřejmě tehdejší pravopis povoloval, ale chybou je, že ani jeden 
otištěný obrázek nemohl být pořízen z rozhledny. Dopisnici vy-
dal Velímův umělecký ústav v Praze.

Neméně zajímavý je chybný popisek u pohlednice vydané po 
roce 1905 nákladem A. Zachara ve Vlašimi. Špýchar vystavěný 
krátce po roce 1600 si rozhodně nemohl prohlédnout žádný člo-
věk z doby husitské.

Další dopisnice  vydaná po roce 1910, zobrazující vilu rodiny 
Rodových, nese popisek „Vila Bláník“. Na pohlednicích z toho-
to období se často setkáváme se slovy (například Vlaším, pivo-
vár,...) dnes zkracovanými. Odesílatel této pohlednice ve sdělení 
píše slovo Blaník. Je možné, že čeština té doby připouštěla obě 
verze těchto slov ... Pohlednice č. 1
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Poslední pohlednice ale rozhodně nese popisek, ve kterém tiskovou chybou zmizel háček nad „N“. Tato pohlednice vydaná 
kolem roku 1930 se též dochovala i s popiskem správně uvedeným. Dokonce eviduji i jinou pohlednici s tímto popiskem, která 
opět byla vydána se správným popiskem i chybou v popisku.   Václav Nerad

Pohlednice č. 2

Pohlednice č. 3

Pohlednice č. 5

Pohlednice č. 4

Zimní období bývá u nás v Luňovicích ve znamení 
klidu a malátné ospalosti. Probudit Louňovice ze zimního 
spánku a pořádně to v zámku rozjet přijely kapely CHO-
COLATE JESUS, BEER SOCIETY, 4SINGS 

Podblanická zimnice dostála svému jménu jak je pa-
trné i ze snímku zpěvačky v zimníku. Ale to byl pouze 
začátek. Roková muzika dokázala účastníky rozpálit. Byl 
to pěkný večer tvrdé ale příjemné muziky. 

Foto a text J. Herkloc

Podblanická zimnice
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HASIČSKÝ PLES
Jako každý rok jsme také pořádali hasičský ples. Letos se 

ples konal 17.1. 2009 v sále místního zámku. K tanci a posle-
chu hrála opět hudební skupina SCARLETT. Ples byl netra-
dičně zahájen slavnostním předtančením, kdy nám mladý ta-
neční pár ukázal několik latinskoamerických tanců. V půlnoci 
přišlo na řadu losování tomboly. Mezi hlavní ceny patřil DVD 
přehrávač, mikrovlnná trouba, reprobedny, bruska a mnoho 
dalších cen. Na závěr jsme vylosovali výherce ze slosovatel-
ných vstupenek – hlavní cenou bylo živé sele. Hosté se bavili 
tradičně do ranních hodin.                           Monika Kahounová

Od decentní k uvolněné zábavě.



www.lounovicepodblanikem.cz

    leden - březen 2009Louňovický zpravodaj

strana 18SOKOLSKÝ PLES

SOKOLSKÝ PLES
V sobotu 14.2. 2009 jsme již tradičně pořádali „Fotbalový 

ples“ v sále místního zámku. K tanci a poslechu hrála skupina 
„Minor“. Ples byl hojně navštíven. V půlnoci proběhlo tradič-
ní losování tomboly. Každý, kdo si zakoupil tombolu, mohl 
okamžitě zjistit, zda vyhrává či nikoliv. Losovalo se pouze 20 
hlavních cen. Ples pokračoval do pozdních ranních hodin. 

Monika Kahounová. Foto: J. Herkloc

Starosta sokola je s průběhem plesu spokojen.

Krize, nekrize,  jahody do šampusu patří.

Tombola byla skutečně hodnotná.

Mladí se bavili královsky.

Tančilo se s opravdovým nasazením.

Skupina Minor. 
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Dětský maškarní rej
V sobotu 14.3. 2009 jsme uspořádali v sále místního zámku již čtvrtý 

ročník „Dětského maškarního reje“. Tato akce byla určena především dětem. 
Pro děti byly kromě soutěže o nejhezčí masku připraveny také doprovodné 
soutěže a hodnotná tombola. Celým programem děti doprovázeli klauni a 
pohádkové postavy, které poté vyhlásili vítěze v soutěži „Nesympatičtější 
maska“.                                                         Monika Kahounová. Foto: J. Herkloc

1. místo: Kytička - 2. místo: Víla Amálka - 3. místo Karkulka
nejsympatičtější maska: Motýlek 

Děvčata se dětem příkladně věnovala.
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Maškarní rej pro dospělé
Večerní maškarní rej byl určen dospělým maskám. K tanci 

a poslechu hrála zatím pro většinu z nás neznámá hudební ka-
pela „Sklepmistři“. Nálada byla výborná, všichni se celý večer 
bavili.Vyvrcholením pro všechny masky bylo vyhlášení sou-
těže „O nejlepší masku“, kterou vybírali barmani a hudební 
kapela. A neměli lehkou práci. Bylo vidět, že přípravě masky 
byla věnována velká pozornost a smysl pro detail, takže ko-
nečný výsledek stál skutečně za to. Posuďte sami z fotografic-
ké mini reportáže.  Monika Kahounová. Foto: J. Herkloc, P. Hradecký

1. místo: ŠMOULOVÉ

2. místo: UKLÍZEČKA

3. místo: JEPTIŠKY

strana 20MAŠKARNÍ REJ
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SDH Louňovice 
pod Blaníkem

V prosinci 2008 proběhla valná 
hromada SDH Louňovice. Poprvé 
jsme se sešli v nově přistavěné míst-
nosti v hasičárně. Na této valné hro-
madě došlo k významným změnám 
ve výboru SDH. Ta největší se týkala 
změny na postech starosty a mís-
tostarosta SDH. Novým starostou se 
stal dosavadní místostarosta Josef 
Jelínek a do té doby starosta  Jaro-
slav Kudlík převzal pozici místosta-
rosty našeho sboru. Další změnou 
bylo složení revizní komise, která se 
rozšířila o dva členy, a to Lenku Ti-
chou a Václava Fejtka.    

Monika Kahounová

POVINNÉ RUČENÍ 
s SDH Louňovice pod Blaníkem

Chystáte se pojistit osobní nebo 
nákladní motorové vozidlo? Případně 
motocykl? Zkuste to s naším sborem 
dobrovolných hasičů. Budete mít velmi 
zajímavou cenu!!!

Kdo je registrován jako hasič – má 
další slevu 10%. V případě, že jste ZTP 
– též máte slevu 10%.

V čem je kouzlo, že pomůžete právě 
našemu hasičskému sboru?

7% z vaší zaplacené roční částky 
bude připsáno na náš účet. Jak se prak-
ticky pojistit? Zastavte se v kanceláři ha-
sičské pojišťovny ve Vlašimi (ul. Lidická 
774. telefon: 317 844 435 nebo: 603 209 
592 ). Zde při uzavírání smlouvy nahlas-
te, že vás doporučuje Sbor dobrovolných 
hasičů Louňovice pod Blaníkem. Je 
vhodné si poznamenat toto číslo: 60019. 
Je to registrační číslo našeho sboru. Ho-
tovost, která nám díky vám připluje na 
účet využijeme na obnovu techniky a 
výstroje!!!!

Mrkněte se doma na vaše pojistné 
smlouvy a uvidíte, že naše cena je velmi 
zajímavá!! Předem se těšíme na spolu-
práci a podporu!!!!

Více informací a ceník na webových 
stránkách městyse v sekci HASIČI, pří-
padně u členů výkonného výboru SDH.

Za SDH Mgr. Pavel Tulej
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Hasičská školení 
V průběhu měsíce února a března se členové JPO Lou-

ňovice pod Blaníkem ve složení Pospíšil J., Jelínek J., Staněk 
M. a Veselý J. zúčastnili na základně HZS Benešov školení na 
obsluhu a manipulaci s přenosnou motorovou řetězovou a roz-
brušovací pilou pod vedením instruktora z HZS Benešov Kirch-
nera P. Toto školení se skládalo ze dvou částí, první, teoretická 
se zaměřením na bezpečnostní pokyny, teoretické parametry 
a kritéria při práci 
se samotnou mo-
torovou pilou a na 
bezpečnost práce. 
Druhá část byla za-
měřena na praktické 
využití v praxi, které 
proběhlo v lese v ka-
tastru obce Václavi-
ce, kde členové JPO 
praktikovali získané 
vědomosti.

Ve dnech 21.3.-
22.3. 2009 proběhlo 
v rekreačním zařízení Jizbice další školení družstev sborů dob-
rovolných hasičů, které jsou dislokovány do jednotek požární 
ochrany (JPO), se specializací: velitel družstva, strojník a nosi-
tel dýchací techniky. Za JPO Louňovice pod Blaníkem se tohoto 
školení zúčastnili: Pospíšil J., Maršíček F., Staněk M. a Veselý J. 
Výše uvedení členové JPO absolvovali školení na pozici stroj-
ník. Opět se jednalo nejdříve o teoretickou část školení, a poté 
následné vyzkoušení si v praxi, které probíhalo převážně v te-
rénu, např. dálková doprava vody, bezpečná a taktická mani-
pulace z hadicemi a savicemi dle platných právních norem, 
údržba a běžné opravy techniky, signalizace na místě zásahu 
bez použití elektronické komunikační technologie atd. 

Monika Kahounová 

Co plánujeme:
• 2.5. 2009 – účast všech družstev „A“, „B“ i žen na okrskovém 
kole v Načeradci
• 6.6. 2009 – Okresní kolo mužů v hasičském sportu ve Vlašimi 
na stadioně Na Lukách
• 7.6. 2009 – Okresní kolo žen  v hasičském sportu ve Vlašimi na 
stadioně Na Lukách
• 20. – 21.6. 2009  - Krajské kolo v požárním sportu v Nymbur-
ce a následný postup na republikové kolo
• V letošním roce se opět bude organizovat Benešovská liga 
v požárním sportu. Tohoto prvního ročníku (v loňském roce se 
jednalo pouze o zkušební nultý ročník) se náš sbor bude účast-
nit jako organizátor, a to především díky účasti Václava Fejtka 
na zasedáních rady BN ligy ve Vlašimi a v Bystřici, kde se mu 
podařilo přesvědčit zakladatele ligy, aby se náš sbor mohl do 
soutěže zapojit. 

Termíny soutěží jsou následující:
• 27.6. Jiřetice, 
• 8.8. Načeradec, 
• 22.8. Zdislavice, 
• 5.9. Bystřice, 
• 26.9. Všechlapy
• 3.10. Louňovice p. Bl., kde také dojde ke slavnostnímu 
ukončení a vyhlášení vítězů BN ligy.

Co je nového?
Představujeme vám nového pomocníka ÚM. Rieder s 

náhonem 4 x 4 dokáže nejen sekat trávu na několik způso-
bů, ale v zimních měsících prohrnovat a posypávat chodní-
ky. Po dokoupení kartáčů i uklízet. Takovýto stroj na ÚM 
citelně chyběl.
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Fotbalový klub Louňovice pod Blaníkem
Příprava na jarní část sezóny začala v sobotu 3. ledna 2009. Po konci podzimní části sezóny od-

stoupil z pozice hlavního trenéra p. Jiří Malý, který se rozhodl stát fotbalovým rozhodčím. TJ Sokol 
mu přeje mnoho úspěchů a málo rozčilených fanoušků. Úvodní trénink vedl proto V. Borkovec s M. 
Vosátkou. Leden strávil tým nabíráním kondice, a to jak v místní tělocvičně, tak i výběhy v okolí Lou-
ňovic. Vedení klubu zatím vedlo jednání s několika trenéry. Nakonec se novým hlavním trenérem „A“ 
týmu stal p. Stojan Pavel, který od prvních okamžiků začal s týmem pracovat. Bohužel byl ale únor 
nabitým měsícem a polovina hráčů se nevyskytovala přes týden v Louňovicích, což bylo to pro nového 
kouče složitější, ale i přes velmi malé množství času stráveného s týmem je vidět velký posun ve hře „A“ týmu. FK a TJ Sokol 
Louňovice přejí novému trenérovi hodně sportovních úspěchů v jarní části sezóny a málo starostí.

V únoru se tým Louňovic účastnil zimního fotbalového turnaje ve Vlašimi. Tento turnaj posloužil novému trenéru k poznání 
týmu a možnosti vybrat tu ideální soupisku „A“ týmu pro jarní část sezóny. Turnaj se odehrál na umělém povrchu. Protivníky 
nám byly týmy Pravonín, Ostředek a Kácov. Nakonec jsme obsadili poslední čtvrté místo, ale ani s jedním soupeřem jsme „ne-
vyhořeli“. 

Začátek zimní přípravy 3.1. 2009. 

Dne 21.3. 09 proběhla v areálu hřiště brigáda. 
Hlavním naším úkolem bylo připravit hřiště a okolí 
na jarní část sezóny. Natíraly se brankové konstrukce, 
opravila odpadní jímka, zabetonovaly se nové spodky 
lavic na tribuně, připravily kabiny a zkulturnil pro-
stor tribuny.             Všem zúčastněným děkujeme!!!

Monča, Bendys, Feliny, Jonáš při dělání nových 
sedaček na tribunu.

Poděkování
Již druhé volební období zastávám funkci předsedy revizní 

komise Okresního výboru svazu stolního tenisu Benešov.
Za tuto dobu se řešilo mnoho nedostatků v otázkách dis-

ciplinárních, technických a hospodaření svazu. V posledních 
letech se opakovaně řešil jeden z největších problémů a to 
byla herna v Louňovicích, kde teplota zdaleka nedosahovala 
předepsaných 10°C na síťce. Oddíly si stěžovaly na neregulér-
ní podmínky a do Louňovic na utkání nechtěly jezdit. V roce 
2006 byl projednáván návrh na vyloučení našich mužstev ze 
soutěží.

Na zasedání Okresního výboru dne 9.3. 2009 byla tělocvič-
na opět na programu a to již z jiného pohledu. Bylo konstato-
váno, že hrací místnost splňuje  podmínky dle soutěžního řádu. 
V průběhu sezóny zde hráli členové výboru p. Januš z Votic a 
p. Bubník ze Smilkova.

Jménem všech hráčů chci poděkovat  Úřadu městyse 
v Louňovicích za zhotovení nového plynového topení v tělo-
cvičně. DĚKUJEME.                                         Josef Kahoun 

Co plánujeme:
•  6. června 2009 se uskuteční „Nohejbalový turnaj starých 
gard“, v rámci něhož sehrají přátelský fotbalový zápas DFD 
Louňovice a Mladá Boleslav.
 Probíhají první schůzky týkající se pořádání Neckyády.
27.6. 2009 – II. Ročník Dívčího fotbalového turnaje – před-
běžné naše soupěřky: 
FC Příčovy, TJ Karlštejn, FK Bohemia Tábor a Jesenice. 
 K výročí 45 let založení fotbalového klubu se 18. července 
odehraje 2. ročník „Keltského poháru“ - účast přislíbily týmy 
– Raková, Velíš, Masakr Praha, Louňovice „A“, Louňovice 
„B“. V jednání je účast staré gardy Bohemians Praha, která 
by sehrála zápas proti výběru Louňovic.  A samozřejmě zápas 
DFD Zeleného Baletu, který zatím o svém soupeři jedná.

Fotbalový klub přeje v jarní části všem hráčům a fanouš-
kům málo nervů a hodně příjemných momentů při hře lou-
ňovických týmů. 
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SUMEC V NESNÁZÍCH
Místní obyvatel se takhle kouká po kraji a na rybníku 

vidí, jak tam poskakuje míč, ale nějak podivně, tak se na 
to šel podívat zblízka. Byl to sumec, ten s placatou hla-
vou a zjevně se snažil polknout dětský míč, jenže mu v 
hubě uvíznul. Sumec už byl zcela vyčerpaný, zkoušel se 
potopit, ale míč ho pokaždé vytáhnul na povrch. Chlapík 
se snažil mu pomoci a míč mu vytáhnout z tlamy, ale 
nepovedlo se. Nakonec požádal manželku, aby mu míč 
pomohla proříznout, aby mohli hladového vyčerpaného 
sumce pustit zpět do hlubin. Stalo se to  v ČR na rybníku 
v Jižních Čechách........                                           Karel

Ryby v Louňovickém jezírku
neměli takové štěstí jako sumec, který narazil na slušné-

ho člověka, který pomohl. U nás to dopadlo obráceně. Po Sv. 
slavnostech bylo dno jezírka poseto mincemi a dostat se k nim 
bylo tak snadné. Stačilo vytáhnout výpusť. Co se stane s ryba-
mi? Koho to zajímá? Možná místní rybáře, kteří se o ně starají 
a děti které se na ně chodí dívat. Důležitější jsou bezpracně 
získané mince.                                                           J. Herkloc
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Duben na zahradě
 Strupovitost jabloní a hrušní - u odrůd náchylných k tomu-

to onemocnění začněte s postřiky již před kvetením, protože v 
tomto období se začínají uvolňovat z opadaných napadených 
listů z minulé sezony spory - původci onemocnění.  První dva 
postřiky provedeme ještě před květem, další bezprostředně po 
odkvětu stromů. Za deštivého počasí pokračujeme v ošetřová-
ní 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, Di-
thane, Novozir nebo Polyram, 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 
jabloní patří např. Angold, Blaník, Bláhovo oranžové, Selena, 
Goldstar, Petra CAC, Tábor, Topaz a pod. Z hrušní patří k odol-
nějším: Alice, Clappova, Milada, Konference, Manon, Monika, 
Amfora, Blanka, Bohemica, Nela, Jana, Dita, Dicolor.

Pilatky švestková a jablečná - způsobují takzvanou ranou 
červivost malých plůdků. Za rok mají jen jednu generaci. 
Škůdce přezimuje ve stádiu larev v půdě. Dospělé pilatky na-
létají na kvetoucí stromy a samičky kladou vajíčka do kalichů 
odkvétajících květů. Chemický zásah je proto potřeba provést 
již při dokvétání stromů, ale nejpozději těsně po odkvětu. Che-
mickou ochranu můžete podpořit i bílými lepovými destička-
mi. Přibližně deset dnů před předpokládaným začátkem kvete-
ní byste je měli rozvěsit do korun stromů, kde poslouží nejen 
ke sledování náletu dospělců, ale i na přímý odchyt samiček 
pilatek. Přípravky k ochraně proti pilatkám: Calypso 480 SC, 
Mospylan 20 SP.

V posledních letech se u slivoní objevuje jako nejzávažnější 
onemocnění puchrovitost švestek způsobená houbou Taphrina 
pruni. Houba totiž přezimuje jako mycelium v mezibuněčných 
prostorech pletiv letorostů. Na jaře prorůstá do květních pupe-
nů a základů semeníků. Pletiva pak nadměrně bují, pecka se 
nevyvíjí, nebo zasychá. Deformovaný plod nazývaný puchr se 
zvětšuje až na několik centimetrů. Zpočátku je zelený, později 
hnědý, na povrchu pokrytý bělavým povlakem askospor. Na-
padené letorosty se kroutí, zduřují, žloutnou a červenají. Pro 
výskyt choroby jsou příznivé polohy s vysokou vzdušnou vlh-
kostí. Více trpí stromy zanedbané, s hustou korunou. Výskyt 
podporuje i pozdní nástup jara a dlouhá doba kvetení. Choroba 
se projevuje v době nalévání  pupenů, případně rašení, až do 
konce kvetení. Preventivně stříkáme přípravkem Champion 
nebo Kuprikol.

Pilatěnka drobná patří mezi nejnápadnější 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 trubičkách. 
Za rok má pilatěnka jednu generaci. Ochrana spočívá ve dvou 
postřicích rostlin, a to na začátku rojení dospělců a potom za 

Fénix (CAC)   
Odrůdu vyšlechtil Petr Kumšta z Votic ve Vlastišově na 

Podblanicku (okr. BN) vznikla křížením Floriny a Šampionu. 
Je povolena k množení v kategorii CAC. Plody jsou nadprů-
měrné velikosti kulovitého tvaru. Stopka  je krátká až středně 
dlouhá, silnější až středně silná. Slupka hladká, silnější, zá-
kladní barvu má zeleno žlutou překrytou tmavou červení ve 
formě rozmytého líčka. Tmavá červeň získává na loži světlejší 
vzhledný odstín. Dužnina je krémové barvy, středně šťavnatá, 
středně pevná. Chuť navinule sladká až nasládlá, aromatická, 
velmi dobrá. Růst je nadprůměrný, koruny vytváří vzpřímené 
později rozložité, středně husté. Plodnost raná dosti vysoká, 
pravidelná. Sklizeň se provádí koncem září, konzumně do-
zrává koncem října skladovat ji lze do února. Odolnost proti 
napadení strupovitostí je střední až vyšší, proti napadení pad-
lím jabloňovým střední. Podnože lze použít velmi zakrslé až 
polozakrslé. Pěstitelské tvary Šv, Z, ČK. Požadavky – středně 
náročná na polohu, půdy vyžaduje dobře zásobené živinami a 
vláhou. Plody jsou chutné, atraktivního vzhledu, vhodné pro 
přímý konzum i zpracování. Odrůdu lze pěstovat ve všech po-
lohách vhodných pro jabloně.  

dva týdny. První postřik se v nejteplejších oblastech provádí 
již ve druhé polovině dubna. K chemické ochraně můžeme po-
užít přípravky: Actellic 50 EC, Diazol 50 EW, Karate Zeon 5 
CS.                                                                     Petr Kumšta

OVOCNÁŘSKÁ PORADNA
a rostliny pro zdraví

Petr Kumšta
Nabízí: sazenice rakytníku řešetlákového, kustovnice 
čínské, kiwi a Jinanu dvoulaločného (Gingo beloba)
Tel.: 317 814 354 (ve večerních hodinách) 
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V minulých měsících oslavili své životní 
jubileum tito spoluobčané:

Studničková Zdena (Rejkovice) 70 let
Kremličková Jindřiška (70 let)
Městys Louňovice pod Blaníkem oslavenkyním gra-

tuluje a do dalších let přeje hodně štěstí a zdraví.

Společenská  rubrika - občánci  
Městys Louňovice pod Blaníkem vítá své nové občánky 

dvojčátka Lindu a Filipa Soukupovi a přeje jim hodně štěstí 
v životě.

Dodatečně také vítáme a hodně štěstí přejeme Štěpánce 
Michalicové ze Světlé.

Linda a Filip Soukupovi

Štěpánka Michalicová.

Louňovický zpravodaj - čtvrtletník pro městys Louňovice a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota. Vydává Úřad městyse Louňovice pod Blaníkem, Jana 
Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem, tel.: 317 852 658, e-mail: oulounovice@quick.cz. Registrováno MK ČR pod číslem MK ČR E 17153. Náklad 250 ks. Redakční 
rada: Jiří Herkloc - redaktor, Ing. Růžena Kučerová, Jana Burdová, Václav Borkovec. Zhotovení a grafická úprava: Jiří Herkloc. Tisk: Tiskárna Sellier & Bellot a.s. 

SBĚRNA KOVOVÉHO ODPADU
Staré Práchňany tel.: 602 236 473
Provozní doba: 
Pondělí, středa, pátek: 7.00 - 15.00 hodin
Úterý, čtvrtek: 7.00 - 17.00 hodin
Ceny kovového odpadu: 2 - 3,- Kč/kg
Barevné kovy: na tel. dohodou
Za Váš kovový odpad naše peníze. 
Uklidíte a vyděláte!!!
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