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Louňovický zpravodaj
Periodický tisk územně správního celku. Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro Louňovice p. Bl., Býkovice, Rejkovice, Světlou a Mrkvovu Lhotu.

NABÍDKA POMOCI V NOUZOVÉ SITUACI

Vážení spoluobčané, 
V tomto zpravodaji bych vám rád přiblížil práci našeho úřadu. 
V loňském roce byly zjištěny nedostatky při účtování hospodářské činnosti, a tak rada měs-
tyse neprodleně rozhodla o dopočítání škody a předání celé záležitosti právnímu zástupci a 
Policii ČR, aby mohla být právně vymáhána dlužná částka. 
V současné době věc šetří policie ČR. Uvedená věc byla několikrát veřejně projednávána 
i na zastupitelstvu. Přesto byl na městys a jeho hospodaření podán multioborový podnět, 
který byl oznamovatelem prostřednictvím datové zprávy rozeslán na příslušné úřady a mi-
nisterstva. Proto od prosince proběhlo na našem úřadě několik kontrol. Kromě uvedeného 
protiprávního jednání nebylo zjištěno žádné závažné pochybení v hospodaření. 
Městys v loňském roce hospodařil s přebytkem 2 910 140,87 Kč, a má tak další finanční 
rezervy na větší investice jako oprava pivovarského rybníku či budování stavebních parcel. 

...pokračování na str. 2

Městys Louňovice pod Blaníkem vzhledem k současné nouzové situaci nabízí obča-
nům, kteří zůstanou bez pomoci blízké osoby, nákup a dovoz léků, potravin a jinou 

potřebnou pomoc. 
V případě potřeby volejte na tel. č. 

603 287 347 (starosta), 
774 267 868 (paní Tichá)

Vzhledem k nedostatku ochranných pomůcek - roušek v celé České republice - vznikla 
po domluvě s ředitelkou Mgr. Evou Filipovou, Janou Burdovou a Terezou Milotovou 

Špácalovou skupinka, která začala šít roušky pro naše občany. Byla vytvořena komunika-
ce na WhatsApp, do které se postupně přidávaly další členky a aktivně se zapojily do této 

činnosti, čímž bych všem chtěl moc poděkovat.
Roušky budou postupně k dispozici v prodejně Jednoty a na úřadu městyse. V Jed-

notě i na úřadě je pro příchozí připravena desinfekce rukou, kterou je třeba aplikovat před 
nandáním roušky. Chráníme tím jak prodavačky, tak sebe navzájem.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se aktivně podílejí na ochraně nás všech, 
věřím, že společně nastalou situaci zvládneme!

Václav Fejtek

SLOVO  STAROSTY
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Dokončení ze str. 1
...Jedna z kontrol se týkala i cenové kalkulace vody, kdy bylo zjištěno, že vodné a stočné 
je ze strany městyse dlouhodobě podfinancováno a není tvořen rezervní fond na opravy. Z 
tohoto důvodu byla na základě vypracované cenové kalkulace pro rok 2020 a následným 
rozhodnutím zastupitelstva s platností od 1. 5. 2020 navýšena cena vodného a stočného.  
Vodné na částku 32 Kč za 1m3 a stočné na částku 48 Kč za 1m3, celkem tedy 80 Kč za 1m3 
(ceny jsou včetně DPH). 
V průběhu měsíce dubna bude paní Tichá obcházet domácnosti, provádět odečty vodoměrů 
a zároveň předkládat nové smlouvy. V průběhu letošního roku bude probíhat u všech odbě-
ratelů, kteří mají vodoměr starší 5 let, jeho výměna za nový. 
Lepší zprávou pro občany městyse je, že se po letitých jednáních s Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových podařilo dojednat převod pozemku, který se nachází pod dět-
ským hřištěm „U Pivovaru“, a hřiště bude moci být v budoucnosti zrekonstruováno. 
Další dobrou zprávou je, že vejde v účinnost nová pozemková úprava, která byla ze strany 
jedné účastnice soudně napadána. To mimo jiné „brzdilo“ budování stavebních parcel „za 
Lhotou“ a uvedení přilehlého rybníka v právní stav, stejně jako budování dalších vodních 
děl a opravy cest na Rejkovice a Mrkvovou Lhotu, které by měl financovat pozemkový 
úřad. 
K pivovarskému rybníku bych chtěl uvést, že byl již projektantem vyhotoven projekt a 
rozpočet. V současné době probíhají vyjádření příslušných úřadů ke stavebnímu povolení. 
Rekonstrukce je rozpočtována na částku 7,2 milionu Kč a bude muset být řešena prostřed-
nictvím vhodného dotačního titulu. 
Počátkem letošního roku byly řádně podány žádosti o dotace. Na Krajský úřad Středočes-
kého kraje byly podány žádosti o dotaci na Svatováclavské slavnosti v roce 2020, pořízení 
nového dopravního automobilu pro hasiče a o dotaci na pořízení traktůrku na sekání. Na 
Ministerstvo zemědělství ČR byla podána dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity a 
na Ministerstvo životního prostředí ČR na výsadbu stromů. 
V současné době probíhají práce na rekonstrukci mateřské školy a školní jídelny. Bylo pře-
dáno staveniště a začnou práce na budování venkovní učebny. 
Dobrou zprávou je i to, že po několika jednáních v rámci integrace veřejné dopravy dojde k 
posílení autobusové linky č. 550 Votice - Vlašim o několik spojů. Autobusy by měly jezdit 
podle nových řádů od 15. května 2020. Nové jízdní řády budou včas zveřejněny i na úřední 
desce. 
Změny je také možné sledovat na https://pid.cz/integrace-verejne-dopravy-na-voticku/ 
Závěrem bych chtěl upozornit, že 6. a 7. dubna bude probíhat úklid ulic metacím vozem. 
Proto bych chtěl poprosit majitele vozidel, aby v uvedené dny parkovali na svých pozem-
cích. 
Hezké jarní dny Vám přeje 

Václav Fejtek

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Jistě jste si všimli, že došlo k vybagrování rybníka „za kravínem“ a úpravě jeho okolí. V 
rámci prováděných prací byla rovněž likvidována skládka. Městys má pro občany na velko-
objemový odpad kontejner a na bioodpad byl objednán kontejner, který je jako v loňském 
roce umístěn v prostoru pod zdravotním střediskem čp. 45. 
Zároveň upozorňujeme občany na to, že prostor je monitorován kamerou, aby nedocházelo 
v okolí k budování černé skládky a vhazování předmětů, které do bioodpadu nepatří. 
U kontejneru budou umístěny informační tabule, co je bioodpad a co bioodpad není. Do 
kontejneru patří tráva, listí, plody a větve do 8 cm průměru. Do kontejneru nepatří stavební 
suť, hlína, pařezy a ostatní odpad. 
Příjemné prožití jarních dnů přeje 

Jiří Malý
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ZASTUPITELSTVO A RADA, VýPISY Z jEDNáNÍ

INFORMACE Z RADY
ZE DNE 12. 12. 2019

Č. J. RM - 18/2019

Rada městyse schvaluje: 

- ošetření stromu na pozemku 
městyse č. 156/1 v k. ú. Louňo-
vice p. Bl., spočívající v bezpeč-
nostním prořezu suchých větví  
- vytvoření plánu výsadby pro 
zpracování dotace na výsadbu 
stromů 
- nákup nových pneumatik na zá-
sahové vozidlo MAN 
- žádost o povolení čerpání fi-
nančních prostředků na úklid tě-
locvičny z nájmu tělocvičny
- nákup knih do knihovny v hod-
notě 7 218 Kč a stanovila, že roč-
ní zápisné v roce 2020 bude činit 
částku 50 Kč
- provedení terénních úprav 
v okolí rybníka za kravínem 
- vytvoření směrnice k poskyto-
vání informací podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném pří-
stupu k informacím se sazební-
kem úhrad
- proplácení výjezdů JPO obce
- předloženou Smlouvu o nájmu 
hrobového místa, kterou bude 
uzavírat městys s nájemci 
- objednávku na kompletní zpra-
cování žádosti o podporu z dotač-
ního titulu MV ČR na projekt s 
názvem „Rekonstrukce hasičské 
zbrojnice“ s firmou LK ADVI-
SORY, s. r. o. 
 
Rada projednala:

- předložený plán zasíťování a 
plánované výstavby v lokalitě 
Z18 (nad Pumpou). Dle domluvy 
bude investorem vypracován pro-
jekt na komunikace, sítě a veřejné 
osvětlení. Po zasíťování, zkolau-
dování komunikace a vybudování 
objektů s možností trvalého byd-
lení bude investorem nabídnut 
městysi odkup komunikací k běž-
né údržbě. Dále pan J. P. přislíbil, 
že do konce března 2020 provede 
přes své pozemky odvedení kana-
lizace od nově vybudované auto-
dílny za Pumpou, aby mohla být 
zkolaudována. 

INFORMACE Z RADY 
ZE DNE 9. 1. 2020
Č. J. RM – 1/2020

Rada městyse schvaluje:

- lesním hospodářem přednesený 
plán výsadby a péče a odsouhla-
sila nakoupení stromků na výsad-
bu. Dále rozhodla vyzvat firmu, 
která prováděla těžbu na Bělčí 
hoře, aby uklidila od zbytků po 
těžbě přilehlé louky nacházejí na 
pozemcích čp. 1517, 1518 a 1519 
v k. ú. Býkovice u Louňovic, kte-
ré byly těžbou zasaženy 
- smlouvy s TS Vlašim, a to: 
Smlouvu o svozu směsného ko-
munálního odpadu, Smlouvu o 
svozu tříděného odpadu, Smlou-
vu na vyvážení velkoobjemového 
kontejneru a Smlouvu o svozu 
směsného odpadu a bioodpadu 
- obsluhu parkoviště pod Blaní-
kem bude jako v minulých letech 
v sezoně vykonávat paní M. V. 
- smlouvu o zajištění uměleckého 
pořadu č. 0120 s Agenturou Javo-
ry – Alena Ulrychová, o vystou-
pení na Svatováclavských slav-
nostech dne 26. 9. 2020

INFORMACE Z RADY 
ZE DNE 20.1.2020
Č. J. RM – 2/2020

Rada městyse schvaluje:

- podat dotaci z Krajského úřa-
du Středočeského kraje z Fondu 
sportu a volného času na nákup 
zahradního traktůrku na sekání 
sportovišť a dětských hřišť, dále 
bude žádat i ZŠ a MŠ Louňovice 
pod Blaníkem na pořízení spor-
tovních prvků na skok do výšky 
a dálky a další drobné sportovní 
vybavení
. podat žádost o dotaci na Svato-
václavské slavnosti v roce 2020 
na Fond kultury a obnovy pamá-
tek Středočeského kraje
- uzavření smlouvy o dílo č. 
2/2020 s MUZIKANTY z JIŽ-
NÍCH ČECH na hudební vystou-
pení na Svatováclavských slav-
nostech v roce 2020
- nákup PC s monitorem a note-
booku pro městys

...pokračování na str. 4

- plánovací smlouvu ohledně pří-
stupové komunikace k pozemku 
č. 56 v k. ú. Louňovice pod Blaní-
kem s tím, že na její vybudování 
navrhuje delší dobu než tři roky 
- dotace na kompostéry bude 
podána pouze v případě, že o ně 
bude mezi občany městyse zá-
jem. Doporučila zjistit zájem še-
třením prostřednictvím dalšího 
vydání zpravodaje

INFORMACE 
ZE ZASTUPITELSTVA 

ZE DNE 18. 12. 2019
Č. J. ZM 8 - 2019

Zastupitelstvo městyse schválilo:

- připojení se městyse ke konkur-
zu na firmu RED BERRY
- projednalo námitku a nesouhlasí 
s doplněním zápisu zastupitelstva 
ze dne 12. 6. 2019
- rozpočet městyse Louňovice 
pod Blaníkem na rok 2020. Roz-
počet byl schválen jako schodko-
vý. Tento schodek bude dofinan-
cován z přebytku hospodaření 
městyse z roku 2019 
- střednědobý výhled městyse 
Louňovice pod Blaníkem na roky 
2021 – 2023.
- finanční dar pro dítě naroze-
né od 1. 1. 2020 a trvale hlášené 
v městysi Louňovice p. Bl. ve 
výši 3000 Kč 
- vypracování projektu na vybu-
dování ubytování v 1. patře na 
úřadě městyse a investovat do vy-
budování ubyt. max. 500 tis. Kč 
- ceny odpadního dřeva: 200 
Kč/m3 s DPH za dřevo v lese a 
300Kč/m3 s DPH za dovezené 
pro místní občany
- podání žádosti na Ministerstvo 
zemědělství ČR na zmírnění do-
padů kůrovcové kalamity 
- podání žádosti o dotaci na poří-
zení nového dopravního automo-
bilu
- plánovací smlouvu a pověřuje 
starostu podpisem s tím, že lhůta 
plnění pro městys bude 9 let
- bere na vědomí zprávu z kon-
troly finančního výboru na úřa-
dě městyse za období od 1. 4. 
2019 do 30. 9.2019 a v ZŠ a MŠ 
Louňovice pod Blaníkem, pří-
spěvkové organizaci za období 
od 1. 4. 2019 do 31. 10. 2019
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Dokončení ze str. 3

- vypracování projektové doku-
mentace Ing. Jana Šlechty na 
ubytování na úřadě městyse
- žádost o projednání připojení se 
k mezinárodní kampani „Vlajka 
pro Tibet“ a souhlasí s vyvěše-
ním vlajky Tibetu na budově úřa-
du městyse a ZŠ Louňovice pod 
Blaníkem 
- výměnu vodoměrů u všech od-
běratelů, jejichž vodoměr je star-
ší 5 let a dále projednala dluh na 
vodném a stočném a poruchu vo-
doměru
- cenovou nabídku na zpracová-
ní architektonické studie rekon-
strukce objektu HZS Louňovice 
pod Blaníkem
- dluh z hospodářské činnosti a 
nezaplacené faktury za odebra-
nou dřevní hmotu bude řešit práv-
ník JUDr. Černecký 
- podat na ČEZ Distribuci žádost 
o připojení lokality „U rybníčku“ 
k distribuční soustavě a bere na 
vědomí náklady s tím spojené
- nabídku firmy Watersystem na 
zjištění technického stavu vrtů 
kamerovou prohlídkou, mecha-
nického čištění vrtů a krátkodobé 
čerpací zkoušky

INFORMACE Z RADY
ZE DNE 12. 12. 2020

Č.J. RM - 3/2020

Rada městyse schvaluje:

- že úklid po těžbě na Bělčí hoře 
budou provádět pracovníci měs-
tyse, jen spodní část pod Bělčí 
horou (mez u louky podél poto-
ka) vyklidí na základě nabídky 
firma Jihočeská provozní, s.r.o., 
která prováděla těžbu s tím, že 
louku firma vyklidí zdarma, jeli-
kož ji znečistila při těžbě, kterou 
prováděla

občanského vybavení  - veřejná 
infrastruktura OV. Dále změna 
územního plánu prověří možnost 
zastřešeného parkovacího stání 
v plochách veřejného prostranství 
– specifická PV1. Změna č. 1 ÚP 
Louňovice pod Blaníkem se bude 
pořizovat ve zkráceném postupu 
dle § 55 a stavebního zákona
- Smlouvu o řízení projektu 
v době udržitelnosti s firmaa LK 
Advisory, s. r. o., která se týká do-
tace na „Zlepšení kvality zázemí 
pro zájmové vzdělávání na ZŠ a 
MŠ Louňovice pod Blaníkem“ 
- nájemní smlouvu o nájmu na 
pozemek pod rozhlednou č. 401 
v k. ú. Louňovice pod Blaníkem
- Smlouvu o uzavření budou-
cích smluv o připojení odběr-
ných elektrických zařízení k dis-
tribuční soustavě do napěťové 
hladiny 0,4 KV (NN) číslo: 20_
SOBS01_4121620300 se společ-
ností ČEZ Distribuce, a. s.
- dodatečné vícepráce prováděné 
ve školce
- bere na vědomí kontrolu měs-
tyse Louňovice p, Bl. kontrolním 
výborem za období 7 - 12/2019
- dlouhodobou pohledávku H. Č. 
ve výši 629 870 Kč 

INFORMACE Z RADY 
ZE DNE 24. 2. 2020
Č. J. RM – 4/2020

Rada městyse schvaluje:

- připravovaný Program rozvoje 
městyse Louňovice pod Blaní-
kem a určila priority městyse
- předloženou smlouvu o dílo č. 
WS-4-03-20 s firmou Watersys-
tem na hydrogeologické práce 
a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy
- že ošetření trámů ve školce pro-
vedou pracovníci městyse nátě-
rem Lignofix I-Profi-OH

- předložené dotace pro spolky:
- SDH Býkovice 20.000 Kč
- oddíl skautů Louňovice p. Bla-
níkem 20.000 Kč
- Český svaz včelařů, z.s., základ-
ní org. Louňovice p. Bl. 5.000 Kč
- že na základě předložených na-
bídek jako nejlevnější bude hyd-
rogeologický průzkum (posudek) 
včetně průzkumného vrtu prová-
dět pro městys firma Watersystem 
- a zároveň odsouhlasila na uve-
dené náklady podat žádosti o 
dotaci ze Středočeského kraje, 
z tematického zadání I. Životní 
prostředí – vodní hospodářství

INFORMACE 
ZE ZASTUPITELSTVA 

ZE DNE 18. 2. 2020
Č. J. ZM 1 - 2020

Zastupitelstvo městyse schválilo:

- řešit splatnost částky dluhu ve 
výši 300 tis. Kč na dalším zastu-
pitelstvu, které starosta svolá na 
začátku dubna
- zrušení věcného břemena na 
parcele č. 1046/10 a 1046/12 v k. 
ú. Louňovice pod Blaníkem 
- od 1. května 2020 ceny vodné-
ho na 32 Kč/m3 a stočného na 48 
Kč/m3 včetně DPH
- udělat výběrové řízení na vy-
bavení kuchyně a zařadit do něj i 
nové navržené vybavení kuchyně
- investiční záměr k projektu 
„Louňovice pod Blaníkem - mo-
dernizace kuchyně MŠ a ZŠ“ a 
souhlasí s podáním žádosti o dota-
ci do výzvy Ministerstva financí, 
podprogramu 298D2280 – Pod-
pora rozvoje a obnovy materiálně 
technické základny regionálního 
školství v působnosti obcí
- realizaci změny č. 1 Územního
plánu Louňovice pod Blaníkem. 
Změna úz. plánu prověří možnost 
ubytování a bydlení v plochách

INFORMACE Z MĚSTYSE
OBĚD MŮŽE ZAJISTIT RODINNÁ FIRMA
Dovoz chutných jídel až do domu si mohou objednat i občané Louňovic pod Blaníkem. A není to žádný 
problém. 

Během dotazníkového šetření, které se uskutečnilo v městysi minulý rok, vyplynula potřeba dovážky jídla. 
Proto zastupitel Martin Kahoun vybral a vyzkoušel jednu z firem, která v našem regionu obědy rozváží, a 
dokonce také do naší obce. 
Rozvoz obědů zajišťuje rodinná firma Kadlec Kolín. I přes nenadálou situaci, epidemii koronaviru, si zá-
jemci mohou jídla objednávat. 

...pokračování na str. 5
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Z HISTORIE LOUŇOVIC POD BLANÍKEM

KOMPOSTÉRY PRO OBČANY MĚSTYSE LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
V současné době byla vyhlášena Výzva č. 122 v Operačním programu Životní prostředí. Z této dotace je 
možné pořídit pro občany domácí kompostéry. Dotace na domácí kompostéry je ve výši 85 % nákladů, 
zbylých 15 % doplatí městys. Občanům je na základě smlouvy kompostér poskytnut zdarma. Městys touto 
cestou zjišťuje zájem občanů, v případě zájmu by mohla být žádost o dotaci podána. 

Objednávku kompostéru můžete provést na úřadě městyse osobně, nebo telefonic-
ky na č. 317 852 658, nebo e-mailem na adrese vodovod@lounovicepodblanikem.cz. 

Při objednání kompostéru prosím uveďte, o jakou velikost byste měli zájem. Zda o objemu 800 litrů (zahra-
da do 800 m2) nebo o objemu 1100 litrů (zahrada do 1100 m2). Velikost závisí jen na vašem zvážení. 

Kompostér je ideální pomocník při kompostování biologického materiálu 
· Prémiová kvalita
· Životnost přes 20 let 
· Tloušťka stěny min. 6 mm 
· Decentní a elegantní vzhled 
· Výborná stabilita a praktičnost 
· Možnost dodání náhradních dílů 
· 100% recyklovatelný
· UV stabilní materiál 

        Václav Fejtek

Dokončení ze str. 4
V nabídce je jedna polévka a sedm různých hlav-
ních chodů. Cena za jídlo s polévkou je kolem 
80 korun, v ceně je již připočtena doprava i jedno-
rázová plastová krabička. 
Podle zkušenosti Martina Kahouna, který si oběd 
sám vyzkoušel, je porce velká a jídlo chutné. Oběd 
firma doveze až k domu, ale je možné se domluvit 
individuálně. Stejně tak si občané mohou vybrat, 
zda chtějí jídlo jednou týdně nebo každý den. 

Více informací naleznete na www.kadleckolin.
cz nebo na telefonním čísle 722 680 051. Dobrou 
chuť!

Za městys Lucie Sedláková

Pondělí Polévka krupicová s vejcem /1,3/
1 Vepřový guláš, houskový knedlík /1/

Novinka 2 Zapečené kapustičky s uzeným masem, brambory /3,7/
3 Mořská ryba s pórkem a kari omáčkou, rýže /1,4,7/
4 Čočka po mexicku, klobása, nakládaná paprika beraní roh /1,3/
5 Holandský salát, pečivo (sýr, šunka, paprika, vejce, majonéza, protlak) /3,7/
6 Smažený karbanátek, brambory /1,3,7/
7 Smažený sýr, brambory, tatarka /1,3,7/

Úterý Polévka květáková /1,7/
TOP 1 Staročeský vrabec, dvojí knedlík, kedlubnové zelí /1,3/

2 Vepřový plátek s houbovosmetanovou omáčkou, těstoviny  /1,3,7/
3 Kuřecí stehýnko na divoko, rýže /1,3,7/
4 Bramborové nočky polévané máslem, sypané ořechy, kompot /1,8/
5 Vitamínová bomba, krutony (brokolice, karotka, hrášek, zelí, sýr) /7/
6 Smažený pangacius, brambory nebo bramborová kaše /1,3,7/
7 Smažený hermelín, brambory, tatarka nebo bramborová kaše /1,3,7/

Středa Polévka drožďová /1,3,9/ 
1 Rajská omáčka, vařené hovězí, houskový knedlík /1,3,7/
2 Krůtí játra na cibulce, brambory, tatarka /3,7/

Novinka 3 Chilli con carne, pita chleba, (mleté vepř. a hov. maso, fazole, paprika) /1,10,7/
4 Fazolové lusky s anglickou slaninou, volské oko, brambory /1,3,7/
5 Drůbeží burgr s čedarem, malý míchaný salát  /1,3,7,8,9,10/
6 Vepřový řízek, brambory, okurka nebo bramborový salát /1,3,7/
7 Smažený sýr, brambory, tatarka nebo bramborový salát/1,3,7/

Čtvrtek Polévka frankfurtská /1/
1 Zabijačkový guláš, houskový knedlík (vepřové maso, játra, srdce) /1,3,7/
2 Vepřový plátek s grilovanou zeleninou, česnekový dip, brambory /1/
3 Kuřecí maso pražského uzenáře, rýže (šunka, žampiony) /1/
4 Rýžový nákyp se švestkami /3,7/
5 Těstovinový salát s tuňákem a olivami (vařené vejce, zelenina) /1,3,4/
6 Holandský řízek se sýrem, brambory nebo bramborová kaše /1,3,7/
7 Smažený hermelín, brambory, tatarka nebo bramborová kaše /1,3,7/

Pátek Polévka skotská /1,9/
1 Táborská bašta, chlupaté knedlíky (vepřové a uzené maso, zelí) /1,3,7/
2 Námořnické vepřové maso, rýže  /1,3,7,9,10/
3 Zapékané těstoviny se špenátem a uzeným masem /1,3,7/
4 Pečená vinná klobása, brambory, míchaný salát  /1,3,7/
5 Pikantní brokolice s rýžovými nudlemi, oříšky, chili /8,9,10/
6 Kuřecí řízek, brambory /1,3,7
7 Smažený sýr, brambory, tatarka /1,3,7/

Jídla určena k okamžité spotřebě. Při přípravě menu se vychází ze 100 g syrového masa na porci. Změna jídel vyhrazena.

3.2. - 7.2.

ALERGENY:  1–obiloviny obsahující lepek, 3–vejce, 4–ryby, 7–mléko, 8–ořechy, 9–celer, 10–hořčice

Objednávky jídel tel.: 722 680 051, pracovní den předem do 14:00
doobjednávky v den dodání od 6:00 do 6:30, bez záruky kompletní nabídky

Kuchyň a jídelna Ovčárecká 1452, Kolín V, www. kadleckolin.cz, kadleckolin@seznam.cz

JÍDELNÍ LÍSTEK    JménoPříklad menu; zdroj: www.kadleckolin.cz

Z HISTORIE DĚTSKÉHO DIVADLA V LOUŇOVICÍCH POD BLANÍKEM II.
Meziválečná doba přinesla spolu s rozšířením kulturní činnosti několika spolků i rozkvět podblanického 
dětského divadla, alespoň pokud se týká kvantity. O inscenační práci podblanických dětských souborů se, 
kromě toho, že někdo něco „nacvičil“ nebo že „hra i kostýmy byly velmi pěkně provedeny“, nic nedozví-
dáme. Přihlédneme-li k typům her, jaké si školy vybíraly, s velkou pravděpodobností přetrvávala co možno 
nejrealističtější iluzivnost a nápodoba dospělého divadla.
Situace v louňovickém dětském divadle či jiných příbuzných aktivitách se nijak neliší od celostátní podo-
by tehdejšího dětského divadla. Vedle her příležitostných (Den lidské lásky F. K. Janovského 22. prosince 
1936 a Vánoční země Franka Weniga 19. prosince 1937) se tu hrály příležitostné hry ve jménu osvobození 
a začaly se pořádat besídky k významným dnům. A právě na ně se dnes podíváme.

Příležitostné hry ve jménu osvobození
Vznik nového státu vyvolal velkou euforii. Nový prezident Tomáš Garrigue Masaryk se stal uctívanou 
hlavou národa, jeho „tatíčkem“. Stejný obdiv náležel i českým a slovenským legionářům, kteří bojovali 
na straně Dohody proti Rakousku a Německu za svobodu vlasti. Zasloužili se o to, že se Československo 
ocitlo na straně vítězné koalice, do paměti lidí nejvýrazněji vstoupila jejich účast v bitvách v Rusku, ze-
jména u Zborova, a tak byli oslavováni i v různých literárních počinech, které se však často vyznačovaly 
bezduchostí a frázovitostí.
Také v Louňovicích se v období první republiky několikrát objevily hry upomínající legionáře a Tomáše 
Garrigua Masaryka. 

...pokračování na str. 6
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Dokončení ze str. 5
Z her s touto tematikou nejprve v březnu 1935 do Louňovic vstoupila v podání žáků 1. - 4. třídy Průchova 
vlastenecká hra ve třech jednáních se živým obrazem Pro tatíčka presidenta. Hra je postavena na klasic-
kém půdorysu tehdejších příležitostných her s legionářskou tematikou – sledujeme osud rodiny, jejíž otec 
bojuje v legiích, o chod domácnosti se stará matka, která dá po válce svou dceru Vlastu do české školy. To 
se ovšem nelíbí německému řediteli továrny Roubitschekovi, který ji za to vykáže z práce i z bytu. Tomu 
předchází matčina a Roubitschekova debata o českém jazyce:

„Roubitschek: /…/ Vaše dcera nebyla dnes ve škole.
Brejchová: /../ Byla – jenže v naší škole, české – ne ve vaší německé.
Roubitschek: Aha, už jsme u toho (Postoupí k ní blíže, tiše, ale výrazně) Pročpak jste ji neposlala zase k 
nám, co?
Brejchová: Proč? Protože je od narození Češkou jako její otec i matka.
Roubitschek: /…/ Kampak se s českým jazykem dostane - /…/ rád bych věděl! Nejdál za stodolu!
Brejchová: Myslíte? Podle mého soudu se s českým jazykem dostane dál než s vaší němčinou! /…/ Ty časy 
už minuly, kdy německá řeč byla kněžnou a naše popelkou; ty časy už minuly!“ 

Druhou linii příběhu tvoří rádoby pohádková linka - Vlastin sen o Večernici, matičce Obloze a Měsíci, kteří 
sledují dění na zemském povrchu a vedou rozhovory o tom, že mír a klid by přáli zejména jednomu národu 
– Čechům, protože ti „zkoušeli dost dlouho /…/ - a potom: je to národ – všechna čest! Sokol – muzika – zpěv 
– radost poslechnout!“ Prostřednictvím pohádkových postav se divákům i aktérům hry, přesně ve jménu 
dobového čechoslovakismu, který chápal český a slovenský národ jako jeden celek, vštěpuje, že „teď už se 
nesmí říkati ,národ český´, nýbrž ,národ československý´.“  Vlasta se ve snu od Oblohy a Měsíce dozví, že 
se její otec vrací domů, a dostane kytici fialek pro tatíčka prezidenta, kterou pak vidí, když se probudí, i ve 
skutečnosti. Její otec se doopravdy vrátí a slíbí, že fialky panu prezidentovi na Hrad odnese. Hra končí písní 
Bývali Čechové a živým obrazem jakožto holdem Tomáši Garriguovi Masarykovi.

Ke stejnému žánru jako předchozí hra patří i Štědrý večer po pěti letech Františka Kňourka (1882-1936), již 
sehráli žáci 5. třídy 28. října 1930 ve prospěch chudých dětí na výlet do Prahy na Prodanou nevěstu. Matka 
s dětmi doufá v tatínkův návrat z války, v jejich rozmluvách často padají otázky na legionáře. Do života 
rodiny se vmísí dva malí slovenští dráteníci (což nám připomíná Baarovu hru Cizinci o Štědrém večeru), 
kterým válka vzala otce a kterým rodina na chvíli poskytne přístřeší. V příběhu nechybí pohádkové moti-
vy – nejmladší syn Vašek se vydá hledat otce, únavou usne ve sněhu a silném mrazu, ale zachrání ho víly, 
které, ač jinak lidi pokládají za ničemné plemeno, ocení chlapcovu upřímnou lásku k otci a k vlasti. Příběh 
končí happyendem – otec jakožto ruský legionář se vrátí zdráv a rodina je zase pohromadě.
Štědrý večer po pěti letech je ukončen epilogem s názvem Vánoční sen legionářův, ten však autoři reperto-
árové příručky pro školní, dorostová a spolková divadla Dětské jeviště z roku 1922 doporučují vynechat, 
protože „živé obrazy z tohoto prostředí dovedou sváteční působivost hry, pokud bude jako příležitostná 
provedena, zastřít a zkresliti.“ Celý Štědrý večer je protkán lidovými písněmi, v závěru nechybí ani hymna 
Kde domov můj, a vlasteneckými frázemi: „Viděl jsem mnoho zemí, prošel jsem celou Sibiří, viděl věčně 
kvetoucí země teplých krajů, ale to vše je cizí, to vše je ničím pro mne; touha vedla mne jen sem, co nejdřív 
sem, ke svým, do otčiny. /…/ Země milená, nade vše drahá, bylo proč bojovat, proč trpět. Jsem doma, doma, 
ve svobodné vlasti!“ Ve hře se moralizuje, ale na rozdíl od většiny dětských her z předchozího období tu 
poučovací roli má maminka, nikoliv dětské postavy.

Žákovské besídky
Po 1. světové válce dochází k rychlému nárůstu pořádání dětských besídek. Konaly se zejména v době 
významných dnů – v Louňovicích výhradně 28. října na oslavu vzniku samostatného Československa a 
v březnu k připomenutí prezidentových narozenin. Tvůrci besídek se při přípravě mohli opřít o několik 
publikací, které na toto téma vyšly: Dětské jeviště Otakara Pospíšila a Antonína Skály (1933), Vánoční aka-
demie Vladimíra Hornova, Besídky mládeže k různým příležitostem A. Kutinové (1932) a Školní besídky 
uspořádané Rudolfem Svačinou (1934).

Jak vypadaly besídky v Louňovicích, to si můžeme ukázat na příkladu besídky konané v březnu 1930 u 
příležitosti 80. narozenin T. G. Masaryka: žákyně M. Neradová a M. Radošová z 5. třídy přednesly básně 
Osmdesát a Soví svatba, následoval výstup 5. třídy s názvem U doktora a nakonec výstup Nemocná panen-
ka autorky Emilie Gudrichové.
Další žákovská besídka se v Louňovicích uskutečnila 28. října 1931, kde někteří žáci přednášeli a učitelé 
vystoupili s loutkovou hrou Panoš Jiří Bohumila Schweigstilla. 7. března 1933 vystoupily s přednesem 
básní Můj tatíčku a Českým dětem žákyně Flígrová (3. třída) a M. Borkovcová (4. třída), následované 
Schweigstillovou loutkovou hrou Proti draku v podání učitelů. V březnu 1934 žáci na besídce přednášeli 
básně Náš tatíček oře, Jsme děti, Na výsluní, Tvou stopou jít, K 7. březnu.

A to je zatím vše. Příště se vrátíme v čase opět do meziválečné doby, ale tentokrát se zaměříme zejména na 
loutkohereckou činnost místních učitelů.

Kateřina Dudová
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Milí čtenáři našeho podblanického zpravodaje, rozhodli jsme se, že Vám v každém čísle zpravodaje při-
blížíme historii našeho zámku v Louňovicích pod Blaníkem. Historie je dlouhá a začíná již v polovině 12. 
století. Doufáme, že to pro Vás bude příjemné i poučné čtení. 
Velké díky patří Bc. Ondřeji Drlíkovi, který nám poskytl svou bakalářskou práci, ze které můžeme čerpat.
Tak tedy... 

Založení kláštera
 
Počátky Louňovic pod Blaníkem jsou velmi úzce spjaty se založením ženského premonstrátského kláštera 
kolem poloviny 12. století. V té době na našem území byla, především zásluhou olomouckého biskupa Jin-
dřicha Zdíka, zakládána řada klášterů, tehdy velmi moderních cisterciáckých a premonstrátských řeholí. Za 
nejpravděpodobnější datum fundace louňovického kláštera lze považovat, navzdory nedostatku pramenů, 
rok 1149 – 1150. Stalo se tak z iniciativy řádového lékaře a steinfeldského kanovníka Jindřicha, který přišel 
do Čech z německého Porýní společně s Gotšalkem, nově jmenovaným opatem želivského kláštera. Nově 
zbudovaný klášter na příhodném místě, „mezi horami a lesy ležící“, byl poté osídlen premonstrátkami z 
Dünwaldu, což byl ženský klášter v Porýní, tvořící s mužským klášterem v nedalekém Steinfeldu dvojici, 
jak tomu bylo v premonstrátském řádu obvyklé. V našem prostředí to byly například Teplá a Chotěšov na 
západě Čech nebo právě Želiv a Louňovice. Nejúplnějším pramenem, z kterého lze sledovat osudy a vý-
voj louňovického kláštera, je kronika sepsaná Jarlochem, opatem premonstrátského kláštera v Milevsku. 
Poprvé se o Louňovicích zmiňuje roku 1183, kdy odtud byly opatem Gotšalkem vyslány sestry do nově 
založeného kláštera Rosa Coeli v Kounicích u Brna. Současně s touto kolonií jeptišek premonstrátského 
řádu odešel na Moravu a stal se kounickým převorem Petr, který byl do té doby převorem v Louňovicích. 
Jarloch se rovněž ve své kronice zmiňuje, že Petr spravoval louňovický „dům“ po mnoho let, což by odpo-
vídalo tradici o založení kláštera v první polovině 12. století. 
„Vždy zmínky hodný opat Gotšalk“, jak o něm píše Jarloch, ačkoliv byl opatem kláštera v Želivě, záro-
veň však i nadále až do své smrti spravoval louňovický klášter. Poslední okamžiky svého života strávil 
v Louňovicích, kde také dne 18. února 1184 zemřel. S jeho smrtí nás velmi detailně seznamuje soudobý 
zápis v Jarlochově kronice, který uvádí: „Manduin lúněvický a Kunrad želivský, a ostatní bratří naši, kteří 
se mnou přítomni byli, vidouce, že již cestou svou ubírá se k Pánu, pozvedli jej z lůžka na houni popelem 
posypanou, načež zbožná ona duše s tělem se rozloučila.“ Následně dodává, že „strojil se pohřeb obvyklým 
sice způsobem, ale jemu jakožto otci s větší zbožností, tělo též oděno ne kněžským, nýbrž jeho obyčejným 
šatem a přeneseno do kostela a slavné mše se řádně sloužily.“ Druhý den ráno bylo jeho tělo převezeno do 
Želiva. Samotný pohřeb se však konal až šestý den od opatova úmrtí, neboť se čekalo, až dorazí pražský 
biskup Jindřich Břetislav.
Od roku 1403 se setkáváme se jménem probošta Jakuba, který vydal česky psaný list, díky kterému známe 
několik jmen: „My Jakub z božie milosti probošt, Jitka mistra, Anna převořiše, Sbranka subpřevora a veš-
keren konvent kláštera v Lúňovicích svaté Mařie...“. Poté jsou poměrně v krátkých intervalech po sobě uve-
deni probošti Drslav k roku 1405 a Jan k roku 1410. Tyto citace nasvědčují tomu, že klášter stále existoval, 
a lze předpokládat, že i vzkvétal, přičemž bylo i nadále udržováno původní spojení s želivským klášterem, 
jehož opat patrně ustanovoval louňovické faráře, ale nepochybně jmenoval také probošty.
 Pokračování v příštím čísle...

Pokud Vám není lhostejný stav našeho zámku, můžete
 i vy přispět na opravy na transparentní účet:

2601706585/2010. 
Děkujeme.                   

za TJ SOKOL sestra Lucie Chatrná Špácalová

Z HISTORIE - ZáMEK V LOUŇOVICÍCH POD BLANÍKEM
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Školní lyžovačka na Šumavě ZPRáVIčKY ZE ZŠ A MŠ LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

MAŠKARNÍ REJ PŘINESL MNOHO ÚSMĚVŮ
Už od pondělního rána 24. února se nám po škole procházeli piráti, mimozemšťani, princezny, čarodějové, 
hasiči, kuchaři, železničáři, pekelnice, postavy z různých seriálnů a další masky. Bylo vidět, kolik umu děti 
a rodiče vynaložili při výrobě vlastních masek, kolik kreativity mají při výrobě kostýml a jak rády se děti 
účastní maškarního reje. 
Poděkování patří všem, kdo se aktivně podíleli na přípravě - zejména žákům vyšších ročníků, kteří v tělo-
cvičně připravili různé atrakce a soutěže. Děti hrály solní tenis, hýzely míčkem na cil, střílely z dětských 
zbraní, lovily ryby, zatloukaly hřebíky nebo si nechaly namalovat obličej. Maškarní rej se protáhl až do 
odpolední družiny, některé děti se odmaskovaly až při odchodu s rodiči. 
Myslím, že za všechny mohu napsat, že celý den byl bezva. Školní karneval přinesl mnoho úsměvů na 
tváře děti i učitelů. Už se těšíme na další den v maskách!

  BOJ S POČASÍM O LYŽÁK
Letošní počasí zimním sportům moc nepřálo, a tak se naše škola nemohla účastnit každoročního lyžař-
ského výcviku na horách. Museli jsme vymyslet náhradní řešení z důvodu nedostatku sněhu. Proto jsme 
v lednu od pondělí do středy jezdili na nedaleký Monínec, kde byly super podmínky - upravené sjezdovky, 
výborné obědy a naše skvělá nálada.
V pondělí dopoledne se děti rozdělily do družstev na lehkém svahu pod hotelem, kde třetí družstvo zů-
stalo po zbytek výcviku na menším vleku. První a druhé družstvo trávilo lyžovačku na velké sjezdovce. 
Tady už jezdila spousta skvělých lyžařů a lyžařek, kteří si jen dopilovávali styl. Ve třetí skupině byli úplní 
začátečníci a ti, kteří si nebyli ještě úplně jistí. S neuvěřitelným zápalem a nadšením trénovali, až všichni 
bez větších problémů dokázali vyjet na vleku a sjet pěknými obloučky dolů. Všechna družstva trávila čas 
nejen tréninkem, ale i různými hrami na lyžích a akrobatickými kousky. Během celého výcviku probíhala 
soutěž, v rámci které si všichni plnili úkoly z různých lyžařských dovedností. Na závěr proběhly závody 
ve slalomu, kterých se všichni zúčastnili se ctí. 
Ve středu večer jsme nocovali ve škole. Děti si po skupinách připravily scénky na téma bezpečnost na 
sjezdovce, proběhlo vyhlášení soutěže i závodů. K večeři jsme měli skvělou pizzu a pak už jen malé po-
nocování a dobrou.
Byla radost vidět, jak se po roce všichni zase o kousek zlepšili.
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ÚŽASNÉ ZPRÁVY Z DÍLNY!
V lednu se nám podařilo pořídit dětskou modelářskou sestavu. Jedná se o stavebnici, ze které můžeme po-
stavit soustruh, listovou pilku, brusku na dřevo i kov a vrtačku. A to vše v maximální bezpečnosti pro dětské 
uživatele! Děti se učí pracovat se dřevem na soustruhu, profilovat různé tvary (figurky, ptáčky, vázičky 
nebo přívěšky na krk), uplatňují vlastní nápady, zkoušejí vlastnosti materiálů, rozvíjejí vlastní kreativitu, 
trpělivost a jemnou motoriku. 
Malé kutily inspiruje, když vidí, jak se pod jejich rukama z kusu dřeva po soustředěném a trpělivém výkonu 
rýsuje profil hlavičky a tělíčka. Děti to zkrátka baví. Určitě jste to mnozí již zjistili, když jste museli chvilku 
čekat v šatně, až si Vaše děti dobrousí svůj výtvor, aby se mohly pochlubit a udělat Vám radost vlastnoručně 
vyrobeným dárkem.

KROUŽEK VAŘENÍ JE ZPĚT
Po roční pauze, kdy nebyly z důvodu rekonstrukce pro tuto aktivitu prostory, byl od září opět zahájen oblí-
bený kroužek vaření. Kroužek je otevřen pro mateřskou i základní školu. Nyní ho navštěvuje 33 dětí všech 
věkových kategorií, kteří ke své práci využívají nové učebny v základní škole.
Během celého roku se děti učí připravovat jídla teplé i studené kuchyně, ochutnávají české i mezinárodní 
pokrmy. V hodinách nechybí ani teorie o zásadách stolování a pravidla zdravé výživy. Nezapomínáme ani 
na pečení předkrmů, dezertů a chuťovek. Některé výrobky dětí můžete ochutnat na jarmarcích městyse, do 
kterých se kroužek pravidelně zapojuje.
Během prvního pololetí si obě skupiny vyzkoušely práci s různými druhy těst, připravovaly pokrmy z pod-
zimních plodů a k vánočnímu pohoštění nechyběl bramborový salát, řízek a domácí cukroví.
Tímto bychom chtěli poděkovat rodině Matouškových za sponzorské dary.
A než se přehoupne i druhé pololetí, čeká na děti ještě plno dobrot a pro rodiče závěrečné posezení.

V KOSTÝMECH ZA JÍDLEM
Už jste někdy jedli po indiánsku či čertovsky? Že ne? Naše děti ve školní jídelně už ano. Máme totiž vel-
mi tvořivé paní kuchařky, které se mimo jiné převlékají do roztodivných kostýmů a od září nám zpestřují 
jídelníčky tematickými týdny.
Hned první zářijový týden byl věnován indiánům. Polévka indiánského šamana, divoká rýže či sladké bob-
ky od koně Hatátitlá sklidily velký úspěch. V říjnu nás provázel jídlem skřítek Podzimníček. V listopadu 
se jídelna převlékla do strašidelného obleku a nabízela velmi chutná jídla, například: Duchové z nebes, 
Zlomyslná dýně či Obídek kanibalů. Jídelnu nám pomohly vyzdobit i děti. Jídelna vyhlásila soutěž „O nej-
krásnější halloweenskou dýni “. Sešlo se opravdu moc povedených dýní. Ať už papírové, krásně vyřezané 
či namalované. Koncem roku kuchyň navštívila čertice s andělem. Ani tentokrát nechyběl vkusný jídelní-
ček z nebe a pekla a vánoční výzdoba jídelny. V lednu jsme se podívali do lesa Řáholce a navštívili kuchyni 
barona Holodárka, Cipíska a Manky. V únoru jsme cestovali po světě a zařadili pokrmy našich sousedů 
v mezinárodním jídelníčku.
Zkrátka a dobře, chuť k práci, dobrá nálada a nové nápady v naší jídelně rozhodně nechybí.

SVĚT POD MIKROSKOPEM:
Každý týden v naší škole probíhá Přírodovědný kroužek. S dětmi se věnujeme zajímavým aktivitám napříč 
environmentální tematikou. Pozvali jsme paní Václavu Vlachovou z akreditované zemědělské laboratoře 
v Chotýšanech, se kterou si děti vytvořily preparáty cibule a pod mikroskopy zkoumaly buněčnou strukturu. 
V dalších hodinách jsme navštívili říši zvířat a přiřazovali jsme stopy ke zvířatům, která se dají v přírodě 
vysledovat. Také jsme zkoumali přírodní i syntetická vlákna, zakreslovali jejich podobu a všímali si něko-
lika rozdílů pozorovatelných pod mikroskopy. A protože se snažíme vést naše děti k zodpovědnosti za stav 
životního prostředí, věnovali jsme se i třídění odpadu, jeho další cestě a recyklaci.

...pokračování na str. 10
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Dokončení ze str. 9
ŽE NENÍ ZIMA? NÁM TO NEVADÍ…
V novém kalendářním roce jsme přivítali děti z mateřinky v nových prostorách budovy základní školy. 
Stále zde máme dvě věkově smíšené třídy Lvíčat a Tygříků, ale nově nám vznikl prostor pro společný od-
počinek a klidové činnosti v prostorné třídě – ložnici. Zabydleli jsme se tu velmi rychle a i dětem se zde líbí. 
K zajištění bezpečného přesunu na toalety, které jsou o patro níže než zmiňované třídy, zde na odpoledne 
máme novou posilu paní Lenku Havlovou, která si svým vlídným přístupem brzy získala i děti. 
Hned první týden nás navštívili školáci s Tříkrálovou sbírkou, převlečeni za postavy Kašpara, Melichara 
a Baltazara. Druhý den k nám zavítala lektorka z Hrachova u Sedlčan s environmentálním programem „O 
pejskovi a kočičce“ a další měsíc navázala vzdělávacím programem „O Rákosníčkovi“.
V mateřské škole jsme také slavili masopust. Děti i paní učitelky se převlékly do slušivých pohádkových 
kostýmů a dopolední blok si zpestřily pečením masopustních koblížků, které děti zadělaly, paní učitelky 
usmažily, děti cukrem obalily a společně si na nich pochutnaly. 
A i když venku kraluje spíše jarní počasí, snažíme se zimu tak trošku přivolat. Ve třídě Lvíčat jsme měli 
týden zimních olympijských her a soutěží. Děti soutěžily v lyžování, bobování, krasobruslení, hokeji a jízdě 
na snowboardu. Do herního plánu sbíraly razítka a za odměnu si na stupínku vítězů vybojovaly medaile. 
V ranním kruhu zpívaly písničky a poslechly si českou hymnu. V centru aktivit ateliér pracovaly na sesta-
vení olympijských kruhů a naučily se, jak vypadá česká vlajka. V centru kostky počítaly do pěti a v centru 
knihy se zase učily nová písmenka. V centru domácnost zdobily perníkové medaile. 
U Tygříků jsme se s dětmi zaměřili na seznámení se skupenstvím vody. Děti si vyzkoušely pokusy s ledem, 
vodou a párou. Jedním z pokusů byla výroba mořské vody. Přitom jsme vše pečlivě zaznamenávali do 
naší obří mapy koloběhu vody. To vše se pak také odrazilo v našich centrech aktivit, kde si děti postavily 
z cukrových kostek iglú, vyrobily superdlouhého sněhuláka ze svého jména a na dřevěnou destičku kreslily 
zmrzlou přírodu. Alespoň tímto způsobem děti letos „ochutnaly“ něco z pravé zimy. 
Po jarních prázdninách nás navštívila zkušená lektorka s hudebním programem „Sun of art“, program byl 
velmi interaktivní s prvky muzikoterapie. Všechny děti se do hraní na bicí nástroje s chutí zapojily. Mohly 
si vyzkoušet i jiné než tradiční nástroje jako třeba sluneční buben.
V příštích měsících nás čeká několik environmentálních vzdělávacích programů a divadelních představení. 
Pro rodiče znovu chystáme velikonoční dílničky s tvořením na velikonoční jarmark a besídku ke Dni matek. 
Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří 24. března od 8 do 16 hodin. Zápis do první třídy proběhne 22. 
dubna od 15 do 17 hodin a zápis do mateřské školy nás bude čekat ve čtvrtek 14. května 2020.
Nově můžete sledovat oficiální účet školy na Facebooku. 

Celý kolektiv učitelů ZŠ a MŠ vám přeje krásné slunečné jarní měsíce
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UDáLO SE...
BÝKOVIČTÍ HASIČI V NELADOVSKÉ ZIMĚ TRPĚLI PRACÍ… ALE KRÁSNĚ!
Touha po ladovské zimě, která měla vísku pokrýt bílou peřinou a střechy schovat do sněhových čepic, 
nebyla ukojena. Sněhovým vločkám nepřály vysoké teploty. A i když přeci jen přišlo ochlazení a sníh se 
objevil, vydržel sotva pár dní. Ale všechno zlé je pro něco dobré. Teplé počasí přálo pracovnímu nasazení, 
a tak se toho v Býkovicích zase hodně udělalo. Ale než se daly svaly býkovických občanů a chalupářů do 
činnosti, musely nejdříve nabrat síly – jak jinak, než při výšlapu na Blaníky a při silvestrovském veselí.

31. prosince 2019: Výšlap na Blaníky a silvestrovská oslava
Dlouholetá tradice silvestrovských výšlapů na oba Blaníky ani tentokrát nebyla přerušena. V tento den se 
rozhodla protáhnout krovky třiadvacítka lidských milovníků Býkovic a jeden čtyřnožec. Na ranním srazu 
se sešli všichni s výjimkou kočárkovodičů, kteří se k nám připojili až na Velkém Blaníku. U hasičské klu-
bovny bylo nejprve nutno dočerpat palivo dle vlastní volby – někdo zvolil chmelový nektar, jiný sáhl po 
tvrdším pohonu, odpůrci ranního vstávání do sebe na poslední chvíli natlačili snídani a všichni bez výjimky 
nafasovali zásoby občerstvení. Den je totiž dlouhý a nikdo se nechtěl stát obětí smrti hladem. Pak se vyrazi-
lo. Šlo se, klábosilo, funělo, tekutiny doplňovalo, až se dorazilo k rozhledně na Velkém Blaníku – jak jinak 
než po skále jižní stěnou. Kamenný stůl byl volný, proto ho Býkováci opět obsadili u příležitosti královské-
ho hodování. Po vydatném jídle a po poklábosení se známými se s plnými břichy vydali směr Malý Blaník, 
kde už na ně čekali další Býkováci a další dobroty do žaludku. A dál? Ti nejotužilejší z otužilých (Miloslav 
Tobiška a Josef Duda) opět poctili vody Býkovického rybníka přítomností svých těl. Brrr! Stateční to hoši!
Pak už na všechny čekala vyhřátá hasičská klubovna a výtečná zabijačková polévka z vařečky mistra šéf-
kuchaře Bohouše Štolby. Čekání na silvestrovský večer ukrátil sestřih býkovických událostí z posledních 
let, o který se postaral veselý dokumentátor Josef Průcha. A jestliže je pravda, že smích prodlužuje život, ti, 
kteří video viděli, si v tu chvíli přičetli minimálně dalších deset let navíc.
Poté už se jen slavilo, zvesela a s hudbou v srdci. Pánové Starý a Nový rok si podali ruce, předali si službu 
a Býkováci čekají, co se v tom dvacítkovém roce stane…

foto: Karolína Zvárová

18. ledna 2020: Brigáda na dřevo
Páni i dámy spojili své síly 18. ledna 2020. Býkovičtí lidští samci opět potrápili svou svalovou hmotu při 
kácení a sekání dřeva a jejich samičí protějšky se jaly uklidit a zútulnit prostředí hasičské klubovny. Praco-
vitých rukou se sešlo dost, a tak práce rychle ubíhala, to vše i díky brigádně nezúčastněným dobrým duším, 
které pracantům napekly a navařily tak, že se jim okamžitě zvýšila produkce mňamkychtivých slinných 
žláz, jimž se od lahodných pokrmů těžko chtělo odcházet.

25. ledna 2020: Brigáda na požární nádrži
Je to tak. Tzv. Louže hasičům nedá klid. Co tentokrát muselo se dít? Nic víc, než Louži utěsnit, by voda 
z ní nemohla odejít…

...pokračování na str. 12
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Dokončení ze str. 11
7. března 2020: 3. masopustní průvod
Třetí masopustní průvod v pořadí si nenechalo ujít jedenáct namaskovaných dobrovolníků a několik dalších 
bezmaskoidních připojivších se. Bylo by se rádo připojilo více lidí jako v minulém roce, avšak velké množ-
ství z nich bylo lapeno do spárů nemocí či pracovních povinností. Zajímavé je, jakým způsobem se nám vy-
víjí hudebnická základna. V prvním roce konání býkovického masopustu se počet muzikantů provázejících 
průvod vyšplhal na celou nulu, pokud tedy nepočítáme aktivisty, kteří mlátili (někdy i v rytmu) do všeho, 
co jim přišlo do cesty, nebo frkali do kazoo. V druhém roce se z nuly stalo číslo dva – jeden akordeonista a 
jeden bubeník. A v letošním třetím roce přibyl třetí muzikant – další akordeonista. Letos průvod procházel 
Býkovicemi a Rejkovicemi v opačném směru – začalo se u Halašků, kde hostitelé průvod překvapili, když 
vylezli taktéž namaskováni, pokračovalo se k chalupám u kravína, kolem Malého rybníčka, pak za hudeb-
ního doprovodu do Rejkovic, odtamtud nad Býkovický rybník a nakonec do centra Býkovic do rezidencí u 
návsi. A s notou veselou se pak pokračovalo v hasičské klubovně. 

Za SDH Býkovice pod Blaníkem Kateřina Dudová

foto: Kateřina Dudová

Rozsvěcení vánočního stromu

foto: J. Hernandez (Flígrová) a J. Krmela
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Venku už je sice jaro, ale když na chvilku zavřete oči, určitě nebude těžké představit si krásný adventní 
večer, na letošní zimu až neobvykle chladný. Ulici před knihovnou osvětlují lampičky se svíčkami, a ačkoli 
stromy už listí dávno nemají, náš symbolický „strom“ je obsypaný dárky v podobě knížek pro děti i dospě-
lé. Ta dětská přání vzešla z naší školky a školy a zakoupením knížky je pomohli splnit dárci z řad místních 
obyvatel. Městys pak „nadílku“ doplnil o řadu knižních bestsellerů pro dospělé. Společně jsme si poslechli 
čtenou ochutnávku z textů nových darovaných knížek a ochutnali i něco opravdových pečených dobrot. 
Velký dík patří dárcům a stejně tak všem, kteří vedou své děti ke čtení. 

Právě dětí jsme se v malé anketě zeptali, co rády čtou a jaké knížky by si přály k Vánocům:

Kuba (7): chtěl bych pod stromeček takovou knížku s velkýma písmenkama a taky s rytířema
Tomáš (7): rád čtu kouzla a čáry a taky bych to chtěl dostat pod stromeček
Zdenička (6): mám ráda o Barbínách. Pod stromeček si přeju knížku taky o těch Barbínách a třeba o koních 
... a ještě Krysáky
Eliška (7): ráda bych chtěla číst nějakou pohádkovou a příběhovou knížku … ale s velkýma písmenkama
Janička (9): mám nejraději knížku Spirit Animals a přála bych si pod stromeček dvojku (2. díl). Taky ráda 
čtu o dějinách
Matýsek (4): Skřítek Křesadýlko a Kiliánek nebo o čertech
Adélka (6): mám ráda knížky o koníkách
Terezka (5): o jednorožcích (tu chci i pod stromeček)
Valerie (13): ráda čtu různý knížky o zvířatech pro starší. K Vánocům bych si přála Kočičí válečníci 3, 
Zákon smečky 2 a nějakou dobrodružnou
Helena (11): Ráda čtu Harryho Pottera a pod stromečkem bych chtěla najít za knížku nějakej další díl
Kája (3): mám rád Mickeyho a Mašinku Tomáš. Chtěl bych tohohle náklaďáka a bagra (knížku o bagrech)

Hana Kociánová

Strom splněných přání

Hasičský ples
Děkujeme všem sponzorům a zúčastněným za podporu. Budeme se na Vás těšit zase za rok.

Vendula Tichá

foto: J. Krmela
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Fotbalový ples

foto: J. Krmela

Masopustní průvod
Tato akce je tradicí, náš spolek se k ní po letech vrátil už v roce 2010. I přesto, že se každý rok na setkáních 
Babince řeší, zda masopust pořádat, jakou obstarat kapelu nebo jestli přijdou lidé, se akce vždy podaří. Na-
příklad letos dopolední počasí neodpovídalo představám a obavy byly i z malého počtu masek. Nakonec to 
byla paráda! K nazdobenému traktoru s valníkem se lidé v maskách i bez masek, s dětmi i bez dětí… začali 
scházet za krásného slunného počasí. Mohlo se vyrazit po Louňovicích. Celé odpoledne nás doprovázela 
kapela složená ze čtyř muzikantů. 
Děkujeme těm, kteří otevřeli své dveře nebo vrata a pohostili nás buchtami, koblížky, chlebíčky, masem 
a lektvary různých barev a chutí. Odměnou jim byla nějaká ta písnička a taneček. Děkujeme také vedení 
školy za krásnou výzdobu, kterou letos připravili. Děkujeme Tondovi Kubecovi, že to odjezdil a vydržel se 
všemi pasažéry na valníku. Poděkování patří také úřadu městyse. 
Věříme, že všichni zúčastnění strávili hezké odpoledne a za rok se těšíme na viděnou.

Babinec
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foto: Jaroslava Hernandez (Flígrová)

V sobotu 7. března 2020 se od 16:00hod. konala v místní knihovně přednáška o zlatodolu Roudný. Vedl ji 
Ing. Václav Zemek, který představil i svoji druhou knihu o zlatodolu Roudný, jež byla vydána v roce 2019. 
Přednáška včetně prostoru pro dotazy trvala přibližně dvě hodiny. Knihovna byla zaplněná do posledního 
místa. 
Přednáška byla primárně věnována osobnostem, které se podílely na chodu zlatodolu. Okrajově jsme se 
dozvěděli i o samotném zlatodolu a také o technice, která byla v různých dobách využívána k těžbě zlata. 
Podrobně byly představeny i horniny, které se kromě zlata v dole a okolí Blanické brázdy vyskytovaly a 
stále zřídka vyskytují.
Návštěvníkům přednášky bylo umožněno v průběhu pokládat dotazy a diskutovat s přednášejícím. Před-
náška tím byla interaktivní a dynamická. Návštěvníci si také mohli osahat různé předměty vztahující se 
k důlní činnosti, které donesl na ukázku pan Rozkošný. Na online mapách bylo dále upřesněno, kde se 
zájmové lokality dolu nacházejí. Zajímavé bylo porovnání fotografií určitých lokalit s odstupem i několika 
desítek let. 
V závěru přednášky si někteří zájemci zakoupili od samotného přednášejícího a autora v jedné osobě jeho 
knihu, kterou jim vlastnoručně Ing. Václav Zemek podepsal. 
Přednášku včetně malého občerstvení zajistil SPOLEK WIFI Louňovice pod Blaníkem. Z jeho rozpočtu 
byl také zakoupen jeden výtisk knihy, který autor podepsal. Tento výtisk byl věnován do místní knihovny 
pro čtenáře. Na závěr si dovolím poděkovat za přípravu zázemí přednášky paní Vyskočilové, Simoně Bor-
kovcové a místostarostovi Jiřímu Malému. 

Pavel Tulej

Přednáška o zlatodole v Roudném

foto: Jaroslava Hernandez (Flígrová)
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SKAUT V LOUŇOVICÍCH
  Do skauta chodí v současné době u nás 16 dětí, které jsou rozdělené do dvou družin – na 
mladší Lišky a starší Netopýry. Zhruba jednou měsíčně podnikáme jednodenní, či víkendové výpravy – 
buď jenom naše „louňovické“, nebo společně s ostatními oddíly našeho domovského střediska Vlašim. 
Poslední lednovou sobotu jsme se vydali na 51. ročník Zimního přechodu Brd. Koho neodradilo brzké 
ranní vstávání a 14 kilometrů lehké turistiky, přešel s námi Brdy z Mníšku do Řevnic a na Kytínské louce 
se mohl potkat s dalšími zástupy skautů z Prahy a středních Čech. I v celkem teplém počasí přišlo vhod 
občerstvení v podobě párku v rohlíku, palačinky či teplého čaje, které zajišťovala skautská polní kuchyň 
přímo na louce.
Na schůzkách jsme se dali do příprav na závod světlušek a vlčat, jehož okresní kolo proběhne začátkem 
dubna v Měsíčním údolí u Vlašimi. A tak se učíme vyznat se v mapě, obvazujeme zranění vytvořená po-
mocí červeného barviva, medu a vosku, snažíme se zorientovat v různých jízdních řádech, šifrujeme tajné 
vzkazy a doufáme, že bychom v silné konkurenci mohli minimálně obhájit naše třetí místo z minulé soutěže 
před dvěma lety (a třeba postoupit do kola krajského).
Velkým projektem, který zaměstnává hlavně nás vedoucí, je příprava historicky prvního samostatného let-
ního tábora louňovických skautů. Protože začínáme prakticky od nuly, sháníme všechno potřebné vybavení 
pro čtrnáctidenní pobyt na zelené louce – od stanů, polní sprchy, rozkládacích postelí a nářadí až po hřebíky, 
špendlíky či cedník do kuchyně. Na tábor se všichni moc těšíme a doufáme, že vše vyjde po organizační a 
hlavně po finanční stránce.
Co nás čeká dál? Koncem března máme v plánu sázení stromků v obecním lese a o měsíc později velkou 
třídenní výpravu na Šumavu k prameni Vltavy. V květnu nás čeká cyklovýlet do okolí a také výprava k 
dalšímu, o hodně bližšímu prameni Blanice.
Aktuality a fotogalerii z akcí sledujte na našich web. stránkách: https://lounovicepodblanikem.skauting.cz/.

za louňovický 3. oddíl Hana Kociánová

foto: Luboš Račanský

LOUŇOVICKá KNIHOVNA
I v letošním roce pokračují pravidelné besedy v obecní knihovně. 
Lednové téma bylo Skauting. I když v naší zemi existuje od roku 
1911 a má 65 tisíc členů, moc jsme toho o této organizaci nevědě-
li. Přednáška Kociánových byla proto velmi zajímavá.
V únoru jsme prohlíželi staré fotografie z různých akcí, které se 
pořádaly v Louňovicích v letech dávno minulých. Fotografie ze 
školy půjčila k prohlédnutí paní učitelka Daňková, a tak se vzpo-
mínalo na školní léta.
Březen začal návštěvou dětí z mateřské školky, které si rády pro-
hlédly pohádkové knížky. V březnu nás ještě čeká beseda o poko-
jových květinách a orchidejích.

Jinak je v knihovně spousta krásných knížek pro děti i dospělé, 
které stále čekají na nové čtenáře.

Marie Vyskočilová
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foto: Jaroslava Hernandez (Flígrová)

FOTBAL
Kvůli epidemii koronaviru se ruší všechny fotbalové zápasy. 
Fanoušky budeme informovat ihned, jak se situace změní. 
Pevné zdraví!

Za FK Sokol Louňovice pod Blaníkem Václav Borkovec

STOLNÍ TENIS
   Vánoční turnaj
  25. 12. 2019 se konal tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise.
Turnaje se zúčastnilo 23 hráčů – dospělých a dětí, mezi kterými byli zkušení hráči, ale i příchozí, kteří si 
tento sport zahrají pouze rekreačně.Hru si všichni užili a zpříjemnili si tak vánoční svátky.
Za rok se opět těšíme!

Konečné pořadí prvních deseti účastníků turnaje:
1. Vajgl (Vlašim)
2. Štěpánek M. (Louňovice p. Bl.)
3. Tichá V. (Louňovice p. Bl.)
4. Hazmuka P. (Louňovice p. Bl)
5. Holejšovská (Vlašim)
6. Plíšek P. (Benešov)
7. Bébr M. (Louňovice p. Bl.)
8. Remiš T. (Louňovice p. Bl.)
9. Tichý F. (Louňovice p. Bl.)
10. Peterka J. (Praha/Louňovice p. Bl.)

Turnaj mládeže
7. 3. 2020 se konal turnaj ve stolním tenise pro mládež okresu Benešov. Turnaje se zúčastnilo 23 dětí 
z Louňovic p. Bl., Votic, Čerčan, Benešova, Netvořic, Bystřice a Čechtic. Soutěžilo se ve čtyřech katego-
riích – mladší žáci, starší žáci, dorost a žákyně.
Turnaj měl dobrou úroveň a k vidění byla spousta pěkných výměn a zápasů.

TJ Sokol Louňovice, oddíl stolního tenisu
Mladší žáci:
1. Havelka Richard (Netvořice)
2. Plíšek Pavel (Benešov)
3. Novotný Aleš (Netvořice)
4. Hasselrot Matyas (Bystřice)

Žákyně:
1. Loudová Andrea (Votice)
2. Sloupová Magdalena (Votice)

Starší žáci:
1. Kahoun Josef (Louň. p. Bl.)
2. Šmeral Adam (Netvořice)
3. Dvořáček Adam (Čerčany)
4. Kerlický Lukáš (Netvořice)

Dorost:
1. Plíšek Jan (Benešov)

foto: Lenka Tichá
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INZERCE
PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA

Městys Louňovice pod Blaníkem nabízí k prodeji palivové dřevo. 
Prodejní ceny:   
- 100 Kč/m3 s DPH za samovýrobu v lese, včetně úklidu po těžbě
- 200 Kč/m3 s DPH za již vytěžené dřevo na skládce v lese
- 500 Kč/m3 s DPH včetně dovozu pro místní občany 

V případě zájmu kontaktujte místostarostu Jiřího Malého, tel: 725 026 689 
nebo lesního hospodáře Petra Kirchnera, tel. 770 104 989.

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)

Prodej 3 .4. 2020 ve 13 hodin - Louňovice pod Blaníkem (na náměstí)
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé (nesou bílá vejce), sussex (nesou hnědá vejce, vy-
soká užitkovost), Vlaška a kuřice modrá, kohoutci, kačeny pekingské (bílé brojlerové), 
Moularden (kříženec pižmové a pekingské kachny), husy bílé     
    
Prodej 5. 6. 2020 ve 13 hodin - Louňovice p. Blaníkem (na náměstí) 
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé (nesou bílá vejce), sussex (hnědá vejce, vysoká 
užitkovost), kohoutci, kačeny pekingské (bílé brojlerové), Moularden (kříženec pižmové 
a pekingské kachny), husy bílé, krůty (kanadské širokoprsé brojlerové), kalimera (selské 
brojlerové kuře), brojlerová kuřata, perličky 
INFO A OBJEDNÁVKY: 
Gallus Extra, s. r. o., 
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158 
volejte po-pá 7-15hod.!
E-mail: info@prodej-drubeze.cz
www.prodej-drubeze.cz

Drůbežárna Mírovka Novák H. B.
nabízí nosné kuřice, stáří 17 týdnů, cena 170 Kč/ks
a rozkrmené krůty, stáří 6 týdnů, cena 255 Kč/ks

odběr dne 4. 5. 2020 v 10:30 hod. na náměstí v Louňovicích pod Blaníkem
rezervace na tel. č. 777 556 036

SPOLEK WIFI LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
SPOLEK WIFI LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
srdečně zve všechny své členy na XV. VALNOU HROMADU, která se koná v sobotu 13. června 2020 
od 19.00 hod. v restauraci na náměstí u p. Babky.
Na valnou hromadu je z rozpočtu spolku zajištěno občerstvení (nealko, pivo, večeře, káva, čaj, víno, drob-
nosti k zakousnutí) nejen pro vás, ale i pro vaše polovičky!!! V průběhu valné hromady opět proběhne mezi 
účastníky losování o zajímavé hodnotné ceny. Letošní VALNÁ HROMADA je volební.

Mgr. Pavel Tulej, předseda spolku
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4. 4. 2020 - Přednáška o Louňovicích p. Bl. + 
Jak sestavit rodokmen
- od 18 hodin, sál J. D. Zelenky v zámku
- přednášející PhDr. Tomáš Zouzal
- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem

12. 4. 2020 - Velikonoční jarmark
- od 13 hodin, na náměstí 
- pořádá Babinec s přispěním městyse 

14. 4. 2020 - Geologické Velikonoce 
- od 10 hodin
- slavnostní otevření geomapy na školní zahradě
- pořádá ZŠ Louňovice pod Blaníkem

18. 4. 2020 - PIKE PIKE aneb Sběr odpadu 
v Louňovicích a okolí
- sraz ve 13 hodin na náměstí
- s sebou dobrou náladu a PIKER (udělátko na sbí-
rání odpadků)
- soutěž o nejlepší PIKER!
- pytle na odpad budou rozdány na začátku akce
- pořádá Vít Bartoš ve spolupráci s DHS Blaníci

22. 4. 2020 - Zápis do první třídy
- od 15 do 17 hodin v budově školy
- pořádá ZŠ Louňovice pod Blaníkem

26. 4. 2020 - Louňovice pro dobrou věc
- od 14 hodin na náměstí
- pořádají dobrovolníci

30. 4. 2020 - Čarodějnice
- od 16 hodin, zahrádka rest. Pod Blaníkem (u Ládi)
- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem

         KALENDáŘ AKCÍ2019

14. 5. 2020 - Zápis do mateřské školy
- pořádá ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem

16. 5. 2020 - Výlet do Hluboké nad Vltavou a 
Českých Budějovic
- odjezd v 7 hodin z náměstí
- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem

23. 5. 2020 - Vítání občánků
- od 14 a 15 hodin, budova úřadu městyse
- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem

5. 6. 2020 - Pohádka ke dni dětí
- od 18 hodin, nádvoří nebo zahrada zámku
- O ševci Ondrovi a komtesce Julince
- hraje ochotnický spolek Blaník Načeradec. 
A možná přijde i kouzelník...
- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem

10. 6. 2020 - Koncert smíšeného pěv. sboru Dech
- od 19 hodin, zámek, sál J. D. Zelenky
- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem

13. 6. 2020 – XV. valná hromada WIFI spolku
- od 19 hodin, restaur. Pod Blaníkem (u p. Babky)
- pořádá Spolek WIFI Louňovice pod Blaníkem

20. 6. 2020 - Promítání dokumentu Život začíná 
po stovce z projektu Jeden svět
- od 18 hodin, kinosál v zámku
- pořádá městys ve spolupráci s TJ Sokol 
Louňovice pod Blaníkem (Kinoklub)

UPOZORNĚNÍ
Akce v Louňovicích pod Blaníkem budou probíhat podle 

aktuální situace v souvislosti s opatřeními proti šíření Covid-19. 

Výlet do Hluboké nad Vltavou a
 Českých Budějovic

 
Odjezd z náměstí 16. 5. 2020 v 7 hodin, návrat na 
náměstí v 19 hodin.
Cena 100 Kč na osobu za cestu tam i zpět.

Program výletu:
- první zastávka v Hluboké nad Vltavou u ZOO a 
muzea
- druhá zastávka v Českých Budějovicích u výsta-
viště - HOBBY
Dále záleží na každém, jak bude chtít čas využít. 
Např. historické centrum, barokní radnice, piaris-
tické náměstí, Budějovický Budvar.

Rezervace a nevratná platba za 
rezervaci na úřadě T: 317 852 658.

Práce v lesích
Z důvodu současné situace byly 

zrušeny brigády pro spolky v lesích městyse. 
V případě zájmu je však možné 

po domluvě s lesním hospodářem 
Vítem Kociánem tel. 737 561 632 
pomoci s výsadbou nových stromů. 

Děkujeme za pomoc. Každý 
zasazený strom pomůže nám i našim dětem. 

Václav Fejtek

Svatováclavské slavnosti
Kdo se chce zúčastnit průvodu nebo se 
jakkoliv podílet na Svatováclavských

slavnostech, jste vítáni.

Kontakt: 732 860 942 Simona Borkovcová



!!! UPOZORNĚNÍ !!!
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE BUDE 7. června 2020.

Prosíme všechny, kteří do zpravodaje píší, aby posílali své příspěvky na adresu: 
zpravodaj@lounovicepodblanikem.cz 

pokud možno průběžně a nejpozději pak do tohoto data. 
redakce zpravodaje 
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Jaroslav Kahoun   70
Jaroslav Forman   70
Jaroslav Procházka  75
Miloslava Charvátová  80
Josef Melichar   75
Jana Žížalová   75
Jiří Žížala    75
Petr Skála    80
Marie Lorencová   85
Anna Janušová   92

V minulých měsících 
oslavili své životní jubileum 

tito spoluobčané

Městys Louňovice pod Blaníkem všem srdečně gratuluje a do dalších let 

jim přeje hodně štěstí a zdraví.

             SPOLEčENSKá RUBRIKA

V Louňovicích pod Blaníkem se v minulých měsících narodili tito noví občánci

Městys Louňovice pod Blaníkem 

přeje jim i jejich rodičům hodně štěstí v životě.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům, sousedům a známým za projevenou soustrast s 
úmrtím našeho milovaného manžela, tatínka, dědečka a pradědečka 

pana Vladimíra Daňka.
Děkujeme rovněž za květinové dary a vaši účast na posledním rozloučení, které se konalo 

28. prosince 2019 v obřadní síni vlašimského hřbitova.

manželka Ludmila Daňková a dcery Ivana a Vlaďka s rodinami

Vilém Kahoun
Aleš Maleček

Adam Niedoba


