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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.

SLOVO  STAROSTY
Vážení spoluobčané, 
máte před sebou druhé vydání letošního zpravodaje a já bych si na začátku dovolil vyzdvihnout práci členek 
redakční rady Mgr. Hany Kociánové a Lucie Sedlákové. Mají s každým vydáním mnoho práce a myslím, 
že výsledek je více než uspokojivý.
V průběhu jara u nás probíhaly práce ve škole, kde byly dokončeny stavební práce a proběhla kolaudace 
nových prostor školy v rámci akce pod názvem „Zlepšení kvality a zázemí pro zájmové vzdělávání na ZŠ 
a MŠ Louňovice pod Blaníkem“. V současné době probíhá dodávka a montáž vybavení do nových učeben. 
Celá rekonstrukce včetně vybavení byla prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen IROP MMR ČR) financována s přispěním 90% dotace a sa-
motná dotace byla v částce 8.350.740 Kč. Myslím, že provedené práce jsou ve škole vidět, což může každý 
zhodnotit na Srazu rodáků dne 17. 8. 2019, kdy bude škola od 14 hod. otevřena pro širokou veřejnost. 
Další akcí, která byla dokončena s přispěním dotačních prostředků z IROP MMR ČR, je vybudování chod-
níku směrem ke hřbitovu. Věřím, že nový chodník zlepší bezpečnost chodců a bude sloužit našim občanům 
i při cestě na náměstí, kde v budoucnu chceme vybudovat také chodníky, aby se chodci mohli po naší obci 
bezpečně pohybovat.  
Letos podané žádosti na MMR ČR tak dobře nedopadly. Dotace na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Bý-
kovicích nebyla přiznána a dotace na obnovu povrchu a odvodnění místní komunikace Na Smírech je 
v pořadí náhradníků až na třetím místě. Podařilo se získat dotaci z Krajského úřadu Středočeského kraje 
na Svatováclavské slavnosti v roce 2019. Co mne však těší nejvíce je, že se podařilo získat dotaci na roz-
šíření kapacity mateřské školy ve výši 5.695.264,79 Kč a samotná rekonstrukce bude probíhat v příštím 
roce. Další dobrou zprávou je, že valná hromada Místní akční skupiny Blaník odsouhlasila změnu projektu 
venkovní učebny, a tak již nic nebrání v jejím zhotovení a v nejbližší době bude probíhat výběrové řízení 
na zhotovitele. 
K rekonstrukci pivovarského rybníku bych chtěl uvést, že projektant má již všechny potřebné posudky a 
zprávy potřebné pro zpracování projektu, který by měl být vyhotoven do konce prázdnin. Poté budeme 
připravovat samotnou žádost o dotaci a oprava by se měla realizovat v příštím roce.
Dále bych se chtěl zmínit o multifunkčním hřišti, které bylo vybudováno v areálu základní školy. Hřiště 
stále nebylo dokončeno podle našich představ, opravovaný povrch se nespojil a je rozdíl v tvrdosti opra-
vovaných ploch oproti původnímu povrchu. V současné době věc řeší náš právník a byl přizván i znalec. 
V případě otevření hřiště pro veřejnost budeme o tomto občany informovat. 
Závěrem bych se krátce vrátil k proběhlým kulturním akcím. Těší mě, že se kulturní akce pro naše občany 
pořádají a utužují občanskou pospolitost. Jak divadelní představení pro děti, tak výlet do Plzně, který byl 
plně obsazen, tak sousedské setkání se podle mého názoru vydařily. Lidé se společně bavili a z výletu si 
přivezli příjemné zážitky. 
Jelikož je v letošním roce výročí 870 let od založení obce, 340 let od narození našeho slavného rodáka J. 
D. Zelenky a 55 let od založení fotbalového oddílu, pořádá městys spolu se spolky v sobotu 17. srpna pro 
všechny občany Sraz rodáků. Informace k výročí a celé akci najdete dále ve zpravodaji. 
Příjemné prožití prázdnin a celého léta Vám přeje      Václav Fejtek

SLOVO MÍSTOSTAROSTY 
Chtěl bych upozornit spoluobčany, že z důvodu nedostatku pitné vody vyhlásil městys Louňovice pod Bla-
níkem až do odvolání zákaz zalévání, mytí aut a napouštění bazénů pitnou vodou z řádu městyse Louňovice 
pod Blaníkem. Každý ví ze sdělovacích prostředků, že je z důvodu sucha v celé republice s vodou, obzvláště 
pitnou, problém, bohužel již druhým rokem se to projevilo i v naší obci. Děkujeme, že pitnou vodu šetříte. 
Dále bych chtěl upozornit na to, že skládka za kravínem byla uzavřena a dojde k vyčistění a srovnání 
plochy.  Někteří občané místo bioodpadu a větví na skládku vozili všechen odpad a pokračovali v černé 
skládce, která byla již v minulosti zakázána. Další navážení odpadu na skládku je zakázáno a bude střeženo 
kamerou, která bude za tímto účelem na místo nainstalována. Pokud máte objemnější odpad, můžete ho do-
vézt v pracovní době úřadu do kontejneru, který je umístěn na zahradě městyse.   Jiří Malý
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ZASTUPITELSTVO A RADA, VýPISY Z jEDnání

   

INFORMACE Z RADY
 ZE DNE 7. 3. 2019
Č. J. RM – 7/2019

Rada městyse schvaluje:

- rozšířit žádost na Úřad práce 
(příspěvek na vytvoření pracovní 
příležitosti v rámci veřejně pro-
spěšných prací) o dalšího zaměst-
nance
- proplacení 63 hodin prací na 
webových stránkách městyse
- překládku nadzemní sítě v ulici 
Vlašimská, a to z důvodu budo-
vaného chodníku na hřbitov, dále 
projednala a schválila Smlouvu 
o umístění veřejné komunikační 
sítě na pozemku č. 20/4 v k. ú. 
Louňovice pod Blaníkem
- že obsluhu parkoviště pod Bla-
níkem bude v sezoně vykonávat 
paní M.V.
- žádost o poskytnutí příspěvku 
pro Linku bezpečí ve výši 1.000,-
- žádost o poskytnutí daru pro zří-
zení nového babyboxu v Benešo-
vě ve výši 1.000,-  
- koupi půdního vrtáku pro budo-
vání oplocenek v lesích městyse
- zakoupení nového PC do info-
centra
- za příspěvek ze soutěže obce 
roku zakoupit lanový kolotoč do 
ZŠ a MŠ Louňovice p. Blaníkem
- návrh stavební komise povo-
lit vjezd z obecního pozemku č 
1419/2 v k. ú. Býkovice na poze-
mek č. 317/2 v k. ú. Býkovice
- pronajmout místnost garáže 
v domě čp. 45 v ulici J. Žižky 
v Louňovicích p. Bl. o celkové 
podlahové ploše 26,2 m2 k ne-
bytovým účelům panu M. S. do 
konce roku 2019 a od 1. 1. 2020 
na dobu neurčitou panu M. Š.

INFORMACE Z RADY
ZE DNE 10. 4. 2019

Č. J. RM - 8/2019      
                                                                                                                          
Rada městyse schvaluje:

- účetní závěrku příspěvkové or-
ganizace ZŠ a MŠ Louň. p. Bl. za 
rok 2018 a hospodářský výsledek 
ve výši 1.115,94 Kč a navrhuje 
tento převést do rezervního fondu

- předložené řešení projektu ven-
kovní učebny
- předložený návrh společné vstu-
penky v Louňovicích p. Bl. Tato 
bude zahrnovat vstup rozhlednu a 
do obou muzeí, včetně limonády 
v jednom s pohostinství, dětská 
za 60 Kč, dospělý včetně par-
kovného na parkovišti pod Blaní-
kem 100 Kč s tím, že vstupenky 
a propagační materiály graficky 
připraví a natiskne zdarma Kraj 
blanických rytířů  
- zvýšení nájmu v bytě č. 1 v domě 
čp. 11 v ulici Blanická. Vzhledem 
ke kompletní rekonstrukci bude 
navýšen na částku 85 Kč za 1 m2, 
celkem tedy za částku 1993 Kč za 
kalendářní měsíc
- nákup lednice pro uskladně-
ní ovoce a zeleniny do ZŠ a MŠ 
Louň. p. Bl. za částku 12.790 Kč
- návrh paní ředitelky E. F. na 
zvýšení kapacity Základní školy 
Louňovice p. Bl. na 220 žáků
- software -  proplacení licence 
ZŠ a MŠ Louňovice p. Bl.
- platby za vodné a stočné bude 
od 1. 1. 2020 možné hradit pou-
ze bezhotovostním převodem na 
bankovní účet hospodářské čin-
nosti městyse, kdy variabilním 
symbolem bude číslo popisné ne-
movitosti plátce 

Projednala:

1. pokácení třešně u školy a navr-
huje, aby v budoucnu veškeré ká-
cení dřevin bylo prováděno pod 
odsouhlasení lesním hospodářem 
V. K. V případě neshod rozhodne 
rada městyse.

INFORMACE 
ZE ZASTUPITELSTVA

ZE DNE 15. 5. 2019
ČJ. RM – 3/2019

Zastupitelstvo městyse:

- projednalo a schválilo přijetí do-
tace na „Rozšíření kapacity MŠ 
Louňovice pod Blaníkem“
- projednalo a schválilo Smlou-
vu o řízení projektu s firmou LK 
Advisory, s. r. o.
- bere na vědomí informaci k po-
zemku 165/1 – zamítnutí zapsání 
do KN

- projednalo a schválilo uzavřít 
předloženou Dohodu o zrušení 
partnerské smlouvy MAP II.
- projednalo a schvalu-
je vyvěsit záměr  proná-
jmu pozemků č. parc.456/14, 
472/19,472/33,1417/4,1419/3 a 
1419/4,  vše v k. ú. Býkovice pod 
Blaníkem
- projednalo a schvaluje vyvě-
sit záměr prodeje či směny na 
pozemky  č. parc. 27/3, 456/18, 
456/19, 456/20, 472/29, 472/30, 
472/32, 1429/3, 1429/5, 1429/6, 
1429/7, 1429/8, 1429/9, 1429/10, 
1429/11, 1395/6, 1395/7 a 
1395/8, vše v k. ú. Býkovice pod 
Blaníkem
- bere na vědomí závěrečný účet  
BENE- BUSU včetně kontroly 
hospodaření
- projednalo a schválilo podat žá-
dost o dotaci na pořízení nového 
dopravního prostředku pro JSDH 
Louňovice p. Bl.
- projednalo a schvaluje uzavřít 
Smlouvu o umístění veřejné ko-
munikační sítě
- projednalo úpravy zeleně ve 
městysi. V důsledku pokácení 
třešně v areálu školy V. K. navrhl 
vytvořit skupinu občanů, kteří by 
se vyjadřovali ke kácení stromů 
v městysi, a navrhl její složení, 
k němuž zastupitelé nevznesli 
připomínky. Skupina se bude vy-
jadřovat i k úpravě zeleně.

INFORMACE Z RADY
ZE DNE 22. 5. 2019

Č.J. RM - 9/2019

Rada městyse schvaluje:

- žádost o poskytnutí daru Pod-
blanickému veterán klubu Křížov 
na 6. ročník akce „S VETERÁ-
NY PODBLANICKEM“ ve výši 
1.000 Kč
- poštou navrženou provozní 
dobu pošty
- zveřejnění záměru pronájmu 
části pozemku 1258/8 v k. ú. 
Louňovice pod Blaníkem. Jedná 
se o pozemek na náměstí J. Žižky 
před budovou čp. 49, v Louňovi-
cích pod Blaníkem, velikosti 2 x 
4 m o celkové ploše 8 m2
- prodejní cenu knihy Blaník 
a Louňovice pod Blaníkem ve 
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vzpomínkách za částku 150 Kč
- prodloužení nájemní smlouvy 
s panem L. V. v bytě v domě čp. 
48 v ul. J. Žižky s tím, že nájem 
bude v nově uzavřené smlouvě 
navýšen o 5 Kč
- Směrnici č. 1/2019 - Platové za-
řazení pracovníků VPP
- umístění kontejnerů 1 x na plas-
ty „u pentagonu“ a 1 x plasty a 
nápojové kartony na Světlou
- žádost o poskytnutí daru společ-
nosti Centrum české historie, o. 
p. s. ve výši 1.000 Kč
- Smlouvu o poskytování právní 
pomoci a Plnou moc k zastupová-
ní ve věci vymáhání dlužné část-
ky s JUDr. Davidem Černeckým, 
advokátní kancelář Benešov, Ma-
sarykovo nám. 225
- na základě v archivu dohleda-
ného projektu nechat vypracovat 
pasport na rybník za kravínem a 
ve věci oslovit projektanta
- opravu koupaliště a umístění 
2 odpadkových košů u laviček

INFORMACE Z RADY
ZE DNE 12. 6. 2019
Č.J. RM - 10/2019

Rada městyse schvaluje:

- zakoupení dřevěné sochy Bla-
nického rytíře o velikosti 180 cm 
za částku  9.000 Kč
- na základě předloženého „Vy-
číslení nákladů na vzdělávání 
v MŠ na rok 2018“, že od září 
2019 bude výše měsíční úplaty 
za jedno dítě umístěné do MŠ 
Louňovice pod Blaníkem 330 Kč  
- ohlášenou kulturní akci – hudeb-
ní festival v termínu konání od 9. 
do 10. 8. 2019, kdy rada souhlasí 
s prodloužením hodiny nočního 
klidu z 22 hodin na 24 hodin
- na základě žádosti KSČM, 
v souladu s § 2a písm. a) zákona 
č. 84/1990 Sb., o právu shromaž-
ďovacím uspořádání 27. Setkání 
komunistů a sympatizantů pod 
Velkým Blaníkem v sobotu 6. 
července od 10:00 hod., pod pod-
mínkou zajištění příslušného po-
čtu pořadatelské služby a úklidu 
veřejného prostranství před akcí, 
tak i po jejím skončení a objedná-
ní mobilního WC
- projednala a neschválila žádost 
o dar Klubu RADOST, Bartákova 
23, Prostějov
- bere na vědomí zprávu ředitelky 
ZŠ Louňovice p. Bl., že pro škol-
ní rok 2019/2020 do 1. ročníku

nastoupí 17 dětí a školu bude 
v příštím školním roce navštěvo-
vat 68 žáků + 20 žáků na domá-
cím vzdělávání a 3 žáci cizinci

INFORMACE 
ZE ZASTUPITELSTVA

ZE DNE 12. 6. 2019
Č. J. ZM  4 - 2019                                                                                                                          

Zastupitelstvo městyse:

- projednalo a schvaluje dluh 
z hospodářské činnosti řešit for-
mou notářského zápisu a schvalu-
je předložený splátkový kalendář
- starosta informoval zastupite-
le o přebírání multifunkčního 
hřiště. V hřišti je pruh, který se 
po opravě nespojil. MMR měs-
tys informovalo, že nelze žádat 
o prodloužení vypořádání dota-
ce. Kontrolu dotace provede po 
oznámení městyse finanční úřad. 
Pan Jaroš z firmy RED BERRY 
požádal o vrácení směnky po pře-
dání díla. Zastupitelstvo projed-
nalo a nesouhlasí s žádostí pana 
Jaroše (firma RED BERRY) a po-
věřuje starostu, aby jednal s práv-
níkem v dané věci a dále jednal 
na MMR ohledně dotace
- projednalo a schválilo Zprávu 
z výsledku hospodaření
- projednalo a schválilo ve smy-
slu §17 odst. 7 zák. č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění plat-
ných předpisů Závěrečný účet za 
rok 2018 „bez výhrady“
- projednalo a schvaluje prodej 
pozemku č. parc. 1429/10  za 
100Kč/m2 v k. ú. Býkovice pod 
Blaníkem panu M. B.
- projednalo a schvaluje prodej 
pozemku č. parc. 429/8 a 1429/9 
za 100Kč/m2 v k. ú. Býkovice p. 
Bl. paní J. B. a paní J. Č.
- projednalo a schvaluje prodej 
pozemku č. parc. 72/29 a 472/30 
za 100Kč/m2 v k. ú. Býkovice 
pod Blaníkem panu B. Š.
- projednalo a schvalu-
je prodej pozemku č. parc. 
1395/6, 1395/7 a 1395/8  
za 100Kč/m2 v k. ú. Býkovice 
pod Blaníkem paní J. B.
- projednalo a schvaluje prodej 
pozemku č. parc. 29/7  za 100Kč/
m2 v k. ú. Býkovice pod Blaní-
kem paní H. P. a panu J. P.
- projednalo a schvaluje pro-
dej pozemku č. parc. 472/32 za 
100Kč/m2 v k. ú. Býkovice pod 
Blaníkem paní H. P.

- projednalo a schvaluje pro-
dej pozemku č. parc. 456/20 za 
100Kč/m2 v k. ú. Býkovice pod 
Blaníkem panu J. K.
- projednalo a schvaluje pro-
dej pozemku č. parc.456/19 za 
100Kč/m2 v k. ú. Býkovice pod 
Blaníkem panu J. K.
- projednalo a schvaluje pro-
dej pozemku č. parc. 1429/11 za 
100Kč/m2 v k. ú. Býkovice pod 
Blaníkem panu F. K.
- projednalo a schvaluje pro-
dej pozemku č. parc. 1429/5 za 
100Kč/m2 v k. ú. Býkovice pod 
Blaníkem panu J. M.
- projednalo a souhlasí s umístě-
ním nádrže pana P. na zadržování 
dešťové vody na pozemku městy-
se č. parc. 1417/4 v k. ú. Býkovi-
ce pod Blaníkem
- projednalo a schválilo záměr 
získat pozemek č. 6/1 v k. ú. 
Louňovice p. Bl. který je pod 
hřištěm „U pivovaru“ a pověřuje 
starostu k jednání a případnému 
podepisování smluv týkajících se 
převodu. Dále chválilo souhlas 
s tím, že městys bude hřiště na-
dále bezplatně udržovat a bude i 
po případném převodu pozemku 
na městys sloužit vždy veřejnosti 
bezplatně jako hřiště
- projednalo a souhlasí s přijetím 
dotace ze Stř. kraje na Svatovác-
lavské slavnosti - 100 000 Kč
- projednalo a schvaluje změny 
projektu venkovní učebny
- projednalo a schvaluje do výbě-
rové komise na venkovní učebnu 
tyto členy: Mgr. Filipová, M.Vá-
vra, Ing. Kocián
- projednalo a schvaluje do výbě-
rové komise na venkovní učeb-
nu tyto náhradníky: V. Bartoš, J. 
Malý, J. Vrtiška
- projednalo a schvaluje nový ná-
vrh turistické trasy z Louňovic p. 
Bl. pod Blaník
- projednalo a schvaluje zbudová-
ní nové naučné stezky z Louňovic 
p.Bl. na M. Blaník a zpět a pově-
řuje starostu v jednání na Kraji 
blanických rytířů
- projednalo a požaduje zachovat 
v Louňovicích p.Bl. faru a slou-
žení pravidelných mší
- projednalo a schvaluje S. Bor-
kovcovou jako zástupce městyse 
ve školské radě
- projednalo a nesouhlasí s poža-
dovanou úpravou místní komuni-
kace v ul. K Nádrži v délce 30 m
- projednalo a schvaluje hlavní 
cenu na Svatováclavské slavnosti 
jízdní kolo
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nOVInKY Z MĚSTYSE
Chodník na hřbitov 
Máme za sebou dlouho připravovanou a léta žádanou akci „Chodník podél sil. II/125 v ul. Vlašimská“. Na 
akci se podařilo získat dotaci ve výši 867.830,7 Kč z Integrovaného regionálního operačního programu Mi-
nisterstva pro místní rozvoj ČR a po provedení výběrového řízení byla nejlevnější cena díla 1.488.180,37 
Kč. V ceně byl samotný chodník, vybudování nových kanálů dešťové kanalizace, osvětlení nad přechodem 
a osázení zelení. Mimo rozpočet dotace bylo vybudováno z prostředků městyse osvětlení podél chodníku. 
Ale teď již k často kladeným dotazům. Chodník bohužel obsahuje dvě místa, kde se přechází přes komuni-
kaci. První je standardní přechod pro chodce. Druhé místo pro přecházení je přímo do brány hřbitova, které 
není klasickým přechodem pro chodce, zde je jen na vozovce naznačeno místo pro přecházení a chodci zde 
nemají prakticky žádnou přednost ani zákonnou ochranu. Městys chtěl při zpracování projektové dokumen-
tace i v tomto místě vybudovat klasický přechod, ale toto bylo dopravním inženýrem zamítnuto s odůvod-
něním, že přechod musí být z chodníku na chodník a chodník musí mít příslušné parametry, což v našem 
případě nešlo technicky splnit. Proto před samotným hřbitovem přechod pro chodce bohužel není. Dbejte 
zde prosím zvýšené opatrnosti. 
Dalším často kladeným dotazem je, proč nebyl chodník vybudován i po pravé straně až na náměstí. Zde 
jsme chodník nemohli vybudovat, jelikož městys nevlastní pozemky, na kterých by měl chodník stát. V sou-
časné době se řeší jejich směna. Až budou pozemky směněny a pokud budou souhlasit majitelé přilehlých 
domů, bude možno chodník prodloužit až na náměstí. 
Věřím, že tento chodník není posledním, který v obci budujeme. Je připravovaná rekonstrukce náměstí a s 
ní spojené budování chodníků a přechodů, aby se chodci mohli po naší obci bezpečně pohybovat.  

Zpracoval a nafotil: Ing. Václav Fejtek, starosta

Fotografie skládky k rubrice Slovo místostarosty 
Foto: městys
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Koupaliště
Jako jedna z mála obcí máme u nás přírodní koupaliště. To bylo však po letech bez opravy a údržby provo-
zu neschopné. V přední hrázi byly vypadané kameny a silnými prasklinami protékala voda tak, že v době 
sucha nestíhala přitékající voda koupaliště naplnit k přepadům a voda v koupališti zahnívala a kazila se. 
Byla nutná oprava, a tak po deštivém a chladném květnu byla na první teplejší pátek 24. května napláno-
vána brigáda na čištění koupaliště. I když byla větší hladina vody v řece a bahna na dně celého koupaliště 
nebylo málo, podařilo se vše vystříkat a připravit pro potřebné opravy. Tímto bych chtěl poděkovat členům 
našeho SDH Louňovice pod Blaníkem a dalším brigádníkům, kteří se brigády zúčastnili a do půl desáté 
pracovali na čištění. 
Další týden nastoupila na opravu místní stavební firma, která rozpraskanou hráz a schody rozebrala a ka-
meny zpět zabetonovala a vyspárovala obě schodiště a hráz. Dále byly vyměněny některé fošny ve splavu 
za nové, modřínové, a dne 14. 6. se začalo koupaliště postupně napouštět. I přes deště, které v tu doby byly, 
a dostatek vody v řece byl přítok do koupaliště slabý, proto byla na čtvrtek 20. 6. svolána opět hasičská 
brigáda za účelem vyčištění přítokových trubek do koupaliště. Po vyčištění z obou stran se přítok nezlepšil, 
a tak vzniklo podezření na zborcení kameninových přítokových trubek. Na koupaliště byla na pondělí 24. 
6. objednána kamera, kterou byly přítokové trubky zkontrolovány. Kontrolou bylo zjištěno, že do trubek 
asi na 4 místech silně prorostly kořeny z vrby, která rostla asi 3 metry od přítokového vedení. Ještě téhož 
dne byl objednán bagr, došlo k poražení vrby, odbagrování kořenů a odkrytí poškozených trubek, které byly 
vyměněny, a přítokové vedení bylo opraveno. Dále došlo k zasypání přívodových trubek a urovnání terénu. 
Velký dík za opravu přítoku patří místostarostovi Jiřímu Malému, který se spolu se sjednaným bagristou na 
pracích podílel. Po opravě přítoku je koupaliště napuštěno a slouží v horkých letních dnech k osvěžení. Na 
tzv. brouzdaliště byl navezen písek, ze kterého budou mít radost především děti. K lavičkám byly přichy-
ceny odpadkové koše, aby zde každý mohl udržovat pořádek. 
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří vynaložili úsilí, aby mohlo být koupaliště znovu zprovozněno. 
Zároveň bych chtěl poprosit návštěvníky, aby na koupališti a okolí udržovali pořádek, nejezdili vozidly na 
travnaté plochy (u cesty je místa k parkování dost) a v koupališti nekoupali své čtyřnohé miláčky, protože 
se zde koupou i malé děti.

Zpracoval a nafotil: Ing. Václav Fejtek, starosta

Jarní výsadba v obecních lesích
Od druhé poloviny března probíhaly 
v louňovických lesích zalesňovací 
práce. Na pasekách, vzniklých po 
nahodilé těžbě v roce 2017 a 2018, 
vysázeli členové místních spolků a 
další dobrovolníci celkem 350 kusů 
sazenic buku lesního a stejný počet 
sazenic jedle bělokoré. Kolem nově 
vysazených ploch byly zároveň 
zbudovány pletivové oplocenky, 
aby nedošlo k poškození stromků 
lesní zvěří.
Děkujeme všem, kteří přiložili ruku 
k dílu. 
Velký dík patří v neposlední řadě 
také správě CHKO Blaník, která na 
tuto výsadbu v lesích přispěla část-
kou 30.030 Kč.

Vít Kocián a Petr Kirchner, lesní hospodáři, 
Foto: Tomáš Zrno
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Likvidace kúrovce, občerstvovací pauza - foto: Michal Šulc

V BÝKOVICÍCH POD BLANÍKEM TO ŽIJE!
Zapadlá víska pod bájným Blaníkem. Kdo by řekl, že je plná života? Na vesnici se přeci nic neděje. Ale to 
je omyl. Jen od března do konce května se tu uskutečnilo rovných osm akcí! Vezmeme to v chronologickém 
pořádku.

2. března: masopustní průvod
„Masopust, masopust, kobližky a masa kus. Masopust, masopust, až to sníme, bude půst.“ A jedlo se nemá-
lo. Pilo se ještě víc. Průvod čtrnácti masek, dvou zdatných hudebníků a několika připojivších se dobrých 
duší se prohnal Býkovicemi až do Rejkovic. Zakončení akce proběhlo tradičně v býkovické hasičské klu-
bovně, kde hašení žízně a hladu probíhalo až do pozdních nočních hodin. A protože nedohasili, tak tam hasí 
dodnes a už se těší na třetí ročník býkovického masopustu.

UDáLO SE...

30. března: likvidace kůrovce na Bělčí hoře (a další dvě brigády na dřevo v následujících týdnech)
Více než desítka zástupců mužského pokolení se vrhla do boje proti kůrovci. Jejich zásluhou došlo k vyčiš-
tění části lesa na Bělčí hoře. Počasí přálo, občerstvení rychle mizelo, a pánové se tak mohli těšit na to, jak 
to s pocitem dobře vykonané práce večer zalomí a nechají si zdát o dalších dvou brigádách na dřevo, které 
se pak v pozdějších týdnech konaly.

30. března: odemykání Jordánu
Hladina Býkovického rybníka Jordánu, toho, co se má zalít krví, až Čechům bude nejhůř, se v to odpoled-
ne leskla jako slité stříbro. Svolávala plavce ke smočení těl. A oni opravdu přišli. Vody rybníka se rozhodl 
protnout loňský kvartet ve složení Josef Duda, Miloslav Tobiška, Vít Bartoš a Kateřina Dudová spolu 
s louňovickým hostem Jiřím Smrčinou. Nejprve došlo ke slavnostnímu odemčení rybníka a poté už se pět 
statečných za duševní podpory několika přihlížejících vrhlo do studených vod. Jak pak bylo krásně teplo, 
když se vylezlo na prosluněnou hráz!

Odemykání rybníka - foto: Josef Průcha

Masopust - foto: Michal Šulc
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Okrsková hasičská soutěž, družstvo Býkovice - foto: Karolína Dudová

12. dubna: sběr odpadu kolem rybníka
Byla to taková „hurá akce“ v malém počtu. Naše tři 
grácie Anna Podbrdská a Jana a Kristýna Dudovy se 
jaly vyčistit okolí Býkovického rybníka od odpadu. 
Málo ho rozhodně nebylo. Takže děvčatům náleží 
velký dík.

30. dubna: stavění máje
A máme tady další z tradic, které byly v Býkovicích 
obnoveny v nedávných letech! Májku, symbol jara, 
lásky a plodnosti, naši kluci hasiči úspěšně za pomo-
ci techniky postavili. Na velkou slávu se sjely snad 
všechny chalupářské naplaveniny. Hrálo se na kytaru, 
zpívalo se, jedlo, pilo, hodovalo, i tichou poštu si celá 
ves zahrála! Těch exkluzivit, co z ní vyšlo! A věc nej-
důležitější: májka byla uhlídána, stále stojí!

11. května: Okrsková hasičská soutěž
Historická událost se v Býkovicích pod Blaníkem stala. Po patnácti letech se k nám vrátilo soutěžní hasič-
ské klání, tentokrát v podobě Okrskové hasičské soutěže 2019.
11. května se k nám začaly sjíždět dobrovolné hasičské sbory z okolí, aby se během odpoledne mohly utkat 
ve třech disciplínách: v pořadové přípravě, v běhu na 100 m s překážkami a v požárním útoku. Přihlásilo se 
dohromady třináct družstev, z toho tři ženské.
 Louka u rybníka načas ožila nevídaným hlaholem. Býkováci zažívali euforii, někdo byl nervózní, aby to 
všechno klaplo jak po stránce sportovní, tak organizační, jiný na sobě nedal nic znát.
A jak se týmům dařilo? Ženy si 2. místo z pořadové přípravy nedokázaly udržet. I když se ve stovkách pro-
jevila jejich býčí povaha, výkony na udržení druhého místa nestačily. Štěstí nepřálo Kristýně Dudové, které 
při běhu na 100 m s překážkami vypadly gumičky, spojky se rozpojily a ačkoliv běžela rychlostí kulového 
blesku a její čas by ji vynesl na bedny, pokus nemohl být uznán. Bramborové 4. místo vybojovala na stovce 
Kateřina Dudová, ale ani ostatní děvčata se nenechala zahanbit: Lenka Kiršnerová si doběhla pro místo 7. 
a Kristýna Šulcová pro 9., obě ve velice těsném souboji. Útok, byť o něco pomalejší než v loňském roce, 
běžel jako po másle.  V celkovém pořadí se ženy s býkem na hrudi umístily na 3. místě s časem útoku 39,06. 
1. místo obhájilo sousedské družstvo žen z Louňovic pod Blaníkem a 2. Daměnice. Všem gratulujeme!
Mužská část soutěže byla o něco pestřejší. Všichni byli mile překvapeni, když po pořadové přípravě byli 
naši muži na 3. místě. Jejich pořadí se však rázem posunulo na stovce, kde nejrychlejšího času dosáhl nová-
ček Tomáš Bédi na 18. místě. Zbylí dva závodníci se časem vešli pod 30,00 a obsadili tak krásné 23. (Daniel 
Kakos) a 28. místo (Josef Duda, mimochodem nejstarší závodník v běhu na 100 m). Útok naše zuřivé býky 
trochu potrápil. Savice odmítaly spolupracovat a chvíli to vypadalo, že se rozpojí a pokus bude neplatný. 
Katastrofa však byla zažehnána a muži nakonec dokázali z naší PS8 vytáhnout čas 45,11. V celkovém po-
řadí obsadili muži 7. příčku. Dobrá práce, chlapi!
Stupně vítězů v mužské části soutěže ovládlo na 1. místě družstvo z Daměnic, 2. místo Načeradec A, 3. 
místo Vračkovice a 4. místo obhájili sousedé z Louňovic. Posledně jmenovaní si zaslouží velký respekt. Do 
útoku totiž nastoupili v oslabení bez jednoho zraněného, ale z jejich výkonu doslova padala čelist.
Soutěž i přes některá zaškobrtnutí a chladné deštivé počasí v druhé půlce akce probíhala v pohodovém 
duchu, což jsme po poněkud anarchistickém závěrečném nástupu náležitě oslavili. Poděkování patří všem 
zúčastněným týmům, jejich věrným divákům, organizátorům a všem, kteří se na akci jakýmkoli způsobem 
podíleli.

Sestava mužů: Bohuslav Štolba, Daniel Kakos, Jonáš Peterka, Tomáš Bédi, Michal Šulc, Josef Duda, Mi-
loslav Tobiška
Sestava žen: Anna Podbrdská, Eva Kiršnerová, Lenka Kiršnerová, Miroslava Šulcová, Kristýna Šulcová, 
Kristýna Dudová, Kateřina Dudová

Za SDH Býkovice pod Blaníkem Kateřina Dudová

Sběr odpadu - foto: Kristýna Dudová
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foto: Lucie Sedláková

HASIČSKÁ OKRSKOVÁ SOUTĚŽ 
v Býkovicích pod Blaníkem tentokrát pohledem louňovických dobrovolných hasičů
Každoroční okrsková soutěž v hasičském sportu se tentokrát konala 11. 5. v Býkovicích. Místní sbor si pro 
hasiče přichystal bohaté občerstvení, jen objednané slunné počasí nevydrželo až do konce.
Soutěž rozeběhly ženy na překážkách. Po součtu 3 nejlepších časů se našim holkám podařilo v této disci-
plíně zvítězit. Velkou zásluhu na tom měly sestry Tiché, které obsadily 2. a 3. příčku. První skončila hasič-
ka z Daměnic. Následovala pořadová příprava, kde holky obdržely 10 trestných bodů, přesto pořadovku 
vyhrály. První místo v požárním útoku sice našim vyfoukly hasičky z Daměnic, ale i tak holky skončily 
celkově na 1. místě a obhájily své zlato z loňska.
Muži začali pořadovou přípravou. Ani tady se trestnými body nešetřilo. Nakonec 15 „trestňáků“ klukům 
vyneslo průběžné třetí místo. Po sečtení 3 nejlepších časů z běhu na 100 m s překážkami kluci opět obsadili 
3. místo. Tato disciplína se povedla zejména Václavu Fejtkovi a Milanu Bébrovi, kteří svými časy obsadili 
5. a 7. místo. Bohužel během rozcvičování došlo ke zranění jednoho z členů týmu. Kluci tedy absolvovali 
požární útok pouze v 6 lidech. Ztratili tím cenné vteřinky a výsledný čas byl až 6. nejrychlejší. Celkově se 
klukům podařilo vybojovat krásné 4. místo.

Sestava žen: Věra Vostřáková, Iveta Vágnerová, Andrea Kadlecová, Petra Kožíšková, Monika Kahounová, 
Lenka Tichá, Vendula Tichá
Sestava mužů: Václav Fejtek, František Maršíček, Ondřej Šimánek, Tomáš Pospíšil, Milan Bébr, Vít Bar-
toš, Jan Vágner

Děkujeme všem divákům a fanouškům za vytvoření skvělé atmosféry.

Louňovice pro dobrou věc a diskuze o parčíku
Již tradiční bazárek pojmenovaný Louňovice pro dobrou věc, který se koná před louňovickou galerií LunA-
telier, se tentokrát uskutečnil v neděli 7. dubna. Připraveny byly stánky s nejrůznějším zbožím a lokálními 
produkty, na akci hrála živá hudba a i děti se pobavily. Pro nejmenší bylo přichystáno loutkové divadélko, 
stejně tak se mohly dětičky zabavit v parčíku na náměstí. Ten ožil díky louňovickým maminkám, které zde 
připravily různé dětské hry. 
Louňovický parčík se stal také předmětem diskuze. Během bazárku se totiž mohli návštěvníci vyjádřit v 
dotazníku k samotnému parku, k jeho podobě i funkci. Na tabuli, kde byly instalovány historické fotogra-
fie parčíku, mohli zájemci vyplnit dotazník tykající se obnovy parčíku na louňovickém náměstí. Z desítky 
hlasujících byla většina pro obnovu parku a především jinou, novou formu ohrazení, než jaká ohraničuje 
park doposud. Přístupnost parčíku by měla být také větší, hlasovalo se pro více „vchodů“. Stejně tak se lidé 
svěřili s tím, že by si v parku přáli více zeleně, jako jsou keře a stromy. Jezírko v parku se podle dotazníku 
většině líbí, chtěli by ho ale upravit. Mezi nápady, které zazněly, bylo například umístění rybiček do jezír-
ka, vytvoření hmatové stezky, domečku pro hmyz, knihobudky či dětských prvků. Park by měl být podle 
dotazníku zkrátka více přístupný lidem.
Celý výtěžek z akce Louňovice pro dobrou věc putoval na podporu spolku Psí cesta František z Karhule. 

Lucie Sedláková
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Čtení v knihovně se spisovatelkou Zuzkou Koubkovou

foto: Jan Krmela

Velikonoční jarmark

foto: Jan Krmela
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foto: Lenka Tichá

Stavění májky a čarodějnice

Nakresli mi beránka!
Touto prosbou začalo setkání muže a neobyčejného dítěte v 
horké saharské poušti. Letec, který zde přistál, aby opravil svůj 
porouchaný stroj, se setkává s Malým princem. Ten mu dovolí 
nahlédnout do své mysli – čisté, upřímné, plné otázek a rozpa-
ků nad světem dospělých. Co je v životě důležité? Opravdu se 
dá štěstí najít v materiálních věcech či v ovládání jiných lidí? 
Za čím se všichni pořád ženou? Dospělí jsou moc a moc zvlášt-
ní, říkal si Malý princ.
Děj známého příběhu Antoina de Saint-Exupéryho o přátelství, 
naději a smrti znovu ožil za pomoci loutek a herců z divadla 
Kampa na nádvoří louňovického zámku. Pro děti (které měly 
ten večer 1. června zrovna svátek) je to především pohádka, 
ti starší v něm jistě našli další myšlenkový rozměr. Dojem z 
představení umocnil krásný hudební doprovod, jehož tóny nám 
ještě dlouho zněly v uších.
A odpověď na otázky Malého prince? Tu mu poskytla moudrá 
liška: „Co je důležité, je očím neviditelné. Správně vidíme jen 
srdcem.“

Hana Kociánová, foto: Simona Borkovcová
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Vítání občánků
Přivítání našich nových občánků starostou Ing. Fejtkem proběhlo tradičně v obřadní síni městyse, a to v 
sobotu 25. května. Slavnostní událost svým vystoupením zpestřily děti z naší mateřské školy pod vedením 
paní učitelky Žákové.

foto: Tereza Kirchner Berlová



12www.lounovicepodblanikem.cz

Výlet do Plzně

Byla to horká sobota. Myslím, že se spoustě lidí při představě dalšího horkého dne do ulic Plzně zrovna 
moc nechtělo. Já mezi ně rozhodně patřila. Výlet pořádaný městysem byl naplánovaný několik týdnů do-
předu a nikdo nemohl tušit, že 15. června teploty vyšplhají nad 30°C. Nicméně, ráno v sedm hodin jsme se 
sešli na náměstí a objednaným autobusem vyrazili do velkoměsta.
 Celý výlet byl koncipován jako výlet do Plzně s několika možnostmi, což se promítlo i na skladbě výlet-
níků. Největší skupinu tvořili zájemci o Techmanii, rodiče s nejmenšími dětmi pak zamířili do zoo. Pak 
zde byla hrstka, cca tak 5 zájemců o centrum Plzně a poslední skupinu tvořili zájemci o pivovar. Podrobný 
program ostatních skupin mi bohužel není znám, takže nemohu poreferovat o tom, co viděli a zažili. U zoo-
logické zahrady je to, myslím, celkem jasné. Co vím, tak se jim tam moc líbilo a horko jim prý bylo velké. 
Já patřila k zájemcům o plzeňský pivovar.
 Jelikož jsme měli prohlídku objednanou až na čtvrt na čtyři, nechali jsme se vysadit u Techmanie. Trefili 
jsme se zrovna do data oslav sousedních Škodových závodů, kde celý den probíhal bohatý program. Díky 
těmto oslavám jsme v Techmanii měli zvýhodněné vstupné, což vždy potěší. Pro představu o tom, co 
Techmania nabízí, cituji z jejich webových stránek: „Plzeňské science center Techmania je experimentální 
stanice pro zvídavé. Science center nabízí stálé i putovní interaktivní expozice zaměřené nejen na fyziku, 
astronomii, chemii nebo biologii, ale i na problematiku výživy, svět filmu nebo tematiku špionáže a tajných 
služeb.“ Pro představu, z toho, co jsme viděli: např. velký skleněný tubus naplněný vodou a v něm ponorku. 
Když jste točili koly na tubusu, v ponorce se plnila, nebo vypouštěla přední a zadní komora a ponorka tak 
klesala, nebo stoupala vzhůru k hladině. Nebo test prostorového zvuku. Stěna do půlkruhu s malými re-
produktory, ze kterých se postupně ozývaly zvuky zvířat. Úkolem bylo určit, ze kterého reproduktoru zvuk 
vychází. A spousta dalšího. Na prozkoumání všech exponátů jeden den nestačí. Návštěva v Techmanii byla 
opravdu zajímavá.
Ještě zajímavější ale mohla být návštěva ve Škodovce, kde byl díky oslavám den otevřených dveří. Sem se 
člověk hned tak nepodívá. Nám už ale bohužel na strojírny nezbylo moc času. Stačili jsem si prohlédnout 
pouze několik výrobních hal s rozestavěnými autobusy, trolejbusy či tramvajemi. Pak jsme za houkání par-
ní lokomotivy, která se tam někde ze středu areálu ozývala, zamířili k pivovaru.
I exkurze po pivovaru byla zajímavá. Poslechli jsme si informace o historii i současnosti vaření piva v Plz-
ni, historii celého areálu a prohlédli si jednotlivé budovy a provozy pivovaru. Některé zvenku, jiné zevnitř. 
V rámci přesunu po areálu jsme se svezli pivovarským autobusem. Ochutnali jsme ječmen i samotný slad a 
chmel, ze kterého se pivo vyrábí. Ve varně jsme se ještě více ohřáli, abychom se nakonec, jako třešničku na 
dortu, mohli konečně zchladit v pivovarském sklepení a ochutnat pravý nefiltrovaný plzeňský ležák přímo 
z dubového sudu.  Po prohlídce už na nás před bránou čekal autobus s ostatními a jelo se domů.
Byl to moc pěkný výlet. Velké poděkování patří kulturní komisi, která pro nás celou akci připravila.

Jana Burdová

foto: kolektiv
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Výlet na Orlí hnízdo

Začalo to naprosto nevinně. Chlapi ze Zámecké hospody se jednoho dne rozhodli, že spolu pojedou na výlet 
do ciziny. První výpravy se konaly v menším počtu účastníků, postupem času ale výletníků přibývalo. To 
bylo znát i během zatím posledního výletu na Orlí hnízdo. Zájemců z našeho městyse a okolí, kteří se chtěli 
na Orlí hnízdo podívat, bylo natolik, že museli objednat celý jeden autobus. Jednodenní výlet se povedl, 
všichni přijeli nadšeni. A proto už nyní plánují další výlet, tentokrát do Londýna. Není se také čemu divit, že 
skupinka nadšenců, která výlety plánuje, si dala vtipné přízvisko, a to CK HOST. Dělají si totiž legraci, že 
si už po tolika vydařených výletech mohou založit novou cestovní agenturu.

Lucie Sedláková

foto: Tomáš Zrno
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Automobiloví veteráni se opět setkali pod Blaníkem
Další ročník tradičního orientačního závodu „S veterány Podblanickem“ proběhl v sobotu 22. června 2019. 
Jedno ze stanovišť se nacházelo i před louňovickým zámkem, a tak si mohli přihlížející prohlédnout staré 
automobily a motocykly v plné kráse.

Hana Kociánová

foto: Hana Kociánová

Sousedské setkání
Zahrada louňovického zámku ožila předposlední červnovou sobotu čilým ruchem. V podvečer jsme se sešli 
na prvním „sousedském setkání“, abychom společně poseděli a popovídali. Mohli jsme ochutnat moučníky 
přinesené do soutěže o nejlepší bábovku, pánové se zase utkali v klání o nejrychlejšího konzumenta půlli-
tru piva. Bylo zajištěno občerstvení i program v podobě vystoupení mažoretek či sboru Rachel z blízkého 
Načeradce. Děti se vyřádily na „opičí dráze s překvapením“. A co že bylo to překvapení? Vítězové soutěže 
o nejlepší grimasu se mohou najít ve fotogalerii pod článkem.
Vzhledem k tomu, že celá akce se protáhla do pozdních nočních hodin, ji určitě můžeme považovat za 
zdařilou. Poděkování patří kulturní komisi, která celé setkání připravila.

Hana Kociánová

foto: Jaroslava Nolf
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Školní lyžovačka na Šumavě

    Příchod jara v základní a mateřské škole
Příchod jara jsme v mateřince oslavili vhozením Morany do řeky Blanice. Děti odplouvající figurínu Mo-
rany vyprovodily básničkou. V polovině dubna nás navštívil výborně obsazený divadelní soubor z Hradce 
Králové, který si připravil napínavý příběh o námořnících. Hned poté jsme se pustili v MŠ i ZŠ do příprav 
na velikonoční jarmark. Děti vyrobily spoustu krásných věcí, z nichž se většina prodala. Tímto děkujeme 
za vaše příspěvky, ocenění i podporu.
V dubnu  jsme s dětmi 1.- 4. ročníku zavítali na výlet do Jihlavy, kde jsme nejdříve zhlédli v kině pohádku 
„Jak vycvičit draka 3“ a poté se děti vyřádily v zábavném parku Robinson. Vyzkoušely  snad vše, co jim zde 
bylo nabídnuto - skluzavky, prolézačky, trampolíny, logické hry, dopravní hřiště, podívaly se do pirátské 
základny a nakonec také ochutnaly zdejší občerstvení.
Ačkoliv nám o čarodějnicích počasí nepřálo, prožili jsme s dětmi v mateřské škole zábavný den. V kostý-
mech plnily zajímavé úkoly a pochutnaly si na upečených buřtech, které nám sponzorským darem věnovala 
rodina Matouškových z Kondrace. Dalším představením bylo divadlo „Hroš“ s hrou „Jak se Jíra mlynářem 
stal“. Děti byly svědky nevšedního poutavého představení, ve kterém se přirozeným způsobem prolínaly 
ručně vyráběné loutky, kulisy i samotný herecký výkon pana „Hroše“. 3. – 5. ročník si kulturu užil v ang-
lickém jazyce při návštěvě divadelního představení Lazy Goat v KD Blaník  ve Vlašimi.
Ke svátku maminek jsme s dětmi v mateřské škole nacvičili „Cirkusové představení“, ze kterého jsme 
všichni měli radost. Školáci své představení pojali jako průřez kalendářního roku se zvyky, tradicemi i 
událostmi, které k jednotlivým měsícům neodmyslitelně patří. Musíme pochválit všechny věkové skupiny 
dětí, protože jejich výkony byly opravdu povedené a vtipné. Děkujeme městysu Louňovice pod Blaníkem 
za zakoupení květin, občerstvení a zajištění obsluhy v sále. Taktéž děkujeme spolku divadelníků Blaníci za 
pomoc s přípravou sálu i jeviště.
V průběhu celého jara naše školkové děti nezahálí ani na naší zahradě. Nejprve jsme museli upravit zeminu 
hráběmi tak, aby dobře přijala nová travní semena. Což znamenalo pro kluky zábavnou práci: odvážení 
drobných kamenů na tahacích tatrách. Pak přišla na řadu děvčata s konývkami, které daly semínkům vláhu. 
Pak už jen čekat a čekat, až travička poroste. Nyní se již děti mohou prohánět na nově zatravněných plo-
chách, které byly na podzim upraveny při rodičovské brigádě. Školková zahrada se rozrostla také o nové 
herní prvky jako lanová pyramida – kolotoč, na jejíž nákup škola získala peníze díky ocenění v soutěži 
Vesnice roku. Městys byl ohodnocen diplomem za podporu alternativního školství a finanční odměnu škole 
přenechal k využití dle našeho uvážení. Z výhry se tak mohou radovat všichni malí návštěvníci dětského 
hřiště. Dále pak přibyly dva domečky – stany, které dětem poskytují trochu stínu i soukromí při hrách.
Teplé jarní počasí vybízelo k pobytu u vody, a tak si předškolní děti spolu se školáky užili jedno květnové 
dopoledne na výletní lodi plující po řece Vltavě v Praze.  Paluba nám nabídla krásný výhled na pražské 
památky při břehu Vltavy. Se žáky 2. - 4. ročníku jsme při tomto výletu stihli absolvovat ještě návštěvu 
muzea iluzí s výhledem na Pražský orloj. Pátý ročník si dopřál prohlídku Technického muzea. Děkujeme pí 
Novotné za sponzorský dar pronájmu výletní lodi.
Jako každý rok naši předškoláci připravili spolu s paní učitelkou Žákovou hezké a milé přivítání našich 
malých občánků.
Na konci května celá školka odjela do HZS Středočeského kraje – stanice Benešov, kde se nás ujal nprap. 
Petr Kirchner a předvedl nám hasičskou techniku. Největším lákadlem byla pro děti velká auta, která si 
mohly prohlédnout i zevnitř. Děti si mohly potěžkat hydraulické nůžky i kleště, prohlédnout si dýchací 
přístroje, viděly člun, ale hlavně všechny dobrovolníky z řad dětí hasiči slaňovali podél skluzové tyče. Před 
koncem projektového dne jsme viděli opravdový výjezd HZS Benešov.
Následující týden děti z MŠ oslavily Den dětí závěrečným výletem do ZOO Protivín, kde mohly vidět ně-
kolik druhů krokodýlů. Odtud pokračovaly do Pohádkové kovárny Selibov, kde jsme se v tomto horkém 
počasí zchladili v příjemném prostředí jihočeské chalupy. Další týden jsme zahájili vycházkou pod Malý 
Blaník, kde si děti stavěly domečky pro skřítky, viděly úly a vylétávající včely. Znalosti o včelách si děti 
doplnily i při environmentálním vzdělávacím programu Včelka, který vedl zkušený včelař pan Dvořák. 
Děkujeme paní učitelce Prokopové za zpestření projektu o zajištění včelího trubce, pláství s medem, který 
mohly děti ochutnat, i ochranný oblek včelařů.
Teplé červnové dny lákaly školáky objevovat taje i krásu přírody. Vždyť příroda je plná živých příkladů, 
proto všichni školáci napříč všemi ročníky řadu dnů strávili v lesích i na loukách pozorováním, zkoumáním 
nebo malbou.
Poslední týden před letními prázdninami se s námi, kamarády i školkou rozloučilo 19 předškoláků. Mamin-
kám děkujeme za připravené pohoštění.
Mateřská škola se nevěnuje pouze vzdělávání dětí, ale již po druhé v řadě se zapojila do projektů financova-
ných EU a pro rodiče připravila seminář – Tematické setkání odborníka s veřejností s paní Mgr. Drábovou. 
Ta se dlouhodobě věnuje speciální pedagogice a má i svou soukromou praxi. Její zkušenosti, zajímavé 
kazuistiky a odborné znalosti zaujaly všechny přítomné.
Závěr školního roku již tradičně patří škole v přírodě...

MŠ A ZŠ LOUŇOVICE POD BLAníKEM
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Letošní vícedenní školní výlet se odehrával v chatové oblasti pod úpatím vrcholu Stražiště v Huti u Velké 
Chyšky. Měli jsme se tam báječně. Příjemné ubytování, klidné okolí a překrásná příroda. Jen kousek od 
chalupy se nacházel veliký a čistý rybník uprostřed lesů, kde jsme se mohli zchladit v horkých dnech.   Celý 
pobyt se nesl v duchu pevnosti Boyard. Každý tým měl v průběhu týdne za úkol získat alespoň pět klíčů 
a dostatečný počet indicií k uhodnutí hesla, aby bylo možné otevřít pokladnici. Úkolů byla celá řada, aby 
všechny týmy mohly být úspěšné. Děti shazovaly míčkem kelímky a tipovaly, který je ten správný s klíčem. 
Snažily se sebrat klíč pomocníkovi z pevnosti. Bojovaly o vylovení klíče z hrnce s nevábně vypadající kon-
zistencí „humusu“, stavěly věže nebo se snažily uspět v paměťové Kimově hře. Při soutěžení se dozvěděly 
i něco málo o vzniku samotné pevnosti. Dále děti změřily své síly v orientačním běhu a odvahu v noční 
bojovce, kterou měli starší žáci zpestřenou o přicházející vzdálenou bouřku. Velký úspěch měla strategická 
hra na tři životy nebo plnění lahví vodou, která mohla být přemístěna libovolným způsobem pomocí těla. 
Čas byl neúprosný a kýžený klíč čekal pouze na dva nejrychlejší týmy. V úterý jsme vyrazili na výlet do 
Bratřic na zmrzlinu a jiné dobroty. Cesta byla příjemná, vedla převážně lesem a na závěr nás ještě čekala 
třešňová alej. Chvíli jsme pobyli na pěkném hřišti a vyrazili na zpáteční cestu. Ještě se pokusit vybojovat 
nějaký klíč, spáchat hygienu ve sprše a pro zájemce nemohla chybět noc pod hvězdami. Čekal nás opět 
vlahý večer, který přímo vybízel k získání dalšího zážitku, protože pro mnohé to bylo jejich první spaní pod 
širým nebem. Zážitek měly děti zpestřený o výklad noční oblohy, který si pro ně připravila paní učitelka 
Klárka P. Nikdo se nebál a všem se spaní pod širákem hodně líbilo. Ráno bylo věnováno první pomoci. 
Přijeli za námi záchranáři z firmy Life support, která organizuje zážitkové kurzy. Děti byly rozděleny do tří 
skupin a prošly šesti stanovišti. S hasičem si vyzkoušely, jak se chovat při požáru, jak probíhá evakuace, 
jak ošetřit popáleniny apod. U zdravotníků si vyzkoušely záchranu raněného, telefonovaly se záchrannou 
službou, prováděly srdeční masáž. Zjistily, jak vypadá člověk po otravě a jak mu pomoci. Učily se zastavit 
krvácení a mnoho dalšího. I když museli být záchranáři unaveni, protože toho dne v sedm hodin ráno všem 
skončila noční směna na záchranných službách, měli z našich dětí radost a moc je chválili za aktivitu i vě-
domosti.  Zaznělo zde hodně zajímavostí a užitečných informací nejen pro děti, ale i pro nás dospělé. Celý 
týden děti plnily spoustu úkolů, prošly mnoha zkouškami. Z  indicií uhodly heslo, o jehož správnosti týmy 
ještě trochu před pokladnicí pochybovaly. Nakonec se všem podařilo dostat k pomyslnému pokladu, který 
byl následovně proměněn v čokoládové mince. Další škola v přírodě se opravdu povedla. Děti byly vážně 
super, všichni si zaslouží velikou pochvalu.
Všem dětem přejeme příjemné prožití letních prázdnin a předškolákům snadný vstup do základní školy.

Kolektiv pracovníků základní a mateřské školy
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SKAUT
V době, kdy vznikal tento zpravodaj, trávilo šest světlušek a vlčat z našeho louňovického oddílu první dva 
týdny prázdnin na skautském táboře. Spolu s domovským střediskem Vlašim táboří v nedalekém Měsíčním 
údolí. Rádi bychom si v budoucnu vyzkoušeli vlastní, oddílové táboření „na zelené louce“ – podle nás ten 
nejlepší způsob, jak přirozeně stmelit oddíl. K tomu je však potřeba poměrně hodně materiálového vyba-
vení, které chceme postupně pořizovat.
Od začátku dubna už nás v klubovně zastihnete opravdu výjimečně – schůzky (1x týdně) máme většinou 
venku. Děti si vyzkoušely různé sportovní dovednosti jako střelbu z luku, krkolomnou chůzi po slackline, 
dokonce došlo i na box. Jedno odpoledne jsme se vydali na cyklovýlet na rozhlednu Kovářka v Moravči. 
Děti zvládly ujet skoro 30 kilometrů, což není ve zdejším kopcovitém terénu zrovna málo.
Pro louňovické ptáčky děti stloukly z připravených prkének krmítko a dvě budky, které jsme pověsili na 
hřišti. Orientaci v terénu pomohly zlepšit pokladovky podle mapy i písemných instrukcí s bonusem v po-
době sladkosti, ukryté v cíli. K tomu se přidala spousta her, ať už na hřišti či v lese.
Stejně jako loni byla jedna schůzka výjimečná – dvě vlčata na ní skládala slib. Oheň jsme zapalovali u 
hrušky pod Malým Blaníkem 24. dubna, v den svátku sv. Jiří, který je patronem všech skautů na světě.
V dubnu jsme místo výpravy absolvovali brigádu v obecním lese na Bělčí hoře, kde jsme vysadili duby a 
jedličky. Snad se v tom letošním suchu aspoň některé chytnou.
V květnu nás čekala velká středisková výprava do Krušných hor, která nás zavedla do okolí Klínovce a na 
Jáchymovsko. Při procházce krásnou přírodou Božídarských rašelinišť byla pro děti největším zážitkem 
koulovačka se zbytky sněhu. Zajímavý byl i výlet pod zem, do středověkého cínového dolu Mauritius. 
Holinky a helmu jsme vyfasovali ten víkend ještě jednou, a to sice při prohlídce průzkumné štoly č. 1 v 
Jáchymově, kterou razili političtí vězni v 50. letech. Při procházení areálů bývalých lágrů (tábory Svornost, 
Rovnost, Eliáš) a čtení o nesnesitelných podmínkách, ve kterých zde političtí vězni byli nuceni žít a praco-
vat, nás skutečně mrazilo v zádech. Název naučné stezky – Jáchymovské peklo – mluví za vše.
Poslední akcí před začátkem léta byla přírodovědná vycházka kolem Malého Blaníku. Je fascinující, jak 
rozmanitou škálu rostlin a živočichů můžete pozorovat, když víte, jak na to. Děti sledovaly hemžení na lou-
ce (a do sítě ulovený hmyz) a s nadšením lovily do cedníků vodní breberky a žabky v Býkovickém rybníku 
i menších tůňkách v okolí. Na jedné louce jsme objevili i úžasné orchideje – kolonii prstnatce májového. 
Za poutavý výklad patří velký dík našemu průvodci, panu Klaudysovi z CHKO Blaník.
Po prázdninové pauze nás čekají další zážitky a dobrodružství. Pokud chcete, mohou je vaše děti zažít s 
námi – od září přijímáme nováčky (děti ve věku 6 – 11 let) pro skautskou činnost. Schůzky máme pravi-
delně každou středu od 17 do 18:30 hod. 
Více informací najdete na našich webových stránkách https://lounovicepodblanikem.skauting.cz/

za louňovický 3. oddíl Hana Kociánová

foto: Luboš Račanský
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STŘíPKY Z LOUŇOVIC POD BLAníKEM A OKOLí

O starých louňovických křivdách
Věnováno památce nevinných louňovických premonstrátek, jejichž život skončil násilnou smrtí před bez-
mála 600 lety (r. 1420 vypálení ženského kláštera v Louňovicích pod Blaníkem husity).

Městečko malé pod Blaníky
třpytí se a směje z dáli…
Však kdysi, jakoby ale včera
kruté věci se udály.
Srdce zkamenělo…
Městečko soužila prolitá krev,
krev dívek a žen nevinných,
ponížení, nářek, zoufalství, hněv.
V lůně hor posvátných zas centrem obrody být mělo,
stíny však dosud vládly, zhořkl smích…
Až přišlo poznání,
že prožitkem a odpuštěním
se stará křivda napravuje,
kletba mizí.
A jako dnes ráno slunce vychází
životem novým tepe
srdce ryzí.
Duše do světla pokojně odchází…
    
S úctou a láskou
Hana Novotná
(psáno o letním slunovratu r. 2019)

V dějinách, ale i dnes spolu neustále soupeří různé politické směry, náboženské ideologie či jiné myšlen-
kové konstrukty a nakonec to odnesou ti nejnevinnější, kteří nikomu neškodí a hledí si svého. A tak to 
bylo i s těmi louňovickými premonstrátkami. Co komu udělaly dívky a ženy, které zde v tichu rozjímaly a 
pracovaly na klášterním hospodářství? 
Proto, z tohoto úplně obyčejně lidského hlediska, je třeba připomenout křivdu na nich spáchanou, ke které 
došlo bezmála před 600 lety, abychom se z historie poučili a neopakovali staré chyby.

Hana Novotná
 

obraz: Josef Vrána

Psí cesta František
S mnohými občany Louňovic pod Blaníkem jsem měla možnost setkat se na akci louňovického dobročin-
ného bazárku, což byla famózní akce a nepřestanu děkovat organizátorce Simče za pozvání. Moc ráda po-
znávám lidi z okolí, lokální akce jsou mi bližší než natáčení do televize nebo články v časopisech. Někteří 
znáte auto Psí cesty František od vidění křižující často Podblanicko. Dovolte tedy, abych o nás zmínila pár 
slov a nabídla vám třeba i možnost rady nebo pomoci.
Stáří – pro mnohé strašák, pro jiné přirozená součást života. Ale často se nám jednoduše do života „neho-
dí“: stále bychom chtěli zvládat to, co dříve, bez zdravotních omezení, stále bychom chtěli vědět, kam jsme 
dali klíče, ale už je nehledáme pár minut, ale pár dní.. znáte to? Stárne i zvířena kolem nás, často ale rychleji 
jak my, a to znamená pro majitele změny. Ne každý, kdo nějakou faunu chová, je ochoten přizpůsobit se, 
také se objevuje rovnítko, že investovat do zvířete více, než byly jeho pořizovací náklady, se nevyplácí. 
Často se hodí dědictví majetkové, ale už ne starost o zvířenu navíc...
Psí cesta vznikla jako projekt na pomoc starým pejskům, obvykle s titulem „neadoptovatelný“ například i 
z přidružených povahových důvodů. Takoví čekají jen na smrt, za mřížemi útulků, nebo opuštění u stavení, 
bezprizorní hafici bez naděje na budoucnost. Jenže umístění potřebují i kočičky, koníci, slepičky z velko-
chovů a další... a tak se rozrůstáme. Aktuálně u nás tedy najdete nejen pejsky na dožití, ale i mladší k adop-
ci, nebo kočičky myšilovky, také s možností umístění do trvalého domova. Můžete po domluvě přijít i 
s dětmi na exkurzi (louňovická škola může podat referenci). Vše o Cestě najdete na www.psicestafrantisek.
cz, volat můžete mezi 19-20h na tel.č. 603 143 341.
Pokud uvažujete o rozšíření vaší domácnosti o hafa, neváhejte se  prosím na mě obrátit. Můžete mi poslat 
vaši představu ideálního parťáka na mail psicestafrantisek@gmail.com. ...
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STOLní TEnIS

V útulcích a domácích depozitech čekají desetitisíce smutných čumáčků, z toho tisícovky štěňat. Pomůžu 
vám tedy s výběrem takřka „na míru“, můžete si poručit i hotovou povahu. Pokud byste váhali, ráda dopo-
ručím nebo pomůžu s výběrem tak, aby vaše možnosti a podmínky odpovídaly potřebám daného jedince. Je 
zbytečné pořizovat pro starší lidi akční štěně, když o něco málo starší pejsek může být už klidnější, odpad-
nou vám starosti s učením hygieny, s rozkousanými věcmi, s venčením několikrát denně nebo pročůranými 
koberci a nábytkem. Maminky s dětmi  zase ocení pejska s ověřenou snášenlivostí k dětem. Čekatelů na 
vaši nabídku domova je tolik, že je zbytečné kupovat zajíce v pytli (právě se mi ozvali lidé, že jim místo 
německého ovčáka roste spíš jezevčík s hlavou německého ovčáka, jak to mají řešit) bez nejasné povahy, 
když můžete mít přesně to, co hledáte, rovnou a bez čekání, stačí mi jen dát vědět.
Lidé se na mě obrací i se žádostmi o výchovu, výcvik, rady, jak na určité situace. „Líná huba holý neštěs-
tí“, říkala už moje zlatá babička. Takže neváhejte se ptát, žádný učený z nebe nespadl a je lepší nechat si 
vysvětlit psí logiku, myšlení, řeč, než se divit, proč se pejsek chová jak se chová, když nám se to nelíbí. Psí 
řeč není složitá, to je jen lidské myšlení, které si vše komplikuje. Když zjednodušíme sebe a přestaneme 
pejskům podsouvat lidské vlastnosti jako „naschvály“, pak se bude všem dohromady zase o něco líp žít. 
Ne, pejsci naschvály fakt neumí. Nevěříte? Napište mi o vaší situaci a jistě najdeme jinou příčinu než to, že 
váš pejsek je vypočítavý skunk, který čeká na příležitost se nám pomstít.
Na světě jsou jen dvě nejsilnější emoce, které jím hýbou – láska a strach. My se rozhodli žít v lásce, což 
i dříve kousaví pejsci nebo nesnášenliví s ostatními oceňují právě tím, co je jim nabízeno – vrací lásku 
daleko víc, než kolik já jim umím ze své lidské omezenosti dát. Proto se před zvířaty klaním, oni zaslouží 
daleko více úcty. Jen si nesmíme hrát na to, že jako lidé jsme neomylní bozi.
S láskou vám všem přeji krásné dny, toleranci a úctu nejen ke stáří

Jana Hrstková

V sobotu 30. 3. se v tělocvičně ZŠ  Louňovice pod Blaníkem konal tradiční Přebor župy blanické ve stol-
ním tenise. Tento rok se zúčastnilo pouze 17 hráčů z okresu Benešov, což ale nemělo žádný vliv na kvalitu 
a počet zápasů, ba naopak.  Začínalo se v 5-6členných skupinách, z kterých se postupovalo do pavouka, 
kde měl každý už jen jednu šanci. Své vítězství z loňského roku obhájil Jaroslav Dohnal z Benešova. Zbylé 
medailové pozice obsadili domácí, a to Milan Štěpánek a Vendula Tichá. Pro zpestření se hrály i čtyřhry, 
kde většině zkušených hráčů vytřeli zrak benešovští dorostenci, kteří nakonec obsadili druhé místo, za je-
jich kolegy. Všem zúčastněným děkujeme za skvělé výkony a těšíme se na příští rok.

Konečné pořadí:

Dvouhra:
1. Dohnal Jaroslav  - Sokol Benešov
2. Štěpánek Milan – Sokol Louňovice pod Blaníkem
3. Tichá Vendula – Sokol Louňovice pod Blaníkem
4. Nádvorník Štěpán – Sokol Benešov

Čtyřhra:
1. Dohnal Jaroslav, Košař Pavel – Sokol Benešov
2. Nádvorník Štěpán, Hrazdíra Jiří – Sokol Benešov
3. Plíšek Jan, Dvořák Martin – Sokol Benešov
4. Tichá Vendula, Jíša Petr – Sokol Louňovice p. Bl.

Dvouhra dorost:
1. Plíšek Jan – Sokol Benešov
2. Dvořák Martin – Sokol Benešov
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FOTBAL

Konečné pořadí po sezóně 2018/2019

* Klub Z V R P S B

1. Tělovýchovná jednota Sokol Veliš, z.s. 20 16 3 1 94:25 51

2. SK Načeradec 20 14 3 3 75:24 45

3. Tělovýchovná jednota Sokol Louňovice pod Blaníkem 20 11 5 4 60:39 38

4. FC Křivsoudov, z.s. ‚B‘ 20 11 2 7 58:43 35

5. FC Vracovice, z.s. 20 11 1 8 76:48 34

6. FC Libouň 20 10 2 8 77:42 32

7. TJ Sokol Pravonín ‚B‘ 20 7 1 12 47:69 22

8. TJ Slovan RÚ Kladruby 20 5 3 12 21:50 18

9 TJ Želivan Hulice, z.s. 20 5 2 13 32:92 17

10. TJ Radošovice (o.Benešov), z.s. 20 3 5 12 38:68 14

11. Tělovýchovná jednota Keblov, z.s. 20 2 3 15 24:102 9
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Změna pracovní doby na poště v Louňovicích pod Blaníkem
 

Hodiny pro veřejnost jsou trvale změněny od 1. 7. 2019 z provozních důvodů.
 

Otevírací doba provozovny je následující:
 

     Po  8:30 - 11:30 ---------------
     Út  8.30 - 11.30 14.00 – 16.30
     St  8.30 - 11.30  14.00 – 16.30
     Čt  8:30 - 11:30 ---------------
     Pá  8:30 - 11:30 ---------------
     So  Zavřeno Zavřeno
     Ne  Zavřeno  Zavřeno
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3. 8. 2019 - Podblanický turnaj v kopané
- od 13 hod. na hřišti u řeky
- pořádá oddíl fotbalu

9. - 10. 8. 2019 - Reggae festival
- místo konání: zahrada zámku
- pořádá Right News Music Garden

10. 8. 2019 - Roztančený reggae bazárek
- začátek ve 13:00 na nádvoří zámku
- nabídka věcí z druhé ruky i regionálních produktů, 
doprovodný program
- pořádají nadšenkyně za podpory spolků

17. 8. 2019 - sraz rodáků k výročí založení obce, 
narození J. D. Zelenky a fotbalu
- od 9:30 u pomníku J. D. Zelenky, od 14:00 u školy
- pořádá  městys Louňovice pod Blaníkem ve spolu-
práci se spolky a dobrovolníky

18. 8. 2019 - dětský den
- od 13:00 na hřišti u školy
- pořádá SDH Louňovice pod Blaníkem ve spolu-
práci se spolky a městysem Louňovice pod Blaníkem

         KALEnDáŘ AKCí2019

26. 8. 2019 - Výlet do Českých Budějovic - Země 
živitelka
- cena za dopravu autobusem 100 Kč (tam i zpět)
- výlet se uskuteční při plné obsazenosti autobusu
- zájem hlaste prosím do 19. 7. 2019 osobně nebo 
telefonicky (telefon 317 852 658) na úřadě městyse 
zatím bez platby rezervace
- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem

7. 9. 2019 – Louňovický KoloBěh
- soutěž pro dvojice (běžec + cyklista) pro děti i do-
spělé
- zápis dvojic od 9:30 na Lhotě, start v 10:00
- pořádá 3. smíšený skautský oddíl Louňovice ve 
spolupráci s dobrovolníky

8. 9. 2019 – Výprava za poustevníkem
- turistická akce ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem
- start od 9 do 11 hod. u školy, poté se samostatně 
půjde na Malý Blaník
- předpokládaný konec v 15 hod., místo ukončení 
bude upřesněno
- doporučujeme účastníkům vzít si svačinu i pití

21. 9. 2019 - Svatováclavské slavnosti
- od 11:00 bohoslužba v blízkosti parkoviště pod 
Blaníkem, průvod. Souběžně od 11:00 dechovka a 
dále program na zámecké zahradě a okolí
- pořádá Městys Louňovice pod Blaníkem

Sraz rodáků k oslavám výročí založení obce, narození J.D. Zelenky a fotbalu 

17. srpna 2019

Program od 9:30 na náměstí

9:30 pomník J. D. Zelenky
 10:00 mše svatá

11:15 focení rodáků
 11:45 pomník padlých, slavnostní otevření nového chodníku, pomník A. V. Rosmarina

 

Program od 14:00 ve škole a v areálu školy
 

15:00 sbor p. Volka
16:00 malá kopaná garda + ženy

17:00 dechovka Chmelařinka
18:00 Děsband Leo Dittmana - jazz, swing

20:30 disco
 Doprovodný program ve škole: prohlídky školy za doprovodu pedagoga, výstava fotografií, promítání 

kroniky 

Od 10 do 14 hodin otevřena hasičárna, zámek, včelařské muzeum, rybářská bašta a čistička.
Občerstvení zajištěno.
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Zdeňka Studničková   80
Marie Vondráková   75
Jan Zavadil     70
Jana Otradovcová   70
Karel Kahoun    80
Lidmila Budilová    70
Vladimír Daněk    85

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 narodil 

Městys Louňovice pod Blaníkem jemu i jeho rodičům 
přeje hodně štěstí v životě.

Tomáš Malecha

Milí přátelé,
děkujeme Vám za účast při posledním rozloučení s panem Milošem Špácalem, 26. 4. t.r. 

Děkujeme za květinové dary a slova útěchy, kterými jste se snažili zmírnit náš žal. 
Děkujeme za písemné projevy soustrasti.

manželka Věra Špácalová s rodinou


