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SLOVO  STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
ráda bych Vám poděkovala za trpělivost, kterou má-
te s výstavbou kanalizace a ČOV a zvlášť některým 
za pomoc při dokončovacích pracích. Komunikace 
se již z většího  podařilo opravit  a zbytek bude ře-
šen za příznivějšího počasí v jarních měsících. 
Dále bych Vás ráda informovala o kanalizaci a opra-
vila tímto znění minulého zpravodaje. Připojení do-
mů ke kanalizaci se  prodlužuje a to do konce břez-
na 2014, aby se mohly připojit objekty, kde trvale 
žije jedna osoba, rekreační objekty a objekty, kde 
výkop bude podle smlouvy provádět fi rma. Stočné 
bude účtováno od 1. 4. 2014. Na zastupitelstvu byla 
stanovena cena vodného a stočného od 1. 4. 2014 ve 
výši 66,- Kč včetně DPH.

Touto cestou bych ráda ještě oslovila ty občany, kte-
ří nám do  kontejneru na PET dávají jiný plast (sáč-
ky od potravin, kelímky a i polystyren), aby nám 
je tam nedávali. Na obci se tyto věci musí vytřídit, 
protože  Technické služby Vlašim nám berou pouze 
lahve z PET. Ostatní se odváží na skládku. Děkuje-
me za pochopení.

Ing. Růžena Kučerová
Ráda bych Vám  nyní  popřála  hodně zdraví, štěstí a osobní pohody do nového roku 2014.

Vyčištěné koryto řeky

20142014
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ZASTUPITELSTVO A RADA
                    INFO Z RADY                                                                                                

                    ze dne 26. 9. 2013

Rada městyse schvaluje: 
- vyvěsit záměr pronájmu  nebytové-
ho prostoru pod poštou, čp. 45
- instalovat vodoměry pro jednotlivé 
nájemce v čp. 48
- opravu vodovodního potrubí v čp. 
48 u pí. Stupkové
- proplacení faktury 20  000,- Kč za  
provedené zemní práce  a materiál 
na vodovodu fi rmě Miklas CZ, s.r.o
- pro výkon obsluhy ČOV  pana Jo-
sefa Tomáška
- použití fi nančních prostředků 
z  fondu rezerv MŠ a ZŠ Louňovice 
p. Bl. na instalaci zastínění oken ve 
třídě a na podlahovou krytinu v dru-
žině
Rada městyse určuje: 
- zástupcem Městyse Louňovice p. Bl. 
do školské rady  při MŠ a ZŠ Louňo-
vice p. Bl. Ing. Růženu Kučerovou

INFORMACE Z RADY                                   
ze dne 15. 10. 2013

Rada městyse schvaluje: 
- opravu PC na úřadě městyse
- prodej hasičského auta RT 706 za 
cenu  železného šrotu
- nákup lapáku tuku do kuchyně 
v ZŠ a MŠ Louňovice p. Bl.
- schvaluje  výběr dodavatele na  
opravu hřbitovní zdi 
Rada městyse bere na vědomí:
- informaci starostky z  jednání SO 
Blaník

INFORMACE Z RADY                                   
ze dne 5. 11. 2013

Rada městyse schvaluje:
- nákup myčky do školní jídelny do 
80 tis. Kč z fondu  rezerv ZŠ a MŠ 
Louňovice p. Bl.
- uzavření nájemní  smlouvy na ne-
bytový prostor  pod poštou s p. Jaku-
bem Pěkným
- rozdělení a fi nanční vypořádání  
Sbírky na pomoc občanům Louňo-
vic p. Bl. zasažených povodní v červ-
nu 2013
- plán inventur - přílohu č. 2 ke 
Směrnici č.7/2010
- připomínky ke KPÚ Louňovice p. 
Bl.
- uzavření Smlouvy o umístění a pro-
vozování kontejnerů s  fi rmou RE-
VENGE, a.s. na odvoz oděvů, obuvi 

a textilu a pověřuje starostku pode-
psáním smlouvy
Rada městyse souhlasí:
- s uzavřením dohody o provedení 
práce na opravu elektriky mezi ZŠ a 
MŠ Louňovice p. Bl. a p. Forejtem. 
Rada městyse ukládá:
- nápravné opatření, ve kterém 
bude  zápis zastupitelstva ze dne  
27.12.2012 v  bodě revokován - při 
schvalování rozpočtu městyse na rok 
2013 nebylo v zápise uvedeno,  zda je 
rozpočet schválen jako schodkový a 
jakým způsobem bude dofi nancován
Rada městyse bere na vědomí:
-  informaci starostky ze SO Blaník
- dílčí kontrolu hospodaření  městy-
se za rok 2013
- postup opravy hřbitovní zdi  a s na-
vrženou opravou souhlasí
Rada městyse pověřuje:
- starostku nebo místostarostu schva-
lovat rozpočtová opatření v  rámci 
jednotlivých položek
- p. Vávru o prošetření přístupové 
komunikace u pí. Plaštiakové
- starostku jednáním s ČSAD o mož-
nosti zavedení spoje v  dopoledních 
hodinách  na Vlašim
Rada městyse předkládá:
-  zastupitelstvu k  projednání výši 
vodného a stočného a doporuču-
je stanovit je v celkové výši  68,- Kč 
včetně DPH 
                                                                                   

ZASTUPITELSTVO
ze dne 21. 11. 2013 

Kontrola usnesení ZM 
Bez připomínek
Rada 
čj. RM- 11/2013, 12/2013,14/2013 a 
15/2013
p. Kotek - jak mohla rada (bez ZM), 
schválit nákup myčky do škol. jídel-
ny za 80.000,- Kč, když může schva-
lovat pouze do částky 25.000,- Kč? 
pí. Vrtišková - tato investice byla vza-
ta z fondu rezerv ZŠa ne z rozpočtu 
městyse
p. Bébr - proč bylo prodáno zásaho-
vé vozidlo za cenu šrotu?
místostarosta Malý – nabídli jsme 
vozidlo i jiným has. sborům a obcím 
v okolí. Nikdo neměl zájem. Na ZM 
byl schválen prodej.
p. Bébr – mohli jste jej rozebrat a 
prodat – bylo by víc peněz.
p. Kotek – byla nová převodovka za 
68.000,-Kč, nebo mohla sloužit jako 
kropička pro úklid silnic. ZM mě-

li být seznámeni s  likvidací vozidla 
předem. Opět překračujete zákon!
p. Doubek - při rozebrání by byl pro-
blém v likvidaci starého vozidla, mu-
sí být protokol o likvidaci na odpis 
z evidence.
p. Novotný - jak se přišlo na cenu 
68,- Kč za vodu? Toto bude projed-
náno samostatně v bodě č. 10
Rozpočtové opatření č. 5
Schváleno
Kanalizace a ČOV, úvěr, smlouva 
s TDI, informace
informace o probíhajícím výběro-
vém řízení na úvěr
Návrh: prodloužit čas plnění smlou-
vy pro stavbu Kanalizace a ČOV 
Louňovice p. Bl. s TDI p. Ing. Jose-
fem Karasem  do června 2014 tj. do-
datkem č.1  k této smlouvě
Schváleno
Dotace pro JSDH - JPO
Seznámení s celkovou částkou dvou 
dotací pro JSDH – JPO a předložení 
návrhu věcí k zakoupení.
Schváleno
Rozdělení spoluvlastnictví pozem-
ku
Městys spoluvlastní z 1/5  pozemek 
č. parc 306/1 v kú. Louňovice p. Bl. 
(pozemek v Pařezinách. 
Návrh: uzavřít dohodu o vypořá-
dání spoluvlastnictví na pozemek 
č.parc.306/1 v k.ú. Louňovice p. Bl.
Schváleno
Finanční výbor
Kontrola fi nanč. výboru - období od 
1. ledna 2013 do 30.září.2013 bez ne-
dostatků a závad 
Revokace schváleného rozpočtu 
2013
Návrh: schváit návrh rozpočtu na 
rok 2013 jako schodkový. Schodek 
bude dofi nancován přebytkem hos-
podaření z  minulého roku. Závaz-
ným ukazatelem rozpočtu je para-
graf.
Schváleno
Vodné a stočné
p. Kotek - platit by se mělo od červ-
na, máme 1 rok zkušební provoz
pí. Kotková – tato lhůta je pro zku-
šební provoz technologie ČOV, ni-
koliv pro možnost připojování se 
obyvatel a neurčuje termín platby. 
Vlastník kanalizace má ze zákona 
právo na platbu za odvádění odpad-
ních vod a toto právo na platbu vzni-
ká okamžikem vtoku odpadních vod 
z nemovitosti do kanalizace a ne, že 
při připojení musí již všichni platit. 
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To je na zastupitelstvu, jak rozhodne, 
zda bude provádět platby za obyva-
tele od navrhovaného termínu (čer-
ven 2014) zda na to má prostředky. 
Uvádím příklad - stavba kanalizace 
a ČOV je stavba jako třeba bytový 
dům, který by si vlastník (tj.Městys) 
postavil a vzal na stavbu hypotéku, 
do bytů by dal nájemníky, od kterých 
by nechtěl nájemné a ještě by sám ze 
svých prostředků  splácel tuto hypo-
téku, takže Městys by byl s ČOV v té 
samé situaci.Je nutné zvážit datum, 
kdy bude  u všech počítáno vodné a 
stočné v souvislosti s připojením, aby 
byla dostatečná lhůta na zapracování 
a vyhodnocení technologie ČOV  a 
svozové jímky v závislosti na množ-
ství přítoku odpadních vod. Připoje-
ní by mělo probíhat a již probíhá tak, 
že Ti co mají připraveno se propojí 
hned nyní a do konce prosince by 
měl být propojen zbytek. Na příští 
rok a to do konce března by měly zů-
stat pouze rekreační objekty, domy, 
kde je 1 trvale žijící osoba, nebo oso-
ba stará a mají práce zadané fi rmě a 
ta je ještě neprovedla a rovněž ne-
movitosti s více obyvateli, kteří mají 
také objednávku u fi rmy a není ještě 
přípojka provedena - vodoměr má 
být cejchovaný a vlastník vodovodu 
by jej měl zkontrolovat. Další měření 
na vlastních zdrojích - studnách by 
mělo být rovněž cejchované, měření 
by mělo být ve vlastním zájmu vlast-
níka studny. Kdo jej pořídí je na za-
stupitelstvu, zda Městys nebo majitel 
studny a vše řeší vlastník vodovodu 
ve smlouvách.
p. Kotek - jak bude řešena voda na 
zalévání
pí. Kotková - toto  lze řešit podle roz-
hodnutí zastupitelstva, může se buď 
odečítat určité množství m3 za rok, 
nebo může být měřeno podle toho, 
jak bude řešeno ve smlouvě, dle toho 
jak rozhodne zastupitelstvo a pro-
vozovatel si ověří po právní stránce, 
zda na to nebude muset být závazná 
vyhláška, navíc nemají všichni za-
hradu, ale popř. bazén.
p. Kotek - co ti lidé, kteří nebudou 
napojeni na ČOV např. Světlá, Býko-
vice atd., jak budou vyvážet jímky?
pí. Kotková - jímky se budou vyvá-
žet fekálním vozem do svozové jím-
ky u ČOV o obsahu 30m3, ze které 
se budou dovezené odpadní vody 
připouštět do technologie čištění 
a to postupně podle zpracovaného 
provozního řádu ČOV pro zkušební 
provoz.
pí. Růžičková - můžu nechat svoji 
odpojenou jímku vyvézt na ČOV?
pí Kotková - ne, svozová jímka má 

sloužit pro navážení odpadních vod 
z přilehlých částí -Světlá, Býkovice... 
Není mi známo, jak jste likvidovala 
doposud. Na ČOV nesmí staré za-
hnilé kaly. Co se týká jímek stáva-
jících, tak ty budou řešeny později. 
Ve všech budou staré usazené kaly, 
některé jsou propustné,  jak bylo 
zjištěno při výkopových pracích. U 
rekreačních domů mohou být kaly 
několik let. To by zničilo bakterie 
v  ČOV a nebylo by možno dodržet 
parametry.
pí. Růžičková - nesouhlasím s Vámi! 
Měla byste se poslouchat, co říkáte! 
V každé jímce, bez ohledu na množ-
ství vody, kaly zahnívají. To by ne-
mohl do ČOV vyvážet jímku nikdo!
pí. Kotková - vím  velmi dobře co ří-
kám, řekla jsem již, že pro dovážení 
a postupné připouštění do cyklu je 
postup v provozním řádu ČOV a pro 
správnou činnost se bude muset zjis-
tit velikost jímek v těchto částech, je-
jich těsnost, počet obyvatel v nemo-
vitosti a dle toho stanovit dobu, za 
kterou se budou vyvážet, aby je bylo 
možno dobře čistit. To zjistí Městys 
jako vlastník a provozovatel ČOV 
a dle toho upraví provozní řád tak, 
aby bylo možno dodržet ukazatele a 
hodnoty povolené k vypouštění dané 
rozhodnutím. Ti, kteří nebudou mít 
jímku v pořádku, si ji budou muset 
opravit nebo postavit novou.
pí. Růžičková - Jak toho chcete do-
cílit?
pí. Kotková - na to je obecný staveb-
ní úřad, který provádí statní stavební 
dohled a vodoprávní úřad, kterému 
na požádání musí každý doložit do-
klad o likvidaci odpadních vod. Bu-
dou chodit kontroly.
p. Novotný - víme jaké bylo vybráno 
vodné? Kolik stály opravy celkem? 
Údržba? Jaké jsou předběžné nákla-
dy na čističku - její provoz?
pí. starostka - roční náklady přibliž-
ně 1 400 000,- Kč (materiál, energie, 
voda, chemikálie, odvoz kalů, mzdo-
vé náklady)
p. Bébr - jaká je kalkulace, kam se 
bude vyvážet pevný obsah z čističky?
pí. starostka - děláme výběrové říze-
ní na odvoz kalů, oslovili jsme např. 
Situ  Benešov.
p. Kotek - potřeba vodoměrů na 
vlastní studny. 100  000,- Kč na plat 
ČOV - obsluha/rok? Za 2 hodiny 
týdně! Není to přehnané?
pí. starostka - zatím to není dané, 
pouze návrh, podle zkušebního pro-
vozu
pí. Kotková - obsluha ČOV ve zku-
šebním provozu bude prováděna 
4 hodiny denně, tak jak je uvedeno 

v provozním řádu.
p. Chmel - vodoměry je potřeba ře-
šit individuálně podle nemovitosti, 
studny, typu bydlení a jiných ukaza-
telů.
místostarosta: jaké vodoměry a kdo 
to zaplatí?
p. Chmel - požadujeme vodoměry 
cejchované, na vlastní náklady.
místostarosta: bude možné (podle 
zájmu lidí), že městys zakoupí cej-
chované vodoměry a občané si je zde 
budou moci zakoupit.
p. Tulej - jaký bude počet vodoměrů 
a jejich cena?
místostarosta - rozvaha - cena je 
zhruba 800 Kč, upřesníme.
Návrh: možnost umístění cejchova-
ných vodoměrů na odečet stočného 
mezi vlastní studny a vstup do domu 
a to na náklady majitelů domu. 
Schváleno
Návrh: placení stočného od 1. 4. 
2014. Tříměsíční skluz ve fi nanco-
vání uhradí Městys Louňovice p. Bl. 
Připojení do konce roku pro všech-
ny, kdo má připravené napojení 
k čističce.
Schváleno
Návrh: cena za vodné a stočné 68,-
Kč/cm3 včetně DPH 21% od 1. 4. 
2014.
Neschváleno
Návrh: cena za vodné a stočné 66,- 
Kč včetně DPH 21% tj. vo
dné 22,-Kč a stočné 44,-Kč od 1. 4. 
2014.
Schváleno
p. Kotek - věci různé
p. Kotek – hovořím zde v zastoupení 
občanů, připomněl slib zastupitelů ze 
začátku volebního období:„Spravu-
jete majetek obce - státu, což si mno-
zí neuvědomují“ 27. 11. 2012 jsem 
Vás žádal, pí. starostko, o odstoupení 
rady do příštího zastupitelstva! Nic 
se nestalo! 28. 2. 2013 jsem Vás vy-
zval znova na ZM. Odpověděla jste “ 
Neodstupujeme - děláme to dobře“! 
Od té doby jste x krát překročili zá-
kon! Ke kontrolnímu výboru - „Jak 
můžete říct, že je vše v pořádku?“ Vy 
si pořádek neuděláte! Nic nezmění-
te! Z  mé strany, méně bolestivé pro 
všechny, hlavně pro Vás, to zname-
ná: „Dnes 21. 11. 2013 Vás vyzývám 
k  odstoupení ze svých funkcí a to 
starostku a celou radu, do 15dnů od 
uvedeného data. Pak jednání v  15 
lidech o dokončení volebního obdo-
bí“. „Pokud neodstoupíte, budu mu-
set toto předat jiným orgánům!“ To 
k této věci ode mne vše!
Různé 
p. Kotek žádá o revokaci záznamu 
z  minulého zastupitelstva, mluvil o 
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V Obecní knihovně se uskutečnily dvě besedy s paní 
Jiřinou Holou o historii Louňovic pod Blaníkem.
Po velmi zajímavém vyprávění došlo na vzpomíná-
ní zúčastněných a každý věděl další zajímavosti, čím 
vyprávění doplnit.
Beseda byla setkáním lidí, kteří mají zájem nejen o 
historii Louňovic p. Bl., ale chtějí si zavzpomínat, 
popovídat a podělit se o zážitky.
Toto posezení budeme v zimě opakovat vždy každý 
první čtvrtek v měsíci.
Bližší informace se dozvíte v knihovně a nebo na in-
ternetu.
Srdečně zveme všechny zájemce.

KNIHOVNA

Dále bych chtěla upozornit čtenáře na novou zásil-
ku knih z Benešova. Výběr je ze všech žánrů velký, 
zvláště dětské knihy jsou nádherné.

Dospělým mohu nabídnout v poslední době hod-
notnou  populární trilogii 
Padesát odstínů šedi                                                                        
Padesát odstínů temnoty
Padesát odstínů svobody

Zima už se přihlásila a knihovna na Vás čeká.

zlodějích dřeva! Na p. Malého: „ jak 
je možné, že jste káceli v obec. lese, 
když nešlo o kalamitu takové množ-
ství dřeva? Byly spadlé 3 stromy.“
p. Bébr - úmyslná těžba bez souhlasu 
ZM!
p. Budil - co je to úmyslná těžba, kte-
rou jsem měl provést s  p. Malým a 
kdy?
p. Kotek - 22. 8.2013. A pilinami 
zakryté pařezy, jak bylo napsáno ve 
Zpravodaji, to dělají zloději, ne já!
p. místostarosta - o těžbě bylo roz-
hodnuto lesním správcem.
p. Kotek - lesní správce o lese neroz-
hoduje, jen doporučuje! Je pro Vás 
jen sluha, který musí poslouchat. 
Mám spočteny pařezy na Světlé a 
žádám p. Budila, aby se vyjádřil ke 
ztrátě 40m3 dřeva a kde skončilo? 
Ověřoval jsem si na pilách v okolí ce-
nu za nákup dřeva - kulatiny, Vy jste 
je prodali pod cenou 200,- až 500,-
Kč/m3.
p. Budil - les je pro hospodaření, 

ne pro objímání stromů. Nebudu se 
s Vámi o tom bavit!
Odchod p. Budila 21:32 hod.
p. Kotek - pí. starostko, neumíte ne-
bo nemůžete řídit, ovládat lidi kolem 
sebe! Také pan Jelínek (z  dřívějšího 
zasedání ZM) odešel dříve a pak po-
depsal kontrolu zápisu!
p. Novotný - kdy se vrátí parkoviště 
pod Blaníkem do rukou Městyse?
pí. starostka -  o navrácení se jedná 
s  p. Pešoutem, počkáme do konce 
roku 2013.
pí. Kahounová - rekonstrukce silnic, 
kdo a do kdy?
p. Borkovec - poškozují se auta, ne-
jsou chodníky.
p. Kotek - kdy bude lepší povrch, jak 
budou vypadat silnice na jaře?
p. místostarosta - oprava cest, dopl-
nění výkopů, asfalt vše se dělá po-
stupně. Nikdy to ale nebudou nové 
silnice.
p. Novotný - nezapomeňte na ozna-

čení výmolů atd., obec za to odpoví-
dá při úrazu!
          

INFORMACE Z RADY                                   
ze dne 27. 11. 2013

Rada městyse schvaluje: 
- uzavřít smlouvu na zimní údržbu 
komunikací s panem Luďkem 
- dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na 
zemědělské pozemky s panem Luď-
kem Matuškou 
- podle LHO probírku v  lesích na 
Světlé
- příspěvek pro  Babinec  ve výši 
3 500,- Kč na  akci Setkání  s čerty 
- podání žádosti o dotaci na zateple-
ní školy
- pan Kotek vyslovil závažné obvině-
ní na rozkrádání 40m3 dřeva z obec-
ního lesa ve Světlé, bylo
  tím poškozeno jméno obce a rada 
městyse požaduje předložení dů-
kazů 

Zároveň přeji všem pevné zdraví v novém roce 2014
                                                                                                

 M.Vyskočilová 
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HISTORIE

VZPOMÍNKY...
Rok se s rokem sešel a je tu advent, předvánoční čas a Vánoce - svátky míru a klidu. Tak by to mělo být, ale 
někdy namísto poklidného předvánočního času nastupuje spěch, nervozita a podrážděnost. Dnešní svět je 
uspěchaný, plný násilí a nenávisti a fenoménem doby jsou peníze. Měli bychom se zamyslet nad smyslem 
života a vážit si jiných hodnot, které nám život dopřává. Proto bych Vám chtěla předložit dílko paní Emilie 
a Marie Flígrových z Býkovic, které sepsaly jako vzpomínku na své dětství. Myslím, že to, co napsaly nám 
mnoho napoví. 

Jak se žilo na vesnici před 75 lety ve 20 století.
Narodila jsem se 30. dubna 1924. Anně a Josefu 
Flígrovi. Měli dvouletou Anežku. Mně dali jméno 
Emilie. Za dva roky po mně se narodila Marie a za tři 
roky čtvrtá dcera Jiřina. Tak že byly na chalupě čtyři 
holky. Bylo nás celkem 8 lidí, neboť byli děda s babičkou 
výměnkáři. Měli jsme jednu světnici. Tatínek 
s maminkou spali v síni, děda s babičkou na jedné 
posteli v rohu světnice a v druhém rohu jsme spali na 
jedné posteli všechny čtyři. Dvě v hlavách a dvě 
v nohách. Když Anežka povyrostla, maminka udělala 
štrozok, dala tři židle k posteli, na ně dala ten štrozok 
a Jiřina spala u nohou sama. Ve světnici byla pec. 
Topilo se v ní ze síně, když maminka pekla chleba. 
V březnu se líhla housata. Byla ještě zima. Tatínek 
udělal posadu od dědovy postele ke zdi a housátka 
s husou bydlela s námi. Dali jsme je do chléva až když 
se oteplilo. Pak si děda na to místo postavil stav a dělal 
plátno. Babička dělala z koudele nitě. Plátno tkal  
děda i pro lidi. Ani nám nic nevadilo, protože se tak 
žilo a ne jinak. V zimě jsme draly peří. Maminka říkala, 
mám čtyři holky, musím jim udělat peřiny do výbavy. 
Když jsme sedraly naše peří, maminka došla do 
Pravonína, přinesla v nůši pytel nového peří a dralo se 
dál. To jsme musely sedrat, aby nám koupila za to 
oblečení. Nechtělo se nám, ale co se nechalo dělat. 
Peníze nebyly. Práce také ne, nebyl tam žádný průmysl. 
Jako malá holka si pamatuji, že byl skoro v každé 
chalupě švec. Šili boty a nosili je do Načeradce k panu 
Blažkovi. Ale jednou přišli s prázdnou, že už se boty 
šít nebudou, že vše zabral Baťa. Až po letech jsem vše 
pochopila. Museli jsme žít z těch našich políček. Do 
lesa jsme chodily na klacíčky a na šišky. V zimě tatínek 
chodil se sousedem na pařezy. Okolo Býkovic jsou lesy 
plné hub a borůvek. Chodily jsme je sbírat a do Louňovic 
prodávat. Tam jezdili pražáci na letní byt. Od nás je 
kupovali. Dostávaly jsme 2 koruny za litr. Za to jsme 
koupili bochník chleba, ten se snědl druhý den na 
snídani. Tak to bylo každý den. Později dozrály maliny. 
Vařily se skoro denně knedlíky s borůvkami, někdy 
lívance. K večeři bylo kafe ze žita praženého a cikorky 
a suchý chléb. Někdy brambory s mlékem nebo podmáslí, 
když se někdy utlouklo kousek másla. Měli jsme dvě 
kravičky, dvě prasátka, husy a slepice. To se vše muselo 
obsloužit, nakrmit a pak zbyl čas na lidi. Úkoly se 
psaly večer při petrolejové lampě. Byla bída, ale naše 
dětství bylo hezké a mělo jistotu, zázemí. Jsem od 14 
let ve světě, ale domov stále považuji v naší vesničce 
v Býkovicích pod Blaníkem. Do školy jsme chodili do 

Louňovic, tam byla škola obecná. Chodilo se za mrazu, 
vánic, deště. Ve škole nebyly šatny, jen věšáky okolo 
lavic na stěnách. Kabáty byly na sobě pověšené celý 
den mokré. Voda tam nebyla jen stojánek s umyvadlem 
a vodou na tabuli. Do Načeradce jsme chodili do 
měšťanky. Tam byla elektrika ve třídách, ale hygiena 
žádná ani šatny ani voda. Pod schodama byl stoleček, 
kyblík s vodou, na řetízku uvázaný plechový hrnek a 
tam pila celá škola. Platilo se tenkrát 100 Kčs za každý 
rok. To bylo strašně peněz. Rodiče nám to dopřáli, 
protože měšťanku chtěl každý podnik. Oblečení bylo 
málo. Dědily jsme jedna po druhé. Jednou jsem dostala 
po sestřenici zástěru. To byla radost. Ze školy jsme se 
musely převléknout do starých šatů, abychom šli do 
školy druhý den v pořádku. Maminka o nás dbala. 
Měla radost, že se hezky učíme. Ve škole jsme byly 
první. Sousedky říkaly mamince „vy ty holky nevdáte, 
nemáte pro ně věno“. Maminka říkala, že se o holky 
nebojí a také jsme se ve světě neztratily. Měly jsme 
hezký domov ale chudý. Nám to nevadilo, protože se 
tak v tom v kraji žilo. Nebyla žádná šikana ani 
ponižování, byli na tom všichni stejně. Jen pár sedláků. 
Ti potřebovali lidi ve žních na výpomoc. Platili 10 Kčs 
za den, ale to bylo od rána do večera. Později si sedláci 
kupovali stroje na pole a tak bylo po výdělku. Byla 
dřina, ale byla i zábava. Na to jsme se těšili. V první 
řadě to byl kostel. Museli jsme chodit každou neděli. 
Na Vánoce se říkaly u jesliček básničky. Protože jsme 
se dobře učily, byly jsme my holky vybrané. Maminka 
nám upletla každé svou vánočku. To bylo radostí, že 
máme buchty. Ty jsme měly jen o Vánocích, Velikonocích 
a na pouť. Mouka se šetřila na knedlíky. Tatínek 
přinesl z lesa stromek. Navěsili jsme na něj jablíčka a 
ořechy. K večeři byla vánočka a kafe. Na Velikonoce 
pekla maminka mazance. Velikonoční zvyky 
dodržovala. Ráno na Velký pátek jsme se musely jít 
umýt k rybníku, abychom byly zdravé. Jalovcem 
vykuřovala světnici a ještě další zvyky. Po vsi chodili 
kluci se řechtačkami. Na Bílou sobotu jsme chodili do 
Louňovic na vzkříšení. Bylo to krásné. Chodil průvod 
okolo náměstí. U některých domů byl postavený oltář, 
tam se kněz pomodlil a šlo se k dalšímu oltáři. Šlo se 
zpět do kostela, tam se zpívaly náboženské písničky. 
V červnu byl svátek Božího těla. Na Hejnovy louky 
jsme chodily na kytky. Nacuplovaly jsme si je do 
košíčků. Paní Novotná nám ušila bílé šaty. Maminka 
nám od rána gulmovala vlasy. To byla taková 
dvouřadová gulma,pak udělala do vlasů věneček ze 
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zimostrátu. To bylo družiček ze všech vesnic okolo 
Louňovic. Za první republiky  bylo opravdu počasí jak 
má být. Bylo léto, byla zima. Když bylo horké léto, 
nepršelo, bylo velké sucho, chodili jsme se modlit na 
Malý Blaník k Máří Magdaléně, (tam na zbořeném 
kostele byl oltář) aby námi vyprosila déšť. Scházeli jsme 
se za Charvátovou chalupou. Ženy měly bílé zástěry 
vyšívané a šátky na hlavách. Pan Bárta zvonil 
v kapličce, která stála na návsi ještě před první světovou 
válkou. Když zazvonil potřetí, to znamenalo odchod 
na Blaník. Šli jsme v průvodu ,v čele pan Novotný, ten 
nám předříkával a my po něm zpívali. Zdali jsme 
vymodlili déšť, to už si nepamatuji, ale byla to příčina, 
že se sousedi sešli a popovídali si. Důchodci žádní 
nebyli,staré rodiče museli užívit děti. Když někdo 
zemřel, museli si mrtvolu nechat tři dny doma. Nikam 
se neodváželo, pohřeb byl vypraven z chalupy. Celá 
vesnice šla vyprovodit mrtvého na poslední cestu. 
Pohřební vůz nebyl, nebyly na něj peníze. Mužští nesli 
rakev na ramenou do Louňovic, kam se pohřbívalo. U 
nás v Býkovicích zemřelo pět mladých svobodných lidí. 
Čtyři zahynuli tragicky. Při každém pohřbu svobodných, 
byly družičky a hudba. Ze hřbitova se šlo do hospody 
k Němečkům a tam se podávalo pohoštění. Velké 
družičky a mládenci tancovali. Na Máří Magdalénu 
byla na Blaníku pouť. Jak jsme se těšily. Nejdřív jsme 
si na to musely vydělat. Dostaly jsme každá pětikorunu 
a mohly jsme si koupit, co jsme chtěly. Navečer byla u 

Veselých muzika. Hrála kapela pana Čenského. Byla 
to vyhlášená kapela. Hráli až do rána. Po pouti se 
obyčejně chodilo sekat pšenici. Muzikanti ještě chodili 
po vesnici a vyhrávali. My jsme se chodily koukat do 
sálu pod okna. V jednom rohu stála děvčata a v druhém 
chlapci. U stolu se nesedělo. Začali hrát a všichni 
tancovali. Vstup stál pět korun. Na limonádu nebyly 
peníze. Chodilo se na dvůr k pumpě pít vodu. Jedna 
pumpovala, druhá pila z dlaní, a tak se střídaly. Bylo 
to chudé ale krásné. Lidi si pomáhali, nebyly hádky ani 
krádeže. A léta utíkala. Staří lidé umírali. Babička 
zemřela v roce 1936 a za pět let zemřel děda. V roce 
1936 vyšla školu Anežka. Šla do Prahy do pekařského 
krámu prodávat. Já šla za dva roku do učení do Vlašimi 
k Nuslům do řeznictví. V tu dobu děvčata odcházela 
z Býkovic do Prahy za lepším životem. Buď se učit 
nějakému řemeslu nebo sloužit pánům. Studovat 
chodily jen děti bohatých obchodníků nebo sedláků. Do 
chalupy se málokterá holka vdala, to byla jen bída. A 
tak mladých lidí z Býkovic ubývalo. Schylovalo se 
k válce. Doba byla nejistá. V roce 1938 v září byla 
mobilizace. Mužští šli na vojnu, ale brzy se vrátili. Pak 
přišel rok 1939, březen,obsadili nás Němci. Ale to už je 
zase jiná kapitola. Ráda vzpomínám na naše dětství. 
Nebyl život tak uspěchaný, nebylo násilí a honba za 
penězi. Přála bych dnešním lidem a zvlášť mládeži 
takový život prožívat, krásný ale i chudý. Svět prožil 
za poslední léta ohromné změny. Nám zůstávají už jen 
vzpomínky,které se často vracejí .

Toto povídání napsala paní Emilie Flígrová z Býkovic dne 3. července 2OO3. Text je opsán podle rukopisu, 
jen někde opravena gramatika.

Býkovice (dříve Bojkovice) ves třičtvrtě hodiny jihovýchodně od Louňovic, na jih od Malého Blaníka čítá 
199 duší a 26 čísel (podle Ant. Narb. Vlasáka z r. 1914). Dnes patří Býkovice pod Městys Louňovice pod 
Blaníkem. Býkovice mají 24 obyvatel a 34 čísel. 

Hana Dittrichová

UDÁLO SE...

SLAVNOSTI SVATÉHO VÁCLAVA
Louňovice pod Blaníkem - V sobotu 28. září proběhly v Louňo-
vicích pod Blaníkem tradiční slavnosti tentokrát pod názvem 
„Slavnosti sv. Václava“ a byly to již osmnácté slavnosti v pořa-
dí. Tyto slavnosti byly sice tradiční, ale přeci jen v něčem jiné.
25. 4. 2013 bylo odsouhlaseno na zasedání zastupitelstva, že se 
tradiční Svatováclavské slavnosti konat vyjímečně nebudou. To-
to rozhodnutí sice bylo konečné, ale do budoucna bylo počát-
kem myšlenek u některých lidí, že slavnosti se udržet musí...
2. 6. 2013 Louňovice p. Bl. zasáhly povodně a i přes tyto nepříjemnosti, 
osobní povinnosti a  další akce se začal tvořit okruh lidí, kteří ve svém volnu 
chtěli tradici zachránit. V červenci zaštítila celou akci TJ Sokol Louňovi-
ce v zastoupení výborem TJ s pomocí Pavla Borkovce a Petra Stojánka.
30.7. 2013 bylo radou městyse odsouhlaseno konání slavností. V prů-
běhu tohoto času se konaly další aktivity pořádané členy TJ (někteří 
členové mají navíc akce SDH) fotbalové turnaje, zábava, dvouden-
ní akce Pátrání po staré chodbě, divadelní spolek Blaníci zkoušel hru 

Dívčí válka a nakonec fotbalové běhání za kulatým nesmyslem. Vlak Slavnosti sv. Václava se rozjel a nedal 
se již zastavit. Týden před slavnostmi proběhla reklamní kampaň na rádiu Blaník a sváteční den byl zde.
Sobotní program 28. září zahájily v deset hodin před zámkem ti nejmenší a nejmladší. Děti ze ZŠ Louňovi-
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Po dětech ze ZŠ pokračovala skupina DIOGENES, 
která se starala o zábavu až do příchodu družiny sva-
tého Václava. Středověký průvod se Sv.Václavem 
na bělouši dorazil v pravé poledne na zámeckou 
zahradu, kde Sv. Václav pronesl svůj každoroční 
projev následovaný poděkováním starosty TJ Sokol 
Louňovice pod Blaníkem. Zde patří velké poděko-
vání všem, kdo se zúčastnili historického průvodu, 
bylo příjemné vidět v průvodu známé tváře, opravdu 
jim to moc slušelo. Zvláštní poděkování patří Zuzce 
Koubkové, Lannymu a dalším za nádherné kostýmy 
a historické zbraně. Co by to bylo za průvod bez 
koní, zde patří poděkování rodinné stáji Louňovice 
p. Bl. p. L. Matušky a Kristýně Pěkné.
Po zahájení začal program na zámecké zahradě pan 

ce pod Blaníkem zazpívaly píseň Chválím Tě, Země Má od dvojice Zdeňka Svěrák a Jaroslav Uhlíř, čímž  
vykouzlily nejeden úsměv na tvářích diváků. Chtěl bych tímto poděkovat celému kolektivu základní školy 
a především pak dětem za jejich vystoupení.

Mgr. Petr Hannig, pokračovala 
tradiční skupina Sebranka, opo-
ra při akcích TJ kapela Eksploze 
s Lukášem Vilimovským a odpo-
lední hudební produkci zakončo-
val frontman kapely Keks Štěpán 
Kojan.Během dne nesměla chy-
bět ani pouť s kolotoči, střelnicí, 
autíčky či jinými atrakcemi nejen 
pro děti. Spolek Babinec zajistil 
dobroty ve středověkém jarmarku 
a jako perlička byla výstava foto-
grafi í Václava Hálka a krásných 
umění Petry Matuškové na téma 
Indie v sále J. D. Zelenky.
Po šesté hodině se zaplnila 
k prasknutí zámecká zahrada a 
začalo losování tomboly. Tombo-

la byla opravdu bohatá a to díky fi nanční a věcné 
podpoře sponzorů. Viz. seznam v příloze. Po rozdá-
ní cen pokračovala folklórní kapela Frajéři z galer-
ky, jen škoda, že nemohli hrát dříve, aby si je užilo 
více návštěvníků. S přibývajícím časem a tmou při-
šel čas doslova rozohnit zámeckou zahradu ohnivou 
show v podání Honzy Kuneše a spol. Neuvěřitelné, 
co se dá dokázat s ohněm a klobouk dolů před jejich 
dovedností. Při jejich vystoupení je již doprováze-
la opět hudební kapela Exploze, která pokračovala 
do pozdějších hodin i přes stoupající zimu. Celým 
dnem provázel a program bravurně moderoval Pa-
vel Hradecký, kterému bych rád tímto velice podě-
koval. Vše nakonec ukončila diskotéka konaná v sá-
le zámku.
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Setkání se zlatem 
Zajímavou přednášku provázenou dotazy zájemců o historii zlatodolu Roudný vyslechli účastníci ve středu 
9. října 2013 v místní hasičské přístavbě. Přednáška s názvem „Setkání se zlatem“ byla doprovázena snímky 
z dob největšího rozmachu těžby. Ing.Václav Zemek 
nastínil historii těžby a technologii získávání zlata. 
Na dobových mapách a leteckých snímcích ukázal, 
jak těžba v průběhu let pokračovala. Ing. Zemek, au-
tor tří knih a řady článků z oblasti regionalistiky, mi-
neralogie a historie hornictví, podrobným zkoumá-
ním vzorků zlata z různých dolů Evropy poukázal na 
odlišný tvar zlatých nuget z Roudného. Na snímcích 
vzorků zlata všem vysvětlil detaily, kterými se rou-
denské zlato vyznačuje.
Pokud jste přednášku nenavštívili a chtěli byste se o 
historii a těžbě na Roudném dozvědět podrobnos-
ti, navštivte webové stránky městyse nebo si můžete 
zakoupit publikaci vydanou Ing. Zemkem například 
v Muzeu Podblanicka ve Vlašimi.

SPONZOŘI
• Šafratová Vlaďka
• Kahoun Petr
• Stojánek Petr
• Kronusová Alena - Kadeřnictví
• Kumštovi Jiří a Míla
• Holub Jiří - Železářství
• Gastro Šulc
• A.S. Podblanicko Louňovice
• Wifi  Louňovice
• Matuška Luděk
• Jaf-Holz spol. s r. o.
• OknoTh erm spol. s r. o.
• Borkovcová Eliška
• Jirásková Eva
• Kumštová Jitka – Železářství

Letošní slavnosti se dle mého názoru vydařily. Počasí nám přálo, lidé přišli v hojném počtu a tak i po fi -
nanční stránce jsme v malých, ale kladných číslech.
Za tyto vydařené slavnosti a za vykonanou práci, děkuji především výboru TJ Sokol Louňovice pod Blaní-
kem a všem zúčastněným členům TJ, děkuji za pomoc hasičů, myslivců a lidí městyse.
Ještě jednou děkuji všem sponzorům, protože to byl jeden ze základních kamenů jistoty.
Omlouvám se, pokud jsem na někoho zapomněl. Díky patří opravdu všem, kdo pomohl  a slavnosti v Louňo-
vicích pod Blaníkem navštívil. 
Louňovice pod Blaníkem jsou jen jedny, tak příště na slavnostech na viděnou…

• Písecký Jiří
• Setničková Ivana
• Novotný Kamil – SAPS
• Studnička Miloš –Termochlad
• AVON Cosmetics
• Štětina Miloslav
• Ballanc Board Shop 
• Otradovec Zdeněk
• Hlinský – Řeznictví Načeradec
• Matoušek – Kondrac
• Scénický spolek Závišť
• Pospíšil Jan
• SAPS, spol. s r. o.
• Tichý František
• Šubín Miroslav

• Smrčina Jiří
• Firma Chmel
• Špácal Miloš
• Zrno Tomáš
• Babka Vladimír
• Koloniál Louňovice
• GastroTechnik s. r. o.
• Říhovi Martin a Petra
• Sova Miroslav
• Finpos s. r. o.
• Sach s. r. o.
• DOT, s. r. o.
• Cikánková Marie
• Rybářský spolek Louňovice

pohlednice z archivu V. Nerada

Jan Vincíbr Starosta TJ Louňovice p.Bl.
Foto: Vojta Brázda a Jana Burdová
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SETKÁNÍ S ČERTY

Foto: Iva Kožíšková

text: Václav Nerad, foto: Mgr. Pavel Tulej

ADVENTNÍ KONCERT VE FARNÍM KOSTELE NANEBEVZETÍ 
PANNY MARIE V LOUŇOVICÍCH POD BLANÍKEM

V sobotu 7. prosince 2013 se ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Louňovicích pod Blaníkem 
uskutečnil adventní koncert hudebního uskupení Musica Da Chiesa (Tomáš Najbrt, P. Jaroslav Konečný). 
Na koncertě zazněly středověké, renesanční a barokní duchovní skladby interpretované na nejrůznějších 
h istorických hudebních nástrojích - renesanční loutna, teorba, barokní kytara, platerspiel, gemshorny, cor-
namusy, cortholt, regál, kladívková citera, středověké dudy, moldánky,  varhanní positiv, portativ, zobcové 
fl étny, whistle, brač, niněra, chalumeau, vzdušnicové šalmaje, vzdušnicové šalmaje, šalmaj s piruetou, ca-
jon, háčková harfa, tarabuka, bicí nástroje, zvonkohra. Ukázky z koncertů můžete nalézt na  www.musica-
-da-chiesa.cz 

Akci sponzorovali: DIGITAL PRO, s.r.o., O.S. WIFI Louňovice pod Blaníkem a Jana Hesounová. 
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O. S. WIFI LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
  Občanské sdružení WIFI Louňovice pod Blaníkem informuje
Dovolím si krátce informovat o činnosti našeho sdružení. V sobotu 5. října 2013 se v restauraci u Šafra-
tů konala osmá Valná hromada našeho Občanského sdružení. Valná hromada se nekonala standardně na 
hasičské zahradě a v přístavbě z důvodu pozdějšího termínu konání. Po dohodě na WIFI radě a s dalšími 
členy sdružení jsme zvolili z důvodu chladnějšího počasí a brzké tmy v říjnu raději místo konání VH v re-
stauraci u Šafratů. Musím říci nejen za sebe, ale za celou WIFI radu, že jsme byli velmi spokojeni s tím, jak 
nás v restauraci u Šafratů přijali a samozřejmě i s tím jak se nám po celou dobu věnovali. Za toto bych chtěl 
všem zainteresovaným touto cestou poděkovat!!!
Na Valné hromadě byl mimo jiné projednáván bod: Změna peněžního účtu našeho sdružení“.
Tímto všem členům oznamuji, že naše sdružení má již zřízen nový účet u FIO BANKY, který má číslo: 
2000506799/2010
Původní účet bude ještě minimálně do další Valné hromady (září 2014) funkční. Ale přesto Vás žádám, 
využívejte prosím do budoucna již jen tento nový účet u FIO BANKY. Variabilní symbol, který Vám byl 
přidělen, prosím využívejte i v platbách na tento nový účet!!!! Vzhledem k tomu, že se opět jedná o 
transparentní účet, zůstatek na účtu budete moci na Internetu sledovat zde: 

https://www.fi o.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2000506799

Za WIFI Radu Občanského sdružení Wifi  Louňovice p. Bl. 

přeji všem členům sdružení a čtenářům zpravodaje 

do Nového roku 2014 hodně štěstí a  hlavně zdraví!!!
                         

                                           Mgr. Pavel Tulej – předseda sdružení

Link (odkaz) na tento trans-
parentní účet bude umístěn 
na našem webu v  zabezpe-
čené sekci. Zde Vám bude 
nonstop k  dispozici. Účet je 
veden zdarma a neplatí se 
za příchozí platby! To bylo 
účelem a hlavním důvodem 
zřízení tohoto nového účtu. 
Děkuji předem všem členům 
sdružení za včasnou změnu 
vašich plateb. V případě nejas-
ností nebo dotazů neváhejte 
kontaktovat mne anebo po-
kladníka sdružení - pana Doubka (josef.doubek@seznam.cz).
Dále si dovolím informovat, že jsme ve druhém pololetí roku 2013 nezaznamenali žádné vážnější výpadky 
anebo poruchy naší konektivity. I naše WIFI síť ve vztahu k  infrastruktuře nevykazovala žádné poruchy  

Text a foto: Ivan Rozkošný
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ZŠ A MŠ LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
Tisková zpráva ze dne 29. 11. 2013

V Louňovicích děti navštíví „Skřítkové z Blaníku“

V letošním školním roce škola v Louňovicích pod Blaníkem chystá zápis do prvního ročníku s tématem 
“Skřítkové z Blaníku“. Pro budoucí prvňáčky budou připraveny stanoviště s úkoly o Zrcadlové zemi, děti 
budou malovat svého skřítka, stavět domeček pro skřítky, připravovat skřítkům pohoštění. Na konci zápisu 
na děti čeká královna Gora, která budoucím prvňáčkům předá malý dáreček na přivítanou. Na budoucí prv-

ňáčky se ve škole těší 5. 2. 2014 
od 13:30 hodin.
Základní škola a Mateřská ško-
la Louňovice pod Blaníkem je 
umístěna v klidné části městyse. 
Škola je malotřídní s 1. – 5. roč-
níkem. Ke škole patří sportovní 
areál, který je využíván k volno-
časovým aktivitám žáků. Zázemí 
školy nabízí bezpečné a zdravé 
prostředí pro vaše děti. Ve škole 
se vyučuje metodou programu 
„Začít spolu“.
Škola nabízí individuální přístup 
k dětem, práci dětí v malém ko-
lektivu. Podporuje aktivní účast 
rodin jako partnerů ve výuce, v 
zájmových kroužcích. Ve výuce 
rozvíjí komunikační dovednosti v 
mateřském jazyce, anglickém ja-
zyce, informačních a komunikač-
ních technologiích, v sociálních 
vztazích. Škola rozvíjí aktivní, 
samostatné a efektivní učení v 
projektovém vyučování. Ve škole 
se zaměřují na podporu ochrany 
přírody. Při škole fungují mimo-
školní zájmové aktivity, které or-
ganizuje občanské sdružení Cesta 
pro všechny. Děti mohou navště-
vovat kroužek angličtiny, pohy-
bové činnosti, keramiku a skaut-
skou družinu.
Srdečně vás zveme na den otevře-
ných dveří ve škole v Louňovi-
cích pod Blaníkem, který se koná 
14. ledna 2014 od 7:30 hodin.

  
Odpovědná osoba: Mgr. Ivana Kočová

Základní škola a Mateřská škola 
Louňovice pod Blaníkem

mob. 722 932 883, 
e-mail: msazs@seznam.cz

nebo výpadky. Uskutečnilo se několik servisních zásahů, které byly řešeny operativně bez větších výpadků 
anebo za pomoci náhradní konektivity. Dále bylo realizováno několik preventivních a kontrolních úkonů 
na vybraných vysílacích bodech. Chtěl bych touto cestou poděkovat za vstřícnost  obyvatelům bytovky, kde 
máme zřízen hlavní přijímací i vysílací bod našeho sdružení!!!

Mgr. Pavel Tulej  předseda sdružení 
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Zápis do 1. ročníku
ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem

http://www.lounovicepodblanikem.cz/urad-skola.php
msazs@seznam.cz

pro šk. rok 2014 / 2015
Kdo jsme?

 Jsme malotřídní škola s 1. - 5. ročníkem, která je umístěna v klidné části městyse. Ke škole patří 
sportovní areál, který je využíván k volnočasovým aktivitám žáků. Zázemí naší školy nabízí bezpečné a 
zdravé prostředí pro vaše děti. U školy je autobusová zastávka.

Co nabízíme?

 individuální přístup k dětem
 práci dětí v malém kolektivu
 podporu aktivní účasti rodin jako partnerů ve výuce, v zájmových kroužcích
 poskytujeme kvalitní základní vzdělávání zaměřené na „aktivní dovednosti“ žáků
 rozvoj komunikačních dovedností v mateřském jazyce, anglickém jazyce, informačních 

a komunikačních technologiích, sociálních vztazích
 rozvoj aktivního, samostatného a efektivního učení
 projektové vyučování
 zajištění otevřenosti školy všem dětem, rodičům a veřejnosti svým obsahem vzdělávání
 integraci žáků se speciálními potřebami (Metody práce v našem programu umožňují svým pojetím vytvořit 

podmínky pro vzdělávání dětí s  různou mírou nadání, různými preferencemi způsobu učení a různými 
potřebami podpory a pomoci.)

 možnost vyžití ve školní družině
 zapojení dětí do kroužků estetiky, kroužku Aj, sportovního kroužku, kroužku keramiky, nebo Skautu
 zaměření školy na podporu ochrany přírody
 Dotazy na tel.722 932 883 nebo na e–mailové adr.: msazs@seznam.cz

práce dětí 
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Jak jsme se u nás ve škole připravovali na Vánoce?
Adventní čas přinesl také do školy sváteční předvánoční náladu.
 Opět, jako každý rok jsme se sešli na tvořivých dílničkách, kde si děti vyzkoušely skládat andílky a 
čerty z papíru, vytvářely sněhuláky z ponožek a obilí a pustily se i do keramických dekorací. Přišly mezi nás 
také maminky s dětmi na mateřské dovolené a s chutí se zapojily do práce. 

 V sobotu 29. listopadu děti ze základní školy předvedly hudební program na jarmarku, který tradič-
ně pořádal místní spolek Babinec. Děti zpívaly, hrály na klávesy a akordeon  a samy si i své písně uváděly. 
Posluchači je odměnili velkým potleskem. 

 4. prosince jsme ve škole uspořádali veřejné vystoupení dětí ZŠ a MŠ. Před naplněným sálem školní 
jídelny se střídaly písničky, básničky a hra na nástroje. Velkým pomocníkem při nácviku písní byl Filip P., 
který většinu písní doprovázel na akordeon. Potom následovalo divadelní představení pro děti, po kterém 
přišel i čert a Mikuláš, kteří dětem nadělili balíčky s dobrotami. Pro všechny příchozí bylo připraveno ob-
čerstvení. Na besídku zavítala i redaktorka Českého rozhlasu, která ocenila jak vystoupení našich dětí, tak 
celkovou atmosféru naší školy.          
 



14www.lounovicepodblanikem.cz

Vážení rodiče, vážení občané Louňovic,

děkuji vám všem, kteří naší škole pomáháte a jevíte o ní zájem. Je dobré vědět, že vás přibývá a je dobré, že je vás stále 
víc, kteří naši školu při různých příležitostech navštěvujete. I díky vám se nám podařilo dokončit práci na I. třídě 
základní školy, pomalu se dokončují práce ve třídě školní družiny, podílíte se na akcích školy a nám je s vámi dobře.
Chtěla bych také poděkovat všem zaměstnancům školy za jejich celoroční práci a dětem za to, že i když jsou malí, 
dokážou velké věci. Rozdávat radost a úsměvy.
 Přeji vám do nového roku hodně zdraví, štěstí a dobré lidi kolem vás.

Ivana Kočová

Klub ZVONEČEK
Klub pro rodiče s dětmi od 0 do 4 let.

Srdečně zveme rodiče s dětmi na pravidelná setkávání ve STŘEDU v budově základní školy od 10:00hod. 
Pro děti je na každém setkání připravena výtvarná nebo rukodělná aktivita k tématu setkání. S dětmi tančí-
me, zpíváme za doprovodu kytary a recitujeme dětské básničky.

   Info: klaudysova@seznam.cz

Témata setkávání v roce 2014:

Téma setkání

Leden
8. 1. Jak na Nový rok, tak po celý rok.

15. 1. Z pohádky do pohádky.
22. 1. Kdo to ví, odpoví!
29. 1. Zvířata v zimě.

Únor
5. 2. Masopust.

12. 2. JARNÍ PRÁZDNINY
19. 2. Kdo to sedí na krmítku?
26. 2. Únor bílý, pole sílí.

Březen
5. 3. Březen, za kamna vlezem…

12. 3. Voláme sluníčko, haló!
19. 3. Jaro, vítej!
26. 3. Co si zasejeme, to si sklidíme.
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SDH LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

9. kolo Benešovské ligy – Všechlapy 28. 9. 2013
Celkového umístění na BN lize 2013

V sobotu 28. 9. 2013 se konala poslední soutěž BN ligy 2013. Do Všechlap vyrazil nakonec jen tým žen. Ně-
jaké ambice na lepší umístění už nás bohužel nečekaly, mohly jsme se posunout jen z 8. průběžného místa na 
7. místo. Opět se nedařilo “předku“ a s časem 21,82s. Jsme skončily na 10. místě, které nám zajistilo celkové 
8. místo. 
Naše ambice na letošní rok byly úplně jinde a pokud chceme být výše, tak je potřeba pořádně zapraacovat.

Sestava ženy:
Petra Kožíšková, Monika Kahounová, Andrea Kadlecová, Markéta Slabá, Lenka Tichá, Monika Jelínková, 
Vendula Tichá

Celkového umístění na BN lize 2013
Slavnostní vyhlášení proběhlo 20. 10. 2013 v Načeradci. Zde jsme byli ohodnoceni následovně:
Muži na 10. místě (z 23 hodnocených týmů)
Ženy na 8. místě (z 13 hodnocených týmů) 
Takže je opravdu do další sezóny co zlepšovat 

Monika Kahounová
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Výbor Sboru dobrovolných hasičů  Louňovice pod Blaníkem touto cestou 
děkuje panu Kahounovi za sponzorský dar ve formě provedení revize 
posilovacích strojů v naší posilovně.
  

Za výbor SDH  Mgr. Pavel Tulej 

SOKOL

Jan Vincíbr Starosta TJ Louňovice p.Bl.

SE SOKOLEM NA BLANÍK 
V pondělí 28.října 2013 u příležitosti výročí vzniku ČSR pořá-
dala Sokolská župa Blanická každoroční výstup na bájnou horu 
Blaník.
Po dopoledním příjezdu výprav z Votic a Prahy si návštěvníci 
prohlédli Louňovický zámek, navštívili místní infocentrum a 
Muzeum nejstarších dějin Louňovic pod Blaníkem s výkladem 
historie od paní P. Smrčinové. Dále se přemístili do Muzea vče-
lařství Podblanicka, kde se o výklad a prohlídku postaral pan B. 
Kremlička. Pak následoval samotný výstup na Blaník.
U rozhledny pronesl slavnostní řeč starosta župy Blanické Zde-
něk Balík, poté byla společně zazpívaná hymna a pak se před-
stavily ženy ze Sokola Dobříš s ukázkou Waldemariány. Každý 
účastník obdržel pamětní list a malé dárky. Setkání bylo tento-
krát v rekordním počtu, za příjemného počasí a tak věřím, že se 
takto sejdeme i příští rok.
Na závěr bych chtěl poděkovat paní P. Smrčinové a panu B. 
Kremličkovi za jejich velkou pomoc s prohlídkami muzeí.

Výbor SDH přeje všem bratrům, 
sestrám a spoluobčanům 
do Nového roku 2014 
mnoho pracovních úspěchů, 
hodně štěstí, zdraví 
a oheň pouze v krbu!!!                                       

               Za výbor SDH  Mgr. Pavel Tulej 
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Vážená a milá sestro.

Jménem naší výpravy pražského třížupí a župy Barákovy bychom rádi vám i mladému starostovi Sokola 
Louňovice, který nás seznámil s činností a současným děním v jejich Sokole a spolupráci s obcí, poděkovali 
za pomoc při realizaci našeho župního výletu na Blaník a návštěvu Louňovického zámku a muzea včelařství. 
Obojí výklad naši účastníci vyslechli se zájmem, zejména pan průvodce v muzeu včelařství nás poutavým 
způsobem zasvětil do chovu včel. Pro mnohé to byly zajímavosti, které doposud neznali, a proto si vše rádi a 
pozorně vyslechli. Počasí vyšlo letos báječné (asi nad námi Tyrš držel ze sokolského nebe ochranou ruku :)). 
Všichni byli moc spokojení. Na vrcholu nás příjemně překvapilo vystoupení sokolek s ukázkou Waldemariány, 
kdy si mnozí zavzpomínali na své vlastní vystoupení při sletových příležitostech a také na váš krásný župní 
slet ve Voticích.
Ještě jednou děkujeme za součinnost a opět se k vám na některou akci přijedeme rádi podívat.

S pozdravem Lenka Brandová,
tajemnice župy a vedoucí skupinového výletu
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Rk Tým Záp + 0 - skóre body PK (prav)
1. Vracovice 11 7 2 2 45:23 23 (8)
2. Čechtice B 11 7 1 3 36:21 22 (7)
3. Kamberk 11 7 1 3 30:22 22 (7)
4. Blaník Načeradec 11 6 2 3 29:18 20 (2)
5. Libež B 11 6 1 4 33:22 19 (4)
6. Zdislavice B 11 4 4 3 31:29 16 (-2)
7. Hulice 11 5 1 5 18:33 16 (1)
8. Libouň 11 5 0 6 28:31 15 (-3)
9. Dolní Kralovice B 11 4 2 5 19:26 14 (-4)

10. Miřetice B 11 3 1 7 24:34 10 (-8)
11. Louňovice B 11 1 4 6 8:23 7 (-8)
12. Pravonín B 11 1 1 9 25:44 4 (-14)

Tým 
„A“

Tým 
„B“

Tabulky fotbalových týmů

Tým 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Křivsoudov - 9:3 5:1 0:2 1:4 0:0 10:1 2:2
Tichonice - 3:3 2:1 5:0 7:1 3:1 4:0 4:1
Louňovice 1:3 - 2:1 3:3 4:2 3:3 6:0 2:6

Trh. Štěpánov 1:0 - 1:1 2:3 7:2 3:1 1:1 0:2
Kondrac B 1:6 3:3 - 2:2 2:3 3:4 8:2 4:0
Chocerady 4:0 4:1 - 4:0 7:1 12:1 6:0 5:1
Divišov B 1:1 0:2 0:4 - 1:2 3:2 7:1 5:1
Bílkovice 1:1 0:5 2:3 - 4:0 4:1 4:0
Mezno B 1:5 0:4 0:5 1:6 - 2:7 1:0

Postupice 3:0 0:1 3:4 1:2 - 4:2 2:0
Struhařov B 2:5 3:2 1:2 1:2 4:2 - 5:1

Keblov 4:3 5:3 2:11 3:3 1:6 - 5:1
Ratměřice 0:6 4:2 5:1 4:1 3:1 2:0 -
Čechtice 8:3 4:0 2:2 3:0 4:2 6:1 -

Tým 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Zdislavice B --- 1:2  5:1  7:7  3:3  3:2  3:3

Blaník Načeradec  --- 5:0  5:2  2:0  1:1  2:2 1:2
Dolní Kralovice B 1:2  --- 3:1  3:2  4:2  1:1  1:2

Miřetice B  5:3  --- 2:1  2:3  1:1  2:9 2:3
Libouň 4:2  4:1  --- 2:3  0:3  4:5  4:3

Pravonín B  1:2  2:6  --- 3:5  1:2  1:3 4:6
Libež B 2:3  4:1  2:3  --- 7:0  3:1   
Hulice  1:0  3:2  3:0  --- 1:0  1:5  

Louňovice B 1:1  1:1  0:3  0:3  --- 0:1   
Kamberk  3:6  1:0  5:1  6:1  --- 3:2  
Vracovice 3:1  2:3  5:1  4:4  6:2  ---  
Čechtice B       3:0 6:0 4:0 1:2 3:4 ---
Ratměřice 0:6 4:2 5:1 4:1 3:1 2:0
Čechtice 8:3 4:0 2:2 3:0 4:2

Rk Tým Záp + 0 - skóre body PK (prav)
1. Chocerady 13 11 2 0 45:23 35 (14)
2. Křivsoudov 13 8 3 2 53:19 27 (6)
3. Čechtice 13 7 2 4 40:30 23 (5)
4. Bílkovice 13 7 2 4 34:30 23 (5)
5. Postupice 13 6 3 4 37:23 21 (3)
6. Tichonice 13 6 2 5 35:29 20 (-1)
7. Louňovice 13 5 4 4 37:31 19 (-2)
8. Divišov B 13 6 1 6 29:30 19 (-2)
9. Kondrac B 13 5 3 5 37:29 18 (-3)

10. Trh. Štěpánov 13 5 2 6 27:26 17 (-4)
11. Ratměřice 13 5 1 7 21:39 16 (-2)
12. Keblov 13 3 1 9 27:68 10 (-8)
13. Struhařov B 13 3 0 10 22:45 9 (-9)
14. Mezno 13 1 0 12 12:63 3 (-15)Tým  „B“

Tým  „B“
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STOLNÍ TENIS

V sezóně 2013/2014 se po sedmi kolech drží „A“ tým v OP1 na sedmé pozici. „B“ tým se v OP2 prozatím 
usadil na místě pátém. 

Dobrá věc se podařila
Loni v předvánočním čase jsem napsala do Louňovického zpravodaje článek „Trochu slov za-
stupitelům naší obce.“ Vím, byla to slova kritická a mnozí moje slova vzali jinak, než byla míně-
na. Za rok se situace na schůzích zastupitelstva moc nezměnila, stále jsou místo poradců kritici a ve-
de to jen k hádkám. Když se jednalo o vybudování čističky a kanalizace v naší obci, mnozí nevěři-
li, že se to povede. A povedlo se! Velký dík patří představitelům naší obce, starostce ing. Kučerové a 
místostarostovi Jiřímu Malému. Sehnali dotace a z výběrového řízení vyšla fi rma, která své dílo vzala 
za své a odevzdala dobrou práci. Místostarosta Jirka Malý měl přehled o všech pracech, hodně se po-
dílel i fyzickou prací a dobře řídil spolupráci s pracovníky fi rmy. Jen toho času co věnuje obci.
Právě jemu vděčí Obora za nový vodovodní řad. Voda zde byla v havarijním stavu a on využil výkopy k 
novému položení potrubí. Velkou zásluhu  na všem má i paní Kotková, která s panem ing. Karasem nad 
celým dílem vykonávala stavební dozor. Nikdo nepočítal s tím, že se dají do pořádku i silnice, které byly 
poničeny. A to všechno se stihlo do zimy. Je pravda, že některé objekty budou připojeny na jaře, ale jedná se 
o rekreační domy, domy, kde bydlí jeden obyvatel, nebo kde je připojení velmi složité. Myslím, že většina 
lidí ocení práci, která se povedla ale vím, že se najdou i lidé, kteří budou nespokojení a budou jen pomlou-
vat a hledat chyby. Ono se lépe kritizuje, než něco dělá.
Vstoupili jsme do nového roku a bylo by dobré, kdybychom se konečně dokázali domluvit a byli k sobě 
ohleduplnější. Všem lidem, kteří to dokáží přeji do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody.
                                                                                               

Hana Dittrichová
 PS: Pokud má někdo jiné názory, může je také veřejně napsat.
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!!! UPOZORNĚNÍ !!!
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE BUDE 2. BŘEZNA 2014

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 

   KALENDÁŘ AKCÍ

Roubychová Anežka 92
Kořínek Bohumír 70

Voštová Miroslava 85

Oznámení

Na úřadě městyse a dalších dostupných 
místech (obchody) jsou k dispozici 
nové kapesní kalendáříky na rok 2014

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
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V minulých měsících oslavili své životní jubileum tito spoluobčanéV minulých měsících oslavili své životní jubileum tito spoluobčané

Městys Louňovice pod Blaníkem všem srdečně gratuluje Městys Louňovice pod Blaníkem všem srdečně gratuluje 
a do dalších let jim přeje hodně štěstí a zdravía do dalších let jim přeje hodně štěstí a zdraví

Městys Louňovice pod Blaníkem Městys Louňovice pod Blaníkem 
a redakce zpravodaje přejea redakce zpravodaje přeje

všem občanům Louňovic pod Blaníkemvšem občanům Louňovic pod Blaníkem
 i přidružených obcí i přidružených obcí

pevné zdraví a mnoho úspěchů pevné zdraví a mnoho úspěchů 
do nového roku 2014do nového roku 2014


