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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.

Vážení spoluobčané, 
máme před sebou konec roku 2020. Při rekapitulace nelze nezmínit, že letošní rok byl pro vzniklou 
epidemiologickou situaci „jiný“ než roky předchozí. Co mě však potěšilo, je to, že se ukázalo, jak 
lidé myslí i na své okolí. Mnozí mi v průběhu roku volali a nabízeli pomoc starším spoluobčanům a 
lidem, které zasáhlo onemocnění nebo byli v karanténě. Ženy šily roušky nejen pro naše občany, 
ale i pro nemocnice a další zařízení. V druhé vlně zorganizovaly veřejnou sbírku pro zdravotníky 
v benešovské nemocnici. Byla vyhlášena akce „Každý sám pro zdraví, ale společně pro dobrou 
věc“, kde za každého, kdo se zapojí svým výkonem ušlých kilometrů, městys přispěje na Klokánek 
a louňovický zámek. A v neposlední řadě byla zorganizována akce na zakoupení dárků pro 24 dětí 
z dětského domova v Sázavě. Každému, kdo se jakkoli zapojil a pomohl, bych chtěl touto cestou 
poděkovat. 

Ale teď již k práci našeho úřadu. Kromě rekonstrukce školky a školní jídelny a vybudování venkovní 
učebny probíhala projektová příprava a povolení na rekonstrukci pivovarského rybníka. V součas-
né době již víme, že nám byla přiznána dotace z Operačního programu životní prostředí ve výši  
2 552 180 Kč. Vzhledem k tomu, že předpokládané výdaje na rekonstrukci přesahují částku 7 mil. 
Kč, budeme se v průběhu realizace, která by měla probíhat v příštím roce, snažit získat dotaci i z 
Ministerstva zemědělství ČR. 

V příštím roce bude probíhat také obnova povrchu a odvodnění místní komunikace Na Smírech, 
kde ve věci proběhla veřejná soutěž a již byla podepsána smlouva se zhotovitelem. 

V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele mobilního pódia, které bude stejně jako 
projektor a plátno do obecní knihovny pořízeno i prostřednictvím dotace z Programu rozvoje ven-
kova. 

Další dobrou zprávou pro občany městyse je, že byla přiznána dotace na pořízení kompostérů, a tak 
bude po veřejné soutěži a pořízení probíhat distribuce mezi zájemce z řad občanů. Stejně tak byla kon-
cem roku z Operačního programu životní prostředí přiznána dotace na již vybudovanou vzduchotech-
niku ve školní kuchyni a jídelně. 

V letošním roce se do vlastnictví městyse také podařilo získat pozemek pod hřištěm „U Pivovaru“ a již 
byla podána žádost o dotaci na jeho rekonstrukci a zabudování nových herních prvků. 

V současné době probíhá zpracování dotace k podání na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na Obnovu 
povrchu a odvodnění místní komunikace v Býkovicích.

Počátkem prosince byl dodán devítimístný dodávkový automobil pro zásahovou jednotku Sboru dob-
rovolných hasičů obce Louňovice pod Blaníkem, který byl z větší části pořízen také prostřednictvím 
dotace z Ministerstva vnitra ČR a Krajského úřadu Středočeského Kraje.   ...pokračování na str. 2

SLOVO STAROSTY
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Dokončení ze str. 1

V průběhu roku probíhaly práce na naší rozhledně na Velkém Blaníku, které můžete zhodnotit při 
každoročním výstupu na Silvestra či Nový rok. 

V neposlední řadě bych chtěl zmínit projektovou přípravu na vybudování parcel v lokalitě „Za Lho-
tou“, kde se v průběhu léta podařilo získat územní rozhodnutí o umístění stavby a v současné době 
probíhá získávání vyjádření dotčených orgánů pro podání stavebního povolení na vybudování vo-
dovodu, dešťové a splaškové kanalizace a komunikací. Po zapracování pozemkových úprav bude 
pobíhat směna pozemků. Dále budou pozemky geometricky rozměřeny na jednotlivé parcely a po 
schválení ceny zastupitelstvem bude probíhat jejich prodej.

Jedna aktualita se týká také změny v oblasti veřejného stravování. Jelikož končí výdej obědů v 
budově Podblanicka, a.s., byl zahájen zkušební provoz výdeje jídla pro místní občany v kuchyni 
základní školy, kde si můžete službu do konce ledna vyzkoušet. 

Rád bych vám jménem úřadu městyse a zastupitelstva popřál příjemné prožití Vánoc, hodně 
štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2021. 

Václav Fejtek 

ZASTUPITELSTVO A RADA

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Opět začíná zimní období. Žádáme proto všechny majitele automobilů, aby své vozy parkovali 
mimo místní komunikace (na svých pozemcích) nebo na místech, kde nebudou vadit při zimní 
údržbě silnic. 

Jestliže někdo zablokuje svým vozidlem ulici a tím znemožní prohrnutí sněhu či posyp silnice, bude 
toto vozidlo vyfoceno a majitel bude vyzván, aby tuto ulici uklidil sám. Nechte prosím ulice volné 
nejen k projetí místních vozů, ale také k projetí popelářů, sanitky, hasičů či policie. 

Nikdo z nás neví, jakou službu bude potřebovat.

Jiří Malý

 

INFORMACE Z RADY 
ZE DNE 9. 9. 2020 
Č. J. RM – 14/2020 

Rada městyse schvaluje: 

· ředitelkou školy předloženou 
nabídku na vybavení dvou tříd 
nábytkem od firmy Kenast v ZŠ 
Louňovice pod Blaníkem 
· prodloužení nájemného o ka-
lendářní rok v bytě v hasičárně 

INFORMACE 
ZE ZASTUPITELSTVA 

ZE DNE 23. 9. 2020 
Č. J. ZM - 7/2020 

Zastupitelstvo městyse schválilo: 

· dodatek smlouvy o dílo č. 1 s 
firmou KENAST s.r.o. na vybavení 
mateřské školy a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy 
· zařadit regeneraci multifunkční-
ho hřiště u školy do rozpočtu na 
rok 2021 včetně samotného pro-
vedení regenerace 

čp. 41, kdy stanovila celkovou 
výši nájemného na 50 Kč/m2 za 
kalendářní měsíc, a pověřuje sta-
rostu podpisem nájemní smlouvy 
· dle předložených nabídek bude 
pravidelný servis vzduchotech-
niky provádět vybraná firma Bo-
hemik s. r. o. a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy 
· zrušení rodinného vstupného 
na rozhledně 

Projednala a neschválila zakou-
pení odvlhčovacího zařízení pro 
budovu úřadu městyse.
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· rozpočtové opaření č. 8 
· výsledek výběrového řízení na 
obnovu povrchu a odvodnění MK 
Na Smírech, dále schválilo uzavřít 
smlouvu s vítězem VŘ s firmou 
Vialit Soběslav s. r. o. a pověřu-
je starostu podpisem smlouvy o 
dílo 
· záměr prodeje části pozemku č. 
parc. 85/12 v k. ú. Louňovice pod 
Blaníkem s tím, že při vyměřová-
ní GP bude starosta přítomen a 
hranice oddělení části pozemku 
povede 1 m za stavbou 
· konání Svatováclavských slav-
ností v sobotu dne 26. 9. 2020 

Zastupitelstvo: 

· projednalo a souhlasí s navrže-
nou částkou za pozemek č. parc. 
79 ve výši 850 Kč/m2 a nesouhlasí 
s koupí pozemku č. parc. 148/1 za 
400 Kč/m2 vzhledem k nedostat-
ku finančních prostředků 
· bere na vědomí provedenou 
kontrolu na Úřadu městyse 
Louňovice pod Blaníkem kontrol-
ním výborem za období ode dne 
1. 1. 2020 do dne 30. 6. 2020 
· projednalo a neschválilo prodej 
pozemku městyse č. parc. 472/19 
v k. ú. Býkovice pod Blaníkem a 
pověřuje starostu jednáním s p.a-
nem Bartošem s návrhem nájmu 
pozemku za symbolickou cenu, a 
to 1 Kč 
· bere na vědomí výsledek kont-
roly a nápravná opatření přijatá 
ke kontrole výkonu samostatné 
působnosti obce provedené Mi-
nisterstvem vnitra dne 23. ledna 
2020 (viz. Příloha č. 1 k zasedání 
zastupitelstva) 

INFORMACE Z RADY
ZE DNE 1. 10. 2020 
Č. J. RM - 15/2020 

Rada městyse schvaluje: 

· vyhlášení záměru pronajmout 
nemovitý majetek městyse, byt 
č. 1 v č. p. 48 v Louňovicích pod 
Blaníkem, skládající se ze 3 po-
kojů a příslušenství (koupelny s 
WC), o celkové podlahové ploše 
88,65 m2 

· snížení ceny u dohody s firmou 
Lunapark Rangl o zabezpečení 
pouťových atrakcí na Svatovác-
lavských slavnostech, konaných  
v sobotu dne 26. 9. 2020, a to na 
částku 15.000 Kč 
· vyhlášení záměru pronájmu ne-
movitého majetku městyse, a to

INFORMACE Z RADY 
ZE DNE 5. 11. 2020 
Č. J. RM – 17/2020 

Rada městyse schvaluje: 

· Přílohu č. 9 ke Směrnici č. 7/2010 
o inventarizaci – Plán Inventur na 
rok 2020. 
· dle předložené nabídky nákup 
přístroje HL 50 BT a nákup exter-
ního mikrofonu, který bude poří-
zen ke zjišťování poruch na vodo-
vodním řádu z účtu hospodářské 
činnosti 
· oplocení pozemku za areálem 
ZŠ Louňovice pod Blaníkem (pod 
Pumpou), aby nedocházelo k ne-
kontrolovanému pálení odpadu a 
návozu sutě a dalších odpadů 
· ukončení skládky odpadu na 
pozemku za hasičárnou. Na po-
zemku zůstane jen místo pro sběr 
železného šrotu, ostatní odpad 
bude jeho majitel likvidovat v 
rámci pravidelného svozu nebez-
pečného odpadu, který probíhá 
na jaře a na podzim 
· předložené návrhy na obnovu 
dětského hřiště „U Pivovaru“ a 
navrhuje věc ke schválení na za-
stupitelstvu

INFORMACE 
ZE ZASTUPITELSTVA 
ZE DNE 19. 11. 2020 

Č. J. ZM - 8/2020 

Zastupitelstvo městyse schválilo: 

· koupi pozemku p. č. 79 o výmě-
ře 378 m2 v katastrálním území 
Louňovice pod Blaníkem za část-
ku 321 300 Kč a pověřuje starostu 
podpisem kupní smlouvy 
· koupi pozemku p. č. 8/4 o vý-
měře 22 m2 v katastrálním území 
Louňovice pod Blaníkem za část-
ku 2 200 Kč se stanovenou pod-
mínkou v kupní smlouvě a pově-
řuje starostu jejím podpisem 
· prodej pozemků č. parc. 148/33 
a 148/34, vše v k. ú. Louňovice 
pod Blaníkem, panu O. D. za část-
ku 100 Kč/m2 a pověřuje starostu 
podpisem kupní smlouvy 
· prodej pozemku č. parc. 
1258/18 v k. ú. Louňovice pod 
Blaníkem panu M. V., za 100 Kč/
m2 a pověřuje starostu podpisem 
kupní smlouvy 
· vyvěšení záměru prodat poze-
mek č. 1022/38 v k. ú. Louňovice 
pod Blaníkem 

...pokračování nastr. 4

místnosti skladu v budově Úřadu 
městyse Louňovice pod Blaníkem 
č. p. 16, o rozměrech 6,7 x 6,3 m, 
tedy 42,2 m2 
· vyhlášení záměru pronajmout 
nemovitý majetek, a to louku na 
pozemku č. 656 v k. ú. Louňovice 
pod Blaníkem 
· oslovit majitele pozemku č. 8/4 
v k. ú. Louňovice pod Blaníkem 
za účelem jeho koupě z důvodu 
oplocení dětského hřiště 

INFORMACE Z RADY 
ZE DNE 21. 10. 2020 
Č. J. RM – 16/2020 

Rada městyse schvaluje: 

· pronajmout nemovitý maje-
tek městyse, byt č. 1 v č. p. 48 v 
Louňovicích pod Blaníkem, sklá-
dající se z 3 pokojů a příslušenství 
(koupelny s WC), panu B. Proná-
jem bytu schválila bez sklepních 
místností, které využije městys, 
tedy celková pronajatá plochy 
bytu bude 65,8 m2 a cena nájmu 
bude 60 Kč za 1 m2 
· pronajmout nemovitý majetek, 
a to louku na pozemku č. 656 v k. 
ú. Louňovice pod Blaníkem, panu 
J. B. st. za roční nájemné ve výši 
100 Kč s tím, že bude louku sekat, 
prořezávat a udržovat 
· pronájem nemovitého majetku 
městyse, a to místnosti skladu v 
budově Úřadu městyse 
Louňovice pod Blaníkem č. p. 16, 
o rozměrech 6,7 x 6,3 m, tedy 
42,2 m2, panu H. Přičemž cena 
nájmu bude 70 Kč za 1 m2 

· navrženou úpravu provozní 
doby rozhledny na Velkém Bla-
níku, a to následovně: květen až 
červen 10 – 17 hodin, jen v pon-
dělí zavřeno; červenec – srpen 
denně 10 – 18 hodin, září – du-
ben a víkendy i svátky 10 – 16 
hodin
· podání žádosti o dotaci z pod-
programu Podpora a rozvoj ven-
kova, z dotačního titulu MMR 
2020 č. 117d8210A Podpora ob-
novy místních komunikací na akci 
s názvem „Obnova povrchu a od-
vodnění místní komunikace ozn. 
36c v obci Býkovice“ 
· podání žádosti o dotaci z pod-
programu Podpora a rozvoj ven-
kova, z dotačního titulu MMR 
2020 č. 117d8210H Podpora bu-
dování a obnovy míst aktivního a 
pasivního odpočinku na akci s ná-
zvem „Rekonstrukce hřiště U Pi-
vovaru, Louňovice pod Blaníkem“ 
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NOVINKY Z LOUŇOVIC POD BLANÍKEM

ŠKOLNÍ JÍDELNA - NABÍDKA OBĚDŮ PRO OBČANY
Nabízíme obědy (včetně polévky) pouze do Vámi přineseného jídlonosiče (kastrůlků) za cenu 75 Kč. Je 
nutné zajistit 2 jídlonosiče, aby 1 nádoba byla nachystána již den předem. Druhá se bude odevzdávat při 
vyzvedávání oběda na následující den. Nádoby prosím opatřete jmenovkou. 

Jedná se o shodné obědy jako pro žáky a pracovníky základní školy. Obědy jsou nutričně vyvážené, zdravé, 
netučné a ideálně kalorické. 

Obědy se budou vydávat ze zadní části školní jídelny na rampě vždy od 11:15 hod. do 11:30 hod. Čas je 
nutné striktně dodržet, obědy budou připravené k rozebrání. 

Ukázkový jídelní lístek školy (od 14. 12. do 18. 12. 2020) je uveden na konci textu. Bude možné odběr obě-
du den předem zrušit, případně přiobjednat.

V případě, že budete mít zájem obědy vyzkoušet, kontaktujte vedoucí školní jídelny (Dana Přibylová – tel. 
722 932 883) v pracovní době a objednejte si jídlo na své příjmení. 

Jedná se o zkušební provoz, kdy nás bude zajímat, zdali vám jídlo chutná, porce jsou pro vás vyvážené, 
dostatečné a hlavně jestli budete mít do budoucna o tyto obědy zájem.   ...pokračování na str. 5

Dokončení ze str. 3

· vyvěšení záměru prodat poze-
mek 1267/3 v k. ú. Louňovice 
pod Blaníkem 
· uzavřít předloženou pojistnou 
smlouvu pro městys Louňovice 
pod Blaníkem a pověřuje staros-
tu jejím podpisem 
· rozpočtové opatření č. 10 
· zveřejnění předloženého návrhu 
rozpočtu městyse na rok 2021 
· návrh předloženého střednědo-
bého výhledu městyse na roky 
2022-2024 
· podat žádost o dotaci na hřiště 
„U Pivovaru“ na obnovu povrchu 
a herních prvků 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
a administraci projektu „Vzdu-
chotechnika v kuchyni a jídelně 
v ZŠ a MŠ“ se spol. TENDRA s. r. 
o. a pověřuje starostu podpisem 
smluv
· zrušení obecní pevné linky s tím, 
že bude na webu městyse změ-
něno tel. číslo na tel. číslo mobil-
ní, tedy 773 75 75 70
· zkušební provoz výdeje obědů 
(do přinesených nádob) pro ob-
čany městyse ve školní jídelně 
· nákup přívěsu na vybudování 
mobilního zavlažovacího systému 
pro uplatnění v dotaci na výsad-
bu zeleně 
· uzavřít smlouvu na prohrnování 
sněhu a posyp v zimním období 
roku 2021 pro městys s panem 
Luďkem Matuškou a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. Mís-
tostarostou byly osloveny osob-
ně místní firmy. Podblanicko a. s. 
Louňovice by požadovanou služ-
bu nedělalo 

Projednala a neschválila odpuš-
tění platby za vodné a stočné v 
případě poruch na obecním vo-
dovodu.

· smlouvu o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene – slu-
žebnosti na pozemky parc. č. 
1258/5, 1290/2 a 1264/3, vše 
v k. ú. Louňovice pod Blaníkem, 
a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

INFORMACE Z RADY 
ZE DNE 25. 11. 2020 
Č. J. RM – 18/2020 

Rada městyse schvaluje: 

· předloženou plnou moc k za-
stupování člena BENE- BUS, kdy 
zastupováním městys zmocní 
starostu Vlašimi pana Mgr. Luďka 
Jeništu 
· prodloužení nájmu u bytu č. 2 v 
domě čp. 45 o dalších 6 měsíců 
· finanční příspěvek v celkové 
výši 1.000 Kč na činnost Sdružení 
zdravotně postižených Vlašim, z. 
s. pro rok 2021
· žádost o dotaci na vodovodní 
přípojku pro Rybářský spolek Bla-
ník ve výši 3.000 Kč
· předložené smlouvy na Mana-
žerské řízení projektu pro vydání 
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Dokončení ze str. 4

Na základě vašich připomínek i celkového počtu odebraných obědů rozhodne vedení městyse a vedení 
školy o tom, zdali se tato služba bude dále pro vás poskytovat. Budeme se snažit vyjít zájemcům o obědy 
vstříc, ale je nutné počítat s mírnými úpravami i ze strany školní jídelny. Vše se řeší za plného provozu a 
v době pandemie. Snažíme se zachovat tuto službu pro místní občany z důvodu končícího výdeje jídel v 
jídelně zemědělského družstva. 

Ohledně obědů můžete se svými připomínkami kontaktovat kromě vedoucí školní jídelny i starostu městy-
se Ing. Václava Fejtka (tel: 603 287 347) a člena rady Mgr. Pavla Tuleje (603 191 897).

ukázka nabídky jídel   JÍDELNÍ LÍSTEK od 4.1. do 8.1.2021

pondělí -   Polévka: Zeleninová s kuskusem  Hlavní jídlo: Krupicová kaše

úterý -   Polévka: Zeleninová s krupicovými noky  Hlavní jídlo: Bramborové knedlíky s cibulkou, vepřová pečeně

středa -   Polévka: Rajská s rýží    Hlavní jídlo: Kuřecí na paprice, těstoviny

čtvrtek -  Polévka: Zeleninová s nudlemi   Hlavní jídlo: Čočka po srbsku, chléb

pátek -   Polévka: Kapustová    Hlavní jídlo: Sekaná pečeně, bramborová kaše, kyselá okurka

          Změna jídelního lístku vyhrazena.

Připojit se může každý: 

děti i dospělí, starší i mladší, jednotlivci i celé rodiny

Jak na to? Někdo zapisuje ušlé/uběhnuté kilometry, 
někdo, že každý den dojde třeba k lesu (začátkem úno-
ra na úřadě spočítáme) a někdo má aplikaci, kde se 
kilometry evidují samy. Je možné zapisovat nepravi-
delně jen to, co ujdeme navíc – procházka, výlet, prá-
ce. Kdo chce, může  přispět navíc jakoukoliv částkou, 
třeba i právě tou stejnou, jakou za jednotlivce vyplatí 
městys.

Městys Louňovice pod Blaníkem vyplatí za každý ušlý 
kilometr 1 Kč na dobrou věc. Celkový součet se rozdělí 
na polovinu: část pošleme do Klokánku (fond ohrože-
ných dětí) a část na  transparentní účet našeho zámku.

Největší vytrvalce budeme hodnotit ve 4 kategoriích:

  · do 15 let · 16 - 40 let 

  · 41- 65 let · nad 65 let

Je možné se přidat kdykoliv, každý kilometr se počí-
tá! Bližší informace na tel. 732 860 942 

Simona Borkovcová

KAŽDÝ SÁM PRO ZDRAVÍ, ALE SPOLEČNĚ PRO DOBROU VĚC
S datem 28. 10. 2020 začala pro lidi, kteří pobývají v našem městysu, akce na podporu pohybu a dobročin-
nosti. Důvod, proč, je jednoduchý. Oboje prospívá na těle i na duchu a to teď všichni potřebujeme nejvíce.  
Není možné společné setkávání a kulturní události se do konce roku konat v Louňovicích pod Blaníkem 
nebudou. 

Začínáme zapisováním ušlých km - jedno 
jak - na papír, do notesu....

Každý sám
pro zdraví,
ale společně 
pro dobrou věc

Akci pořádá městys 
Louňovice pod Blaníkem.

Každý sám za sebe, každý km se počítá.

Předání zápisů a výsledného čísla v týdnu 
od 1.2. do 5.2.2021 na úřadě městyse.

8.2.2021 vyhlásíme celkový výsledek.
Připojit se může každý: děti i dospělí, 
starší i mladší, všichni společně, kdokoliv, 
kdykoliv.

Městys Louňovice pod Blaníkem
vyplatí za každý ušlý km 1 Kč na 
dobrou věc.

Celkový součet se rozdělí na 
polovinu: část pošleme do 
Klokánku (fond ohrožených dětí) a 
část na transparentní účet našeho 
zámku.

Podpoříme
KLOKÁNEK
a
LOUŇOVICKÝ ZÁMEK

Pomůžu sobě,
pomůžu ostatním.

Na největšího vytrvalce čeká věcná cena.
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NOVÉ ZÁSAHOVÉ VOZIDLO PRO JEDNOTKU SDH 
Požární jednotka SDH Louňovice pod Blaníkem od roku 2017 disponuje dodávkovým automobilem z roku 
1996, který byl vyřazen Ministerstvem vnitra ČR a městys jej pro jednotku nechal zprovoznit. 

Vzhledem ke stáří a opotřebení vozidla bylo potřeba řešit nákup nového či novějšího, proto se zastupitel-
stvo městyse rozhodlo podat žádost o dotaci na Ministerstvo vnitra ČR. Po schválení dotace na MV ČR ve 
výši 450 000 Kč byla podána další žádost na Krajský úřad Středočeského kraje, kde se povedlo získat dotaci 
ve výši 300 000 Kč. Po provedení výběrového řízení na dodání vozidla bylo vybráno dodávkové vozidlo 
tovární značky MAN, jehož zařízení bylo pro splnění podmínek dotace jasně specifikováno v technických 
podmínkách pro dopravní automobil. Vzhledem k ceně nového vozidla, která byla ve výši 1 164 262 Kč, 
bylo na schůzi výboru SDH domluveno, že na vozidlo, které bude majetkem městyse, sbor přispěje částkou 
66000 Kč. To také odsouhlasilo zastupitelstvo městyse před podepsáním smlouvy s dodavatelem. 

Po podepsání kupní smlouvy s firmou, která vyhrála výběrové řízení, byl v průběhu realizace úpravy vozidla 
vzhledem k současné situaci proveden kontrolní den formou videokonference. Bylo odsouhlaseno umís-
tění ovládacích prvků jako majáků, radiostanice, nezávislého topení, dobíjecích úchytů a ručních svítilen. 
Také se domluvilo umístění znaku obce a provedení přepážky mezi nákladovým a přepravním prostorem. 

Po domluvě s výrobcem bylo dne 4. 12. 2020 vozidlo převzato ve výrobní hale v Opavě a dopraveno do 
hasičárny SDH, kde někteří členové již vyčkávali příjezdu nového vozidla. 

Jsem upřímně rád, že naše jednotka disponuje takovým vozidlem, které bezesporu povede ke zvýšení ak-
ceschopnosti jednotky. Vzhledem k technické živostnosti dodávkového automobilu, která je nejméně 16 
let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10 000 km, 
by měl být automobil plně funkční a vydržet nám tedy při správném zacházení desetiletí. 

Jednotka se aktivně účastní zásahů, ke kterým je povolána. Vzhledem k tomu, že JSDH Louňovice pod Bla-
níkem často vyjíždí k zásahům padlých stromů přes vozovku, bude nový automobil vybaven motorovými 
pilami, aby mohli i členové jednotky s řidičským průkazem skupiny „B“ kdykoli vyjet a bylo možno v co 
nejkratší době odstranit překážku a obnovit provoz na frekventovaných komunikacích č. II/125 a č. II/150. 
Vzhledem ke kapacitě míst k sezení bude moci být využíván k případné evakuaci osob. Jednotka bude 
schopna přepravit více osob ať už k zásahu například při lesním požáru, kde je potřeba při zásahu více 
osob, tak pro evakuaci většího počtu osob například při požáru či povodních. 

Výjezdové jednotce SDH Louňovice pod Blaníkem bych chtěl popřát co nejméně zásahů a ať vozidlo co 
nejlépe slouží ku prospěchu všech občanů naší obce. 

Václav Fejtek
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STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Také letos jsme chtěli navázat na podporu obecní knihovny a sestavili jsme seznam deskových her. Ty bylo 
možné zakoupit a knihovně věnovat jako další zajímavost k vypůjčení, která může zpříjemnit nejeden zimní 
večer.  

Protože bylo dopředu zřejmé, že se ani tato prosincová akce nebude moci uskutečnit naživo, byl jediným 
místem, kde jsme zveřejnili seznam her, právě zpravodaj. Měli jsme za to, že jich většina zůstane na další 
rok. Byli jsme však mile překvapeni tím, že se našlo dost štědrých dobrodinců, díky kterým vám můžeme 
představit novinky k vypůjčení. Přijďte si pro ně do knihovny!

Simona Borkovcová• Port Royal

Port Royal je napínavá karetní hra. V přísta-
vu Port Royal je pořádně živo a vy doufáte, 
že se vám podaří obchod vašeho života. 
Neriskujte však příliš, nikdy nevíte, kde 
narazíte na piráty! Vydělané peníze musíte 
chytře investovat, abyste si zajistili přízeň 
guvernéra a admirálů a najali do svých slu-
žeb další užitečné pomocníky. 

• Karak 

Karak je původní česká rodinná fantasy 
hra s jednoduchými pravidly. Každý z hrá-
čů ovládá jednoho hrdinu a vyrazí s ním 
do labyrintu pod hradem Karak bojovat 
s nestvůrami a získávat zbraně a poklady. 
Hrdina disponuje vždy dvojicí unikátních 
schopností a jen ten, kdo je dokáže efektiv-
ně využít, může pomýšlet na vítězství. 

• Patchwork

Patchwork je desková hra pro dva hráče od 
autora hitů Agricola nebo Caverna. Hráči 
se zde střídají na tahu a vytváří ze zbytků 
látek a záplat tu nejkrásnější a nejhodnot-
nější přikrývku na ploše 9x9 čtverců. 

• Matagot Dice Town

Vinnetou ani Old Shatterhand si s kostkami 
moc neužili, ale každý hráč deskových her 
už může. Dice Town je westernová, kostko-
vá zábava, která se dá přirovnat i k pokeru, 
ale hazard tu nehledejte. Jde čistě o zábavu 
s přáteli a všichni hrajete proti sobě. 

• Krycí jména

Krycí jména je skvělá deduktivní asociač-
ní hra od známého českého tvůrce Vládi 
Chvátila. Ve hře budete hledat podle asoci-
ací skryté agenty pod jejich krycími jmény. 
Na stole se rozloží 25 krycích jmen a hra-
je se na dva týmy. V každém z týmů je je-
den hlavní špion, který dává svému týmu 
jednoslovnou nápovědu a zároveň uvede 
počet slov, ke kterým se tato nápověda 
váže. Agenti z jeho týmu se pak mezi krycí-
mi jmény snaží najít taková, která se nějak 
vztahují k nápovědě. 

• Šnečí závody

Šnečí závody je hezká dětská 
dřevěná závodní hra, ve které 
se snažíte dostat svého šnečka 
co nejdříve do cíle. Z dílků si 
postavíte závodní trať a můžete 
začít. Hurá na start!

• Louka jako vyšitá

Baví vaše děti tvořivé hry, kde 
prokážou svoji šikovnost? Pak 
při této doslova rozkvetou. Je-
jich úkolem bude posbírat co 
nejvíc nejvzácnějších květů na 
rozkvetlé louce. Sbírat budou 
pomocí tkaniček, které je vždy 
nutné provléct vybranou kytič-
kou. 

• Cestujeme po hradech a 
zámcích

Cestujeme po hradech a zám-
cích vás provede po krásách 
našich památek. Vydáte se na 
výlet pěšky, na motorce nebo v 
autě a dozvíte se leccos z histo-
rie a určitě dostanete i pár tipů 
na skutečné výlety. Cesta ale 
vždycky něco stojí. Budete tak 
muset hlídat výdaje a občas i 
nějakou korunku vydělat. 

• Šachy, dáma, mlýn

Trojice klasických her v jednom 
balení.

• Monopoly

Monopoly jsou jednou z nejkla-
sičtějších společenských her. Ve 
hře obcházíte dokola po hracím 
plánu a snažíte se nakupovat 
pozemky, na nichž následně 
budujete domy či hotely. 

Popisy a fota deskových her z: 
www.planetaher.cz
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PŘIPOMENUTÍ (PŮL)KULATÝCH VÝROČÍ 

ZE ŽIVOTA LOUŇOVIC A JEJICH OSAD
Rok 2020 byl pro Louňovice a další vsi pod ně spadající rokem velkého výročí – 600 let od vypálení ženské-
ho premonstrátského kláštera a s tím souvisejícími prvními písemnými zmínkami o jednotlivých obcích. 
Výročních událostí, byť možná mnohem méně významných a zdánlivě obyčejných, však louňovické kroniky 
zaznamenaly více. Tak si ta kulatá výročí pojďme v závěru podivného roku 2020 připomenout. Začneme jak 
jinak než těmi velkými výročími, až se dostaneme do blízkosti dnešních dnů…

600 LET OD VYPÁLENÍ LOUŇOVICKÉHO PREMONSTRÁTSKÉHO KLÁŠTERA

Klášter byl založen v době nejintenzivnějšího zakládání klášterů v našich zemích ve 12. století. Jako rok 
vzniku se uvádí rok 1149, přestože bezpečné písemné svědectví o tomto datu není. Klášter fungoval téměř 
tři stovky let, dokud nebyl roku 1420, pravděpodobně 23. srpna, vypálen husity. V tento den, „ v předvečer 
sv. Bartoloměje, někteří táborského tovaryšstva obsadili horu Blaník blízko Vlašimě, a kdyby nebyli rych-
le zahnáni, byli by v tom kraji nadělali nesčíslné škody.“ Tato stručná zpráva z Husitské kroniky Vavřince 
z Březové přivedla Pavla Radoměrského k myšlence, že toto datum je nejen datem dobytí hrádku na Ma-
lém Blaníku, ale také dnem vyplenění louňovického premonstrátského kláštera. Více informací naleznete 
v předchozím čísle louňovického zpravodaje.

600 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O REJKOVICÍCH, BÝKOVICÍCH A SVĚTLÉ

První písemná zmínka o zmíněných obcích se vztahuje k roku 1420, kdy byl vypleněn louňovický ženský 
premonstrátský klášter. A Býkovice, Rejkovice a Světlá plenění také pravděpodobně nebyly ušetřeny. Sku-
tečné stáří těchto vesnic se může datovat i do dob dřívějších – po založení louňovického kláštera roku 
1149. To dokládá zmínka o odvodech do komory královské. 

Nejprve jsou zmiňovány Rejkovice (Rajkovice). Mezi lety 1400 - 1406 klášter za své statky odvedl 80 kop 
grošů berní. Král Zikmund, který zničené statky rozdával šlechticům u dvora, připsal 29. listopadu 1420 ma-
jetek louňovického kláštera, mezi kterým jsou jmenovány i „Rajkovice“, Janu Svídnickému z Chotěmic a na 
Vlašimi za jeho věrné služby. Na žádost města Tábora mu císař Zikmund zápisem z 30. ledna 1437 „zapsal 
mimo jiné statky louňovického kláštera se všemi jeho úroky, poplatky a užitky v celkové sumě 2400 kop 
grošů.“ Tábor tak získal kromě jiných vesnic jak Rejkovice, tak Býkovice.

Král Ferdinand I. zabral Táboru louňovické statky a roku 1547 je postoupil šlechtici Janovi z Pernštejna, 
který je ale o rok později prodal, a tak Louňovice, Býkovice, Rejkovice a Světlá přešly pod správu Kryštofa 
Skuhrovského ze Skuhrova.

360 LET OD OBNOVENÍ FARY

Na místech současného kostela Nanebevzetí Panny Marie, před branou vedoucí do ženského premonstrát-
ského kláštera, původně stával kostel zasvěcený sv. Václavu. Při vypálení kláštera husity došlo i k poškození 
kostela. V následujících letech docházelo k jeho postupné obnově. V období, kdy byly Louňovice pod sprá-
vou Tábora, se v kostele sloužily mše pod obojí. Ve 2. polovině nechal Adam Lev z Říčan kostel zrekonstru-
ovat v barokním stylu a pod hlavní kostelní lodí nechal vybudovat kryptu. V souvislosti s tím obnovil faru a 
po několik následujících let financoval její provoz. Dokonce zažádal o dosazení nového duchovního, jímž se 
stal Karel Malý z Tulechova. Louňovice tak znovu získaly vlastního katolického kněze.

...pokračování na str. 9

Z HISTORIE LOUŇOVIC POD BLANÍKEM



9 www.lounovicepodblanikem.cz

Dokončení ze str. 8

345 LET OD PROVEDENÍ BAROKNÍ PŘESTAVBY ZÁMKU

Na místě bývalého klášterního proboštství nechal ve 2. polovině 16. století Oldřich Skuhrovský vybudovat 
renesanční tvrz s nárožními věžemi. Na její stavbu byl pravděpodobně využit materiál z rozbořeného kláš-
tera. Roku 1652 se o tvrzi mluví už jako o zámku, který byl v roce 1675 barokně upraven – byly dokončeny 
stavební práce na východním křídle, nad hlavní vchod nechal nově zvolený arcibiskup Jan Bedřich z Vald-
štejna svůj erb.

PŘED 280 LETY BYL VYROBEN DRUHÝ LOUŇOVICKÝ ZVON

Do roku 1740 sahá stáří již nedochovaného druhého louňovického zvonu. Vážil 648 kg. Louňovice od něj 
přišly roku 1917, kdy byly dva ze tří zvonů 8. března odvezeny do Vídně k roztavení pro válečné účely. Zůstal 
tu jen zvon Václav, který nebyl odebrán díky své historické hodnotě (jeho stáří sahá do roku 1558). Nové 
zvony byly pořízeny a slavnostně vysvěceny v roce 1925. První větší vážil 422 kg a jmenoval se Nejsvětější 
srdce Páně, menší zvon, Poledník, nesl název Nanebevzetí Panny Marie a vážil 311 kg. Oba byly ulity Ri-
chardem Heroldem v Chomutově, v ladění fis a h. Dva nové zvony za druhé světové války opět putovaly na 
válečné účely. Panu Vikáři Oktábcovi se podařilo sehnat starý zvon, který však po čase praskl. Roku 1990 
zahájil pan farář František Říha sbírku na nový zvon. O rok později měly Louňovice zvon nový  – Zdislavu 
laděnou do A1 a vážící 550 kg.

Král Ferdinand I. zabral Táboru louňovické statky a roku 1547 je postoupil šlechtici Janovi z Pernštejna, 
který je ale o rok později prodal, a tak Louňovice, Býkovice, Rejkovice a Světlá přešly pod správu Kryštofa 
Skuhrovského ze Skuhrova.

275 LET OD SMRTI JANA DISMASE ZELENKY

Významný louňovický rodák Jan Dismas Zelenka, barokní hudební skladatel, zemřel 23. prosince 1745 
v Drážďanech. Po smrti českého Bacha, jak je Zelenkovi v hudebních kruzích přezdíváno, jeho dílo upadlo 
v zapomnění a trvalo to celých 85 let, než saský archiv některá jeho z děl vydal a Zelenkovo dílo se tak opět 
mohlo dostat na výsluní. Skladatelovu osobnost připomíná pomník u kostela.

230 LET OD UZAVŘENÍ   
KAPLE NA MALÉM BLANÍKU

Stavba kaple na Malém Blaníku, za-
svěcené sv. Máří Magdaleně, byla 
dokončena roku 1753. V den jejího 
svátku se na Malém Blaníku pořáda-
ly slavnostní mše. Netrvalo dlouho a 
po třiceti letech od dokončení stavby, 
v roce 1783, musela být kaple v sou-
vislosti s reformami Josefa II. uzavře-
na. Do současnosti se dochovaly pou-
ze obvodové zdi, uprostřed kterých 
roste smrk zvaný Velký mnich, měří 
34 metrů a délka jeho obvodu činí 
321 cm. V současnosti je zřícenina 
kaple uzavřena z důvodu rekonstruk-
ce. Kaple na Malém Blaníku však není 
jediná, kdo v letošním roce slaví výro-
čí – podle některých pramenů jsou na 
vrcholu Malého Blaníku patrné 620 
let staré pozůstatky hradiště po hrád-
ku asi z roku 1400.    

...pokračování na str. 10
Pozdrav z Louňovic - nejstarší dochovaný pohled na Malý Blaník, rok 1900

zdroj: www.ceskasibir.cz
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Dokončení ze str. 9

150 LET OD ZABUDOVÁNÍ KAMENE K NÁRODNÍ-
MU DIVADLU DO PIVOVARSKÉHO SKLEPA

První základní kámen k Národnímu divadlu, který byl 
vylomen na Blaníku, nakonec velikostně nevyhovoval, 
a tak kameník musel narychlo opracovat nový kámen. 
Ten do Prahy dorazil tři dny před samotným slavnost-
ním pokládáním základního kamene. Původní menší 
kámen byl nakonec roku 1870 zabudován do obvodo-
vého zdiva při stavbě nového pivovarského sklepa.

125 LET OD POSTAVENÍ PRVNÍ ROZHLEDNY   
NA VELKÉM BLANÍKU

Roku 1895 byla z rozhodnutí kardinála Schonborna na 
Velkém Blaníku vybudována jednoduchá dřevěná roz-
hledna. O její realizaci se zasloužil stavitel Limax, který 
ji zhotovil jako dvacet metrů vysokou otevřenou věž, 
na kterou návštěvníci mohli vystoupat po žebřících. 
Rozhledna však rychle chátrala, až se roku 1936 zříti-
la. V roce 1941 starou rozhlednu díky iniciativě Klubu 
českých turistů nahradila rozhledna v podobě husitské 
hlásky, jak ji známe i dnes. Stará rozhledna na Velkém Blaníku, kronika

foto: autor neznámý

110 LET OD NAROZENÍ AUTORA    
REGIONÁLNÍCH KRESEB RICHARDA DUŠKA

Na území Louňovic pod Blaníkem převládala do 
18. století roubená architektura. Podoba řady již 
zaniklých objektů se zachovala díky kresbám Ri-
charda Duška. Ten se narodil roku 1910 v Ústí nad 
Orlicí a během svého života působil jako učitel ve 
Vlašimi. Za nejzajímavější stavbu zobrazenou na 
jeho kresbách je označována chalupa čp. 95, da-
tovaná podle profilace ostění oken a portálků do 
18. století.

Richard Dušek - Bývalý špýchar v Louňovicích, 1957
zdroj: www.ceskasibir.cz

PŘED 105 LETY NAVŠTÍVIL LOUŇOVICKÝ ZÁMEK ARCIBISKUP

U příležitosti konání mše svaté za vojáky ve válce navštívil louňovický zámek na jaře roku 1915 arcibiskup 
Lev Skrbenský z Hříště. Údajně na louňovickém panství pobyl několik dní.

90 LET OD ZŘÍZENÍ BIOGRAFU SOKOLEM

V lednu 1930 sokolové jednali o možnosti zřídit v Louňovicích biograf. Většina členů byla pro, „někteří se 
nemíchali do rozprav, jedině V. Klouček, účetní filiálky Hospodářského družstva ve Vlašimi, byl proti. Do-
kazoval, že není biografu potřeba, když tu stojí jeviště. Zřízení biografu bude stát určitý peníz, který Sokol 
nemá a bude se muset vypůjčit.“

Většina sokolů si však za zřízením biografu stála, a tak byl od vlašimského Sokola koupen starší promíta-
cí přístroj bez příslušenství za 16 000 Kč. Kronikář Jan Dražďák to v kronice komentuje tím, že vzhledem 
k tomu, že se v pražských kinech zavádělo promítání zvukových filmů namísto těch němých, bylo možné 
koupit promítací aparát s kompletním příslušenstvím za čtyři až pět tisíc. Proto někteří postup Sokola ne-
chápali.

...pokračování na str. 11
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Dokončení ze str. 10

90 LET OD OPRAVY SÁLU V ZÁMKU

V roce 1930 sokolové opravili zámecký sál. Všechny činnosti dělali členové Sokola svépomocí za vedení 
místního stavitele Stichonvirta. A co v sále provedli za stavební práce? Vybourali příčky starých spíží, čímž 
se jim podařilo vybudovat největší sál v blízkém okolí.

85 LET OD LEDNOVÉHO PODIVNĚ LETNÍHO POČASÍ

V kronice se píše, že 4. ledna 1925 vystoupala teplota na celých 20°C. V tomto dni prý „včely létaly, jako by 
se rojily, i ostatní hmyz, jako by bylo již léto.“

85 LET OD POŘÍZENÍ NOVÝCH KOSTELNÍCH ZVONŮ

Před lety byly Louňovicím pro válečné účely odebrány dva kostelní zvony, třetí byl nakonec zachráněn. A 
roku 1925 se v Louňovicích opět mohly zvony rozeznít. Stalo se tak díky iniciativě faráře Soukupa a dvou 
občanů. Podařilo se jim získat zúročený obnos za staré zvony, ale většinu finančních prostředků sehnali 
díky uspořádání veřejné sbírky. Celkem se vybralo 12.571,50 Kč, dalších skoro 12.000 Kč zaplatil farář Sou-
kup z vlastních prostředků. A tak se zvony nechaly vyrobit a po jejich převozu do Louňovic následovala slav-
nostní řeč, přednes básní, slavnostní průvod, svěcení a mše. Zvony se poprvé rozezněly na počest padlých 
v první světové válce.

85 LET OD PŘESTĚHOVÁNÍ POŠTOVNÍHO ÚŘADU

16. února 1925 se poštovní úřad přestěhoval z původního stanoviště od Veselků do Vinopalny čp. 95.

85 LET VLASTNICTVÍ ZÁMKU SOKOLEM

V roce 1925 Sokol koupil zámek se zahradou. Pod jeho křídla spadá zámek i v současnosti.

70 LET OD ZALOŽENÍ JZD V LOUŇOVICÍCH POD BLANÍKEM

2. listopad 1950 je podle kroniky dnem založení JZD Louňovice pod Blaníkem. Stalo se tak prvním JZD na 
Podblanicku. Do nově vzniklého JZD bylo začleněno původní zemědělské strojní družstvo, které bylo zalo-
ženo roku 1947.

60 LET OD NÁLEZU STŘEDOVĚKÉ NÁDOBY NA MALÉM BLANÍKU

Do 13. století datovaná středověká nádoba ze silně tuhované hlíny byla nalezena na severním svahu Malé-
ho Blaníka. Jedná se o jeden z nejstarších středověkých archeologických nálezů v okolí.

PŘED 45 LETY SE V PRAZE KONALA VÝSTAVA 
LOUŇOVICKÁ STŘEDOVĚKÁ KERAMIKA

26. března 1975 začala v Národním muzeu v Praze 
výstava o louňovické středověké keramice. Výstava 
pojednávala o keramice od 12. do 17. století na zá-
kladě archeologického výzkumu v Louňovicích pod 
Blaníkem. Akci zahájila ředitelka historického muzea 
PhDr. Helena Johnová, CSc; výkladem ji doprovázel 
PhDr. Pavel Radoměrský, CSc. Zájemci mohli výstavu 
navštívit do druhé poloviny května.

45 LET OD OTEVŘENÍ NOVÉ JEDNOTY

Nová prodejna byla v Louňovicích otevřena roku 
1975. Na slavnostním otevření zazněly projevy ná-
městka předsedy ONV Spálenky a také zástupce Jed-
noty Votice Filandra.   ...pokračování na str. 12

Louňovická jednota, zdroj: kronika, foto: autor neznámý
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Dokončení ze str. 11

45 LET OD ZŘÍZENÍ PARKOVIŠTĚ POD VELKÝM BLANÍKEM

O zřízení parkoviště pod Blaníkem se zasloužila Lesní správa, což „si velice pochvalují motorizovaní návštěv-
níci této hory.“

PŘED 40 LETY SE KNIHOVNA PŘESUNULA NA MÍSTO BÝVALÉHO ŘEZNICTVÍ

Místní lidová knihovna v Louňovicích pod Blaníkem našla v roce 1980 nové působiště. Byla přemístěna do 
budovy čp. 49 a nahradila tak bývalé řeznictví. 24. května téhož roku byla louňovická knihovnice Marie 
Lehká za svou práci oceněna čestnou cenou v krajské soutěži Budujeme vzornou lidovou knihovnu. Oceně-
ní převzala v Paláci kultury v Praze. Nebylo to naposledy, co byla práce Marie Lehké oceněna, stalo se tak i 
o deset let později ve Frýdku-Místku.

PŘED 30 LETY BYL NEJTEPLEJŠÍ ÚNOR ZA POSLEDNÍCH 126 LET

V únoru 1980 byla v Louňovicích naměřena teplota +16°C. Tento únor se zároveň stal druhým nejvlhčím 
měsícem v roce: vlhkost dosáhla na hodnotu 201%.

PŘED 30 LETY JZD ZAPOČALO OPRAVU KRAVÍNA

Roku 1990 byla odstartována generální oprava louňovického čtyřřadového kravína a výstavba nové mléč-
nice. Byla vyměněna střešní krytina a okapy a JZD se také dočkalo vybudování nové jímky. Úpravy také 
čekaly stáje bývalého teletníku na náměstí v čp. 2. Ten se přeměnil na centrální soustružnickou dílnu. Nový 
háv dostala i vrata na severní straně k čp. 3 a ze stodoly na zahradě se stal sklad náhradních dílů a stavební 
oceli.

30 LET OD DEMOLICE  
PODLOUŇOVSKÉHO MLÝNA

V dubnu 1990 došel kvůli znač-
né zchátralosti Podlouňovský 
mlýn ke svému konci. Zdi byly 
strženy buldozerem a rozvale-
ny. Ve mlýně se naposledy mle-
lo roku 1948. Byla to rozsáhlá 
jednoposchoďová stavba a k ní 
byla přistavěna pila na vodní 
pohon.

30 LET OD INSTALACE VEŘEJ-
NÉ TELEFONNÍ STANICE

Červenec 1990 se do louňovic-
ké historie zapsal jako měsíc 
instalace telefonní budky s tele-
fonním automatem, odkud bylo 
možné volat i meziměstské lin-
ky. Budka stála na louňovickém 
náměstí u autobusové zastávky 
poblíž čp. 10. Podlouňovský mlýn, foto: Ivan Minář, zdroj: www. pamatkovykatalog.cz

30 LET OD ZAVEDENÍ PLYNOFIKACE

Nejdříve byla v červenci roku 1990 vyhloubena rýha od hlavního vedení plynu pro položení rour od Libou-
ně k Blanici. Rýha vede na kraji pole asi 6 m přes fotbalové hřiště k řece. Roury byly zavedeny i pod Blanici 
pod čp. 73 a u cesty ke koupališti byla vyhloubena šachta pro regulační stanici plynu. Plynofikace pak po-
kračovala postupnými kroky. Např. k 1. lednu 1995 k ní bylo připojeno 94 domácností.  ...pokr. na str. 13
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Dokončení ze str. 12

20 LET OD OTEVŘENÍ NOVÝCH PROVOZOVEN V ZÁMKU

V přízemí severního křídla zámku nahradila v roce 2000 bývalou cukrárnu prodejna drogerie. Do vedlejší 
místnosti přibyla v květnu 2000 prodejna průmyslového zboží a zámecká restaurace v tomtéž roce rozšířila 
provozní prostoru o zastřešenou předzahrádku na nádvoří zámku.

20 LET OD VÝSADBY LIP U KAPLIČKY MEZI LOUŇOVICEMI A LIBOUNÍ

Spolu s vysazením dvou památných lip byla slavnostně posvěcena kaplička na trase Louňovice – Libouň. 
Slavnost se konala 1. května 2000.

15 LET OD OTEVŘENÍ LOUŇOVICKÉHO INFOCENTRA

Infocentrum bylo vybudováno roku 2004 ve spolupráci obce a Svazku obcí Blaník – Načeradec, Louňovice 
pod Blaníkem, Pravonín, Kondrac, Vracovice, Veliš, Kamberk, Miřetice, Ostrov, Hradiště. Turistické infor-
mační centrum bylo otevřeno 1. června 2005 a dodnes sídlí na náměstí Jana Žižky čp. 1 v objektu zámku 
v prvním patře.

Kateřina Dudová

MEČ Z BLANÍKA
Zajímavou zprávu, týkající se našeho regionu, otiskl list Ohlas od Nežárky 29. ledna 1881:

MEČ Z BLANÍKA. Lesní pan Karel Křepelka v Louňovicích nalezl před časem na hoře Blaníku starý meč 
jeden metr dlouhý a odevzdal jej panu kardinálovi (Louňovice jsou statek arcibiskupství Pražského). Pan 
kardinál pak daroval ho národnímu museum. Meč ten zarostlý byl v bukovém pařezu a jest prý starší 200 
let. (Pozn. red. Kterak se meč ten do Blaníka dostal? Válkou? Praví se, že jest přes 200 let stár. V těch asi 
časech svedena v blízkém okolí Louňovic bitva u Jankova, vzdáleného odtud míli cesty, tak že nelze ani 
předpokládati, že by meč z této války pocházel.) - O více jak 200 let dříve zbořen tu klášter Louňovický od 
Táborů, kteréžto pak zboží o sobě přivlastnili. Jiné krvavé divadlo se v krajině té neodbývalo. A tak musí 
naši archeologové pouze dle tvaru nalezeného meče se zřetelem na dějiny rozeznati, kterak se zbraň ta do 
tichého Blaníka dostala, jelikož snad žádný ze spících v Blaníku rytířích Zdeňka ze Zásmuku tak málo opatr-
ný nebude, aby vyšed si z temnosti hory na boží slunko na procházku někde v poli u některé vesnické krás-
ky se déle pozastavil a pak ve spěchu meč svůj zapomněl nebo ztratil. „B“ (přepsala red. Lucie Sedláková)

(Pozn. red. U fotografie meče, na fotografii vpravo, je jako datum nálezu uveden rok 1888, přestože článek 
o nálezu meče z Blaníka vyšel v roce 1881. U fotografie meče pravděpodobně chybné datum uvedli již v 
19. století. Článek byl totiž, podle Jihočeského archivu, skutečně otištěn v roce 1881.)

Ohlas od Nežárky - 29. 1. 1881, zdroj: Zdeněk Otradovec

Meč z doby okolo roku 1400 nalezený r. 1888 
na Velkém Blaníku (nyní ve sbírkách Národního 

muzea v Praze). - přepsala red., 
zdroj Zdeněk Otradovec. 
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KLÁŠTER V LOUŇOVICÍCH POD BLANÍKEM

Premonstrátský klášter Louňovice pod Blaníkem, zdroj: Zdeněk Otradovec, autor: Josef Otradovec
Legenda: 1. Konvent, 2. Rajská zahrada, 3. Klášterní kostel, 4. Prelatura, 5. Farní kostel sv. Václava (mimo areál), 6. 
Vstupní brána do kláštera, 7. Hospodářské zázemí, 8. Konventní zahrada, 9. Hřbitov, 10. Probošství (mimo areál, na 

místě  části zámku)

Původní zeď, nynější stav, premonstrátský klášter Louňovice pod Blaníkem, foto: Zdeněk Otradovec
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ZŠ A MŠ LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

 ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 
Za okny se krajina barví mrazem do bíla a nám pomalu, ale jistě nastává adventní čas. Je také čas ohléd-
nout se za uplynulými měsíci. Co se u nás dělo? 

V průběhu podzimního období jsme se v mateřské škole příliš nevídali. Nastalá covidová situace ovlivnila 
i průběh vzdělávání v MŠ. Třída Bobříků založila účet na Google classroom, kam dětem průběžně vkládá 
úkoly, náměty na tvořivou činnost, tématickou četbu i pracovní listy k průpravě na zápis do první třídy. 

Začátkem října ještě školka vyjela na celodenní výlet do Houbového světa u Jindřichova Hradce. Děti zde 
plnily stezky za poznáním hub, zvířat a vody a zkusily si i netradiční pokusy. Výlet se nám vydařil a všem se 
moc líbil. 

V centrech aktivit se v říjnu děti ze třídy Ježků i Soviček dozvěděly , jak se mění podzimní počasí, co se sklízí 
na zahradě a na poli. Vyzkoušely si aktivity s podzimními dary přírody a společně shrabaly listí na zahradě. 
Nechyběly informace o tradicích svátku Svatého Martina (sníh nám tedy ani letos nepřivezl :-), dušičkách 
a zahraničním svátku Halloween. 

Poslední listopadový týden se děti naučily starat o nemocného kamaráda. Změřily mu teplotu a obvázaly 
nemocnou ruku. Už si pamatují i důležitá telefonní čísla na záchranné složky. Společně jsme uvařily i ně-
kolik druhů čajů proti bacilům.

S dětmi z Bobříků jsme se vrhli do projektů „Človíček“, „Draci v oblacích“, „Čertoviny“ aj. Děti se učí pro-
sociálnímu chování, básničkám, máme své rituály, které děti baví a těší se na ně. Pracujeme v centrech 
aktivit jako jsou: dramatizace, pokusy a objevy, ateliér, manipulace a předmatematické operace, předčte-
nářská gramotnost. 

Bohužel naplánované akce nám překazila karanténa, ale doufáme, že ty předvánoční si ve školce užijeme. 
Děti se podílejí na vánoční výzdobě třídy i školních prostor. Vyrobily si i krásný adventní věnec a kalendář. 
V plánu je tvoření dárečků pro rodiče, hudební program a společná vánoční nadílka.

Teď nás čeká „čertovský” týden a možná i návštěva pekelníků. Takže jestli nás neodnesou do pekla, ozve-
me se se zprávičkami zase po Novém roce.

Za celou MŠ bychom chtěli poděkovat úřadu městyse, ale i Karlu Borkovcovi za darování živých vánočních 
stromků.           Kolektiv MŠ
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 OKÉNKO DO ŠKOLNÍCH TŘÍD 
Ještě než se nám ve škole zavřely dveře, mohli jsme si s 
dětmi užít 16. září krásnou akci s názvem Český masiv jako 
na dlani. Slavnostního otevření naší 3D geomapy se zú-
častnili zajímaví hosté z Kraje blanických rytířů a Akademie 
věd, kteří si pro děti připravili monumentální expozici vý-
buchu sopky i model litosférických desek. Jednotlivé třídy 
ZŠ si prošly další stanoviště, na kterých přiřazovaly vzorky 
hornin k jednotlivým „masivům“ nebo si vyslechly příběh 
nerostných surovin „Kterak se žula v porcelán proměnila“. 
Děti zde viděly jednotlivé fáze zpracování a mohly klást 
zvídavé otázky panu Neklovi. Celá akce byla velmi vydaře-
ná. Nejvíce nás mrzelo, že kvůli zpřísněným hygienickým 
opatřením jsme se o zážitky nemohli podělit i s návštěvní-
ky z řad veřejnosti. Geomapu můžete ale kdykoli navštívit 
a vyzkoušet si určit horniny za pomocí QR kódů, pojmeno-
vat města, poznat jejich znaky a mnoho dalšího.

Všechny ostatní plánované aktivity nám překazila zpřísněná hygienická opatření, která nedovolila pořádat 
akce pro všechny žáky, a tak jsme podruhé přišli o Noc s Andersenem, museli jsme přesunout plavecký 
výcvik a poprvé neproběhne ani lyžařský výcvik. Budeme věřit, že jarní měsíce budou příznivější a vynahra-
díme si uplynulý čas něčím příjemným. 

Na nějaký čas se nám také z nařízení vlády uzavřela škola a dětské pokoje se proměnily ve studovny. Bylo 
to dlouhé a náročné období pro všechny. S o to větší radostí jsme se zase všichni uvítali ve třídách a vrhli se 
do započaté práce i projektové výuky. Třetí ročník si v rámci center aktivit procvičil vyjmenovaná slova po 
B, která měly děti ve skupinách využít do své vlastní Čertovské pohádky. Posuďte sami, nejsou povedené 
a vtipné?

O MALÉM ČERTÍKOVI 

BYL JEDNOU JEDEN MALEJ ČERT, KTERÝ MĚL BÝKA A KOBYLU. TA KOBYLA SNĚDLA JEDOVATOU BYLINU, TÍM 
SE STALA DOBYTKEM A BYLA VÍC BYSTRÁ. ČERT BYL CELOU DOBU V BYTĚ A NIC NEVĚDĚL, TAK ŠEL KOUPIT 
POTRAVINY DO PŘIBYSLAVI. PAK PŘIŠEL OBYVATEL, ČERT HO VIDĚL, MUSÍM SI KOUPIT NOVÝ PŘÍBYTEK, 
KDE BUDU BYDLET. 
AUTOŘI: ONDRA. P., ZDENDA, KUBA

ČERTOVSKÁ POHÁDKA 

V PŘIBYSLAVI ČERTI CHTĚLI CHYTIT HŘÍŠNÍKA, KTERÝ JEZDIL NA KOBYLE. A ČERT SE HO SNAŽIL CHYTIT A TAK 
NAKOUKL DO DOMU. UVIDĚL KRÁSNOU HOLKU, TOHO HŘÍŠNÍKA ODNES DO PEKLA A TU HOLKU SI VZAL 
ZA ŽENU. 
AUTORKY: ELIŠKA H., ELIŠKA K., VIKTORKA       ...pokračování na str. 17
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ČERTOVSKÁ POHÁDKA 

BYL JEDNOU JEDEN ČERT, KTERÝ SE POTULOVAL PO ZEMI, AŽ DOŠEL DO 
PŘIBYSLAVI A TAM SE ZEPTAL NA BYDLENÍ. TAK SE U NĚJ UBYTOVAL. OBY-
VATEL MU DAL SVOJI KOBYLU A BÝKA. ČERT BYL HODNĚ BYSTRÝ. PROTO 
UTRHL KOUZELNOU BYLINU, KTERÁ SE PROMĚNILA VE ZLATO.   
AUTOŘI: TÁĎA, HONZÍK, TOMÍK

Také školní družina se dětem snaží vynahradit týdny, kdy se nemohly spolu setkávat, a tvoří jak o závod. 
Jasným favoritem je vánoční výzdoba, ale nezahálí ani dřevařská dílna. Po práci na soustruhu a tesání přišla 
na řadu přímočará pilka, na které si samy děti vyřezávají jednoduché obrázky nebo z nich sestavují celá 
veledíla. 

Asi víc než kdy předtím si uvědomujeme, že obyčejné všední dny nejsou samozřejmostí. Mnohem více 
známe cenu „obyčejného“ úsměvu a setkání se svými blízkými. Proto bych jménem našeho kolektivu ráda 
vám všem popřála poklidné vánoční dny, hodně ZDRAVÍ v novém roce a mnoho společných chvil se vašimi 
nejbližšími. 

Za kolektiv pracovníků v ZŠ a MŠ Mg. Eva Filipová
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SBÍRKA PRO ZDRAVOTNÍKY A DOBROVOLNÍKY 

V NEMOCNICI RUDOLFA A STEFANIE BENEŠOV 
V této nelehké době jsme se rozhodli společně s městysem Louňovice pod Blaníkem, jeho obyvateli i míst-
ní skupinou „Šijeme roušky“ vyjádřit podporu a poděkování zdravotnickému personálu, dobrovolníkům i 
vojákům z benešovské nemocnice, kteří pečují o „covidové“ pacienty. 

Vše vzniklo na podnět maminky – zdravotní sestřičky, která v té době sama ze zdravotních důvodů nemohla 
pomoci svým kolegům. Požádala nás o vyjádření podpory jejich týmu, který pracuje ve velmi náročných 
podmínkách. 

Díky věcným darům, peněžním příspěvkům i dobrotám vytaženým z trouby se podařilo v průběhu jednoho 
měsíce obdarovat všech devět oddělení, která měla tou dobou pacienty s Covid-19 v péči. Obsah kasiček 
na městysu a v Jednotě skýtal 4 980 Kč. Posloužil k dofinancování posledních balíčků a ještě zbylo na drob-
nost pro všechna oddělení. Ta jim zpříjemní pracovní prostředí a zároveň bude připomínat, že v těžkém 
období dokáží lidé držet při sobě a jsou si vědomi pravých hodnot života. 

Všem zapojeným i personálu obchodu velmi děkujeme za vstřícnost. 

Za kolektiv pracovníků školy Mgr. Eva Filipová 
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UDÁLO SE...

BÝKOVICKÝ ODPADKOVÝ SPECIÁL ANEB 
CO DĚLAT POD NADVLÁDOU DRAKA COVIĎÁKA

Byla jednou jedna malá krásná víska a v té vísce se lidé veselili, rádi spolu klábosili, v hospodě spolu pili, 
prostě si tam hezky žili. Jenomže v zemi, kde ta víska stála, se usídlil zlý drak Coviďák. Plival kolem sebe 
virová semínka, kterých se lidé začali bát. Nikdo totiž nemohl vidět, že v sobě ono zákeřné semínko má. 
Když se ve vás semínko uhnízdilo a bylo slabé, nic se vám nepřihodilo, jen jste ho nevědomky rozsévali dál. 
Ale pár nešťastníků mělo tu smůlu, že semínko v nich vyklíčilo strašlivou silou a svádělo lítý boj s bojovníky 
za zdraví. I stalo se, že kvůli rozrůstajícímu se počtu virových semínek se vládcové země, kde víska zvaná 
Býkovice stojí, rozhodli proti šíření semínek draka Coviďáka zakročit. Zavřeli spoustu obchodů, děti zavřeli 
doma, lidem zakázali scházet se, zavřeli divadla a hospody, nakázali nosit roušky. A tak byli lidé, i když si 
nikdo nepřál drakovo semínko chytit a roznést ho dál, smutní. Chyběli jim kamarádi, býkovická hospůdka, 
úsměvné sešlosti a moc si přáli, aby vše bylo jako dřív. V každé správné pohádce by se pak objevil hrdina, 
který by nad drakem Coviďákem zvítězil, jenomže tohle pohádka není, a tak musíme čekat, jak ta podivná 
realita dopadne.

A tak i Býkovice čekají. Tradiční zamykání Býkovického rybníka, hasičská valná hromada a další nahodilé 
akce se kvůli covidovým opatřením nemohly uskutečnit, a tak byl větší prostor pro cílené maloskupinové 
výpravy za odpadem do okolí Býkovic. A že se toho našlo! Důkazem jsou následující Zápisky z honby za 
odpadem.

9. ŘÍJNA 2020: ZÁPISKY Z HONBY ZA ODPADEM Č. 1

Hasičská procházka okolo tzv. Chobota a rybníků přinesla krásné úlovky! Módní trenky značky Bahnoslav 
a dětská mikina Hliněnka možná někomu chybí. Kdo chce nálezy zpět, nechť požádá technické služby o 
možnost nahlédnutí do bordelové hroudy. Ráčili jsme se jich totiž kvůli nos dráždící vůni zbavit...

10. ŘÍJNA 2020: ZÁPISKY Z HONBY ZA ODPADEM Č. 2

Dnešní honba za odpadem přinesla 5 pytlů! Co se našlo tentokrát? Všechno, co námahou přetížená lidská 
ručička buď nedokáže schovat do kapsy či batohu a pak odnést do koše, nebo to, co si údajný obsah dutiny 
lebeční některých dvounožců vyhodnotí jako věc, kterou by bylo záhodno ozdobit les, škarpu nebo louku, 
protože to přeci nebudu někde složitě třídit nebo si tím zaneřádit vlastní bydlení.

Co se tedy na trase domeček u kravína - křižovatka dělící směr cesty k Louňovicům či Načeradci - les - 
červená turistická na lesní cestu k Malému Blaníku - louka k Býkovicům našlo? Taková ta klasika: obaly 
od všech možných sladkostí (zvláštní oblibě se těší zejména značky Hašlerky a Slavie), pytlíky, pytle od 
stavebních materiálů, psí konzervy, použitá vložka, snad už tisícileté obaly od disperzního lepidla, rozbité 
květináče a hrnky, plechovky od nápojů, petky a kelímky, lahve, nesklizené táborové fáborky... A mezi ku-
řáky jsou zjevně velice oblíbené cigarety zn. Chesterfield. O hafu ubrousků použitých po vykonání určitých 
fyziologických potřeb ani nemluvě - sice se poměrně snadno rozloží, ale taková minová pole nevypadají 
zrovna vzhledně. Jenomže se nejspíš musí vynaložit moc sil, aby se takový poklad zahrabal... A kdepak byla 
největší hnízda všech těchto pokladů? Od křižovatky směrem k tzv. Chobotu, na obvyklých odpočinkových 
místech a tam, kde nejčastěji parkují auta za účelem sběru hub, turistiky a v některých případech bohužel 
i špínotvorby...

Ke včerejší módní kolekci Bahnoslav a Hliněnka přibyla čepice značky Mokroslava. Tu jsme nevyhodili, neb 
její zdravotní stav byl v dobré kondici, ale do dnešních dnů se o ni nikdo nepřihlásil, tak asi propadne státu…

Odpadu zmar!          ...pokračování na str. 20
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18. ŘÍJNA 2020: ZÁPISKY Z HONBY ZA ODPADEM Č. 3

S dnešní početní posilou a také za pomoci kárky a za doprovodu milého psího společníka pokračovalo od-
padkové dobrodružství. Tentokrát se uklízecí četa rozdělila na tři části: 1) Skalkočističi, 2) Jordánkočistička, 
3) studánkočističky. Cesta je pak svedla dohromady u Kašparky, vedla je dolů a na rozcestí je poslala smě-
rem na Rejkovice a odtamtud do Býkovic.

Krásná procházka! Jen trochu smutná, když si vezmete, kolik se toho našlo. Nejhorší byla část od rozcestí 
do Rejkovic, jinak nám do té doby srdce radostí plesalo, že to není tak hrozné. No... zakřikli jsme to. Dva-
náct narvaných pytlů a šrot k tomu mluví za vše... 

Žádné oděvní kousky, které by se mohly připojit ke kolekci zahájené trenkami Bahnoslav, mikinou Hliněn-
kou a čepicí Mokroslavou, nepřibyly. Zato z cigaretových krabiček Chesterfield bychom si i tentokrát mohli 
udělat slušnou sbírku! Jinak nechyběly obaly od sušenek, mikrotenové sáčky, různé plastové tuby, petky... 
prostě PLAST - PAST... Nechutný MARAST...

A také jsme zjistili, že jsme si mylně mysleli, že obaly od motorového oleje, a v jednom dokonce olej ještě 
byl, nejsou vůbec nebezpečným odpadem, a tudíž je skvělým nápadem vystavit ho zvířatům v křoví vedle 
cesty... Smutná to výstavka... Takže, milý vyhazovači, ten MOTOROVÝ OLEJ SI PŘÍŠTĚ NA VLASTNÍ HLAVU 
NALEJ!!!

Další kapitola sama pro sebe - odpad z čeledi odpadus zemědělus zdobící zejména škarpy a křoví. Konkrét-
ně hlavně igelitus balíkus a taktéž zbytkus (nebo starus, nebo nefunkčnus) drátus ohradníkus... HNUS!

Ale jinak je krásně na tom světě, takže další honební odpadkové činnosti se nevzdáváme!    
...pokračování na str. 21

11.10.2020, Sběr odpadu ke křižovatce, nad rybníkem, 
foto: Kristýna Dudová

23.10.2020, Rejkovice - Hrajovice - Štamberák - Býkovice, 
foto: Kateřina Dudová

1.11.2020, Zátiší s cigaretami, foto: Kateřina Dudová 1.11.2020, Pneumatiky na kraji lesa v zadní části Podlesí, 
foto: Kateřina Dudová
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Dokončení ze str. 20

23. ŘÍJNA 2020: ZÁPISKY Z HONBY ZA ODPADEM Č. 4

V pátek 23. října se rodinná hasičská dvojice spolu s chlupatým nejlepším přítelem člověka vydala na 
další odpadkový honební okruh. Tentokrát z Rejkovic do Hrajovic a odtamtud polní cestou ke Štamberáku 
(správně řečeno rybníku Louňov) a do Býkovic.

Úlovek čítal pět pytlů převážně plastového odpadu, z čehož měl opět největší zastoupení odpadus země-
dělus. Cesty byly totiž lemovány nejen překrásně zbarvenými stromy a keři, ale bohužel i igelity od balíků, 
sem tam nějakou tou pneumatikou a také rolemi od čehosi. Role a pneu si odpadková četa dala stranou 
pro pozdější vyzvednutí s nějakým povozem, neboť se na cestu vydala bez kárky, které dosloužilo kolo, a 
tak se o přenos odpadků z celého okruhu musela postarat svalová soustava členek čety. Kolečko přizvaly na 
pomoc až v Býkovicích. Všichni, kdo se na honbách za odpadem podílejí, mají už vytipované další uklízecí 
okruhy kolem obou Blaníků, aby nám pod těmi vršky bylo hezky. ODPADU ZMAR!!!

30. ŘÍJNA 2020: ZÁPISKY Z HONBY ZA ODPADEM Č. 5

Na tento pátek nebyla plánována žádná lovecká odpadková výprava, ale když jsme při příjezdu do Býkovic 
s mou drahou sestrou viděly, že u křižovatky opět přibyly odpadkové pohozeniny, nemohly jsme to tam 
nechat.

A tak jsme na krátkou popracovní podvečerní procházku vzaly pytel a zamířily na inkriminované místo, kte-
ré bylo kompletně až do Býkovic zcela vyčištěno před třemi týdny. Jenže někdo si asi plete les se skládkou. 
Těsně u křižovatky mezi Louňovicemi a Býkovicemi se kdosi kromě mikrotenových sáčků a petky rozhodl 
vyhodit i několik použitých dětských plen. Rozum se to už ani nesnaží chápat... Dohromady nám to dalo 
necelý středně velký pytel... Ale jinak v tom podzimním lese bylo krásně!

ZÁPISKY Z HONBY ZA ODPADEM Č. 6

Houby v těchto podzimních dnech vábí houbařské duše. A tak se stalo, že kromě zájezdových houbařů, 
kteří parkují poblíž křižovatky nebo pod ní směrem do Býkovic, se v neděli prvního listopadového dne po-
tkalo i několik býkovických hasičů a přívrženců naší vesničky. Ještě že si jeden manželský párek vzal s sebou 
pytel pro strýčka Příhodu! Našel toho totiž více než dost a sousedé jim tam rádi přihodili, aby zas mohli jít 
po svých.

V hloubi lesa se totiž také našly nějaké ty poklady. Takové ty typische odpadische v podobě petek, mikrote-
nových sáčků, obalů od sušenek, paštik, konzerv, ale také hotové cigaretové zátiší a obal od pánské ochra-
ny... A k odvozu máme připravené i další pneumatiky a duši. Místo nálezu - kraj lesa v zadní části Podlesí.

Ale i těch hub se našlo dost. Podle toho, co bylo vidět v košíčcích kolemjdoucích, je znát, že houbařské 
duše budou uspokojeny. A to zlatavé listí k tomu! A ten voňavý déšť! To je ten pravý balzám v této podivné 
době...

Ať už se pořádají cílené honby za odpadem, nebo si člověk vezme pytlík na procházku jen pro případ, že by 
se někde něco válelo, je to žalostný pohled vidět, kolik jsou toho někteří lidé schopni vyhodit do přírody. 
A teď trochu propagandy, račte prominout: Je jen na nás, jestli dovolíme, aby někdo dělal z prostředí, kde 
žijeme, skládku. Pokud chceme něco změnit, vlastně to platí obecně, musíme začít u sebe. Proto se honí-
me za odpadem, protože to tu máme rádi. A třeba se odpadoničitelstvím nakazí další lidé a za pár let už 
nebudou honby za odpadem potřeba… Ale i když nás spousta věcí štve, je jedno, jestli je to odpad, práce, 
různá omezení nebo obyčejné banality, v každé době je i něco hezkého. Třeba býkovická příroda v barvách 
podzimu…

A protože podzim brzy vystřídá zima, a protože se blíží konec roku jakožto doba hodnocení roku uplynulé-
ho, i my se za uplynulým rokem ohlížíme: Možná se neudálo vše podle našich představ, možná nedošlo na 
naše oblíbené akce, ale to, co se událo (zkrášlování vesničky, letní zábavy), za to rozhodně stálo.

Tak ať to za to stojí i Vám! I v následujícím roce!  Za SDH Býkovice pod Blaníkem Kateřina Dudová
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Fotografie první vlevo nahoře - Hráz Býkovického rybníka, Kaberna Býkovického rybníka, Býkovický rybník v mlze, Na hrázi Jordánku, 
Na louce u Býkovického rybníka, Býkovický rybník, foto: Kateřina Dudová, Kristýna Dudová

FOTOGRAFICKÉ STŘÍPKY Z BÝKOVIC A OKOLÍ
Baví Vás fotografovat? Rádi byste se čtenáři Zpravodaje sdíleli své fotografické střípky? Pošlete nám na ad-
resu zpravodaje, zpravodaj@lounovicepodblanikem.cz, vybrané obrázky Louňovic a okolí a my Vaše úlovky 
zveřejníme. 
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SÁZÍME OVOCNÉ STROMY
Jedenáct rodin – jedenáct zasazených stromů. Sousedské sázecí dopoledne v sobotu 14. listopadu 2020 
dalo vzniknout aleji ovocných stromků podél polní cesty z Hlin k Malému Blaníku. Cílem je zmírnění půdní 
eroze, příjemným bonusem čerstvá svačinka v podobě švestek, jablek a třešní. Další čtyři  vzrostlé třešně 
byly zasazeny v areálu školy za budovou fy LIVA. Zaměstnanci městyse také zasadili alej jeřábů podél ulice 
Pražská (směrem na Veliš). Stromky a další materiál potřebný k výsadbě byly zaplaceny z dotace Státního 
fondu životního prostředí ČR.

Vít Kocián
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VÝPRAVA ZA SV. VÁCLAVEM NA VELKÝ BLANÍK
Ke konci září ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem pořádala turistickou environmentální akci s názvem „Vý-
prava za sv. Václavem“. Šlo v pořadí již o třetí ročník podobné akce pořádané školou. I v tomto roce se 
turisté, přátelé školy, mohli seznámit s další z podblanických pověstí. Tentokrát s tou snad nejznámější „O 
sv. Václavovi a jeho družině, přebývající v hoře Blaník“. Akce začínala již tradičně u základní školy, kde jim 
sličné panny v dobových kostýmech převyprávěly tuto pověst o děvečce, jež šla na Blaník trhat maliny a u 
Veřejové skály potkala rytíře, onoho sv. Václava. 

Díky více sponzorům, než tomu bylo v minulých letech, a také díky jejich štědřejším darům mohlo každé 
dítě na startu dostat sladký balíček i se zmrzlinou a pitím. Pak se nám návštěvníci upsali na startovní listinu 
pro případ, že by Veřejová skála byla otevřená. A mohli se vydat po stopách středověku, ovšem s přilože-
nou mapkou. Na druhém zastavení si vyráběli plátěné prapory, aby každá „družina“ byla dobře označena. 
Pokračovalo se ulicí Mládežnická na Lhotu, kde si v kamenných hmoždířích mohli zkusit tlouct obilí a do-
stali tu pochutinu vyrobenou z mouky (koláč). U úvozové cesty byl připraven kovář se svou kovadlinou i po-
řádným kladivem a všem dětem vyrazil vlastní minci s logem školy. Pokračovalo se úvozem až do lesa pod 
Malým Blaníkem. I zde čekal na všechny účastníky pochodu úkol. Vyráběli si dřevěného koně s pořádnou 
hřívou. Na louce pod parkovištěm byl úkol pro statné chlapy. Každý, kdo měl dost síly, ale i kuráže, vzal do 
ruky teslici a pomáhal tesat koryto (které od té doby můžete vidět na školním pozemku). Kdo ještě měl sil 
dostatek, chopil se cepu a mlátil obilí do rytmu středověké hudby. Na lesní cestě čekaly další sličné panny 
s truhlicí pokladu a měšci. Ještě hlouběji v lese bylo pro unavené nohy připraveno sezení a pro šikovné 
dětské ruce výroba svatováclavské koruny. No a to už zmožení, ale i posilnění a obdarovaní poutníci viděli 
u Veřejové skály pohyb. Sehrála se zde scénka o děvečce a sv. Václavu a jeho zbrojnoších, kteří potřebovali 
vyčistit svou zbroj. 

Všech 66 dospělých a 101 dětí se úspěšně vrátilo do svých domovů. Stejně tak i 28 pomocníků z řad pe-
dagogů i nepedagogů, ale i louňovských občanů. Takže možná ještě není tak zle, když sv. Václav zůstává 
odpočívat v naší hoře Blaník.

Chtěla bych tímto poděkovat všem účastníkům, pomocníkům i sponzorům, neboť bez nich by to nebyla tak 
vydařená akce, na kterou jistě mnozí budeme rádi vzpomínat.

Bc. Jana Burdová
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foto: Jaroslava Flígrová (Hernandez), Lucie Sedláková
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SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI ZA DEŠŤOVOU OPONOU
„Zle je, zle je, zle je, / bouřka je a leje!“ Bouřka jako v úvodním dvojverší dětské básně Michala Černíka sice 
nebyla, ale lilo jako z konve, nebe pokrývala temná mračna a chlad se zažíral pod kůži všem, kdo se i přes 
tento nečas rozhodli zúčastnit se tradičních Svatováclavských slavností.

Letošní slavnosti konané 26. září to letos neměly vůbec jednoduché. Nešlo jen o déšť, který na ně svatý 
Petr seslal v den konání. Pořadatelům totiž organizaci ztěžoval jeden fakt. Na počátku byla otázka, zda je 
vůbec pořádat, či nikoliv. Proč? Nestál za tím nikdo jiný než nechvalně známý COVID-19 a opatření, která 
v průběhu září začala přituhovat. Zrušit tedy slavnosti, ačkoliv je momentální pravidla nezakazovala, a 
pokusit se tím zamezit možnému rozšíření viru v Louňovicích a zároveň s tím řešit i finanční vypořádání 
se s účinkujícími? Nebo slavnosti ponechat, zrušit jen části programu a dodržovat zpřísněná hygienická 
pravidla, věřit zodpovědnosti lidí a užít si na nějakou dobu možná poslední společenské setkání? Nakonec 
se vedení městyse, po dohodě s hygienickou stanicí, rozhodlo pro konání slavností v omezeném režimu. 
Zrušila se večerní zábava s kapelou Velorex Rock, ohňová show a protentokrát byl upraven systém tomboly 
tak, aby se zamezilo shromažďování. 

Slavnosti dostaly zelenou. Tradiční úvodní mše byla zrušena, a tak program započal průvodem sv. Václava. 
Nevlídné počasí však na parkoviště pod Velkým Blaníkem vytáhlo jen hrstku maskovaných členů průvodu 
a dva diváky. Pár diváků se připojilo při sestupu do Louňovic a většina pak čekala přímo v Louňovicích. Pět 
desítek jich asi nakonec být mohlo. Zúčastnivším se členům průvodu pod vedením Zuzany Koubkové tak 
patří obdiv za to, že se nevlídností počasí nenechali rozhodit a že tradiční průvod, byť ve velice skromné 
podobě, dokončili. Vivat!

Následovala zdravice sv. Václava a bohatý program nejen na zámecké zahradě, ale i na nádvoří, v zámku, na 
hřišti u pivovaru nebo ve včelařském muzeu. Pouťové atrakce, které i tentokrát obsadily louňovické náměs-
tí, byly samozřejmostí. A ač to ze začátku s účastí návštěvníků vypadalo bledě, ač zmizela spousta stánkařů, 
nakonec déšť ustal, sluníčko ukázalo svou tvář a vylákalo do Louňovic řadu zarouškovaných zvědavců.

Ti obsadili zámeckou zahradu, kde je programem provázel s lehkostí a nadhledem sobě vlastním komik, 
herec, bavič a moderátor Zdeněk Izer. Letošním hlavním tahákem bylo hudební uskupení Javory sourozen-
ců Hany a Petra Ulrychových, jejichž vystoupení posluchače utvrdilo v tom, že právem patří mezi stálice 
české hudební scény. O světlo do duší přítomných diváků se ale zasloužili i ostatní účinkující, vtipné taneční 
vystoupení místního spolku Babinec nevyjímaje.

Kdo nechtěl sedět pouze mezi stěnami zámecké zahrady, našel vyžití i mimo ni. Letos k obvyklým součás-
tem programu přibyly tři události čistě louňovické. Ve všech případech se jednalo o výstavy připravené 
místními dobrovolníky, kteří nejenže vlastními silami sesbírali informace a připravili informační texty, ale 
zajistili i vypůjčení mnohých exponátů nejen od České obce sokolské, ale také od místních obyvatel, např. 
od Věry Špácalové, Milana Houdka, Zdeňka Otradovce, Jaroslavy Lehké, Václava Nerada, Andrey Malé a 
dalších přispěvatelů včetně dětí z místní školy. 

Milovníky regionální historie čekaly v zámku výstavy Zámek Louňovice pod Blaníkem a pojednání Premon-
strátský klášter Louňovice pod Blaníkem – 600 let od vypálení. Se zámkem je již několik desetiletí spjat i 
Sokol, a tak jsme, opět díky práci dobrovolníků, mohli vidět sokolskou výstavu Tužme se! Mimochodem, 
louňovický Sokol v příštím roce oslaví 100 let od svého založení… A kdože za výstavami stojí? Přípravu 
výstav zajistily: Lucie Chatrná Špácalová, Simona Borkovcová, Tereza Milotová Špácalová, Lenka Tichá, Ba-
binec, Pavel Tulej, Iva Kolandová a zaměstnanci městyse. Textové části zpracovali: Tomáš Remiš, Zuzana 
Koubková, Lucie Sedláková, Jiří Dobeš, Babinec, Kateřina Dudová a Lucie Chatrná Špácalová upravila text o 
historii louňovického zámku z bakalářské práce Ondřeje Drlíka.

Letošní Svatováclavské slavnosti byly ukázkou toho, že i když to někdy vypadá špatně a nezdar se nevyhnu-
telně blíží, zdání klame a výsledek je oproti původnímu negativnímu očekávání pozitivní. Počasí se nakonec 
umoudřilo, lidé přišli, o zábavu nebyla nouze… 

Kateřina Dudová
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foto: Jaroslava Flígrová (Hernandez), Lucie Sedláková
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KURZ ŠITÍ PRO DOSPĚLÉ V LOUŇOVICÍCH POD BLANÍKEM
Po dlouhém jarním, ale následně i podzimním období protiepidemických opatření se nám daří navazovat 
na kurz šití pro začátečníky a nyní je v plném běhu i kurz pro pokročilé. V něm jsme si názorně ukázali i 
vyzkoušeli, jak tvořit střih na pánské trenýrky (které dámy zvládly bravurně) a nyní se věnujeme šití dám-
ských šatů. 

Naším cílem je samostatnost při tvorbě střihu na šaty, a to ve své podstatě jakéhokoli, protože jsme se učili 
i manipulaci se střihem. Tudíž se dá tvrdit, že každá z nás si může navrhnout i ušít šaty podle své fantazie i 
vkusu. Nyní jsme ve fázi přípravy na první zkoušku, ale někdo má toto za sebou a už se věnuje samotnému 
šití na šicím stroji. Učíme se začišťovat průkrčník i průramek. 

Věříme, že toto oblečení bude krásným a oblíbeným kouskem v dámském šatníku. 

Bc. Jana Burdová a Mgr. Eva Filipová
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 SKAUT V LOUŇOVICÍCH POD BLANÍKEM

To byla ovšem na dlouhou dobu poslední akce, kde jsme se sešli. Zkoušeli jsme s Liškami online schůzky, 
ale museli jsme uznat, že hodina před počítačem na akční schůzku „naživo“ prostě nemá. Protože máme v 
„popisu práce“ i dobré skutky, kontaktovali jsme (prostřednictvím maminek dvou našich dětí) Rehabilitační 
ústav Kladruby, kde se zdravotnický personál také stará o covid pozitivní pacienty. Děti společně s rodiči pro 
lékaře a sestřičky upekly dort, skautské perníčky a další sladkosti nebo naložily utopence.

Pokud situace dovolí, plánujeme podniknout tradiční adventní výpravu na Roudný – Vánoce pro zvířátka. 
A doufáme, že se co nejdříve v novém roce dočkáme i obnovení schůzek.

Přejeme vám poklidné prožití svátků vánočních a do nového roku zdraví, štěstí a veselou mysl!

Za louňovický 3. smíšený oddíl        Hana Kociánová

 V novém skautském roce bylo nej-
větší změnou rozšíření počtu louňovických 
družin. Ke starším Netopýrům a mladším 
Liškám přibylo koncem září osm šikovných 
předškoláků – Benjamínků. Do skauta k 
nám teď chodí celkem 28 dětí! 

Pěkné zářijové počasí nám umožnilo schá-
zet se venku. Podnikali jsme výpravy do 
lesa, koupali se, pouštěli draky a vyrazili na 
cyklovyjížďku po okolí. Náš skautský stan 
jsme na svatováclavských slavnostech ov-
šem stavěli za vytrvalého lijáku a zpočátku 
marně jsme vyhlíželi mezi provazy deště 
potenciální návštěvníky, kterým bychom 
ukázali zařízení stanu a fotky z tábora. Na-
konec se počasí umoudřilo a cestu k nám 
přeci jen pár desítek zvědavců našlo.

foto: Luboš Račanský, Olga Poledňáková
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NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

FOTBAL
PODZIM 2020

Nestihl se dohrát poslední zápas, který bude dohrán na jaře.

 Veselé Vánoce plné pohody a šťastný vstup do nového roku  
přeje redakce louňovického zpravodaje.

 Za kulturní komisi přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky a    
  v novém roce při kulturních akcích na viděnou!     
    Simona Borkovcová

Za Radu Spolku wifi Louňovice pod Blaníkem přeji všem členům 
spolku a čtenářům Louňovického zpravodaje klidné svátky vánoč-

ní, pěkný dárek pod stromečkem a rodinnou pohodu. Do roku 2021 
přeji hlavně pevné zdraví, štěstí a nějakou tu krásnou náhodu!

Mgr. Pavel Tulej - předseda spolku
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Pf 2021
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE BUDE 7. března 2021.

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

pokud možno průběžně a nejpozději pak do tohoto data. 
redakce zpravodaje 
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KONCERT K POCTĚ JANA DISMASE ZELENKY
- 18:30 pietní akt u pomníku J. D. Zelenky      Datum: 19. 3. 2021
- 19:00 koncert, koncertní sál zámku
- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem 

KALENDÁŘ AKCÍ2020

Kulturní akce budou probíhat podle aktuální situace 

v souvislosti s opatřeními proti šíření Covid-19

Jozef Cáder   75 let

Bohumil Kremlička 85 let

Karel Brejda   85 let

Karel Adamovský  80 let

Miloslav Vošta   94 let

V minulých měsících 
oslavili své životní 

jubileum 
tito spoluobčané

Městys Louňovice pod Blaníkem všem srdečně gratuluje a do dalších let 

jim přeje hodně štěstí a zdraví.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V Louňovicích pod Blaníkem se v minulých měsících narodili noví občánci

Městys Louňovice pod Blaníkem 

přeje jim i jejich rodičům hodně štěstí v životě.

Tomáš Forejt
Zita Melicharová


