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Letošní jarmark byl skutečně pestrý a nápaditý. A protože se konal v před-
večer Mikuláše, nesměla tato postava se svojí družinou na jarmarku chy-
bět. Více čtěte na straně 11.                                                               Foto: J. Herkloc 

Radostné prožití svátků vánočních
a vše nejlepší do nového roku 2010 

Vám přeje redakční rada Louňovického zpravodaje

Slovo starostky
Vážení  spoluobčané,

chtěla bych Vás před koncem roku 
seznámit s důležitými věcmi, které se 
na úřadě z v tomto roce udály. Každý je 
zvyklý rekapitulovat  a ohlížet se zpátky.

Myslím, že letošní rok byl vcelku 
úspěšný. Podařila se nám mimo jiné do-
vybavit obecní knihovna, opravit kap-
lička u silnice na Velíš, částečně zpevnit 
klášterní zeď. Ke srazu rodáků byl opra-
ven pomník A. Rosmarina, byly osaze-
ny nové dopravní značky a byl předělán 
chodník u zámku.

Nyní se pokračuje v opravě tělocvič-
ny. Byla již vyměněna okna a dveře za 
plastová, udělána nová střecha, nyní se 
již začíná předělávat osvětlení v zázemí 
a ve vlastní tělocvičně. Dále se začíná 
s předěláním sociálního zařízení (obkla-
dy, WC, sprchy), které bude doděláno na 
jaře 2010.

K  územnímu plánu mohu říci toto. 
Na vypracování územního plánu byla 
potvrzena dotace ve výši cca 500 000,- 
Kč, kterou bychom měli obdržet v příš-
tím roce. V současné době je  vypraco-
ván „Návrh územního plánu Louňovic 
p. Bl“, ke kterému se nyní mohou vy-
jadřovat instituce a úřady. Pořizovatel 
(pro nás je to Měst. úřad Vlašim) tento 
územní plán dále  předloží k vyjádření  
veřejnosti a nakonec jej schvaluje zastu-
pitelstvo městyse. Veřejné  projednání 
bude ohlášeno na úřední desce. Na úřadě 

dajLouňovický zpravoLouňovický zpravo
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městyse je možné do návrhu územního 
plánu nahlédnout. Návrh může být ještě 
po všech vyjádřeních upraven a tepr-
ve po schválení zastupitelstvem bude 
„Územní plán Louňovic pod Blaníkem“ 
platný.

Po zjištění, že stále někteří občané 
od sebe nerozlišují (JPO SDH) Jednot-
ku požární ochrany sboru dobrovolných 
hasičů obce a (SDH) Sbor dobrovolných 
hasičů, jsem se rozhodla tuto záležitost  
objasnit.

(JPO SDH) je požární jednotka 
obce, která je zařazena v integrovaném 
záchranném systému státu jako JPO III 
(jednotka požární ochrany III) a je sou-
částí obce. Na tuto jednotku jsou posky-
továny pro obce dotace a další zabezpe-
čení chodu jde z rozpočtu obce. Členové 
jednotky jsou zároveň členové SDH 
Louňovice pod Blaníkem, kteří práci 
v jednotce vykonávají bez odměny a ve 
svém volném čase. Počet členů jednotky 
je nestálý a pohybuje se kolem 8-10 lidí. 
Všem členům jednotky děkuji za oběta-
vou práci, kterou vykonali pro občany a 
městys  v roce 2009.

Ještě bych touto cestou chtěla po-
děkovat panu M. Žákovi a J. Chmelo-
vi za uvedení věžních hodin do chodu. 
Oprava a zprovoznění je stála spoustu 
hodin usilovné a ne vždy lehké práce. 
Děkuji za sebe a dovoluji si poděkovat 
i za všechny občany Louňovic, kteří si  
náměstí bez  jdoucích hodin nedovedou 
představit.

V sobotu 6.12. 2009 jsme společně 
oslavili na náměstí v Louňovicích Miku-
láše i s čerty a rozsvítili vánoční strom-
ky. Touto symbolikou jsme vstoupili do 
předvánočního času a našli chvilku se 
pozastavit, popovídat a pobavit se. Dě-
kuji ženám z Babince a spolkům za hez-
ky připravené  odpoledne. 

A nyní bych Vám všem ráda popřála 
krásné a radostné prožití Vánoc a mno-
ho osobních úspěchů do Nového roku 
2010.       Ing.Růžena Kučerová, starostka

Vážení spoluobčané,
opět se nám blíží konec roku a je čas se ohlédnout zpět. Tento rok utekl, alespoň 

podle mne, tak nějak moc rychle. Je to zřejmě tím, že není dobrá situace v celém 
státě. Prožíváme údobí zhonu, strachem o práci a následně o svou existenci. Tento 
negativní jev se neustále stupňuje a přináší do obcí a vesnic věci, které znepříjemňují 
život všem.

Zcela zdomácněla závist, která následně přináší zlobu a nenávist. Je běžné, že se 
raději slyší krásná lež, než holá pravda. Nejhorší snad je, že není chuť něčemu, nebo 
někomu pomoci, ba naopak je radost z neúspěchu či problému jiného nebo jiných. 
Velice se rozšířila kritika. Dovede se kritizovat vše. Je ale tato kritika oprávněná?

Sám jsem slyšel, to se mělo, to se nemělo a to se mohlo. Myslím, že se tento 
rok opět udělalo kus obrovské práce. Je pravda, že některé naplánované věci nejsou 
udělány a to z vážných důvodů, ne úmyslně. V té věci chci upozornit na práce, které 
nejsou vidět, a přesto je nutné je udělat přednostně.

Spoustu dnů a práce zabere chod a údržba zastaralého vodovodního řádu, včetně 
zastaralé signalizace a ovládání. A to již vůbec nemluvím o samotném vodojemu. 
Voda a vodovod zaměstnává lidi často o nocích, sobotách, nedělích a svátcích. Za to 
patří všem můj dík a uznání.

Spoustu dní a týdnů zabere na větrem a kůrovcem zničené obecní lesy. Tento pro-
blém, přestože je u mě na prvním místě, nedaří se plně a dobře stabilizovat. V lesích 
se nadále pracuje a bude pracovat. Je třeba udělat oplocenku pro jarní výsadbu buků 
a tu provést co nejdříve. Dále pokračovat v ozdravění všech lesů obce. Chtěl bych 
požádat touto cestou organizace a spolky o jarní pomoc v lesích obce. Tato pomoc 
je pomocí přírodě samé, nám všem a hlavně budoucím. Předem děkuji za veškerou 
pomoc a těším se na spolupráci.

Děkuji, moc děkuji všem, kteří pracují a pomáhají v lesích. Děkuji za tvrdou 
práci, která se až dosud v lesích udělala. Dále děkuji všem, kteří pracují a pomáhají 
na akcích pořádaných obcí.

Vážení spoluobčané, přeji vám mnohem lepší rok než byl tento. Větší jistoty, 
pevné zdraví a radost.

Z celého srdce, vám všem přeji krásné, pohodové Vánoční svátky a Nový rok 
plný splněných přání, jak osobních tak pracovních.

Váš místostarosta Pavel Kotek

Zamyšlení a poděkování místostarosty

Kůrovcová kalamita v obecním lese
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Zasedání zastupitelstva 
ze dne 22.10. 2009

INFORMACE Z RADY
ze dne 8.10. 2009

1) Zpráva z dílčí kontroly hospodaření 
ZM bere na vědomí zprávu z  dílčího pře-
zkoumání  kontroly hospodaření  městyse 
Louňovice p. Bl. za rok 2009.
2) Svatováclavské slavnosti
ZM projednalo a schválilo složení komise na 
příští konání Svatováclavských slavností
ve stejném složení jako letos.
3) Dodatek ke zřizovací listině ZŠ a MŠ
ZM projednalo a schválilo dodatek č.7  ke 
zřizovací listině příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola Louňovice 
pod Blaníkem, okres Benešov.
4)  Dotace
ZM projednalo a schválilo, aby starostka Ing. 
Růžena Kučerová požádala o dotaci na ČOV 
a   kanalizaci v Louňovicích p. Bl..
5) WIFI – kamera
ZM projednalo a doporučuje kameru Wifi
zrušit nebo umístit tak, aby snímala panora-
ma Městyse Louňovice pod Blaníkem.
6)  Býkovice – p. Hrdina
Starostka Ing. Růžena Kučerová informovala 
zastupitele k minulé žádosti p. Hrdiny v Bý-
kovicích. P. Hrdina objedná zaměření a pro-
vedení geometrického plánu na požadované 
pozemky městyse a poté bude znova jednání 
na zastupitelstvu o prodeji  pozemků. Nyní 
již nepožaduje veškeré pozemky.
7) Různé: pozvání na ples Posázaví, který se 
koná 7.11. 2009.
8) Diskuse: Novostavby Na Hlinách – osvět-
lení, cesta.

Rada městyse:
 Doporučuje:
- ZM Louňovice pod Blaníkem  schválit  do-
datek ke zřizovací listině příspěvkové orga-
nizace – ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem
Pověřuje:
- starostku projednat možnost na vrácení 
jízdního řádu  pro linku 230680 Kolín-Tá-
bor-České Budějovice na původní.

Rada městyse:
 Schvaluje: 
- uzavření  smlouvy na zimní údržbu  místních 
komunikací s p. L. Matuškou, Louňovice
- příspěvek 3000,- Kč  na kulturní akce pro 
děti v místní ZŠ a MŠ Louňovice
- proplacení údržby  hasičské stříkačky PS 
12 (SDH Býkovice)

INFORMACE Z RADY
ze dne 19.11. 2009

- proplacení části  nákladů na skupinu Po-
prask o vánočním jarmarku, pořádaného 
spolkem Babinec dne 5.12. 2009 v Louňo-
vicích
- zrušení pevných telefonních linek v ZŠ a 
MŠ Louňovice p. Bl. a nahradit je mobilním 
telefonem
Bere na vědomí:
- informaci starostky o auditu  firmy Eko-com
- informaci starostky o datových stránkách  
a možnosti  zavedení  elektronické spisové 
služby

- opravu věžních hodin na kostele v Louňo-
vicích  p. J. Chmelem
- informace  ze SO Blaník
Doporučuje:
- ZŠ a MŠ Louňovice p.Bl. podat reklama-
ci na RWE ohledně vysoké faktury za plyn 
z důvodu možnosti nesprávného měření ply-
noměru
- zastupitelstvu schválit podání žádostí  na  
hasičskou techniku pro JPO III (použité zá-
sahové vozidlo  cca za 1 600 000 ,- Kč s 95%  
dotací z Fondu podpory dobrovolných hasi-
čů a složek IZS)

Předvánoční zamyšlení
Vánoce... Kolik krásných věcí se nám promítá v hlavě, 

vzpomeneme-li si na své dětství, na rozzářené oči našich 
dětí, vnoučat a svých nejbližších. Doba splněných přání, ale 
i doba příprav a očekávání. Chtěla bych vám všem popřát 
mnoho zdraví a štěstí. Přála bych vám, abyste v obrovském 
shonu, který současný svět přináší, našli čas na všechny, 
kteří pro vás něco znamenají.. 

Vánoce a konec roku jsou i časem bilancování. Vím, 
že doba, po kterou působím na zdejší škole jako ředitelka, 
není příliš dlouhá, ale přesto bych se chtěla spolu se svými 
kolegyněmi ohlédnout zpět. Na začátku byla ve škole jedna 
třída MŠ a 5 dětí čekalo, zda se podaří udržet školu při životě. Přes prázdniny se 
podařilo sehnat dostatečný počet dětí, aby se škola nezrušila. V současné době máme 
dvě třídy MŠ a škola běží dál a počet žáků se také mírně navýšil. Podařilo se celkově 
zlepšit prostory školní kuchyně, jídelny, MŠ, ŠD i tříd ZŠ. Tělocvična je ve celkové 
rekonstrukci a bude dokončena na jaře. Spolu s dětmi se navýšil počet pracovníků, 
ve škole fungují kroužky. V celé škole se pracuje podle programu „Začít spolu“, 
který pomohl zkvalitnit práci již v mnoha školách. Ve škole se spolu bez problémů 
mohou učit děti s postižením i děti, které jsou nadané. Všichni mají stejnou šanci se 
rozvíjet vzhledem ke svým schopnostem. Škola se prezentuje veřejnými akcemi a 
projekty, zúčastňuje se úspěšně soutěží. Rodiče lépe spolupracují se školou a podílejí 
se i na vedení kroužků. Děti jezdí každoročně do školy v přírodě. V závěru minulého 
školního roku byla ve škole provedena kontrola ČSI, kde bylo konstatováno zlepšení 
v oblasti dalšího vzdělávání pg. pracovnic, nabídky školy a ve využívání efektivních 
metod práce. Veškeré dění ve škole je prezentováno na webu školy. A mohli bychom 
psát dál. V současné době je jen v rukou rodičů, zda školu podpoří a své děti jí svěří. 
Pokud bude ve škole dostatek dětí, máme daleko větší možnosti k dalšímu zkvalit-
ňování práce. Je na vás, na rodičích předškoláků, zda se přijdete podívat kdykoli na 
výuku a rozhodli se, kam své dítě umístíte.  

Děkuji za podporu MÚ Louňovice pod Blaníkem, všem rodičům, sponzorům a 
přátelům školy a děkuji zejména kolektivu pracovníků školy za práci, kterou škole 
věnují nad rámec svých běžných povinností, neboť bez těchto hodin navíc bychom 
dnes nemohli školu takto hodnotit. Ještě jednou děkuji všem a přeji vše dobré do 
nového roku.                                                            Ředitelka školy  Mgr. Ivana Kočová

ŠKOLA A ŠKOLKA V LOUŇOVICÍCH
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ŠKOLNÍ AKCE: 
„Strašidlácký mejdan“ a spolupráce s mateř-

skou školou U Vodárny z Vlašimi ve fotografiích

Cestičkou z lucerniček jsme došly k dárečku od sv. Martina 
- čekali na nás čokoládoví sněhuláci.

Na Strašidláckém mejdanu se děti i koulovaly.

Na Strašidláckém mejdanu si děti vyráběly lucerničky.

Děti z MŠ U Vodárny z Vlašimi navštívily i základní školu.

Spolupráce MŠ U Vodárny a naší školky.
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Čerti v MŠ 
Dne 4.12. jsme jako obvykle přišli do 

školy. Ale měli jsme s sebou masky. Když 
jsme se po velké přestávce najedli a  pře-
vlékli se, vyrazili jsme do školky. Byli jsme  
převlečeni za čerty, Mikuláše a anděly. Já s 
Honzou a Ondrou jsme šli za čerty. Anič-
ka, Jituška, Nikolka a Anetka byly andílci 
a Jirka byl Mikuláš. Děti se nás na začátku 
trochu lekly. Když nechtěly jít děti s námi, tak jsme se rozhodli, 
že si vezmeme slečnu asistentku Vailichovou. Ale v tom nám 
zabránil jeden klouček. Potom děti říkaly básničku. A nakonec  
všichni dostali odměnu.

Po školce jsme v maskách navštívili i paní starostku. Paní 
starostka nám dala odměnu a my jsme potom jeli zpátky do 
školy. Také jsme dostali odměnu. Naše paní učitelka vše na-
hrávala na kameru. Napsali jsme si hodnocení a šli jsme do 
učebny angličtiny, podívat se na to,  co se natočilo. Ale když 
už jsme byli skoro na konci, přišly tam děti z MŠ a tak  jsme si 
to pustili ještě jednou. Moc se mi to líbilo . 

Hana Vosátková, 5.r.

Slohové práce žáků

MIKULÁŠ
Dne 4.12. 2009 jsme měli program na Mikuláše. Převlé-

kali jsme se za čerty,  Mikuláše a za anděly. Děti se moc bály, 
byly moc vystrašené. Někdo i chvilku brečel. Brali jsme i paní 
učitelky. Potom děti řekly básničku, která se nám moc líbila. 
Za to jsme jim rozdali balíčky. Nakonec jsme honili děti, které 
jsme se snažili jako strčit do pytle. Pak jsme se šli převléknout. 
Celý den paní učitelka natáčela na kameru.  Pak jsme se na to 
v učebně angličtiny podívali. Po filmu jsme šli navštívit paní
starostku. Byla moc hodná. Dala nám bonbony Lipo. Celý den 
se mi líbil.                                                           Jan Bendl, 4.r.

MIKULÁŠ
V pátek  4.12. 2009 v 10 hodin 

jsme šli do školky navštívit malé 
děti z MŠ. Sešli se 3 čerti, 4 andělé 
a jeden Mikuláš. Moc dobře jsme 
pochodili. Masky jsme připravovali 
celý týden. Když jsme přišli do škol-
ky, děti se nás trochu bály. Všichni 
zazpívali písničku o čertovi.  Také 
jsme byli u paní starostky, která nám 
poděkovala za návštěvu. Byla moc 
hodná. Potom jsme se vrátili zpátky 
do školy. Ve škole jsme také dostali 
balíčky. Pani učitelka celou návště-
vu ve školce natáčela. Před obědem 
jsme se na to podívali. Moc se mi to 
líbilo.                        Jiří Papež, 4.r.               

MIKULÁŠ VE ŠKOLE
Dne 4.12. jsme se měli převlékat za čerty, Mikuláše a 

anděly. Vyrábět masky nám trvalo asi týden.  Můžu říci, že 
děti ve školce se nás trochu bály. Když jsme přišli přestrojení 
do školky, tak jsme děti trochu pozlobili. Děti potom zazpívaly 
koledu. A pak jsme rozdávali dobroty. Paní učitelka to natočila 
na kameru. A ještě jsme šli k paní starostce, která nám dala 
lipíčka. Moc se mi to líbilo.                            Ondřej  Pikal, 4.r. 

Advent – předvánoční čas
Den ubývá, noc se prodlužuje a žlutavá světla v oknech 

navozují atmosféru Vánoc.
Vánoce jsou svátky rodinné pospolitosti, dobroty a klidu. 

Patří k nejkrásnějším v roce.
Předvánoční čas se nazývá advent. Je to období radostných 

příprav na Vánoce, ale také období pracovní, hlavně pro hos-
podyňky. Avšak nic se nemá přehánět.

Dovolím si proto několik rad, jak si vše naplánovat.
Advent začíná první adventní nedělí, která se nazývá že-

lezná. Na stole by neměl chybět adventní věnec se čtyřmi 
svíčkami. Tu první svíčku na věnci bychom měli zapálit právě 
v tuto neděli.

Udělejte si pohodu, vyzdobte vánočně byt a můžete zadělat 
na perníčky. Jejich pečení a zdobení by mělo být příjemnou 
chvíli hlavně pro děti.

4. prosince si uřízněte větvičky z třešňového stromu. Je 
den svaté Barbory. „Barborky“ by měly rozkvést v teplé míst-
nosti do Štědrého dne.

Hned druhý den, 5. prosince chodí Mikuláš, na kterého se 
těší především děti. Méně již na čerta. Pokud se Mikuláš k ně-
komu nedostaví, může nechat dárečky za oknem.

A je zde druhá adventní neděle, zvaná bronzová. Zapalte 
na věnci druhou svíčku.

Dopřejte si návštěvu adventních koncertů a vánočních 
trhů. Pokud nemáte ještě dárky, je nejvyšší čas se po nich po-
rozhlédnout. 

Nakupte voňavé „františky“, purpuru, prskavky a tyčinky 
ať máte čím provonět byt. Skoro lepší jsou voňavé svíčky a 
olejíčky.

Je čas začít péci cukroví, aby se rozleželo. Pokuste se ob-
novit tradici psaných přání a alespoň nejbližším nebo starším 
přátelům pošlete vánoční pohled. Také byste měli koupit jmelí 
a darovat ho. To, co zase dostanete zavěste na lustr, nebo nad 
dveře.

Třetí adventní neděle se jmenuje stříbrná. Zapalujeme třetí 
svíčku.

Zbývá nám poslední týden před svátky.
Sedněte si v klidu a udělejte si přehled posledních příprav.  

Dokončit cukroví, balit dárky, připravit ozdoby na stromeček, 
zajistit stromeček a hlavně promyslet jídelníček na sváteční 
dny a podle toho provést nákup.
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Konečně je zde čtvrtá adventní neděle – zlatá. Rozsvítíme 
poslední, čtvrtou svíčku.

Užijte ji v pohodě! Je čas projít se, zajít na trhy, do ulic a na-
sávat vánoční atmosféru, ke které patří horká medovina, svaře-
né víno a nějaké ty dobroty. Poslouchejte koledy, odpočívejte! 

No a zbývá nám koupit stromeček, kapra a vše co nám ješ-
tě chybí. Upečeme vánočku, štrúdl a připravíme bramborový 
salát. V lednici se rozleží.

Na Štědrý den uděláme jednoduchý oběd, předvaříme rybí 
polívku a připravíme kapra.

Odpoledne se jděte projít. Nezapomeňte na ty, kteří již ne-
jsou mezi námi. Zaslouží si vzpomínku a rozsvítit svíčku na 
jejich hrobě.

Před slavnostní večeří připravte a vyzdobte stůl i sebe – a 
„Štědrý večer nastal…“

I další sváteční dny by měly být plné pohody a vzájemných 
setkání. Pevné zdraví a hezké Vánoce.

Čtyři svíčky
Hořely čtyři svíčky na adventním věnci tak tiše, že bylo 
slyšet jak začaly hovořit.
První svíčka vzdychla: „Jmenuji se mír, moje světlo sice 
svítí, ale lidé žádný mír nedodržují.“
Její světélko bylo čím dál menší až docela zhaslo…

Světlo druhé svíčky zakmitalo a svíčka řekla: „Jmenuji 
se víra, jsem ale zbytečná, lidstvo nechce nic o Bohu vě-
dět, nemá tedy ceny, abych svítila…
Průvan zavál místností a druhá svíčka zhasla….

Tiše a smutně se přihlásila ke slovu třetí svíčka. „Jme-
nuji se láska, už nemám sílu, abych hořela. Lidé mě od-
stavili na stranu, vidí jen sami sebe a žádné jiné lidi, které 
by měli mít rádi.“
A s posledním záchvěvem zhaslo i toto světlo…

V tom vešlo do místnosti dítě. Podívalo se na svíčky a 
řeklo: „Vy musíte přece svítit a ne být zhaslé“ – a skoro 
se rozplakalo.
Tu se přihlásila ke slovu i čtvrtá svíčka a pravila: „ne-
boj se, dokud já svítím, můžeme i ostatní svíčky rozpálit. 
Jmenuji se naděje!“
Dítě zapálilo od této svíčky zápalku a rozsvítilo znovu 
ostatní svíčky.

Plamen naděje by nikdy neměl v Tvém životě zhasnout! 
Každý z nás by měl plameny Míru, Víry, Lásky a 
Naděje neustále udržovat.

Přeji Vám krásnou dobu adventní           Hana Dittrichová

PODBLANICKÝ 
HUDEBNÍ PODZIM 2009

V letošním roce proběhl již 25. ročník Podblanického hu-
debního podzimu. V Louňovicích pod Blaníkem je tradičně ten-
to hudební večer zahájen pietním aktem u pomníku Jana Dis-
mase Zelenky. I v letošním roce zde byla uctěna hudebníkova 
památka a k pomníku položena květina.

V 19.00 hod. pak starostka obce ing. Růžena Kučerová za-
hájila v sále zámku samotný koncert. Letos se zde představilo 
kvarteto THURI ENSEMBLE. Jako čestní hosté zde byli při-
vítáni pan profesor Jaroslav Smolka a poslední žijící barokní 
skladatel František Xaver Thuri.  Přítomna také byla paní Věra 
Dudíková, která před pětadvaceti lety tento netradiční hudební 
festival zakládala.  Na programu letošního koncertu byly sklad-
by od předních barokních skladatelů. Zazněla zde skladba Air 
od J. S. Bacha, sonáta g moll od G. F. Händela, Ave Maria od 
Franze Schuberta a další. A samozřejmě také nemohl chybět 
ani úryvek z díla J. D. Zelenky, triová sonáta č. 3 B Dur. Na 
závěr pak ještě zazněla sonáta a 3 stromenti od Františka Xa-
vera Thuriho. Po celý večer vše uváděl a slovem provázel pan 
Alfréd Strejček. 

Jak je již zvykem i letos byl koncertní sál zámku zaplněn 
do posledního místa. Každý kdo přišel, odcházel v příjemném 
hudebním rozpoložení.                                        Jana Burdová

U pomníku pohovořil pan prof. Jaroslav Smolka DrSc

Telemannovo kvarteto 
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Nový dotační program pro krajinu
Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)

Ministerstvo životního prostředí spustilo nový dotační 
program podporující realizaci krajinotvorných opatření. Cí-
lem programu je podpora opatření vyplývajících z plánů péče 
o zvláště chráněná území nebo podpora adaptačních opatření 
v krajině v souvislosti s klimatickými změnami ve vodních, 
nelesních a lesních ekosystémech.

Novinky ze světa živočichů 
na Velkém a Malém Blaníku

Maloplošná chráněná území bývají z přírodovědného hle-
diska nejhodnotnějšími územími v chráněných krajinných ob-
lastech a proto je jim ze strany správ chráněných krajinných 
oblastí věnována náležitá pozornost a péče. U nás, v CHKO 
Blaník, máme několik maloplošných chráněných území. Na les-
ní půdě jsou to přírodní rezervace Velký Blaník a přírodní rezer-
vace Malý Blaník. V obou rezervacích jsou chráněny zachovalé 
listnaté lesy, především tzv. kyselé bučiny a suťové lesy. 

Pozornost věnovaná těmto územím znamená nejen přísluš-
nou péči o chráněné fenomény, zpracování plánovací doku-
mentace (plány péče), financování jednotlivých ochranných
opatření, ale i zvyšování znalostí o přírodních fenoménech. 
V této souvislosti jsou zpracovávány např. tzv. inventarizač-
ní průzkumy pro jednotlivé skupiny organismů (např. brouci, 
ptáci, savci apod.). Cílem takového průzkumu je nejen zjistit 
kolik druhů živočichů dané skupiny se v chráněném území vy-
skytuje, ale mj. také, zda se zde vyskytují vzácné a ohrožené 
druhy a zda dosavadní péče o území není v rozporu s životní-
mi nároky těchto druhů.     

Pojďme se nyní podívat, co bylo v roce 2009 zjištěno no-
vého ze světa živočichů na obou Blanících. V letošním roce 
byl proveden průzkum (externím specialistou Václavem Kři-
vanem) na tzv. saproxylické brouky, tj. brouky vázané na 
mrtvé dřevo. Výsledky průzkumu prokazují, že oba Blaníky 
představují významné refugium (útočiště) této skupiny brouků 
v širokém okolí. Vzhledem k charakteru zachovalých listna-
tých porostů a značnému podílu starých a odumřelých stromů 
se na lokalitě vyskytuje mnohonásobně více druhů brouků než 
v běžném hospodářském lese. Bylo zaznamenáno i 12 druhů 
z tzv. červeného seznamu vzácných a ohrožených druhů brou-
ků. Vzhledem k ponechávání většiny porostů v rezervacích 
Velkého a Malého Blaníku samovolnému vývoji je zajištěna 
životaschopnost populací těchto vzácných a ohrožených dru-
hů. Obě rezervace tak významně přispívají k zachování bio-
logické rozmanitosti (biodiverzity). Níže je uvedeno několik 
nejvýznamnějších druhů:

Lesák rumělkový Cucujus cannaberinus
Evropsky významný druh, který je chráněn tzv. směrnicí o stanovištích EU. V minulosti
vzácný druh podhorských a horských bukojedlových lesů a lužních lesů. V současné době se
tento druh intenzivně šíří zejména na Jižní Moravě a v Polabí zejména v lužních porostech a
větrolamech. Vývoj probíhá pod kůrou odumřelých listnatých stromů silnějšího průměru.
Vyskytuje se v místech se soustředěným větším množstvím odumřelého dřeva. Na lokalitě byl
jeho výskyt zjištěn v roce 2001. Aktuálně potvrzen nebyl, přesto je možné, že se zde vzácně
vyskytuje. V červeném seznamu uveden v kategorii ohrožený.

Polník Agrillus auricollis
Pomístní druh jilmových porostů, vázaný pouze na jilmy. Vyskytuje se po celém území ČR,
ale pouze pomístně v přirozených porostech jilmů (lužní lesy, suťové lesy). Druhotně bývá
hojný v parcích a stromořadích na oslabených jilmech. V červeném seznamu uveden
v kategorii ohrožený.

Krasec Dicerca berolinensis 
Tento druh žije na různých druzích listnatých dřevin, v niž-

ších až středních plochách na různých typech lokalit od leso-
stepních formací s habrem až po podhorské bučiny. V ČR je 
poměrně lokální, hojnější pouze v zachovalejších lesích v říč-
ních údolích. Jedná se o poměrně významný nález. V červe-
ném seznamu uveden v kategorii zranitelný.

Lesák rumělkový Cucujus cannaberinus 
Evropsky významný druh, který je chráněn tzv. směrnicí 

o stanovištích EU. V minulosti vzácný druh podhorských a 
horských bukojedlových lesů a lužních lesů. V současné době 
se tento druh intenzivně šíří zejména na Jižní Moravě a v Polabí 
zejména v lužních porostech a větrolamech. Vývoj probíhá 
pod kůrou odumřelých listnatých stromů silnějšího průměru. 
Vyskytuje se v místech se soustředěným větším množstvím 
odumřelého dřeva. Na lokalitě byl jeho výskyt zjištěn v roce 
2001. Aktuálně potvrzen nebyl, přesto je možné, že se zde 
vzácně vyskytuje. V červeném seznamu uveden v kategorii 
ohrožený. 

Polník Agrillus auricollis
Pomístní druh jilmových porostů, vázaný pouze na 

jilmy. Vyskytuje se po celém území ČR, ale pouze pomístně 
v přirozených porostech jilmů (lužní lesy, suťové lesy). 
Druhotně bývá hojný v parcích a stromořadích na oslabených 
jilmech. V červeném seznamu uveden v kategorii ohrožený.



www.lounovicepodblanikem.cz

    říjen - prosinec 2009Louňovický zpravodaj

 CHKO strana 8

Podprogram „voda“
Dotace jsou určeny na zlepšování přirozených funkcí vod-

ních toků, lze zde získat finance na stavbu rybích přechodů,
obnovu nebo tvorbu mokřadů a tůní, výstavbu, obnovu nebo 
rekonstrukci vodních nádrží přírodě blízkého charakteru.

Podprogram „plochy mimo les“
Podporována je obnova a zakládání stabilizačních prvků 

v krajině, jako jsou protierozní opatření (obnova mezí, výsad-
by), zachování a vytváření krajinných prvků (péče o dřeviny) a 
obnova vegetačního krytu (likvidace náletů ze zarostlých luk). 
Negativní jevy se podprogram snaží odstranit dotacemi na 
odstraňování nepovolených skládek odpadu a regulaci šíření 
invazních druhů.

Podprogram „les“
Pro lesy lze získat prostředky na opatření pro zlepšování 

druhové, věkové a prostorové skladby lesních porostů (dosad-
by listnáčů), podporováno je i ponechání výstavků stanovištně 
původních dřevin na dožití a k následnému přirozenému roz-
kladu po těžbě v lesním porostu.

Výše uvedená opatření přinášejí užitek nejen majiteli po-
zemků nebo nájemci a jdou obvykle nad rámec běžného hos-
podaření. Proto jsou podporována ze státních zdrojů. Výše 
dotace je stanovena cca od 100 tisíc do 1 mil. Kč. K žádosti je 
třeba přiložit projekt s technickou dokumentací.

Nový program doplňuje již existující dotační programy. Pro 
malé akce (vyhloubení tůně, ruční sečení – do 100 tis.) je určen 
Program péče o krajinu. Na střední akce (malý rybník – do 1 
mil.) je určen POPFK a na velké záměry (nad 1 mil.) je možné 
získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

Žádosti o dotaci je možné podávat na krajské středisko 
AOPK ČR – středisko Praha a Střední Čechy, U Šalamounky 
41/769, 158 00  Praha 5. Záměry lokalizované v CHKO Bla-
ník doporučujeme v přípravě konzultovat se Správou CHKO 
Blaník. Na Správě CHKO Blaník lze také získat další infor-
mace o programu, případně i na webových stránkách www.
dotace.nature.cz.

Třeboňsko – Obnova starého ramene vodního toku

Pošumaví – Protierozní pás výsadeb na svahu

Možnosti doručování písemností 
na Správu CHKO Blaník

Ve druhé polovině roku 2009 nastaly některé změny v do-
ručování písemností, se kterými jsme se všichni mohli sezná-
mit prostřednictvím médií nebo České pošty. Tyto změny se 
dotkly i Správy CHKO Blaník, zejména v podobě zprovoznění 
datové schránky od 1.11. 2009.

V současné době mají ti, kteří potřebují doručit písemnost 
(např. žádost o stanovisko) na Správu CHKO Blaník, možnost 
tak učinit těmito způsoby:

Osobně
Úředními dny na Správě CHKO Blaník jsou pondělí a stře-

da, od 8,00 do 17,00 hod. Doručit písemnost nebo konzulto-
vat např. projekt domu je možné i mimo úřední dny, v případě 
konzultace doporučujeme sjednat dopředu termín s příslušným 
referentem.

 Poštou na adresu:
AOPK ČR – Správa CHKO Blaník, Vlašimská 8
257 06 Louňovice pod Blaníkem
E-mailem
Na e-mailovou adresu - blanik@nature.cz – je možné zasí-

lat dotazy, sdělení a další informace. V případě žádostí o sta-
novisko a jiných právních úkonů je ovšem nutné tyto následně 
potvrdit písemně, případně jinou ověřenou formou.

Elektronickou podatelnou s ověřeným podpisem
Elektronická podatelna -ep.blanik@nature.cz – je určena 

pro podání opatřená certifikátem -  elektronickým podpisem
(vydává např. Česká pošta). Pokud není k došlému e-mailu 
připojen elektronický podpis, je vyžadováno písemné (nebo 
jiné) potvrzení.

Datovou schránkou
Tuto možnost může využít ten, kdo má zřízenu vlastní da-

tovou schránku. Podání přes datovou schránku slouží pouze 
pro úřední korespondenci. Po uplynutí 10 dnů od dodání do 
datové schránky příjemce se zaslaná písemnost považuje za 
doručenou, ať si ji příjemce vyzvedl či nikoli. Správa CHKO 
Blaník má datovou schránku zřízenu ze zákona, její identifi-
kační kód je: 4vrdyp4.
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Louňovice a blízké okolí 
na starých pohlednicích

V Louňovicích je řada zajímavých míst a objektů. Jedním 
z nich, který by měl v nejbližší době změnit podobu, je bývalý 
hostinec U Němečků. Tento patrový dům na náměstí, který je 
již několik let ve velmi špatném stavu, by měl opět získat pů-
vodní lesk. Již první pohled na současný stav střešní krytiny 
domu napovídá, že pod střechou to bude obdobné, uhnilé trá-
my, zbořené schodiště, místy propadlé stropy, …, jen rozsáhlé 
sklepní prostory neztratily své starodávné kouzlo. Na rekon-
strukci domu začal nový majitel okamžitě intenzivně pracovat. 
Dům by měl dostat podobu z dob svého věhlasu, kdy sloužil 
jako hotel, hostinec a obchod.

Vzhled domu z doby před více jak sto lety zobrazují dopis-
nice vydané nákladem J. Němečka a J. Želivského. Nejstarší 
dopisnice ukazuje, že dům byl opatřen znakem s R-U orlicí a 
dvěma tabulemi s nápisy JOSEF NĚMEČEK a JAN ŽELIVSKÝ. 
Na následujících dvou dopisnicích již nenajdete na domě znak 
R-U. Ten nahradila velká cedule s nápisem HOSTINEC U BLA-
NÍKA J. NĚMEČKA. Lze se domnívat, že tuto ceduli později 
nahradila podobná nalezená v současnosti při úklidu půdních 
prostor domu.                                                       Václav Nerad

Pověsti
O bájné hoře Blaníku byla napsána řada knih. Takřka kaž-

dý zná pověst o děvečce, pasáčkovi, kováři, kupci či cikánské 
dívce, kteří zabloudili na Blaníku a až po letech se vrátili domů 
s podivným darem od rytířů z Blaníku. Dostala se mi do rukou 
kniha JUDr. Mich. Navrátila „POVĚSTI O RYTÍŘÍCH BLA-
NICKÝCH“ vydaná v roce 1914. Jsou v ní uvedeny pověsti 
z řady vydaných v 19. století i dříve. Jedna pověst se však od 
ostatních výrazně liší. Posuďte sami čím.            Václav Nerad

Vo Blaníku (z Rohožné)
Slejchávám, jak je za Prahou Blaník, že je velká lou-

ka, ale nihdá že to seno s ní nesklidí, že to fšecko přinde 
do Blaníka. V jednéj dědině u Blaníka sloužila děvečka 
u sedláka. A jednou mněli podmáslí a japka k vobědu. A 
vyběhla jim venka sviňa. A děvečka nechala jídla a běžela 
pro sviňu. A sviňa utíkala pořád pryč a vona za ňou. A dyš 
přiběhla k tom Blaníku, skala byla otevřená a sviňa tam 
do ní zběhla a děvečka běžela za ňou. A díra se za ňou za-
vřela, jak tam vlezla. Tak běhala za sviňou sem tam. Tak 
tam k ní přišel voják a povídal jí, jesli by byla tak dobrá, 
aby jim vyházela hnůj vot koní. Tak vona, i že jo, že vy-
hází. A druzí vojáci ty tam leželi; hlavy mněli položený na 
rukách. A vona se toho vojáka ptala, že jak tam dlouho 
sou. A voják jí povídal, jesli tady sou ešče ty ptáci, co mají 
ty bílý fěrtochy s tema dlouhejma vocasama, že aš tady 
nebudou, že vyndou tam vocud ven. A dys s hnojem byla 
hotová, tak zas šla naspátek a ten voják jí dal za tu prá-
cu neco do klína a povidal jí, ace nedívá na to, až přinde 
domka. A vona dyž byla kus na téj louce, ta se přec podí-
vala, co to má f tom klíně. A mněla to samý kobylince. Tak 
je vysypala, že by se jí doma smíli. A dys ze sviňou přišla 
dom, voni zas právě vobědvali. Mněli zas podmáslí a jap-
ka. A vona jim povídala, že proč tak dlouho na ňu čekají, 
že dyf mohli jest, že vona se nají dost. A voni jí povídali: 
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„Víš-li pak, jak seš tam dlouho? Je akorát dneska rok, běželas za sviňou pryč. 
Co paks tam kde ďála?“ Tak jim to povidala, že tam házela hnůj a hde byla a 
že jí do toho fěrtocha neco dat, vona nevěděla co, a jí povidal, aby se na to nedí-
vala, až doma a vona že se na to spíš podívala a že to byly samý kobylince. „Tak 
préj se podívejte, ne- chcete-li věřit, mám ešče fěrtoch doposud zamazanéj.“ A 
vona co mněla mnět zamazanéj, vona to mněla samý zlato. Tak jesli ví, hde to 
vysypala. Vona že ví. Tak tam šli to hledat, ale juš to bylo pryč. Tak šli aš ke 
skale a skala byla zavřená. Tak to bylo.

Hodinový stroj
Hodinový stroj, který ovládá ručič-

ky na ciferníku louňovského kostela 
pochází z dílny pražského hodinář-
ského mistra Ludvíka Hainze (firma
Ludvík Hainz v Praze).

Hodiny byly vyrobeny roku 1912 
a jejich výrobní číslo je 646. Jedná 
se o hodiny malosériově vyráběné.  

Vlastní stroj je nazýván jako ,,ky-
vadlový čtvrťový´´, což znamená, že 
chod a takt hodin určuje  kyvadlo a 
navíc je schopen ovládat bronzová 
kladiva, která dopadají na zvony a 
podle počtu úderů a jejich tónu lze 

poslechem určit čas, aniž bychom 
hleděli na ciferník.

Jelikož bylo bezpodmínečně nut-
né hodiny denně ručně natahovat, 
byl vyvinut a zkonstruován panem 
Miroslavem Žákem natahovací stroj, 
který je umístěn pod hodinovým 
strojem a spojen s ním řetězovým 
převodem. Tento stroj byl navrhnut 
tak, aby nikterak nesnižoval tech-

ovládá elektrické vytápění skříně na 
konstantní teplotu a osvětlení strojů.  
Elektrický ovládací systém ke stroji na-
vrhl a zkonstruoval Jan Chmel, DiS.

Do budoucnosti, bychom chtěli 
zautomatizovat a zprovoznit i odbí-
jení „čtvrtek“. Tato funkce byla odsta-
vena z důvodu  změněné dispozice 
zvonů vůči táhlům, která zvonová 
kladiva ovládala. 

Stáří hodin, teplotní a mechanic-
ké vlivy  způsobují, že se hodiny ně-
kdy předbíhají či opožďují vůči sku-
tečnému času. 

Nahradit však tento funkční uni-
kát z tohoto důvodu novou ,,mrt-
vou´´plastovou bedýnkou, která 
bude  hýbat ručičkami s naprostou 
přesností by byla velká chyba, které 
se dopustily již v mnoha městech a 
vesnicích. Tyto krásné ,,živé´´ tikající 
hodinové stroje pak často končili a 
končí v soukromých sbírkách nebo 
v lepším případě v muzeích.

Investice do automatiky a pravi-
delné údržby hodin jsou sice nema-
lé a nejsou „vidět“, ale do historické 
památky, kterou Hainzovy hodiny 
bezesporu jsou, se určitě vyplatí. 

Jan Chmel 
nicko-historickou hodnotu vlastních 
hodin, byla zachována možnost ruč-
ního natahování a aby byl kdykoliv 
demontovatelný a vše se nechalo 
tak vrátit do původního stavu.  

Natahovací stroj se skládá z hlav-
ního natahovacího motoru, pomoc-
ného spojkového motoru, spojky a 
ozubených převodů. Stroj každé čty-
ři hodiny zvedá těžké závaží hodin. 
Delší interval by vedl k zastavení 
kyvadla a tím i celých hodin, neboť 
kyvadlo se během automatického 
natahování pohybuje pouze setrvač-
ností.  

Přesnou synchronizaci obou mo-
torů natahovacího  stroje a jeho pra-
videlné spínání zajišťuje poměrně 
složitý řídící systém , který je umís-
těn v rozvaděči na skříni, která chrá-
ní oba stroje.

Systém zpracovává informace 
z čidel, koncových spínačů a několi-
ka intervalových časovačů. Dále pak 

Jan Chmel při odborném výkladu 
o hodinovém stroji  

Na konstrukci nového natahování 
pracoval pan Žák 
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Opět je tu advent a s ním i čas vánočních trhů, rozsvě-
cení stromečků a pořádání různých mikulášských besídek 
a čertovských rejů. V Louňovicích se již stává tradicí, že 
si adventní čas a pořádání těchto trhů berou na starost 
ženské ze spolku BABINEC.  Místo toho, aby doma štri-
kovaly svetříky a papuče pro své děti a vnoučata, upletou 
raději košíky z pediku, uháčkují andílky, napečou vánoč-
ky, cukroví a perníčky, nakoupí medovinu, objednají ka-
pelu a vyrazí do středu Louňovic zpestřit všem místním i 
okolním předvánoční čas. V letošním roce uspořádaly za 
pomoci omladiny ze Sokola nejen tradiční jarmark, ale i 
setkání s čerty. Sortiment ve stáncích byl opravdu boha-
tý. Od vánočního cukroví, perníčků a vánoček, přes svíč-
ky, drobné ozdobičky a jiné dekorační předměty až po 
lahodné teplé nápoje a zabijačkové pochoutky. Ve všech 
stáncích obsluhovaly rozverné čertice. Děti z místní ško-

JARMARK V LOUŇOVICÍCH

VÝLOV RYBNÍKA
S příchodem podzimu začínají tradiční výlovy. Pro všechny rybáře nastává netrpělivé očekávání výsledků jejich hospodaření, 

sádkování a příprava na vánoční prodej.
U rybářů v Louňovicích je to malinko odlišné. A to proto, že se vydali jinou cestou, než je samotná produkce a zisk. Jsou to 

„sportovní“ rybáři, kteří dělají tuto práci jako „koníčka“ pro radost. Jaký je tedy rozdíl ve výlovu rybníka? Pouze ten, že rybník 
je takřka prázdný, protože ryby byly vychytány během lovné sezóny. Nejde jen o ryby. Hlavně jde o rybářské zážitky a pobyt v 
přírodě. 

Úkolem rybářů při podzimním výlovu je tedy spočítat a roztřídit zbylé ryby. Předseda rybářů vede pravidelně statistiku úlov-
ků a hospodář má za úkol zajistit ryby na další sezónu.

Můžete nabýt dojmu, že s podzimním výlovem činnost rybářů končí. Ale kdepak. Přijde přece zima. Je potřeba připravit 
větrníky na rozmrazení ledu, aby se ryby nedusily, pilu... To už je ale jiná kapitola.                                                    J. Herkloc

Kdo si myslí, že nadšení a obětavost jsou u rybářů jen takové 
řečičky, by asi těžko vyrazil 70 km od domova, aby se mohl pla-
hočit ve studené vodě a bahně. Pan Martin Hájek na lovišti. Jiří Veselý a František Kahoun při přebírce ryb 

ly připravily pro každého vánoční přáníčko a vyrobily 
spoustu krásných věcí. Nechyběl tu ani stánek se svíč-
kami ze včelího vosku a lahodná medovina. Obyvatelé 

Anděl připravuje těsto na „BOŽÍ MILOSTI“
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nedalekého centra sociálních služeb nabízeli výrobky 
ze svých terapeutických dílen a nechyběla samozřejmě 
ani jejich kapela POPRASK, která všem hrála pro dob-
rou náladu i k tanci. Všude po náměstí voněly smažené 
bramboráčky, klobásky a zabijačkové pochoutky. I děti 
si zde přišly na své. Krátce po zahájení vtrhly na náměs-
tí čerti s Mikulášem a andělem. Zatím co se čerti mezi 
sebou prali, mastily karty v pekle, nebo domlouvaly kaž-
dému, kdo nemá čistou duši, Mikuláš s andělem obchá-
zely děti a za básničku nebo písničku rozdávaly balíčky 
s překvapením. Bylo to příjemně strávené odpoledne. 
Děkujeme. 

Jana Burdová Návštěvnost jarmarku byla značná

Fotbalový klub Louòovice pod Blaníkem
Je za námi další rok a mùžeme øíci že úspìšný. Trenér p. Stojan Pavel dokázal hned v prv-

ním pùl roce postoupit s „A“ týmem do III. tøídy a tam jsme sice po podzimu ke konci tabul-
ky, ale zas ne na sestupové pozici. Doma se „A“ týmu daøí a je vidìt, že si na høišti za øekou 
vìøíme, zato venku jsme pravým opakem. Pøesto vìøíme, že na jaøe bude „A“ tým reprezen-
tovat mìstys Louòovice tak, aby jsme si všichni mohli po konci sezony zatleskat a øíci, že cíl 
je splnìn. Proto, aby jsme se stali pro soupeøe postrachem i na jejich høištích, pøijdou zmìny, 
o kterých budeme všechny pøíznivce informovat. Co se týká složení týmu, tak se vedení FK 
snaží naplnit pøání trenéra o posílení kádru a zvednutí konkurence, a tak nìkolik hráèù bude bìhem zimy testová-
no. Bìhem zimní pøípravy se „A“ tým zúèastní turnaje ve Voticích. Všem hráèùm dìkujeme a pøejeme jim klidné 
vánoèní svátky a hodnì zdravíèka. Velký dík patøí také fanouškùm a vìøíme, že jich bude stále pøibývat. K jejich 
spokojenosti a pohodlí se bìhem roku stále vylepšovalo prostøedí areálu a na jaøe bude mnoho zmìn i pro nì. Již 
teï probíhá rekonstrukce obèestvení a brzy zaènou další zmìny, napø. pro nejmenší se bìhem roku poøídily nové 
lavièky se stolkem, na kterých jsou pro nì pøipravené pøed každym utkáním omalovánky a pøibude dìtský koutek. 
Mnoho štìstí a zdraví do nového roku pøeje výbor FK.                                                            Pavel Hradecký

Pavel a Václav při natahování nového plotu. Oba dva mají 
zodpovědnost za areál 

Los před vítězným zápasem s Libží. Kapitán míra 
pod bedlivým dohledem gólmana Petra
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Tabulka A týmu

Tabulka B týmu
TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body

1. Tr.Štěpánov B 13 11 0 2 48: 15 33
2. FC Libouň 13 9 1 3 37: 19 28
3. Zdislavice B 13 9 1 3 30: 18 28
4. Keblov 13 9 0 4 49: 27 27
5. Bl. Načeradec 13 9 0 4 40: 21 27
6. Kamberk 13 6 2 5 27: 27 20
7. Hulice 13 6 1 6 35: 29 19
8. D.Kralovice B 13 6 1 6 30: 26 19
9. Miřetice B 13 6 0 7 32: 28 18
10. Pravonín B 13 6 0 7 27: 30 18
11. Křivsoudov B 13 4 1 8 17: 38 13
12. Louňovice p.Bl. B 13 3 0 10 13: 37 9
13. Vracovice 13 2 2 9 13: 41 8
14. Čechtice B 13 0 1 12 9: 51 1

TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body

1. Popovice 13 8 2 3 48: 22 26
2. Ratměřice 13 8 1 4 35: 30 25
3. SK Načeradec 13 6 5 2 32: 22 23
4. D.Kralovice 13 6 3 4 29: 25 21
5. Velíš 13 6 3 4 30: 27 21
6. Křivsoudov 13 6 3 4 33: 32 21
7. Postupice 13 6 2 5 48: 37 20
8. Bílkovice 13 5 4 4 24: 27 19
9. Libež 13 6 0 7 27: 26 18
10. Kondrac B 13 5 1 7 26: 30 16
11. Tichonice 13 4 3 6 25: 26 15
12. Louňovice p.Bl. 13 4 3 6 26: 31 15
13. Nesper. Lhota 13 3 1 9 24: 50 10
14. Jankov 13 1 3 9 21: 43 6

Tabulka A týmu

Tabulka B týmu
TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body

1. Tr.Štěpánov B 13 11 0 2 48: 15 33
2. FC Libouň 13 9 1 3 37: 19 28
3. Zdislavice B 13 9 1 3 30: 18 28
4. Keblov 13 9 0 4 49: 27 27
5. Bl. Načeradec 13 9 0 4 40: 21 27
6. Kamberk 13 6 2 5 27: 27 20
7. Hulice 13 6 1 6 35: 29 19
8. D.Kralovice B 13 6 1 6 30: 26 19
9. Miřetice B 13 6 0 7 32: 28 18
10. Pravonín B 13 6 0 7 27: 30 18
11. Křivsoudov B 13 4 1 8 17: 38 13
12. Louňovice p.Bl. B 13 3 0 10 13: 37 9
13. Vracovice 13 2 2 9 13: 41 8
14. Čechtice B 13 0 1 12 9: 51 1

TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body

1. Popovice 13 8 2 3 48: 22 26
2. Ratměřice 13 8 1 4 35: 30 25
3. SK Načeradec 13 6 5 2 32: 22 23
4. D.Kralovice 13 6 3 4 29: 25 21
5. Velíš 13 6 3 4 30: 27 21
6. Křivsoudov 13 6 3 4 33: 32 21
7. Postupice 13 6 2 5 48: 37 20
8. Bílkovice 13 5 4 4 24: 27 19
9. Libež 13 6 0 7 27: 26 18
10. Kondrac B 13 5 1 7 26: 30 16
11. Tichonice 13 4 3 6 25: 26 15
12. Louňovice p.Bl. 13 4 3 6 26: 31 15
13. Nesper. Lhota 13 3 1 9 24: 50 10
14. Jankov 13 1 3 9 21: 43 6

„A“ tým „B“ tým

Akce poøádané spolky Sokola
Krátce pøed vydáním dalšího èísla zpravodaje, 

uspoøádal spolek Babinec mikulášský jarmark, kde 
bylo možno si pochutnat na èeské zabijaèce pøi po-
slechu hudby, jež byla produkována kapelou z Odlo-
chovic Poprask

Pro nejmenší zde byl Mikuláš i s rozdovádìnými 
èerty. Samozøejmì nechybìlo peklo. Akce to byla vel-
mi vydaøená a všem zúèastnìným se líbila. Je vidět, že 
spolek Babinec pøináší do mìstysu velmi milé osvìže-
ní. Pøejeme jim, aby se jim nadále daøilo a aby mìli v 
novém roce mnoho radostných chvil.   Pavel Hradecký

Montáž stánku před jarmarkem. Na tyto stánky si Babinec 
dokázal vydělat během jednoho roku své činnosti. O výrobu 
se postaral p. Forman. Děkujeme. 

A co se pøipravuje? Z dùvodu 
probíhající rekonstrukce místní 

haly je tento rok trochu jiný.
• 25.12. 2009 se koná tradièní turnaj ve stolním 
tenisu. Tentokrát ovšem na zámku v sále J.D.Zelenky. 
Pøihlásit se mùže každý, kdo si chce protáhnout tìlo po 
štìdroveèerním dni. Pøihlásit se mùžete v den konání 
turnaje. Zaèátek turnaje je plánovaný na 09:00 hodin. 

• 26.12. 2009 se místo konání turnaje v sálové ko-
pané poøádá turnaj ve høe, která je v souèasnosti jed-
nou z nejvíce se rozvíjejících her na svìtě, a to ve høe 
Poker. Kdo si chce protáhnout pro zmìnu mozkové 
závity a zažít trochu toho adrenalinového vzrušení, tak 
neváhejte a pøihlašte se. Mùže to být zajímavý dárek 
pod stromeèek :-). Kdo bude první louòovický mistr? 
To se již za pár dní dozvíme. (podrobnosti viz. plakát 
turnaje)

Sokolský spolek Babinec je velikým oživením Louňovic
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vánoční poker turnaj
Louňovice pod Blaníkem 26.12.09 sobota (svátek)

• Texas Hold´em Poker -   Rebuy turnaj - No limit
• Buy in (startovné) 250 ,- kč , Rebuy (dokoupení) 250,- kč
• od 13:15 los hráčů ke stolům - od 13:30 začátek turnaje
• 81 max. počet hráčů pro turnaj
• počet stolů 9
• jak se přihlásit?

o mob.737 789 391
o email pitsula@seznam.cz

 kde? jižní křídlo zámku v Louňovicích pod Blaníkem
 startovné se platí ihned při podání přihlášky
 úvoní blindy small blind $25 big blind $50
 hodnota stacku (žetonů) za buy in i rebuy je stejná $ 2000
 Pravidla rebuy fáze

 od začátku turnaje do první pauzy lze dokupovat žetony podle
následujících pravidel:
1.Rebuy může každý hráč provést pouze 1x
2. Musíte mít stejně nebo méně žetonů na začátku.
3. Dokupuje se počáteční stack.
4. S koncem rebuy fáze můžete provést další rebuy (addon),
neboli dokoupit další chipy, a to i pokud jich máte víc než na
začátku, ale pouze pokud jste jiz rebuy v turnaji nepoužili

• addon - poslední dokoupení které může provest každý hráč
• bez ante
• rake,drop 12% (částka z banku odebraná pořadatelem za organizaci

hry - zisk bude použit na opravy jižní strany zámku)
• Bank (všechny Buy in + všechny Rebuy)
• hráči získávají % z banku pokud se umístí na turnaji do 8 místa
• tabulka výher

umístění
 hráčů

 %
z banku

vítěz 38%
 2 19%
 3 10%
 4 7 %
 5 5 %
 6 4 %
 7 3 %
 8 2 %

! káva a minerálka pro hráče v turnaji zdarma
! občerstvení zajištěno
! výška barev v turnaji pro los: spades (listy), hearts (srdce),

diamonds (káry), clubs (kříže)
! pořádají amatéři a milovníci pokeru :-) společne s FK

VÁNOČNÍ POKER TURNAJ

1. turnaj Jihočeské futsalové ligy žen
V neděli 28.11. 2009 jsme se zúčastnily prvního turnaje v 
rámci JFLŽ.  
doba hry: 2 x 20 min.  
místo: Víceúčelová sportovní hala Vodňany  
2 zápasy:  
1. proti Kolodějím nad Lužnicí - vyhrály jsme 4:2  
2. proti Protivínu - remíza 3:3  
Sestava: Lenka Tichá, Monika Kahounová, Jitka Jandová, 
Magda Kahounová, Klára Adamovská, Iveta Kučerová, 
Tereza Dvořáková, Jana Burdová. 

Borotín - DFD 2:9
V neděli 15.11. 2009 jsme se vydaly opět do Borotína na 
malou kopanou, tentokrát již sálovku do haly.  
Hrálo se 2 x 20 min. 4 + 1.  
Po dlouhé době jsme ukázaly, že si umíme nejen přesně 
nahrávat, házet dobré auty, ale především přesně mířit do 
branky, prostě hrát pěkněj fotbálek...;-)  
Soupeřky jsme více méně během celé hry přehrávaly, a tak se 
můžeme radovat z vysokého vítězství 9:2.  
Góly: 4x Klárka, 3x Jíťa, 2x Magda.  
Sestava: Lenka Tichá, Monika Kahounová, Jitka Jandová, 
Magda Kahounová, Klára Adamovská, Iveta Kučerová, Jana 
Burdová, Lenka Roušalová a tréňa Milan Pekárek. 
Mirotice - DFD 2:1
V neděli 18.10. 2009 jsme sehrály přátelské utkání s 
Miroticemi. První poločas jsme zvládly velmi dobře, měly 
jsme mnoho gólových šancí, které jsme ale nedokázaly 
proměnit. Branku vstřelila až Jitka.  

DFD LOUŇOVICE

Do druhého poločasu jsme nastupovaly s tím, že se o naše 
vítězství popereme a přidáme ještě další góly. Toto se bohužel 
nestalo, hodně jsme se nechaly ovlivnit rozhodnutími pana 
rozhodčího a přestaly hrát.  
Konečný výsledek: 2:1  
Sestava: Lenka Tichá, Petra Kožíšková, Iveta Kučerová, 
Jana Burdová, Monika Kahounová, Bára Heřmánková, 
Jitka Jandová, Magda Kahounová, Lenka Roušalová, Klára 
Adamovská, Tereza Dvořáková.

Malá kopaná 6 +1 s Borotínem
Dne 10.10. 2009 přátelský zápas s Borotínem - malá kopaná.  
konečný výsledek: 0:2            Zdroj: internetové stránky DFD

• 31.12. 2009 SILVESTR na zámku - reprodukovaná 
hudba na pøání. Pøijdìte s pøáteli oslavit konec roku a 
pøivítat ten nový. Rezervace míst na tel. 605 972 173 
Borkovcová Eliška

• 20.2. 2010 PLES
opìt velmi bohatá tombola, výbìr z velké nabídky la-
hodných nápojù a k tomu všemu se podaøilo, že na 
tomto plese bude hrát jedna z nejžádanìjších kapel 
jihoèeska, a to kapela MIDI BAND. Také je pøipra-
vováno pøekvapení... a samozøejmì, že na vás èeká 
opět o nìco pøíjemnìjší prostøedí (nové stoly a sezení a 
doufáme že i osvìtlení.

• 20.3. 2010 dìtský maškarní rej a veèer rej v maskách 
pro dospìlé. Bližší info v pøíštím vydání magazínu.
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Leden v zahradě
Uskladněné hlízy jiřinek, mečíků, 

begónií apod. pravidelně kontroluje-
me z hlediska výskytu skládkových 
chorob (plísně, hniloby). Můžeme 
rychlit některé venkovní  druhy cibu-
lovin (hyacinty, tulipány, narcisy).

Pokojové květiny zaléváme jen 
střídmě a téměř nepřihnojujeme. Kon-
trolujeme výskyt chorob a škůdců. V 
bytech se sušším vzduchem nezapo-
meneme na zvlhčování okolního prostoru pomocí odpařovačů a 
rosičů, 

Substrát u přezimujících kbelíkových rostlin (fuchsie, oleand-
ry, fíkovníky, durmany apod.) udržujeme sušší, aby nedocházelo 
k zahnívání kořenů. Nezapomínáme na občasné vyvětrání celého 
prostoru. Teplotu udržujeme od 5 do 10 °C. U neopadavých druhů 
je nutný přístup světla (citrusy, myrty, oleandry).

Mezi převisle rostoucí  pokojové květiny patří voděnky. Rod 
zahrnuje  řadu různě zbarvených druhů a hybridů. Rostliny vyža-
dují dostatek světla a chladnější místnost, především přes zimu. 
Nevýhodou těchto rostlin je krátkověkost, takže je u nich nutné 
časté přemnožování a zmlazování. Řízky výborně zakoření i v 
nádobě s vodou.

Odstraňujeme sníh a námrazu na stálezelených keřích, případ-
ně koniferách, aby se nerozlomily, u sloupových forem je dobré 
větve svazovat. Sníh může poškodit i dřeviny v nádobách na te-
rase nebo balkóně, také holomráz citlivé dřeviny silně poškozuje, 
proto je třeba vědět, které  rostliny je vhodné na zimu umisťovat 
do bezmrazých prostor s dostatkem světla.

Za bezmrazých  dnů můžeme začít s průklestem u okrasných 
dřevin, ale pozor, u keřů kvetoucích na jaře odstraňujeme pouze 
suché a odumřelé výhony, pokud si nejsme jisti, je vhodné počkat 
s řezem až na předjaří.

Přihnojujeme kompostem, rozleželým hnojem, popřípadě 
průmyslovými hnojivy. Pokud močůvkujeme, pak na sníh, nikoli 
na zmrzlou holou půdu.

Odstraňujeme starou odumřelou borku, mechy a lišejníky  na 
kmenech a kosterních větvích na předem připravenou plachtu, od-
straněný odpad spálíme.

Můžeme začít s řezem starších stromů jabloní a hrušní, které  
jsou zanedbané nebo které mají malé přírůstky.  Odstraňujeme  
hlavně křížící se,  zahušťující, převislé a odumřelé větve. U stro-
mů, které vykazují větší roční přírůstky než 30 cm ponecháme 
provádění řezu na období dubna. Případné brzké provádění řezu 
u těchto stromů v období ledna až března vede k malé plodnosti, 
vyprovokování velkých přírůstků v následující vegetaci a  fyzio-
logických poruch u plodů.

Pravidelně kontrolujeme stav oplocení, případně opravíme 
zjištěné závady.

V bezmrazých dnech můžeme odebírat rouby z jižní části 
zdravých stromů. Na odebírané rouby nesaháme v žádném přípa-
dě holou rukou. Rouby označené jmenovkou zakládáme do vlh-
kého písku v chladném sklepě, nebo je můžeme uložit na severní 
straně budov.

Přikrmujeme užitečné ptactvo, které mimo jiné plní v zahrád-
ce funkci regulátora hmyzích škůdců. Mezi nejužitečnější patří 
všechny druhy sýkor, které za vegetace  v době krmení mláďat 
sesbírají takovou hmotnost hmyzu, kolik samy  váží. Ke krmení 
sýkor je velmi vhodné slunečnicové semínko.      

Petr Kumšta

Šťastné a veselé!
Dovolím si touto cestou poděkovat 

všem, kteří přispěli svojí pomocí na 
řádném chodu naší wifi sítě v roce 2009.
V letošním roce bylo poruch více než-li 
v tom předloňském. Za WIFI radu přeji 
nejen čtenářům zpravodaje a fandům IT klidné a pohodové 
svátky vánoční, rodinnou pohodu a samozřejmě šťastné vykročení 
do Nového roku včetně splnění vašich přání!!!!                  

Pavel Tulej, předseda sdružení

Výbor Sboru dobrovolných hasičů přeje 
všem sestrám, bratrům a samozřejmě i 
spoluobčanům krásné a štastné prožití 
svátků vánočních, bohatého Ježíška a do 
Nového roku mnoho pracovních úspěchů, 
hodně štěstí, zdraví a pohody!

Za výbor SDH  Pavel Tulej

Sbor dobrovolných hasičů 
si vás dovoluje pozvat na tra-
diční hasičský ples, který se 
koná v sobotu  16.1. 2010 od 
20 hod. K tanci a poslechu 
budou hrát  PROMĚNY.

Poděkování redaktora
Chtěl bych poděkovat všem, 
kteří se podílejí na tvorbě Lou-
ňovického zpravodaje a popřát 
hodně štěstí a zdraví 
do roku 2010.              Jiří Herkloc

Příjemné prožití 
vánočních svátků všem 
našim spoluobčanům přeje 
za Rybářský spolek Blaník 

předseda František Vondra
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Zápis do 1. ročníku
ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem

pro šk. rok 2010/2011

kdy: 3. 2. 2009 od 15:00 hod.

kde: budova základní školy

s sebou: rodný list dítěte, OP zákonného zástupce, bačkůrky

OBČÁNCI
Městys Louňovice pod Blaníkem 

vítá své nové občánky, kteří se narodili 
v letošním roce: 

Jitušku Šimánkovou, Karolínku Fáč-
kovou, Jakoubka Říhu a Aničku Pospíši-
lovou. Všem miminkům i jejich rodičům 
přejeme hodně štěstí v životě.

Společenská  rubrika  

OSLAVENCI
V minulých měsících oslavili své 

životní jubileum tito spoluobčané: 
Vyskočilová Anna  (70 let)
Adamovská Anastázie  (94 let)
Kronus Josef   (70 let)
Šnajdr Stanislav  (75 let)
Borkovcová Helena  (75 let)
Charvátová Miloslava  (70 let) 
– Býkovice

Městys Louňovice pod Blaníkem 
všem oslavencům gratuluje a do dal-
ších let přeje hodně štěstí a zdraví.

Anastázie Adamovská

Přeji, Vám krásné a pohodové Vánoce
a do Nového roku 2010
hodně štěstí, zdraví, úspěchů osobních i profesních.

Těším se na spolupráci v oblasti 
- zateplování budov (registrace v dotačním programu)
- obkladačské práce
- zednické práce Josef Jelínek – zednictví

Louňovice pod Blaníkem


