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Dne 12. července proběhla na místním přírodním koupališti v 
Louňovicích NECKYÁDA s doprovodným programem pro děti. 
Na snímku Sláva Němeček při pokusu o zdolání koupaliště po láv-
ce na kole.                     Foto: Zdeňka Herklocová.     Více čtěte na straně 14. 

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás opět po čtvrt roce 

pozdravila na stránkách našeho Louňo-
vického zpravodaje.

Nejdříve bych Vás chtěla seznámit 
s tím, co se za minulé období událo.

V Býkovicích byl opraven kamenný 
taras u kapličky, který se již rozpadal. 
Potřebu opravy  jsme  řešili na  zasedání 
zastupitelstva v Býkovicích. Aby neby-
lo u jednoho, byla opravena podlaha u 
autobusové čekárny a místní  ženy  ji 
natřely, za což jim tímto děkuji. Jak je 
vidět jde jim o pěkný vzhled obce. Ško-
da jen, že cesta ke kravínu je tak často 
zablácena od projíždějících traktorů.

V srpnu náš úřad poctila milá návště-
va – paní  Jiřina  Poláková z Jinců, roze-
ná Rosmarinová. Toto zajímavé setkání 
zprostředkovala paní Holá. Paní Poláko-
vá je prapravnučkou direktora na míst-
ním panství pana Aloise Václava Ros-
marina, který žil v letech 1776-1843.

Paní Poláková darovala Městysu 
Louňovice pod Blaníkem dva obrazy. 
První je portrét pana Rosmarina z roku 
1816 a druhý představuje kytici – koláž 
suchých květin s dokreslením. Jedná se 
pravděpodobně o herbář, pro malbu na 
porcelán, jak nám sdělila paní Poláko-
vá. Dále nám předala vypracovaný ro-
dokmen rodiny Rosmarinových, rodné 
listy, oddací list a fotografie malovaného
porcelánu. Jsem velice ráda, za přiveze-
né dary a poznatky o naší historii.
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V současné době se uvažuje o obnově pomníku p. Rozmarina ve Vlašimské ulici – dříve Rozmarinově.
Samozřejmě nesmím opomenout Svatováclavské slavnosti.
Před slavnostmi byla opravena kaplička na náměstí, ve které jste mohli vidět maketu Blaníku. Děkuji tímto  Podblanickému 

muzeu  Vlašimi,  konkrétně  řediteli  Mgr. R. Cáderovi  za spolupráci  a umožnění tuto maketu zpřístupnit lidem. Dále byl pra-
covníky městyse vymalovám a uklizen průjezd do zámku. Barvy a nový lustr zaplatil TJ Sokol Louňovice. Děkuji jim za další 
zvelebení  Louňovic.

Počasí na Svatováclavské slavnosti se vydařilo, přišlo mnoho návštěvníků, kteří nové úpravy jistě ocenili. Děkuji tímto všem, kteří 
se na přípravě a vlastních Svatováclavských slavnostech podíleli. Děkuji sponzorům a Středočeskému kraji za finanční podporu.

Další změna v Louňovicích  nastala  předěláním vývěsních skříněk a plakátovacích ploch. Byly  přemístěny před dům čp. 48. 
Podařilo se také do slavností dodělat ozdobný plot se řetězem před  naším úřadem. Ozdobné sloupy pro nás udělal p. Kahoun, 
místní umělecký kovář.

Na závěr bych Vás ještě chtěla pozvat na koncert J. D. Zelenky, který se koná v pátek 28. listopadu. Další akce v Louňovicích 
budou opět upřesněny rozhlasem a plakáty.

A nyní Vám již přeji do předvánočního a vánočního času příjemnou pohodu.                         Ing. Růžena Kučerová, starostka

Pomník Aloise Václava Rozmarina čekající 
na rekonstrukci - foto: Jiří Herkloc

Pani starostka přebírá dar od pani Jiřiny Polákové - foto: dcera Jiřiny Polákové

Vážení spoluobčané, původně jsem v tomto zpravodaji chtěl upozornit na věci, které jsou ostudou obce a v mnoha 
případech hraničí se zákonem. Vzhledem k tomu, že jsou příjemnější věci, tak raději o nich.

Jak všichni víte 27.9. proběhly v obci „Svatováclavské slavnosti“ a to již po třinácté v pořadí. Ty letošní jsou hodnoce-
ny velice kladně, a to jak odborníky, tak i širokou veřejností. Po loňském neúspěchu se začalo s přípravou již  v lednu. Byla 
ustanovena komise a ta skutečně pracovala. Za tuto práci a zdařilé slavnosti děkuji všem členům komise.

Dobrý program ale není ještě úspěchem. Úspěch pečetí technická příprava a pomoc spousty dalších subjektů. Můj nej-
větší dík a poděkování patří všem zaměstnancům úřadu městyse, kteří v prodloužených směnách celou akci připravovali a 
doslova šperkovali prostory celé obce včetně náměstí a okolí. Děkuji všem sponzorům za podporu jak finanční, tak věcnou
ve formě cen do tomboly. Dále děkuji všem spolkům v obci za pořadatelskou pomoc při sobotní akci: Zdůrazňuji všem 
a jsem tomu rád, neboť společné akce bez emocí a svárů je velký úspěch jak pro spolky samé tak i pro obec. Přeji hodně 
úspěchů při dalších společných akcích a slibuji veškerou možnou pomoc.

Děkuji také za mši svatou, kterou sloužil na Velkém Blaníku farář zdejší farnosti pan Říha. Mše dala duchovní a křes-
ťanský ráz celým slavnostem. Poděkování patří také skupině historického šermu „Šelmberští dvořané“, kteří se velkou 
měrou zasloužili o zdárný průběh a úspěch celé slavnosti. Po celý den doplňovali program a večerní ohnivá podívaná, no 

ZHODNOCENÍ SVATOVÁCLAVSKÝCH SLAVNOSTÍ A PODĚKOVÁNÍ
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Zasedání zastupitelstva 
ze dne 31.7. 2008

Schvaluje: 
-  malování ve školní kuchyni v Louňovicích 
-  schvaluje Směrnici Rady č.1/2008, pravi-
dla pro vyřizování stížností a petic
-  oslovení tří firem  pro vypracování nabí-
dek na technologie pro  úpravy vody v Lou-
ňovicích p. Bl.
-  sazby za použití strojů s obsluhou:
bagr: 600,- Kč/hod.
traktor: 300,- Kč/hod.                 
sekačka: 220,-Kč/hod.
Pověřuje:
-  Josefa Jelínka, bytem Louňovice p.Bl. čp. 
257, předsedu komise bydlení a výstavby, 
aby zastupoval Městys Louňovice pod Bla-
níkem při výběrovém řízení na opravu stře-
chy tělocvičny ZŠ a MŠ 
Souhlasí:
-  aby dalšími členy výběrové komise na 
opravu střechy tělocvičny byli zástupci ZŠ 
a MŠ 
Bere na vědomí:
-  informaci o provozu  odstavné plochy pod 
V. Blaníkem 
-  informaci o možnosti dotace na územní 
plán obce, která bude vypsána na počátku 
příštího roku.
-  informaci o  petici č.1/2008. Petice bude pře-
čtena na nejbližším zastupitelstvu městyse.

INFORMACE Z RADY
ze dne 24.7. 2008

Schvaluje: 
-  pronájem  části hasičské zbrojnice v Bý-
kovicích panu Máčkovi F., bytem Praha 9 a 
nájemní smlouvu na tyto nebytové prostory
-  Směrnici č. 2/2008 o zadávání veřejných 
zakázek Městyse Louňovice pod Blaníkem
Souhlasí:
-  s uzavřením sňatků na jiném vhodném 
místě dle žádostí. č.j. 509/2008, 510/2008 a 
511/2008
Bere na vědomí:
-   předání garáže v jižní části pivovaru (117 
m2) majitelům pivovaru 

1) OZV č. 4/2008 – školský obvod
ZM projednalo a schválilo  Obecně zá-

vaznou vyhlášku městyse Louňovice pod 
Blaníkem č. 4/2008, kterou se stanoví část 
společného školského obvodu Základní ško-
ly Načeradec, okres Benešov, pro 6.-9. roč-
ník základní školy, která nabývá účinnosti 
dnem 1.9. 2008.
2) Strategie Blanických rytířů

ZM projednalo a schválilo strategii rozvoje 
cestovního ruchu pro turistickou destinaci Kraj 
blanických rytířů v letech 2008-2013. ZM po-
žaduje doplnit ještě v bodě 6.2 Investiční příle-
žitosti v bodech 2,3 a 5 investor: obec.
3) Změna majetku v inventurách městyse 
– projekt zámku

ZM projednalo a schválilo vyřadit z ma-
jetku městyse projekt: Stavební záměr úpravy 
zámku I. a Stavební záměr úpravy zámku II.
4) Svatováclavské slavnosti

ZM projednalo a odsouhlasilo cenu vstu-
penek v předprodeji na Svatováclavské slav-
nosti, které se budou konat  27.9. 2008 ve 
výši: dospělí 60,- Kč, děti od 6 – do 15 let 
20,- Kč, ZTP 40,- Kč.
5) Prodej pozemku, dělení pozemku-Světlá

ZM odsouhlasilo prodej části pozemku č. 
parc. 473 (PK) v k.ú. Světlá pod Blaníkem.

Poté si starostka uvědomila a omluvila 
se, že zapomněla přečíst petici doručenou na 
městys Louňovice pod Blaníkem dne 26.6. 
2008. Po doručení na městys byla petice za-
slána všem zastupitelům e-mailem, obsah 
byl všem dostatečně znám.

Starostka navrhla zrušit  hlasování o pro-
deji části pozemku č. parc. 473 (PK) v k.ú. 
Světlá pod Blaníkem pí. Janě Stradiotové.

ZM zrušilo hlasování o prodeji části po-
zemku č. parc. 473 (PK) v k.ú. Světlá pod 
Blaníkem paní Janě Stradiotové.

Starostka přečetla petici č.j. 462/2008 a 
vyzvala zastupitele k novému hlasování.
Návrh: prodej části pozemku č. parc. 473 
(PK) v k.ú. Světlá pod Blaníkem paní Janě 
Stradiotové  za cenu 100,- Kč/m2, s tím, že 
veškeré náklady převodu bude hradit naby-
vatelka  (zaměření GP, vklad do katastru). 

ZM projednalo a odsouhlasilo prodej 
části pozemku č. parc. 473 (PK) v k.ú. Svět-
lá pod Blaníkem za cenu 100 Kč/m2 pí. Janě 
Stradiotové, s tím, že veškeré náklady pře-
vodu bude hradit nabyvatelka (zaměření GP, 
vklad do katastru).

Hranice odděleného  pozemku byla sta-
novena  na místě samém takto: od vnitřního 
kraje opěrné kamenné zídky v zatáčce do 
návsi přímo 5 m do středu opěrné kamenné 
zídky a pak dále středem kamenné opěrné 
zídky  podél místní komunikace a dále k ne-
movitosti pí. Jany Stradiotové. 
6) Směna pozemku, dělení pozemku - Světlá 

ZM projednalo a odsouhlasilo dělení 
části pozemku parc.č.473 (PK) v k.ú. Světlá 
pod Blaníkem u čp. 3 (st.p.č.8).

ZM projednalo a schválilo směnit část  
pozemku parc.č. 473 (PK) ) za pozemky Ing.
Petra Skály a Mgr.Zdeňky Skálové podle  ná-
kresu (stejná výměra) v k.ú. Světlá pod Bla-
níkem s tím, že veškeré náklady na směnu 
budou  hradit  Ing.Petr Skála a Mgr.Zdeňka 
Skálová (zaměření GP, vklad do katastru).
7) Prodej pozemku – Louňovice p. Bl. 

ZM projednalo a odsouhlasilo prodej po-
zemku č. parc. 1045/3 v k.ú. Louňovice pod 
Blaníkem (135 m2), pozemek bude prodán 
za odhadní cenu s tím, že veškeré náklady 
převodu hradí nabyvatelka (odhadce, vklad 
na katastr).
8) Záměr prodeje pozemku - Louňovice p. Bl.

ZM  projednalo a odsouhlasilo vyvěsit 
záměr prodeje pozemku parc. č. 1045/7 v k.
ú. Louňovice pod Blaníkem.
9) Smlouva o smlouvě budoucí na vodo-
vodní přípojku 

ZM projednalo a odsouhlasilo Smlouvu 
o smlouvě budoucí na vodovodní přípojku 
na pozemku parc. č. 1022/9 v k.ú. Louňovi-
ce pod Blaníkem pro Jana Vrtišku a Terezu 
Flídrovou.
10) Změna žádosti na POV 2008

ZM projednalo a odsouhlasilo požádat 
o změnu do žádosti POV 2008 na vytápění 
tělocvičny v Louňovicích p. Bl.
11) Záměr pronájmu pozemku č. 306/1 
ost. plocha

ZM projednalo a odsouhlasilo vyvěsit 
záměr pronájmu části (1/5) pozemku parc. 

ta neměla chybu. V té samé věci děkuji zdejšímu jezdeckému klubu, který zapůjčil koně pro družinu sv. Václava a ještě jí 
rozšířil o několik koní a jezdců. Ještě jednou dík a dovoluji si vás pozvat na příští slavnosti.

Nakonec děkuji také agentuře, která vzorně zajistila prodej vstupenek a zabezpečovala zákazy vjezdů a tím ochraňovala 
bezpečí návštěvníků.

To je snad vše a teď se těším společně s vámi na „Svatováclavské slavnosti“ v příštím roce. Do té doby přeji všem pev-
né zdraví a spokojenost.                                                                                                                     Pavel Kotek, místostarosta



www.lounovicepodblanikem.cz

 Červenec - září 2008Louňovický zpravodaj

ÚM INFORMUJE strana 4

INFORMACE Z RADY
ze dne 26.8. 2008

č. 306/1 ost. plocha. v k.ú. Louňovice pod 
Blaníkem.
12) Diskuse – různé
- pomník p. Rozmarýna, očistit, obnova  ná-
pisu – p. Herkloc zjistí podrobnosti
- Mgr. Pavel Tulej informoval o nových webo-
vých stránkách - možnost podat připomínky 
- pí. Hesounová  připomínkuje stavění stán-
ků před pomníkem na náměstí - prodejcům 
stánků bude určeno jiné místo na náměstí
- hřiště u pivovaru (majitelem je úřad pro za-
stupování státu) - zjistit, zda by byl možný 
dlouhodobý pronájem a tím možnost získání 
dotace
- úřední deska, konstrukce hotová, dřevěné 
desky p. Tichý dodá v příštím týdnu

Zasedání zastupitelstva 
ze dne 28.8. 2008

1) Kontrolní výbor
Mgr. Pavel Tulej seznámil ZM s prove-

denými kontrolami hospodaření městyse. 
Kontrolní výbor neshledal žádné pochybení 
v hospodaření městyse. Doporučuje zadat 
podnět k omezení rychlosti v obou směrech  
u parkoviště na Blaníku. 
ZM bere na vědomí zprávu i podnět kontrol-
ního výboru.
2) Prodej pozemku v k.ú. Louňovice p. Bl. 
(1045/7)

ZM schvaluje prodej pozemku č. 1045/7 
v k.ú. Louňovice p. Bl. manželům J. a Vl. 
Šafratovým s tím, že budou veškeré náklady 
prodeje  hradit žadatelé. Prodej bude usku-
tečněn za odhadní cenu.
3) Pronájem pozemku v k.ú. Louňovice p. 
Bl. (306/1)

ZM schvaluje pronájmem  části pozem-
ku  č.parc. 306/1 v k. ú. Louňovice p. Bl. na 
10 let za 1000.- Kč/ha Podblanicku Louňovi-
ce pod Blaníkem a.s., Pražská 169. Smlouva 
bude uzavřena od 1.10. 2008 do 30.9. 2018.
4)  OZV č. 5 O místním poplatku za lázeň-
ský a rekreační pobyt

ZM schvaluje OZV č. 5 /2008 o místním 
poplatku za lázeňský a rekreační pobyt.

5) OZV č. 6/2008 o místním poplatku 
z ubytovací kapacity

ZM schvaluje OZV č. 6 /2008  o místním 
poplatku z ubytovací kapacity.
6)   Dotace, projekty 

ZM schvaluje podání žádosti na  FOP a 
FK na rok 2009  na zabezpečení klášterní zdi 
a na Svatováclavské slavnosti a Čarodějnice 
– Keltské ohně.

ZM schvaluje podání nabídky pro veřej-
nost na pronájem domu čp.86 v Louňovicích 
p. Bl. (web.,úřední deska a Benešovský deník)

ZM schvaluje zadání projektu na pře-
stavbu čp.11 v Louňovicích p. Bl. na malo-
metrážní byty.
7) Bezplatný převod tiskárny

ZM  schvaluje  bezúplatný převod tiskár-
ny HP670C na Obec Hradiště.
8) Záměr pronájmu pozemků městyse

ZM schvaluje vyvěsit záměr pronájmu 
zemědělských pozemků Městyse Louňovice 
pod Blaníkem na 10 let.
9) Záměr směny pozemků  

ZM schvaluje vyvěsit záměr směny po-
zemků Městyse Louňovice pod Blaníkem 
ke koupališti č. parc.539 za pozemek pana 
L. Matušky č. parc. 658/4  v k.ú. Louňovice 
pod Blaníkem
10 ) Diskuse
 Svatováclavské slavnosti –  termín  schůz-
ky 18.9. 2008 v 18,30 hod., pozvat zástupce 
spolků

INFORMACE Z RADY
ze dne 4.9. 2008

Schvaluje: 
-  zvýšení nájemného od 1.1. 2009 v bytech  
městyse podle zákona č. 107/2006 Sb. a 
změně zákona č. 40/1964 Sb. o 19,2%  .
- podepsání smlouvy o dílo s firmou Vodní
zdroje Ekomonitor spol. s.r.o. Chrudim na 
úpravu  vody ve vodovodu městyse.
-  Tržní řád pro Svatováclavské slavnosti
Bere na vědomí:
- Oznámení o poskytnutí finančních pro-
středků v rámci účelové dotace „Zvýšení 
nenárokových složek platů a motivačních 
mezd pedagogických pracovníků regionál-
ního školství s ohledem na kvalitu jejich 
práce”z KÚ Středočeského kraje. Finanční 
prostředky budou rozděleny podle kvality 
práce v MŠ a ZŠ.
- žádosti na stánkový prodej na zámecké 
zahradě o Svatováclavských   slavnostech 
Povoluje:
 - výjimku  z počtu žáků v ZŠ Louňovice pod 
Blaníkem, okr. Benešov podle § 23 odst. 3 

zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, a 
§4 vyhlášky č. 48/2005 Sb.
Nesouhlasí:
- zadáním inzerce pro Městys Louňovice pod 
Blaníkem v brožuře města Benešov a Vlašim 
dle nabídky firmy Robert Helvich, Hradec
Králové
Stanovuje:
- při  Svatováclavských slavnostech  nájem 
za umístění dočasných staveb a zařízení 
sloužících pro poskytování prodeje na zá-
mecké zahradě za každý i započatý m2  200,- 
Kč/m2.  

Schvaluje: 
- provedení rekonstrukce střechy tělocvičny  
v Louňovicích pod Blaníkem  firmou Noker s.r.o
Bere na vědomí:
- provedené výběrové řízení ze dne 18.8. 
2008 na rekonstrukci střechy tělocvičny  
v Louňovicích pod Blaníkem 

Týden pro inkluzi 
aneb „Nesedávej panenko v koutě“

Každý člověk je jedinečnou bytostí, 
která má své nezastupitelné místo ve 
společnosti. Souhlasíte s tímto tvrze-
ním? Pokud ano, pak Vám jistě bude 
blízká hlavní myšlenka Týdne pro inklu-
zi. Cílem této akce je poukázat na důleži-
tost vytváření inkluzivního – tedy „začle-
ňujícího“ prostředí ve společnosti.

Opakem začlenění je vyloučení. 
Vyloučení z komunity, umístění do 
speciální školy, do zařízení ústavní 
péče… Vyloučení z kmene znamena-
lo v prehistorii lidstva téměř jistou 
smrt. I když se může zdát, že násled-
ky vyloučení dnes nejsou zdaleka tak 
dramatické, nemáme ještě vyhráno. 
V naší společnosti je mnoho dětí, mla-
dých lidí i dospělých, kteří mají zkuše-
nost s vyloučením z komunity - z důvodu 
uzavřenosti postojů k chudobě, kulturní-
mu prostředí, postižení, poruchám učení 
či chování, sociálnímu zázemí, rase, po-
hlaví nebo sexuální orientaci. 

Společnou snahou organizací, které 
se připojili k mezinárodní akci Týden pro 
inkluzi aneb „Nesedávej panenko v kou-
tě“ je zasadit se o změny, které povedou  
k uznání a vstřícným postojům vůči lid-
ské různorodosti.

Naše společnost Rytmus Benešov, 
o.p.s., která se rovněž k akci připojila, 
se dlouhodobě zabývá začleňováním 
lidí s postižením do společnosti, zejmé-
na na běžná pracoviště. Zeptali jsme se 
několika uživatelů našich služeb: „Spo-
lupracujete s organizací Rytmus, to 
znamená, že hledáte práci v běžném 
prostředí. Co od toho očekáváte?“

Odpovědi nepotřebují komentář:
 „Najít nové prostředí a nové lidi.“ 

(Věra, 29 let) 
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„Poznám jiné lidi. Chci mezi lidi, už to doma nevydržím. Chybí mi práce. Chci změnit prostředí.“ (Anna,27 let)
 „Pomoc při hledání práce. Pomoc při začátku oslovování zaměstnavatele a pomoc v případě, když nevím.“ (Jan, 27 let)
„Tuto práci v Rytmusu hledám, abych si našel práci, která mě baví a líbí se mi. Pokud by se nějaká tato práce našla, byl bych 

moc spokojený.“ (Milan, 37 let)
„Chci chodit do práce, abych měl peníze a kolektiv. Jiné podmínky. Chci chodit jinam. Jiný kolektiv.“ (Radek 44) 
„Dostat se z ústavu. Najít práci jinde, kde to není pořád stejný.“ (Ladislav, 24 let) 
Pokud by Vás zajímalo  jakým způsobem probíhá naše služba - Podporované zaměstnávání,  můžete si prohlédnout výstavu 

fotografií, která bude příští týden (od pondělka 29.9.  do pátku 3.10.) za podpory Muzea umění v Benešově instalována ve ves-
tibulu polikliniky v Benešově na Malém náměstí.  Na fotografiích je zachycen celý proces naší spolupráce s uživateli. Těšíme se
na Vaši návštěvu!

Akci „Týden pro inkluzi“pořádá o.s.Rytmus (Praha) ve spolupráci s organizací QUIP - společnost pro změnu. Více informací 
naleznete na www.rytmus.org                                                                                               Za Rytmus Benešov, o.p.s. P. Hradečná

V knihovně je klid, jen pár „věrných“ si chodí pravidelně pro knihy. Řeklo by se, že je léto, 
že se málo čte, prostě okurková sezóna. Bohužel pro knihovnu je okurková sezona prakticky 
celý rok.

Ale přece jedna událost, která stojí za zmínku. Byl jsem vyzván paní Kuntscherovou, vnuč-
kou spisovatelky Vlasty Javořické, že máme v Jihlavě připravenou další hromádkou knih z po-
zůstalosti pani Javořické, že si pro ně můžeme přijet. Naše paní starostka zabezpečila dopravu 
a tak jsme si přivezli skutečně pěknou hromádku, asi čtyřiceti knih a tak se „koutek Vlasty 
Javořické“ v naší knihovně zase rozrostl. Ale přivezli jsme si nejen knihy.

Strávili jsme s paní Kuntscherovou a její maminkou asi dvě hodiny, na které se dobře vzpomíná. Paní Kuntscherová vzpomí-
nala a vyprávěla o jejich bábince, jak jí říkají dodnes. Vyprávěla příhody z jejího života, příhody většinou humorného charakteru. 
Vyprávěla  nám, kde brala paní Javořická náměty ke svým dodnes žádaným románům. Jak za ní chodili lidé a svěřovali se jí se 
svými životními osudy, se svými radostmi i strastmi. Ale nejen o tom nám paní Kuntscherová vyprávěla. Vzpomínání na to, jak 
paní Javořická letěla sama za svými dcerami do Ameriky, aniž by znala slovo anglicky – to bylo vyprávění, které bych přál slyšet 
všem milovníkům Vlasty Javořické. Požádál jsem paní Kuntscherovou, aby nám tuto i další příběhy ze života spisovatelky „dala 
na papír“ a pokud tak učiní, potom s jejím  svolením čtenáře našeho zpravodaje seznámím.

Pro dnešek s vyprávěním o louňovické knihovně končím a končím tak, jako obvykle – zvu Vás, vážení spoluobčané do lou-
ňovické knihovny, přijďte se do ní podívat. Přijďte si vybrat knihu, která Vám zpříjemní chvíle odpočinku, čekají Vás dlouhé 
zimní večery a televize není všechno.                                                                    Na Vaši návštěvu se těší Váš louňovický knihovník

KNIHOVNA v Louňovicích

Dovolím si  vás krátce informovat o chodu našeho sdru-
žení. V sobotu 13.9. 2008 proběhla  III. valná hromada Ob-
čanského sdružení WIFI Louňovice p.Bl.  Valná hromada se 
konala v hasičské přístavbě a částečně i na hasičské zahradě. 
Tuto variantu zvolila WIFI rada po delším rozhodování. Po-
kusili jsme pro členy připravit pohodové a kvalitní prostředí. 
Valné hromady se zúčastnilo 54 členů (včetně plných mocí) 
z celkového počtu 104. členů sdružení.  Hlavní body, které 
s projednávaly byly: stanovení členského příspěvku na další 
roční období – byla opět schválena částka ve výši 200,- Kč 
měsíčně a změna stanov v souvislosti s usnášení-schopností 
valné hromady. Valná hromada také schválila na další dvou-
leté období WIFI radu sdružení. Wifi rada byla schválena ve
stejném složení v jakém pracovala doposud.

Bylo projednáno hospodaření sdružení v návaznosti na ma-
jetek a výhledové výdaje. Zajímavá byla prezentace pomocí 

Informace 
ze Sdružení WIFI

videoprojektoru. Členové mohli nahlédnout do serveru, který 
celou naši wifi síť řídí. Též členové shlédli kvalitní prezentaci
našeho pokladníka p. Doubka, který názorně předvedl přehled 
plateb. Též byl členům názorně ukázán vzdálený přístup na 
síťový externí disk, kde jsou uložené zajímavé materiály a 
všichni členové sdružení k nim mají přístup. Jedná se zejmé-
na o historické i současné fotografie a videonahrávky, různé
free prográmky a další soubory. Každý z členů má k tomuto 
externímu disku administrátorská práva a vzhledem k tomu je 
nutné soubory z disku pouze kopírovat a ne přesouvat nebo 
mazat. Dále upozorním na stále trvající možnost registrační-
ho e-mailu na webových stránkách městyse. Tento informační 
mail již využívá  více než 80 uživatelů. Jedná se o službu čistě 
jednostrannou, nenáročnou a téměř anonymní. Vložením va-
šeho e-mailu do příslušného registračního pole (nachází se na 
webu: htttp://www.lounovicepodblanikem.cz ve spodní části 
stránky) získáte možnost  obdržet do vaší schránky informační 
mail. Tento informační mail vás vyrozumí o tom, že na webu 
městyse byla vyvěšena nová informace v sekci Novinky nebo 
Úřední deska. Vzhledem k tomu, budete včas informováni o 
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důležitých akcích, dokumentech nebo jiných činnostech sou-
visejících s chodem městyse.

Jako poslední bod se zmíním o free hotspotu, které naše 
sdružení zřídilo na území městyse Louňovice pod Blaníkem.  
Klientům, kteří se nalogují do naší sítě a nejsou členy  se ob-
jeví vstupní obrazovka hotspotu naší sítě. Klient musí zadat 
uživatelské jméno (wifi) a heslo (lounovice). Následně má
klient po dobu 15 min. zdarma přístup na internet. Rychlost 
je nastavena na nízkých 64/64kb. Toto rozhraní bude posta-
čovat turistům a náhodným návštěvníkům našeho městy-
se k vyřízení běžné pošty a dalších obdobných záležitostí.  
Hotspot bude monitorován a případné zneužívání dle MAC 
adresy bude korigováno.      Mgr. Pavel Tulej, předseda sdružení

NAŠE ŠKOLA V LOUŇOVICÍCH
První rok, který o vzniku školy známe, je rok 1631.
Na fotce vyfocené před 80 lety, byla většina dětí bosa. V zimě 

měly děti obalená chodidla starými hadry a na hadrech měly dře-
váky, toto byla jejich zimní obuv. Psaly brky z husy nebo pery, 
která dělají kaňky. Dříve měly děti vlastní školní zahrádku. (rok 
1956). Jeden kluk prý vykopal místo plevelu petržel. Zůstal jim 
tam plevel. To vyprávěla paní Holá.

Děti měly oblečení do školy i na doma, školní musely nosit 
pouze ve školních budovách.

Ředitel školy měl psát kroniku a každou stránku očíslovat. Do 
školní kroniky se nesmělo nic vlepovat. 

Změnila se ředitelna, družina, šatna. Dříve byl na hale auto-
mat na pití. Do školy chodilo čím dál tím méně dětí. Nyní je tu 5. 
ročníků v jedné třídě.

Vojta Jonák (4. r.), Jiří Papež (3. r.), Ondra Pikal (3.r.), Míša 
Janeček (1. r.)

Naše škola
V roce 2007 se vymalovala školní jídelna. Dole u jídelny byla 

stará místnost, která se mi nelíbila. Nyní je tam hezká vymalovaná 
místnost. Ve třídě pracujeme s počítačem. Pak se o nás dozvědí i 
jiní lidé.

Od doby co jsem přijela, se mi líbí jak se změnila třída. Letos 
se opravuje střecha tělocvičny.                Joška Hrabáková (5. r.)

Škola
Za tu dobu, co chodím do školy se změnilo hodně věcí. 

Líbí se mi, že děláme různé akce. Tady ve škole se mi líbí 
centra. V nich jsme třeba dělali leporelo o historii školy. Také 
se mi líbí, že nemáme tenhle rok odpoledky. Líbí se mi, že se 
vybílila jídelna, kuchyň, chodby a kanceláře a přestavěla se 
třída. Líbí se mi, že ostatní lidé se mohou podívat na naše prá-
ce a fotky na Internetu - http://lounovicepodblanikem.cz/urad-
-skola.php. Líbí se mi, že můžeme přestavovat školní třídy i 
družinu. Chodím sem moc ráda a líbí se mi tady. Jsou tu hodné 
paní učitelky.                                         Hanka Vosátková (4. r.)

Škola
Před lety chodily děti do školy naboso, protože byly boty 

drahé. Chodilo jsem spoustu žáků. Ve škole se psalo inkous-
tem a brkem z husy. Například v roce 1956 byla u školy dru-
žinová zahrádka. Děti tam při družině pěstovaly zeleninu. Ke 
škole nebyla připojená ani školka. V Měsíčním údolí shořela 
strážní věž. V roce 2005 se zavíral II. stupeň. 

V roce 1992 se naposledy trochu opravovala střecha tělo-
cvičny. Od té doby do tělocvičny zase hodně zatékalo. Tělo-
cvična se začala opravovat až letos v září. Projekt na opravu 
tělocvičny napsala škola a dostaly jsme 200 000 Kč od Stře-
dočeského kraje. Zbytek na opravu dal Městys Louňovice pod 
Blaníkem.

Jan Bendl (3.r.), Bára Jonáková (2.r.), Anna Měřínská (1.r.), 
Nikola Janečková (1.r.)

Návštěva pí. Dittrichové a pí. Holé ve škole. Povídání s žáky na 
téma Historie naší školy.

Práce s leporelem Toulky minulostí, které vzniklo při 
dvoutýdenním školním projektu Historie naší školy.
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Svázání leporela Toulky minulostí - práce v ŠD - dvoutýdenní 
školní projekt Historie naší školy.

Výroba leporela Toulky minulostí - práce v centru Ateliér - 
dvoutýdenní školní projekt Historie naší školy.

Veřejné čtení v sálu J.D. Zelenky na téma Historie naší školy.

Výročí, která nás čekají 
v roce 2009

Vstupujeme do posledního čtvrtletí letošního roku. Dovol-
te mi vážení spoluobčané, abych vás seznámila s výročími, 
která nás čekají v příštím roce, v roce 2009.

Tak především to je výročí vzniku našich Louňovic pod 
Blaníkem. Od jejich založení uplyne 860 let (1149-2009)

Dále to bude 330 let, co se v Louňovicích pod Blaníkem 
narodil nejslavnější  rodák, největší barokní hudby skladatel, 
Jan Dismas Zelenka.

Jeho otec, kantor louňovický, Jiří Zelenka je pochován 
v kryptě našeho kostela.

Rovněž před 330 lety byl na zdejší farnosti ustanoven 1. 
farář, Jan Ignác Komenský, synovec Jana Amose Komenské-
ho, učitele národů. Tento kněz je rovněž pochován v kryptě 
louňovského kostela.

Chtěla bych vás v našich novinách postupně seznámit s ně-
kterými zajímavosti ze života J.D. Zelenky a J. K. Komen-
ského, ale také o zajímavostech okolo založení Louňovic pod 
Blaníkem.

Pocta Janu Dismasu Zelenkovi
Psal se 16. říjen 1679, kdy se kantorovi v Louňovicích p. 

Blan., Jiřímu Zelenkovi, narodil syn. Dali mu jméno Jan Lu-
káš, ale později se začal psát Jan Dismas. Křtil ho první farář 
louňovské fary Jan Ignác Komenský.

Jak ani jinak být 
nemohlo, kantorské-
mu synkovi se dostalo 
od dětství hudebního 
vzdělání. Později byl 
poslán do jezuitské 
koleje v Praze. Pak o 
něm nějaký čas neví-
me, až teprve v roce 
1709 pochází zpráva, 
že Zelenka je zaměst-
nán ve službách hra-
běte Hartiga.

O rok později jej 
nalézáme u kontraba-
su ve dvorní kapele 
saského kurfiřta Fri-
edricha Augusta I. 
v Drážďaněch. Zde Jan Dismas Zelenka začíná skládat. Kurfiřt
si povšiml jeho skladeb, získal si jeho uznání a proto jej posílá 
na studie do Vídně a Itálie. Odtud se Zelenka vrací už jako 
uznávaný mistr.

Jeho díla se však smějí hrát jen u dvora v Drážďanech a 
mistr si nesměl pořídit ani opis originálu. Skladby ihned po 
provedení jsou uloženy do královského archivu.
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Zelenkova proslulost roste. Obdivuje se mu Bach, Händel i 
Teleman, ale ani jim nejsou Zelenkovy skladby přístupné. Král 
to nedovoluje ani po Zelenkově smrti.

J. D. Zelenka zemřel 23. prosince 1745 a na Štědrý den byl po-
hřben na Friedrichově předměstí v Drážďanech. Dožil se 66 let.

Teprve 85 let po skladatelově smrti vydal saský archiv ně-
která díla J. D. Zelenky.

V roce 1863 Bedřich Smetana opsal alespoň něco ze Ze-
lenkovy pozůstalosti a tak téhož roku slyšela česká Praha první 
Zelenkův koncert.

Svou hudbou se skladatel vrátil už častokrát i do své rodné 
obce, do Louňovic pod Blaníkem. 

Velkou zásluhu na tom měl bývalý pan farář a vikář Václav 
Oktabec, velký obdivovatel a propagátor J. D. Zelenky.

Byl organizátorem prvních koncertů, umístění pamětní 
desky v kostele a postavení pomníku J. D. Zelenkovi u fary a 
bývalé školy.

První koncerty uvedlo v Louňovicích p. Blan. vlašimské  
„Trio J. D. Zelenky“, které vedl pan učitel Jiří Volek a s ním 
hráli pan Vlach a pan Lídl.

Nyní zde již několik let účinkují pražští umělci.
Na počest našeho rodáka koná se každoročně „Podblanic-

ký hudební podzim“.
Letos byl zahájen 24. ročník tohoto hudebního festivalu.
28. listopadu se koná koncert v Louňovicích pod Blaníkem. 

V 18 hodin bude pietní akt u pomníku J.D. Zelenky a v 19 ho-
din v hudebním sále v zámku koncert na počest J. D. Zelenky.

Přijďte svou přítomností a poslechem uctít velikána české 
barokní hudby a rodáka z Louňovic. Vrací se k nám!

Hana Dittrichová Pamětní deska v místním kostele. Foto: archiv autorky článku.

Řeka Blanice v CHKO Blaník
Řeka Blanice začíná své putování u pramene na svahu vrchu Batkovy (724 m.n.m.) v přírodním parku Polánka a po 62,5 km 

se vlévá do Sázavy na soutoku u Soběšína. Tok řeky je zpočátku až bystřinný, pak protéká údolím blanické brázdy.
Přírodní řeka
Na území CHKO Blaník vstupuje Blanice u Smršťova. Do Louňovic teče širokým údolím v klikatých meandrech. Řeka je 

lemována vegetací vrbových křovin, která nám pro svou bujnost může připadat „neučesaná“. Vrby, chrastice, kopřivy, bršlice a 
další rostliny využívají na živiny bohaté říční náplavy, které řeka každoročními rozlivy přináší. Řeku lemují nivní louky, využí-
vané také jako pastviny. V nivě Blanice nalezneme také mělké okrouhlé nebo protáhlé tůně – pozůstatky starých říčních ramen. 
Tůně jsou významné pro život obojživelníků a hmyzu, proto Správa CHKO Blaník tůně v nivě Blanice postupně obnovuje.

Pod Louňovicemi se dostává řeka do kontaktu se skalními masivy a její údolí dostává místy až charakter kaňonu. Na skalních 
ostrozích rostou borovice a teplomilná květena, údolí láká k romantickým procházkám. Na prudších svazích kolem řeky rostou 
dubohabřiny s pestrou skladbou jarních květů. Blanice opouští území CHKO Blaník v Ostrově.

Přímo v toku řeky můžeme najít vlající rostliny lakušníku vzplývavého, z ryb můžeme zahlédnout ponejvíce plotici obecnou, 
jelce tlouště, hrouzka obecného nebo okouna říčního. K vzácným obyvatelům Blanice patří mník jednovousý a mihule potoční. 
Na dně řeky žije početné společenstvo hmyzu (larvy vážek, brouků) a měkkýšů (škeble říční, velevrub tupý). Bohaté oživení řadí 
řeku Blanici k nejcennějším přírodním prvkům CHKO Blaník.

Řeka a lidé
Řeka Blanice byla s životem lidí spjata odjakživa. Od Smršťova známe pozůstatky po keltském rýžování zlata (zlatinky 

můžeme v Blanici najít i dnes). Síla říčního proudu byla využívána v mlýnech na Smršťově a v Podlouňovickém mlýně. Dnes je 
voda z Blanice využívána spíše ke koupání na koupalištích ve Smršťově a v Louňovicích. Pro snazší využití okolních pozemků 
byl tok řeky u sídel upraven (u Smršťova, v Louňovicích a v Ostrově), nicméně řeka si zachovala svůj charakter. Nezastavěná, 
široká niva řeky je výhodou při povodních, kdy se řeka může neškodně rozlít na okolní louky.
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Natura 2000
V souvislosti s tvorbou evropské soustavy chráněných území Natura 2000 byl úsek řeky Blanice od Mladé Vožice do Vlašimi 

navržen k zařazení jako evropsky významná lokalita. V tomto úseku se na Blanici vyskytují evropsky významné druhy živočichů 
- vydra říční a velevrub tupý. Evropsky významná lokalita je závazkem zejména pro správce toku – Povodí Vltavy s.p. i pro 
Správu CHKO Blaník, aby byly významné přírodní hodnoty zachovány do budoucna.                           Ing. Mgr. Martin Klaudys

Blanice u Zájezku Meandry Blanice nad Louňovicemi

Tůně v nivě Blanice Velevrub tupý
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Zásahy proti křídlatce v Louňovicích
V srpnu byl proveden zásah proti křídlatce rostoucí v Lou-

ňovicích pod školou. Na ploše 300 m2 roste velká kolonie této 
exotické rostliny. Protože šíření křídlatky může ohrozit pří-
rodní společenstva rostlin u řeky Blanice, přistoupila Správa 
CHKO Blaník k zásahu proti této kolonii rostliny. Zásah pro-
vedli členové Českého svazu ochránců přírody Vlašim, kteří 
provedli postřik rostlin přípravkem RoundUp. Po odumření 
rostlin bude zbylá biomasa odstraněna.

Křídlatka
Křídlatky jsou vytrvalé dvoudomé byliny s  rozvětvenými 

a silnými oddenky. Lodyhy jsou statné, duté, vysoké až 3 m. 
Z křídlatek jsou u nás zastoupeny křídlatka sachalinská a kříd-
latka japonská, vyskytuje se i kříženec Reynoutria x bohemica. 
Křídlatka pochází z Asie, původně byla pěstována jako okras-
ná rostlina v zahradách. Často zplaňuje a má velkou schopnost 
nekontrolovaně se šířit. V současné době patří mezi proble-
matické invazní plevelné druhy v Evropě. Roste na rumištích, 
v křovinách, často podle vod.             Ing. Mgr. Martin Klaudys

Kolonie křídlatky Křídlatka sachalinská

Louňovice a blízké okolí na starých pohlednicích
V minulém vydání Zpravodaje jsme si představili místní kostel. Proti němu stojí další dominanta Louňovic – zámek. Podoba 

zámku se na rozdíl od kostela postupem let výrazně změnila.
První tři pohlednice byly vydané v letech 1905-1915. Na 

prvních dvou kolorovaných pohlednicích je zámek téměř celý 
porostlý zelení, na třetí je porostlý již jen z části. 

Druhá kolorovaná pohlednice s několika výřezy zobrazuje 
kromě zámku a vily Blaník též starou rozhlednu, která se v roce 
1936 zřítila. Pohlednice byla poslaná z Vlašimi do Prahy  roku 
1909. Byla vydaná též v podobě bez kolorování a to opět nákla-
dem  M.Poppera z Louňovic.

Třetí třízáběrová pohlednice prošla poštou roku 1918. Po-
hlednice je zvláštní tím, že zobrazuje v prvním výřezu Lhotu, 
která se na pohlednice Louňovic dostala jen výjimečně. Po-
hlednice byla vydaná již nákladem  H.Poppera z Louňovic.
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Další již fotografické pohlednice zachycují podobu zámku
ve dvacátých a  třicátých letech minulého století.

Na poslední pohlednici je podoba zámku v současnosti.   
Václav Nerad, nerava@seznam.cz
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POZVÁNKA 
NA PIETNÍ AKT

LOUŇOVICE p. BLANÍKEM 
pátek 28. listopadu v 18 hod. 

Pietní akt u pomníku J. D. Zelenky  
Zámek - pátek 28. listopadu v 19 hod. 

PRAŽŠTÍ INSTRUMENTÁLNÍ SÓLISTÉ 
sólisté: Štěpánka Heřmánková - soprán 
Miroslav Laštovka - trubka 

Jan Dismas ZELENKA    1679 - 1745
Hipocondria (Sinfonia pro smyčce) 
ZWV 181     Grave, Allegro, Adagio

Program:

Bohuslav Matěj ČERNOHORSKÝ 
1684 - 1742
Regina Coeli     Allegro moderato
Johann Michael HAYDN  1737 - 1806
Sinfonia in A    Allegro molto
Jiří Ignác LINEK              1725 - 1791
Koncertantní Sinfonie in C  
Allegro, Largo, Presto
--- přestávka --- 
Jan Dismas ZELENKA    1679 - 1745
Capriccio IV pro 2 hoboje, trubku a 
smyčce         Allegro assai ZWV 185

Georg Friedrich HÄNDEL 1685 - 1759
Concerto grosso op. 6, č. 1, G dur 
Largo, Allegro, Larghetto, Largo, Allegro
Johann Sebastian BACH  1685 - 1750
Kantáta: „Jauchzet Gott in allen 
Landen“ BWV 51 
Jauchzet Gott in allen Landen 
Wir beten zu dem Tempel an  
Höchster, mache deine Góte 
Sei Lob und Preis mit Ehren 
Alleluja

Pan Milan Houdek při opravě sochy naleze-
né při rekonstrukci kapličky před zámkem.

Rodáci se vracejí do Louňovic
Letos 11. srpna navštívila Louňovice vzácná návštěva – paní Jiřina Polá-

ková rozená Rosmarinová, 81letá prapravnučka dlouholetého direktora arci-
biskupského louňovického panství a věnovala našemu městečku na ÚM paní 
starostce ing. Růženě Kučerové obraz „Kytice květin“. Ten po pět generací 
postupně dědili a po léta pýchou opatrovali.

Obraz vytvořil Alois Rosmarin zvláštní technikou tak, že květy nejdříve 
namaloval na papír vystřihl, nalepil na plátno a doplnil suchými ozdobnými 
trávami.

Tento květinový motiv mu sloužil jako ručně malovaný dekor pro předlo-
hu na porcelánový jídelní a čajový servis pro 12 osob.

Dle vyprávění paní Polákové měl tento servis při stěhování na žebřino-
vém voze smůlu, upadlo kolo a téměř vše se rozbilo a ze servisu zbylo jen 
torzo. V originále se zachovalo pouze 12 desertních  talířků a 2 velké vázy 
– ovšem bez ucha.

Paní Poláková darovala ještě druhý obraz. Portrét, též olejomalba, daro-
vala svému příbuznému. Autorem je také Alois Rosmarin.

Předala i další písemnosti, foto včetně rodokmenu rodu Rosmarinů.
A tak se do Louňovic vracejí alespoň ukázky jeho malířské záliby, kde 

před více než 165 lety žil s rodinou a spravoval arcibiskupské panství.
Možná, že někomu ani není známo, že na direktora Aloise Rosmarina 

máme v Louňovicích dosud trvalou památku – a to kamenný pomníček ve 
stráni proti čp. 111 v Rosmarinské – dnes Vlašimské ulici, který ještě za jeho 
života postavila obec.

Byl odhalen právě v den jeho svátku 21. srpna v r. 1843 za přítomnosti 
jeho samotného, pražského arcibiskupa, úředníků, zástupců obce a občanů. 
Zde starosta jménem všech poděkoval A. Rosmarinovi za dlouholeté zásluhy 
při zvelebování Louňovic a jeho neúnavné péči jak oznamuje vytesaný text 
na desce pomníku:

„Pro památku
na direktora

Aloisa Rosmarina
napomahatele všeho

dobrého a vůbec
prospěšného“,

na paměť jeho zásluh
pozdním ještě potomkům

ohlašovati mají.

Dnes již je písmo nečitelné, smyté časem a deštěm…..
O zásluhách direktora A. Rosmarina psal Norbert Vlasák, louňovický ro-

dák – kronikář městečka Louňovic, autor knížky Blaník a Louňovice pod 
Blaníkem. Zápisky předal svému nástupci Janu Dražďákovi pro obecní kro-
niku.

A  jaké to byly zásluhy, se dozvíte v příštím pokračování.

ALOIS ROSMARIN
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Co je v Louňovicích 
a přilehlých obcích nového? 

A jak pracovali zaměstnanci pod vedením 
místostarosty? Posuďte sami. 

Nově vybudovaný taras a přístupové schody ke kapličce v Býko-
vicích. Za povšimnutí stojí, že schody jsou vyosené a přesto jsou 
schodnice z jednoho kusu kamene. 

Opět nový taras, ale tentokráte s ozdobnými sloupky před budovou 
Úřadu městyse v Louňovicích.

Opravená kaplička před zámkem.

Oprava prújezdu zámku s instalací nového svítidla ve spolupráci s 
TJ Sokol.

Opravené a vybílené veřejné toalety. 
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Opravené výtluky na mostě k Libouni.
Tato fotografie do této rubriky patří jen z poloviny. Opravu mostu
zcela zdarma provedl Jiří Pospíšil ze Zvěstova, za což mu patří veli-
ký dík.                                                           Text a foto: Jiří Herkloc

Nové vývěsní skříňky v sobě ukrývají teleskopický tlumič, který zleh-
ka zvedne dvířka.  

Bylo sobotní ráno a asi dvě desítky nadšenců se sešlo u přírodního koupaliště v Louňovicích. Z oblohy se na nás nesmálo 
sluníčko, ale naopak padaly kapky a před námi bylo velké rozhodnutí, zda Neckyádu vůbec pořádat, a nebo ji zrušit. Nako-
nec jsme se rozhodli, že půjdeme i proti počasí a plánovanou akci uskutečníme. Jak se později ukázalo, dobře jsme udělali.  
Celé dopoledne probíhaly přípravy – bylo nutné pečlivě ukotvit lávku přes vodu, nachystat dráhu na soutěž v neckách, připravit 
stánky s občerstvením, hry pro děti, rybářský koutek apod.

Ve 13 hod to celé vypuklo, ke koupališti začaly proudit desítky lidí v očekávání, co přinese první ročník Neckyády v Louňovi-
cích, obnovený po cca 25-ti letech. V tu dobu již bylo všechno připraveno, a tak si příchozí děti mohly vyzkoušet svoji šikovnost s ry-
bářským prutem, zakopat si na branku, přeplavat kou-
paliště v neckách, a nebo využít dalších dětských her.  
Ti starší se začali hlásit do hlavních soutěží sobotního 
odpoledne - 1. přejezd lávky dvojic, kdy jeden z dvo-
jice vezl druhého v kolečku, 2. přejezd lávky na kole 
a třetí soutěží byla Neckyáda, tedy závod v neckách 
určený také pro dvojice. Tato soutěž byla ještě rozdě-
lena na dvě skupiny - děti a dospělí.

Už první dvojice na kolečku všem přítomným uká-
zaly, že celé odpoledne bude plné legrace. Každý pro 
soutěž zvolil jinou taktiku, a tak nebyla nouze o roz-
vážné přešlapování na lávce, ale ani o rychlostní poku-
sy, které velmi bavili všechny přítomné. V této disci-
plíně nakonec nejdál dojela dvojice Soukup - Soukup 
ml., na druhém místě byla dvojice Písecký - Písecký 
ml. a třetí místo obsadili bratři Němečkové (Fanda 
a Sláva). Této disciplíny se zúčastnilo 17 dvojic. 
Soutěž v přejezdu na kole, kde každý soutěžil sám za 
sebe, navazovala na kolečko a měla ještě početnější 
obsazení (23 jednotlivců). Přejet celé koupaliště se ovšem nikomu nepovedlo. Opět bylo ale na co koukat, ať už to byla jedna z 
nejdelších jízd v podání Lenky Tiché jako zástupkyně dívek nebo sjezd po schodech hned na začátku v podání Venci Borkovce. 

Písecký & Písecký v akci.

neckyáda i. ročník na přírodním koupališti 
v louňovicích pod blaníkem
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Vítězem se stal nakonec Tomáš Houdek. O druhé místo se jel rozjezd, ve kterém nejdále dojel Víťa Bartoš, třetí místo vybojoval 
Fanda Tichý a bramborová medaile bohužel zbyla na Lenku Tichou.

Vrcholem byla Neckyáda. Nejprve se jela dětská kategorie, do které se přihlásilo 7 dětských dvojic. Úkolem bylo dojet na 
druhou stranu koupaliště v co nejlepším čase. Na prvním místě se nakonec umístili Petr a Katka, kteří přepádlovali koupaliště za 
bezkonkurenčních 35 s. O druhém místě opět musel rozhodnout rozjezd, ve kterém zvítězily a na druhém místě skončily Karo-
lína a Lin. Na třetím místě se umístily Kristýna a Adéla.

Do dospělé neckyády se přihlásilo 18 dvojic. Soutěžilo se ve dvojicích na čas. Ze všech časů se vybralo 8 nejlepších a pokra-
čovalo se systémem play-off, tedy nejlepší čas s osmým, druhý se sedmým atd. Dále postupovaly již jen vítězné dvojice v těchto 
rozstřelech. Nakonec nám zbyly jen 4 posádky, ze kterých vítězové postoupili do finále a utkali se o první místo. Na třetím místě
společně skončily posádky složené z bratrů Němečkových (Fanda a Sláva) a Lenka Tichá a Monika Kahounová. Na druhém 
místě se nakonec umístili Fanda Tichý a Míra Sova a na nejvyšší stupínek v Neckyádě vystoupali Venca Fejtek a Martin Vávra.

Za pořadatele 1. ročníku Neckyády, bychom chtěli všem divákům i soutěžícím poděkovat za účast na sobotní akci. Doufáme, 
že jste si všichni celé odpoledne užili, i přes nemalou nepřízeň počasí v závěru soutěže.   Ing. Monika Kahounová a Pavel Plaštiak

Míra pokouší štěstí. Nasazení obdivuhodné. Na vítězství to bohužel nevypadá.

Velký zájem byl o hod rybářským prutem na cíl. Manželé Kahou-
novi při instruktáži mladých rybářů.

Děti malují obrázek spojený s vodním prostředím. Paní Vondrová 
připravena vždy ochotně dětem poradit.
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NECKYÁDA OČIMA DĚTÍ
V sobotu 12.7. se na místním koupališti uskutečnila Nec-

kyáda. Mohli jsme se zúčastnit spousty her. U Rybářů jsme se 
zúčastnili malování a házení olůvkem na cíl, měli jsme nakres-
lit vodní živočichy, moc nás to bavilo. U Shluku  aktivních žen 
jsme si zasoutěžili ve dvou soutěžích. Jedna z nich byla trefit se
hřebíkem do lahve a ta druhá byla trefit se míčem do brány.

Dospělácké soutěže byly srandovní. Dívali jsme se jak pře-
jíždějí na kole koupaliště. Pár účastníků to přejelo. Nejlepší 
soutěž byly závody v neckách, ty byly super. 

Bylo trošku nevydařené počasí, ale Neckyáda se moc po-
vedla, moc se nám to líbilo.

Adéla Polívková 11 let, Kristýna Herklocová 10 let    

Chvíle napětí před startem.

Při střelbě na bránu musela být pani Vosátková stále ve střehu. 
Fota z neckyády: Zdeňka Herklocová.

Dětský den
Jako každoročně proběhl na sokolské zahradě dětský den. 

Počasí se vydařilo a tak dětem nic nebránilo si pořádně zasou-
těžit a dosytosti si zařádit. 

Monika Kahounová duše a hlavní tahoun podobných akcí u cen 
za soutěže.

Ještě jeden míček a jde se k Monice pro výhru.

Fotosoutěž 
První ročník fotosoutěže je již definitivně za námi. „Kra-

jinou pod Blaníkem“ se při svém prvním startu prošlo něco 
málo přes 70 amatérských fotografů, kteří na 149 snímcích za-
chytili podblanicko ze všech možných úhlů pohledu. Uzávěrka 
fotosoutěže byla na konci prázdnin a od té doby určitě každý 
netrpělivě čekal na její vyhlášení. Odborná porota ve složení: 
Jan Pokorný (moderátor Radiožurnálu), Michal Kupsa (tech. 
redaktor magazínu FotoAparát) a Pavel Míka (amatérský fo-
tograf), své favority ohodnotili již v týdnu před Slavnostmi a 
bedlivě je tajili až do poslední chvíle. 

V rámci programu Slavností pak byla připravena výstava 
všech soutěžních fotografií, na které měl možnost stát se po-
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rotcem každý, kdo se přišel podívat. Podle komentářů a povzdechů hlasujících návštěvníků nebylo vybírání pravděpodobně 
vůbec lehké. Kdo neměl svého favorita vybraného již během prezentace na webových stránkách městyse, se před stojany pěkně 
zapotil.

 V rámci fotosoutěže byla také připravena výstava dobových fotografií a pohlednic  podblanicka. Ta přilákala další desítky zá-
jemců o zdejší kraj a historii. Bylo více než zajímavé zaposlouchat se do vzpomínek pamětníků, kteří se skláněli nad fotografiemi
a vzpomínali na své mládí a dětství.  Jejich úsměvným protipólem pak byly komentáře té mladší generace typu „Hele von tam 
fakt byl rybník?“ apod. Také děti z místní ZŠ přispěly svou trochou do mlýna. Od začátku školního roku pracovaly na projektu 
historie školy, jehož výsledkem, leporelem fotografií, obohatily výstavu.  A aby fotografií na jejich výstavě nebylo příliš málo,
běžely během celé akce ještě dvě projekce. Jedna na plátně, kde se střídaly další historické fotografie a druhá na LCD monitoru,
kde běžela projekce fotografií různých živočichů, rostlin a krajin z archivu správy CHKO Blaník a p. Rozkošného.  U všech
návštěvníků vzbudil velký zájem také binokulární mikroskop, který zde předváděl jeden ze sponzorů, fa. Nikon. A jako třešnička 
na dortu byla součástí toho všeho také prodejní výstava obrazů místního malíře pana Milana Houdka. 

Hlasování laické poroty bylo ukončeno v 17.00 hod. a po přepočítání lístků se konečně mohlo přistoupit k vyhlášení vítězů. 
Tento úkol byl svěřen předsedovi odborné poroty p. J. Pokornému. Po slosování vstupenek Svatováclavských slavností se koneč-
ně všichni netrpěliví příznivci fotografie a podblanického kraje dočkali….A jak to vlastně dopadlo?....

Odborná porota: 
Do 15 let
1. místo: Klára Neradová
2. místo: Hana Klaudysová
3. místo: Miroslav Kratochvíl                              
Nad 15 let
1. místo: Václav Šváb
2. místo: Hana Růžičková
3. místo: Dana Ditrichová
Laická porota:
Do 15 let
1. místo: Klára Neradová              
2. místo: Kristýna Herklocová                              
3. místo: Hana Klaudysová                                   
Nad 15 let
1. místo: Jan Vrtiška
2. místo: Božena Kopecká
3. místo: Jakub Šubín
Více na: http://www.lounovicepodblanikem.cz/novinky.php
Jménem realizačního týmu fotosoutěže, bych chtěla ještě jednou poděkovat všem, kteří nám poskytli prostory nebo materiály 

na výstavu a kteří se podíleli, nebo nám pomáhali s realizací tohoto projektu. Dále patří poděkování také všem sponzorům a 
odborné porotě. 

Výtěžek z dobrovolného vstupného, který činil 3.664,-Kč., bude věnován pro potřeby dětí z místní základní a mateřské školy.                                                                                              
                                                      � Jana Burdová

Foto: Jiří Herkloc

MUZEUM VČELAŘSTVÍ
Kdo si prohlédl výstavu fotografií, jistě též zamířil do

prostor muzea včelařství prohlédnout si exponáty a sezná-
mit se s bohatou historií včelařství. A je skutečně na co 
koukat. Hned u vchodu stojí dva figurální úly pocházející
z 18. století. Jsou tu i úly mladší, různě zdobené a spousta 
pomůcek, které k této činnosti patří.

Nejvíce ovšem návštěvníky zaujme otevřené včelstvo 
(za sklem), kde můžete sledovat samotné včely i s jejich 
královnou, která je označena nepatrným číslem.

Možná, že toto muzeum není tolik v povědomí místních 
občanů, hlavně těch mladších. A to je veliká škoda, protože 
pochlubit se takovým muzeem může jen málokterá obec. 

Jiří Herkloc
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Naše druhá pohárová soutěž se konala ve Chmelné, kde jsme 
minulý rok vyhráli a také se sem rádi vracíme, jelikož právě tady 
jsme dříve hodně okoukávali, jak se vlastně s těma hadicema běhá 
a zde nás Tomáš Martínek zasvěcoval do tajů požárního sportu. 
Počasí nám celkem přálo, dráha pěkně připravená, krásné po-
háry, takže nezbývalo nic jiného než podat kvalitní výsledek a 
udělat si radost. Soutěž 
probíhala na dvě kola 
a počítal se lepší čas z 
požárního útoku. Druž-
stva žen byla promíchá-
na s družstvy mužů jen 
délku trati měly zkrá-
cenou o dvacet metrů. 
Dívčí družstvo mělo 
startovní číslo 2. hned 
za domácími borci ze Chmelné. Holkám se pokus příliš ne-
vydařil a jejich čas se nezapočítával, snad ve druhém poku-
su. Kluci startovali až osmí, ale i tak předvedli krásný požární 
útok s výsledným časem 18,66 sekund. Byl to v pořadí třetí čas 
pod 19 sekund na široké hadice, který kdy dali. Druhé pokusy 
odstartovaly dříve naše ženy. Jejich fantastický útok, který se 
jim nesmírně vydařil, měl hodnotu 20,37 sekund což je jejich 
rekord. Klukům se nepodařilo vylepšit výsledek z prvního 
kola, ale i tak čas požárního útoku 19,44 sekund nebyl vůbec 
špatný. Nikdo na této soutěži nepředvedl kvalitnější výsledek 
a tak se naše obě družstva umístila na prvních místech. Vyhráli 
jsme krásné poháry a putovní pohár, který zdobí čas našeho 
vítězného požárního útoku. 

Ženy: Vostřáková Věra, Jelínková Monika, Kučerová Ive-
ta, Vostřáková Lenka, Tichá Lenka, Adamovská Klára, Kahou-
nová Lucka

Muži: Kirchner Petr, Maršíček Fanda, Šimánek Ondra, 
Vágner Honza, Tichý Fanda, Fejtek Venca, Hořejší Jarda.

Text a foto: Lenka Vostřáková, Petr Kirchner

Hasiči ve Chmelné

V sobotu 30.8. 2008 se v Louňovicích  konal VI. ročník 
soutěže v požárním útoku „ O pohár blanického rytíře“. Počasí 
nám přálo, takže jsme si mohli celý den vychutnávat sluníčko, 
jen účast nebyla taková, jakou bychom si přáli. Dostavilo se 
celkem 7 týmů. V ženské kategorii jsme závodily pouze my 
„louňovačky,“ a tak nás tentokrát ani nepostihla předstartovní 
nervozita. V prvním útoku na nástřikové terče jsme dosáhly 
času 33,13s. Protože nebylo soupeřek, které by nás mohly 
předstihnout, druhý pokus jsme si  zpestřily a na startovní čáře 
si pomocí losu proházely pozice. V takto nenacvičeném slože-
ní se nám podařilo nádrže naplnit za 74,53s. 

Po „početné“ ženské kategorii nastoupili muži. Nejlep-
ší tři místa po prvních útocích vypadala takto: Louňovice 
A  (24,81s), Radošovice (26,44 s) a Louňovice B (26,79 s). 
V druhých pokusech však louňovické B nasadilo laťku hodně 
vysoko, když zlepšilo svůj čas na 22.69 s! Odezvou na to byl 
nástřik týmu A za 21.22 s…

Nakonec se již tradičně konala soutěž o nejrychlejší sání. 
Kategorie byly sloučeny, ale my holky jsme se nenechaly za-
hanbit a s časem 11.41s jsme skončily na 4. místě. Zlatou po-
zici obsadil tým Louňovice A.

sestava ženy: Věra Vostřáková, Monika Jelínková, Iveta 
Kučerová, Lenka Vostřáková, Lenka Tichá, Lucie Kahounová, 
Klára Adamovská

sestava muži A: Petr Kirchner, František Maršíček, Ond-
řej Šimánek, Tomáš Pospíšil, František Tichý, Václav Fejtek, 
Jaroslav Hořejší

sestava muži B: Tomáš Remiš, Lukáš Jelínek, Jiří Veselý, 
Jan Vágner, Milan Bébr, Vít Bartoš, Ondřej Houdek

Věra Vostřáková

VI. ROČNÍK SOUTĚŽE 
„O POHÁR BLANICKÉHO RYTÍŘE“

První kolo nultého ročníku
Benešovské ligy v požárním útoku - Načeradec 

V sobotu 9.8. 2008 se konalo první z celkových čtyř kol 
nultého ročníku Benešovské ligy v požárním útoku, kterého se 
zúčastnila tři místní družstva – družstvo žen, družstvo mužů 
„A“ a po malé odmlce i družstvo mužů „B“. Všichni byli plni 
očekávání, jak bude celá liga probíhat, jelikož se jednalo o 
první kolo tohoto nového typu soutěží. 

Soutěž se konala na načeradském fotbalovém hřišti, kam 
se sjel nemalý počet soutěžních družstev. Neodradilo je ani 
škaredé počasí, kdy sluníčko téměř nevylezlo zpoza mraků a 
teploty na teploměru zdaleka nedosahovaly 20 0C (cca 16 0C). 
Přesto všechna naše družstva nepříznivé podmínky překonala 
a soutěže se s chutí zúčastnila. 

První kolo přineslo s sebou otazníky, jak samotná soutěž 
bude probíhat. Nejdříve se na startovní čáru postavila družstva 
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mužů, která mezi sebou soutěžila o první body do nultého 
ročníku Benešovské ligy. Celkově se dostavilo 15 družstev. 
Po prvním kole postupovalo 7 nejrychlejších útoků do tzv. 
rozstřelu, kde se bojovalo o nejhodnotnější ceny. Naše „A“ 
nepředvedlo žádný zázrak a v postup mohli pouze doufat. 
Nakonec se z posledního postupového místa přece jen do 
rozstřelu probojovali. Družstvu mužů „B“ se požární útok 
vůbec nevydařil a bohužel skončili s neplatným pokusem na 
posledních pozicích. V rozstřelu mužů se soutěžilo na kratší 
vzdálenost, což přineslo družstvům nemalé problémy. Mezi 
horké favority patřila družstva SDH Žďár a SDH Krámy, jež 
po prvním kole vévodila výsledkové listině. Bohužel právě 
tato družstva svoje pozice nedokázala potvrdit a druhý „zkrá-
cený“ útok nesplnila. V rozstřelovém kole naše družstvo mužů 
bohužel nepředvedlo svoje kvality a celkově v druhé části 
soutěže obsadili pátou pozici. 

Družstvo žen zachraňovalo čest louňovických hasičů a 
do prvního kola nultého ročníku vykročila rovnou po hlavě. 
I přes nemalé problémy se první útok vydařil a holky získaly 
plný počet 20ti bodů za své první místo. Lepší start se nemohl 
povést, za což si odnesly hodnotné ceny, mezi nimiž nechyběla 
uzená vepřová kýta. Do rozstřelu mezi ženskými družstvy 
postupovalo prvních pět umístěných. Toto pravidlo přislíbilo 
účast v rozstřelu všem zúčastněným družstvům, jelikož 
mezi sebou celkově bojovalo právě jen 5 SDH. V rozstřelu 
se obtíže zvětšily a výkon nestačil na zopakování úspěchu z 
prvního kola. Naše hasičky porazila družstva z Načeradce a ze 
Všechlap. Radost byla přesto veliká, dvacet bodů na začátek 
stačilo :).

Ženy: Věra Vostřáková, Monika Jelínková, Iveta Kučerová, 
Lenka Vostřáková, Lenka Tichá, Lucie Kahounová, Tereza 
Berlová (vypůjčená z SDH Bystřice)

Muži „A“: Petr Kirchner, František Maršíček, Ondřej 
Šimánek, Tomáš Pospíšil, František Tichý, Václav Fejtek, 
Jaroslav Hořejší

Muži „B“: Tomáš Remiš, František Maršíček, Jiří Veselý, 
Jan Vágner, Milan Bébr, Ondřej Houdek, Jakub Šubín

Lucie Kahounová

2. kolo Benešovské ligy ve Zdislavicích
Dne 23.8. jsme se zúčastnili závodu ve Zdislavicích na 

místním fotbalovém hřišti. Konalo se zde 2. kolo Benešovské 
ligy. Zasoutěžit si přijelo 16 mužských a 7 ženských týmů. 
Nejdříve se začala běhat ligová soutěž a poté 5 nejlepších 
družstev jak mužů, tak i žen postupovalo do rozstřelu. 
Běhat začali muži – naše „áčko“ startovalo 6. a dosáhlo času 
19, 72 sekund, po kterém se dostalo na chvíli do vedení, ale 
nakonec skončilo na pěkném bronzovém místě s 15 body. 
Dvanácté běželo „béčko“ – krásný výkon 19, 55 sekund jim 
zajistil prvenství a tím i připsání 20 bodů.

Po úpravě terčů začal boj žen. Naše hasičky startovaly 4. 
– zaběhly čas 20, 78 s, který stačil na 1. příčku a zajistil 20 
bodů. Všechny louňovské týmy se dostaly do rozstřelu, kde 

muži i ženy běhali na stejnou vzdálenost. Tento útok se bohužel 
klukům nepovedl a tak „A“ skončilo s neplatným pokusem 
na 5. a „B“ s časem 19, 6 sekund na 4. místě. Děvčatům se 
také tolik nedařilo, ale s výkonem 21, 6 s obsadila 2. příčku. 
Po 2. kole Benešovské ligy je celkově „A“ na 2., „B“ 3. a 
holky 1. místě.

Ženy: Věra Vostřáková, Monika Jelínková, Iveta Kučerová, 
Lenka Vostřáková, Lenka Tichá, Lucie Kahounová, Klára Ad-
amovská

Muži „A“: Petr Kirchner, František Maršíček, Ondřej 
Šimánek, Tomáš Pospíšil, Milan Bébr, Václav Fejtek, Jaroslav 
Hořejší

Muži „B“: Tomáš Remiš, Lukáš Jelínek, Jiří Veselý, Jakub 
Šubín, Milan Bébr, Vít Bartoš, Ondřej Houdek      Lenka Tichá

Naši hasiči 
na mistrovství republiky

O víkendu 19 - 21. září 2008 se uskutečnilo v Přerově Mi-
strovství republiky v požárním sportu.

Naše družstvo se na Mistrovství republiky kvalifikova-
lo vybojovaným druhým místem na krajské soutěži, která se 
konala 21.6. 2008 v Nymburce. Mistrovství republiky se zú-
častnilo 16 nejlepších týmu z České republiky. Každý kraj 
reprezentoval jeden tým. Vzhledem k tomu, že Středočeský 
kraj je rozlohou největší – reprezentovaly tento kraj dva týmy 
– Louňovice pod Blaníkem a Pňovice.

Samotná soutěž měla obdobnou skladbu jako na krajské 
soutěži v Nymburce.  Soutěžilo se: jednotlivci v běhu na 100 
m. překážek, štafeta 4x100 m a královská disciplína - požární 
útok. Již při prvním kole běhu jednotlivců na  100 m překážek 
bylo jasné, že to nebudou mít naši hasiči jednoduché. Časy na 
námi navštěvovaných soutěžích se v dané kategorii pohybují 
průměrně okolo 20 vteřin,  výjimečně okolo 19 vteřin. Ovšem 
na MR byly standardní časy okolo 17 vteřin a nejlepší čas do-
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konce 15.55! Obdobné rozdíly byly i v časech ve štafetách a 
samozřejmě i v požárním útoku. Pro náš tým to byla obrovská 
zkušenost setkat se s velmi kvalitními týmy i jednotlivci. Bě-
hem podvečerních klidových příprav na další soutěžní den se 
podařilo navázat kontakty s ostatními sbory a doufáme, že to 
do budoucna bude přínosem nejen pro náš sbor, ale i městys.  
Náš tým doprovodilo na Mistrovství republiky nemálo fanouš-
ků, kteří se snažili nejen z hlavní tribuny podporovat a fandit 
našemu týmu! Velké poděkování patří našemu nejstaršímu ak-
tivnímu členovi Stanislavu Šnajdrovi, který doprovázel sou-
těžní tým na každém kroku a staral se o jejich sportovní vy-
bavení a připravenost. Dále děkujeme všem sponzorům, kteří 
SDH přispěli nejen finančně a tímto nám umožnili zúčastnit
se Mistrovství republiky v požárním sportu. V celkovém po-
řadí se náš tým umístil na 14. místě.  Toto umístění se může 
některým zdát ne příliš solidní. Ale musím se opětovně zmínit, 
že týmy, se kterými jsme měli tu čest bojovat byly opravdu na 
špičkové úrovni a to nejen technickým vybavením, ale hlavně 
osobní  fyzickou připraveností a nasazením!

Mistry republiky se v kategorii „muži“ pro rok 2008 stalo 
družstvo z města Počátky – kraj Vysočina.  Další informace  
včetně výsledkových listin najdete na našich webových strán-
kách: http://www.lounovicepodblanikem.cz.

za  SDH  Pavel Tulej 
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ZASAHOVALI 
Požár pole v katastru obce Hradiště

Není to tak dávno co jsem zde psal o zásahu jednotky SDH 
Louňovice při požáru slámového stohu u obce Daměnice a 
další výjezd jednotky nenechal na sebe dlouho čekat. V tomto 
případě se jednalo taktéž o výjezd k ohni, kdy bylo jednotkou 
přijato oznámení o vzniku požáru obilného pole těsně sousedí-
cího s obcí Hradiště o celkové výměře cca 12 ha. Konkrétně se 
jednalo o středu 16.7. 2008 v čase 12:40 hod. Jednotka vyjela 
na místo určení již pár minut po přijetí oznámení v sestavě 
Kirchner Petr a Staněk Martin s vozidlem RT CAS 16. Na za-
sahujícím místě se jednotka spojila s velitelem zásahu HZS 
Vlašim. Na pokyn velitele zásahu bylo provedeno přečerpání 
části vody z cisterny do cisterny profesionálních hasičů z Vla-
šimi a dobrovolných hasičů z Domašína. Zbývající část vody 
byla použita pomocí vodního děla k obstřiku okrajů pole k za-
mezení opětovného vzniku požáru. Požár se podařilo za pomo-
ci všech zúčastněných jednotek lokalizovat a po cca. 1. hodině 
jednotka SDH Louňovice se svolením velitele zásahu místo 
opustila.                                                             Martin Staněk

Tělovýchovná jednota Sokol 
Louňovice pod Blaníkem
Bystřice – DFD Louňovice pod Blaníkem 4:2

Do Bystřice jsme přijely s tím, že ani nevíme, co nás zde čeká. Na základě domluvy nakonec proti 
sobě nastoupila pouze osmičlenná družstva a hrálo se jen na polovinu hřiště. V dresu Bystřice k utkání 
hrálo několik bývalých ligových hráček Drachkova a co se týče způsobu hry, bylo to okamžitě znát. Zápas začal vzájemným oťu-
káváním. Šance byly na obou stranách, ale zkušenější domácí hráčky je na rozdíl od nás dokázaly proměnit, a tak byl poločasový 
výsledek 2:0.

Ve druhém poločase jsme se snažily alespoň korigovat nepříznivý stav. Častěji jsme se dostávali před branku soupeře. K 
vyrovnání skóre zavelela Jitka Jandová, která vypomohla obraně, sebrala míč, obešla tři protihráčky a své sólo zakončila střelou 
k tyči (2:1). V této fázi zápasu jsme měly navrch. Magda ve slibné šanci mířila vedle, ale netrvalo ani minutu a další svojí pěknou 
střelou vyrovnala skóre na 2:2. Což nás psychicky velmi naladilo, bohužel nám začaly pomalu docházet fyzické síly, a tak po jed-
nom „závaru“ před naší brankou a několika nešťastných odrazech skončil míč za brankovou čarou (3:2). V závěru utkání soupeřky 
přidaly ještě jeden gól, a tak byl po konečném hvizdu stav utkání 4:2.

1. ročník dívčího fotbalového turnaje
První červencový víkend se v Louňovicích pod Blaníkem uskutečnil 1. dívčí fotbalový turnaj. Turnaje se celkem zúčast-

nilo 5 týmů - domácí DFD Louňovice pod Blaníkem, FC Příčovy, TJ Karlštejn, FK Bohemia Tábor a Jesenice. 
První zápas jsme sehrály s FC Příčovy, se kterými se již po několika vzájemných zápasech dobře známe. V podstatě 

vyrovnané utkání rozhodla v 17. minutě hostující hráčka, která bez přípravy vystřelila a trefila se přesně pod břevno. Ve
druhém poločase jsme se snažily o vyrovnání, ale pokusy Moniky, Magdy, Kláry a Jitky za brankovou čarou neskončily - 
DFD Louňovice – FC Příčovy 0:1. V tomto zápase se také bohužel zranila Lucie Kahounová a turnaj pro ni skončil.

Pro druhý zápas nám určil los  jako soupeře FK Bohemia Tábor, který začal aktivněji a na jejich hře byly znát zkušenosti 
z třetí ligy. Konečný výsledek zápasu byl opět 0:1, po obdrženém gólu z přímého kopu..

Ve třetím zápase na nás čekal nejtěžší a nejkvalitnější soupeř TJ Karlštejn, za který nastoupily i hráčky z druhé ligy. 
Karlštejn se v prvním poločase několikrát dostal do slibných gólových příležitostí, jež Lenka Tichá vždy úspěšně odvráti-
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la. V druhém poločase se obraz hry nezměnil, naše obrana 
pracovala spolehlivě. Avšak tři minuty před koncem hosté 
kopali rohový kop, na který si zkušeně naběhla kapitánka 
a rozhodla o těsné výhře favorita – DFD Louňovice – TJ 
Karlštejn 0:1. 

K poslednímu zápasu nastupovaly hráčky již značně 
unavené. I přesto se hrál vyrovnaný zápas s šancemi na 
obou stranách. V poločase šly do kabin spokojenější sou-
peřky po jednom proměněném rychlém protiútoku.  Na za-
čátku druhého poločasu jsme díky střele Magdy Kahounové 
rychle vyrovnaly a snažily se utkání dotáhnout do vítězné-
ho konce. Všechny naše šance však soupeřky odvrátily a  
v posledních  několika minutách, když již vše nasvědčovalo 
tomu, že zápas skončí remízou, nás potrestaly z dvou rych-
lých protiútoků – DFD Louňovice – Jesenice 1:3.  

Slovo trenéra: „I když jsme skončily na pátém místě, 
ve všech zápasech jsme hrály „na doraz“, holky bojovaly. 
Zahrát si proti týmům, které pravidelně hrají ligové zápasy, 
byla pro nás obrovská zkušenost. A myslím si, že jsme ani 
v jediném nezklamali.

Déle bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám pomohli 
s přípravou a organizací, všem sponzorům a zástupcům TJ 
Sokol Louňovice a Městyse Louňovice pod Blaníkem a pře-
devším divákům, kteří byli naším 12. hráčem. Samozřejmě, 
dík patří i dívčím fotbalovým klubům, které se zúčastnily a 
svojí kvalitou přispěly k výborným zápasům turnaje. Dále 
bychom chtěli poděkovat oběma rozhodčím, kteří taktéž při-
spěli svou kvalitou. Již se těšíme na příští rok, kdy se bude-
me snažit uspořádat druhý ročník tohoto dívčího turnaje.

horní řada (zleva): Jaroslava Kahounová, Petra Turková, Klára 
Adamovská, Jitka Jandová, Monika Kahounová, Iveta Kučerová, 
Lenka Tichá
dolní řada (zleva): Věra Vostřáková, Magda Kahounová, Petra Ko-
žíšková, Lenka Roušalová,Pavla Kožíšková, Barbora Heřmánková, 
Tereza Dvořáková, Linda Nárovcová  

strana 21FOTBALOVÝ KLUB

Vítězný tým Karlštejn

KELTSKÝ POHÁR 
První ročník Louňovického fotbalového turnaje, kterého se 

zúčastnila mužstva Sokol Raková, Sokol Velíš, Masakr Praha 
a samozřejmě Louňovice. Tento pohár jsme chtěli moc vyhrát, 
bohužel jsme se dopustili víc chyb než soupeři. Louňovice 
skončili až třetí, což bylo velké zklamání. Ovšem fanoušci si za 
pěkného počasí užívali krásných utkání. Turnaj nakonec vyhrál 
tým z Plzeňska. „SOKOL RAKOVÁ“, který na turnaji nepoznal 
hořkost porážky.

Zaslouženě si odvezl pohár pro vítěze a na rok i „puťák“, 
který jak doufáme bude už příští rok mít na podstavci název na-
šeho klubu. Na druhém místě se nakonec umístil futsalový tým 
Masakr Praha, jenž v dramatickém utkání o  druhé místo pora-
zil Louňovice gólem v posledních minutách. Na čtvrtém místě 
skončila Velíš. Té však patří dík, jelikož nám odřekl účast tým 
týden před turnajem a Velíš stihla narychlo složit své mužstvo.
Všem soupeřům přejeme úspěšnou sezónu a těšíme se další 
spolupráci, která trvá již několik let.

Bohužel turnaje se nedožil člen rady, správce zámku a dlou-
holetý aktivní sportovec jak na poli fotbalovém, tak i jako stolní 
tenista bratr Jiří Červenka.Turnaj byl zahájen minutou ticha a 
Louňovické týmy nastupovaly k utkáním s černými páskami.

  Konečné pořadí: 1.Sokol Raková, 2.Masakr Praha, 3.So-
kol Louňovice p/Bl., 4.Sokol Velíš

Společná fotografie účastníků Keltského poháru.
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DFD Louňovice – Stará garda Louňovice
V rámci Keltského fotbalového poháru družstev mužů jsme 

se rozhodly poměřit síly se starou gardou. Zápasu předcházelo 
slavnostní otevření nového fotbalového hřiště u řeky. Zápas se 
hrál na 2 x 30 minut, a že se zkušenost s míčem nezapomíná, 
se projevila hned v prvním minutách. Stará garda měla více 
šancí, které také bez váhání proměňovala. V poločase byl stav  
1:2. Avšak my jsme se nevzdávaly, zabojovaly a konečný vý-
sledek zpečetily na 4:4. Gól v tomto zápase střelily: Jitka Jan-
dová, Magda Kahounová, Klára Adamovská z penalty a  Petra 
Kožíšková.

společná fotografie před utkáním DFD a STARÁ GARDA            

Během Keltského poháru proběhlo slavnostní otevření 
hřiště. Naše pozvání přijala starostka městyse Ing.Kučerová a 
společně se starostou TJ Sokola bratrem Josefem Novotným 
provedli slavnostní výkop a přípitek.

Slavnostní přípitek na dobré výsledky sportu v Louňovicích pod 
Blaníkem.
zleva paní starostka Růžena Kučerová, rozhodčí Petr Mareš a 
starosta Sokola Josef Novotný

Turnaj v Kamberce (muži)
Ani na druhém turnaji se náš tým nedostal do finále. Vy-

padl v semifinále až na pokutové kopy, při kterých naši střelci
selhali.V zápase o třetí místo dokázal Louňovický tým udržet 
čisté konto a díky vstřelenému gólu z prvního poločasu jsme 
odjížděli s pohárem za třetí místo

Konečné pořadí: 1.SK Načeradec, 2.Sokol Kamberk, 3. So-
kol Louňovice p/Bl., 4.Mladá Vožice

Fotbalový turnaj v Kamberce (ženy)
Poslední víkend v červenci jsme byly pozvané na pouťový 

fotbalový turnaj do Kamberka. Celkem mezi sebou soupeřila 4 
družstva: domácí Kamberk, letní tábor Smršťov, FC Příčovy a 
my. Los nám hned v prvním zápase určil za soupeře FC Pří-
čovy. Velmi vyrovnaný zápas jsme nakonec dokázaly poprvé 
proti tomuto soupeři dotáhnout do vítězného konce po střele 
Kláry Adamovské (1:0). Tímto výsledkem jsme rovnou postou-
pily do finále a čekaly na vítěze druhého zápasu. Tím se stalo
družstvo žen z Kamberka, které jsme ve finálovém zápase s
velikou podporou našich fanoušků jednoznačně přehrály a zví-
tězily 2:0 góly Jitky Jandové a Moniky Kahounové. Zaslouženě 
jsme převzaly náš vůbec první pohár a hned za první místo. 
Vítězný pokřik a foto samozřejmě nechybělo. V zápase o třetí 
místo porazily děvčata z FC Příčovy Smršťov 5:0.

Vítězná sestava z turnaje v Kamberce
horní řada (zleva): Milan Pekárek (as.trenéra), Monika Kahouno-
vá, Klára Adamovská, Jitka Jandová, Pavla Kožíšková, Lucie Ka-
hounová, Martin Kahoun (manažer)
dolní řada (zleva): Petra Turková, Lenka Vostřáková, Jaroslava Ka-
hounová, Věra Vostřáková, Iveta Kučerová, Petra Kožíšková, Mag-
dalena Kahounová
ležící (zleva): Lenka Tichá, Petr Mareš (rozhodčí turnaje)

Podblanický pohár (muži)
Tradiční fotbalový turnaj, v jehož pořádání se týmy pravidel-

ně střídají, jsme tento rok pořádali  my. Louňovice vyhrály ten-
to pohár naposledy v roce 2000. V semifinále jsme se potkali 
s FC Libouň. Té jsme měli co vracet z předchozí sezóny, ve 
které jsme našeho rivala ani jednou neporazili. Utkání začaly 
Louňovice ve velkém tempu a Libouň  brzy prohrávala 3:1, zá-
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pas se odehrával plně v režii našich hráčů. V druhém poločase 
zachyboval gólman Louňovic a soupeř se na chvíli vrátil zpát-
ky do utkání. Ovšem naše ofenzíva deset minut po obdržené 
brance dvěma rychlými góly rozhodla toto semifinále.

Ve finále nás čekala Velíš. V tomto zápase předvedly LOU-
ŇOVICE nejlepší výkon posledních let a Velíš zcela jasně pře-
hráli 4:0. A pak už mohly začít oslavy naplno….

Na tomto turnaji byl jednoznačně nejlepším hráčem útočník 
Louňovic MIROSLAV SOVA, který nastřílel 5 gólů.

Velké poděkování patří též Petru Marešovi za odpískání 
většiny zápasů konaných v Louňovicích během léta, kdy na-
prosto profesionálními výkony ukázal, že pokud je dobrý roz-
hodčí, tak je i hra krásná.

Konečné pořadí: 1. Louňovice pod Blaníkem, 2. Sokol Ve-
líš, 3. Sokol Kondrac, 4. FC Libouň   

Výsledky turnaje: Louňovice: Libouň  5:3     
3x Sova Miroslav, Bébr Milan, Dub Miroslav
FINÁLE: Louňovice: Velíš  4:0  
2x Sova Miroslav, Bébr Milan, Vincíbr Jan
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Foto vítězného týmu.
horní řada (zleva): Kamil Novotný, Miroslav Sova, Milan Bébr, Jo-
náš Peterka, Jiří Malý (trenér), Václav Borkovec (předseda FK), 
Jakub Šubín, Jan Pospíšil
dolní řada (zleva): Petr Nepraš, Tomáš Remiš, Pavel Hradecký, Ma-
rek Matuška, Jan Vincíbr, Jan Hromádko,Vladimír Malý

Memoriál bratří Lapáčků (Čechtice)
Na posledním turnaji v létě se nám podařilo opět porazit 

Libouň. Tentokráte ve finále a tak jsme přivezli do Louňovic
putovní pohár, který obhajovala již zmiňovaná Libouň. Odčinili 
jsme tak alespoň trochu neúspěchy s tímto soupeřem v před-
chozí sezoně.

BIKEROVÝ ODDÍL - Létající veverky
V rámci sokola byl také založen bikerový oddíl jehož vedou-

cím je Vít Bartoš. Na pozemku za hřištěm u školy vyrůstá areál 
pro adrenalinové ježdění na kole. První dirt (skok) se podařilo 
udělat také díky finanční podpoře od dobrovolného hereckého
spolku Blaníci, kterému tímto děkujeme. 

HŘIŠTĚ „U ŘEKY“
Dále probíhají práce na zlepšování prostředí na 
hřišti „U ŘEKY“

V současnosti probíhají práce na nových lavičkách na tribu-
nu a zlepšování stavu hrací plochy jejíž stav je v současnosti 
kritický a to i přes velké úsilí členů Sokola. Největším problé-
mem je jílovitý podklad, kterým je hřiště udělané.

Je to také hlavní příčina důvodu zákazu vstupu na hrací 
plochu. Hřiště teď čeká prořezání a následné popískování 
s novou sadbou trávníku.

Velkým problémem je zavlažování. Jelikož městys se po-
týká s nedostatkem vody, nemůžeme využívat studnu u hřiště, 
na kterou je zavlažovací systém napojen. Je potřeba co nej-
rychleji vybudovat jiné řešení zdroje vody. Již jsou vedena jed-
nání, která, jak doufáme povedou k rychlému a spolehlivému 
vyřešení této situace. 

Dokončují se také práce na venkovním osvětlení kabin. 
V plánu do příštího léta je i osvětlení velkého vápna u kabin.V 
nejbližší době budou vyměněny také dveře u kabin. Připravuje 
se také výstavba parkoviště u hřiště z důvodu bezpečného pro-
vozu během utkání, a oplocení areálu.

Na jaře se chystá výměna střechy a vyčištění půdy a vyba-
vení kabiny domácích (lavice + věšáky)

V současné době sháníme stavební buňku, abychom měli, 
kam dávat nářadí, lajnovačku a jiný materiál potřebný na hřišti 
k činnosti klubu. Pokud by nějaký občan věděl o možnosti, kde 
ji získat, tak by nám tím moc pomohl. Ozvat se může na tele-
fonní číslo 604 57 10 11 (Václav Borkovec). 

Předem děkujeme.
Ve chvíli, kdy budeme mít místo na materiál, dodělají se 

pánské záchody, čímž by byli kabiny komplet hotové.
Za TJ Sokol přípravila Monika Kahounová a Pavel Hradecký
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Svatováclavské slavnosti
Letošní Svatováclavské slavnosti jsem zahájila pro mě poněkud netra-

dičně. Odhodlala jsem se vstát v osm hodin a vyrazit společně s rádiem 
Blaník na naši stejnojmennou horu, kterou všichni tak dobře známe. Když 
jsem v půl deváté dorazila na náměstí, nevěřila jsem svým očím. Kolem 
pódia, kde moderátoři rádia Blaník už bavili všechny přítomné, se shro-
máždil obrovský dav lidí. Mnoho z nich jsem nikdy neviděla a jak jsem se 
později dozvěděla, někteří přijeli až od Karlových Varů. Byla to směsice 
lidí různých věků od 4 měsíčního miminka až po 74letou paní. Všichni 
už se nemohli dočkat, až konečně vyrazíme, ale ten nejdůležitější člověk 
nám stále chyběl. Pan Vladimír Čech, který nám měl dělat průvodce, se 
trošku ztratil v okolních vesnicích, ale nakonec nás úspěšně našel. Nemé-
ně důležitým hostem byl hejtman středočeského kraje pan Ing. Petr Ben-
dl, který nás rovněž doprovázel. Než se odstartovalo, každý jsme ještě 
dostal poukázku na dárek, který na nás čekal na vrcholu Blaníku. Dále už 
nám nic nestálo v cestě a tak jsme mohli konečně vyrazit. Výstup naho-
ru proběhl bez problémů, takže jsme si všichni mohli vyzvednout dárky, 
kterými byla volná vstupenka na Svatováclavské slavnosti a CD rádia 
Blaník. V půl jedenácté se dostavil pan farář a zahájil bohoslužbu, které 
se zúčastnili téměř všichni přítomní. 

Po skončení mše jsme sestoupili dolů právě včas, abychom stihli průvod svatého Václava, který se letos obzvláště vydařil. 
Kostýmy byly krásné a lidí i koní byl hojný počet. Václav pronesl svůj každoroční proslov před zámkem, připil si s paní starostkou 
a pak začala hlavně pro děti ta pravá zábava. O kolotoče, stánky a střelnice nebyla nouze a tak rodiče nestíhali otevírat peněženky.

Na zámecké zahradě jako každý rok probíhal zábavný program, který zahájila skupina Sebranka. Další vystoupení bylo asi 
nejočekávanější ze všech, protože nás navštívili pan Náhlovský s panem Mladým a předvedli nám svůj zábavný program, které-

mu jsme se všichni od srdce zasmáli a stejně tak byly 
úspěšné i jejich písničky. Na tradičních Svatováclav-
ských slavnostech, jejichž patronem je kníže Václav 
se svými rytíři, v žádném případě nesmělo chybět ani 
šermířské vystoupení, které jsme shlédli v půl čtvrté 
odpoledne. Stejně očekávané bylo i vystoupení paní 
Petry Černocké, která pobavila nejen dospělé, ale i 
děti. Zazpívala svou nejslavnější píseň Saxanu a děti 
zapojila do několika soutěží.

V pět hodin už všichni netrpělivě očekávali vy-
hlášení výsledků fotosoutěže.  Rozhodování muselo 
být velmi těžké, protože fotek bylo velké množství a 
jen stěží se daly vybrat ty nejhezčí. Vybraní vítězové 
byli náležitě oceněni a na řadu přišla oblíbená skupina 
Proměny, na kterou jsem se velmi těšila. Kluci jako 
vždy nezklamali a zahráli vše co si publikum přálo. 
V devět hodin přenechali prostor nebezpečně vyhlíže-
jící ohnivé show a krásným břišním tanečnicím, které 
i ve velké zimě ve svých nádherných, ale skromných 
šatech statečně předvedly svoje vystoupení. Oba pro-
gramy byly příjemným zpestřením už tak skvělého 
večera. Po tomto programu se k nám opět připojily 
Proměny. I přes stupňující se zimu s námi zůstaly do 
pozdních hodin a parket udržovaly neustále plný. Na-
konec se s námi i oni musely rozloučit, ale to zdaleka 
neznamenalo konec zábavy. 

V zámeckém sále už se konala Svatováclavská diskotéka, kde na nás čekal náš oblíbený barový tým, který se poctivě staral o 
to, aby ničí sklenka nezůstala prázdná a zábava plynula zvesela dál. Myslím, že každý se mnou bude souhlasit, že diskotéka byla 
báječným zakončením tohoto dne plného zábavy.

Paní starostka si připíjí se Sv. Václavem v úvodu svato-
václavských slavností.

Vladimír Čech, Vladislav Slezák moderátor rádia Blaník 
a hejtman středočeského kraje Ing. Petr Bendl
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Letošní Svatováclavské slavnosti se podle mého názoru velice vydařily. Počasí nám přálo a každý člověk si tu našel něco, čím 
se pobavil. Vzhledem k velice vysoké účasti jsem si jistá, že i po finanční stránce byli slavnosti úspěšné a my máme zase celý
rok na to, abychom se na tento den mohli těšit.
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Mše svatá na velkém Blaníku.

Takto pěkně zapózovali Josef Náhlovský a Josef Mladý pro náš 
zpravodaj.

Saxana se svým manželem.

Model Blaníku se po letech vrátil do opravené kapličky. Vlhko 
modelu nesvědčí a tak se po slavnostech vrátí do muzea ve Vlašimi.

Nejen šermíři, ale i sličné břišní tanečnice byly k vidění.

Lucie Herklocová
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Oslavenci: 
Ondráková Marie    (80)
Žížala Karel     (70)
Holý Jaroslav     (85)
Špácalová Věra     (75)
Zemanová Anna     (70)
Charvát Jaroslav, Býkovice (75)
Růžičková Jaroslava    (85)

Městys Louňovice srdečně 
gratuluje a do dalších let přeje 
hodně štěstí a zdraví.

Adventní koncerty
Městys Louňovice pod Blaníkem společ-

ně s Farním úřadem Louňovice pod Blaníkem 
a se Shlukem aktivních žen a přáteli městyse 
si vás dovoluje pozvat na adventní koncerty, 
které se uskuteční ve dvou termínech.

30.11. 2008 v 17:00 hod. - koncert Te-
lemannova kvarteta v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Louňovicích pod Blaníkem. 
Po skončení koncertu společně rozsvítíme 
na náměstí  vánoční stromeček. Se školními 
dětmi si zazpíváme koledy a ochutnáme vá-
noční perníčky a medovinu.

20.12. 2008 v 18:00 hod.- koncert v sále J. 
D. Zelenky, kde pod vedením pana Volka za-
zpívá kondracký pěvecký sbor. V odpoledních 
hodinách  pořádá Shluk aktivních žen Lou-
ňovice pod Blaníkem vánoční jarmark. Děti 
ZŠ představí vlastnoručně vyrobené jesličky 
s překvapením.      Za městys Mgr. Pavel Tulej 

Společenská  rubrika - občánci  

Helena Tulejová 30.6. 08 Barbora Šafratová 30.8. 08

Upozorňujeme rodiče nově narozených dětí, že v případě svého zájmu, mohou na níže 
uvedené kontakty zaslat, nebo předat fotografii svého děťátka, která bude otištěna v násle-
dujícím čísle zpravodaje v rubrice Občánci. V digitální podobě můžete fotografii zaslat na 
burdata@centrum.cz nebo v tištěné podobě předat pí. Burdové, případně p. Herklocovi.

Své význam-
né životní jubile-
um 94. let oslavi-
la také nejstarší 
obyvatelka Lou-
ňovic, pí. Marie 
Houlíková. Krát-
ce po svých naro-
zeninách bohužel 
zemřela. 

svatba:
Že je náš kraj velice ma-

lebný potvrzují i manželé 
Janečkovi, kteří si řekli své 
„ano“ na velkém Blaníku. 

Po příjemné dovolené na 
podblanicku neváhali a svůj ži-
votní krok se rozhodli uskuteč-
nit právě u nás. Tím, že vážili 
cestu až z Olomouce se stali 
oddaným párem z nejvzdále-
nější části repuliky, což nás ve-
lice těší a přejeme hodně štěstí 
a lásky do společného života.

Dne 28.10. 2008 v 9.30 hod. bude v Lou-
ňovicích pod Blaníkem slavnostně zasazena 
lípa na počest 90. výročí vzniku Českosloven-
ské republiky. Lípa bude zasazena za nově 
zrekonstruovanou kapličku na náměstí, kde 
dříve stál vzrostlý kaštan. Následně budou 
položeny věnce u památníku padlých.

Dovolujeme si pozvat na tuto sváteční 
chvíli všechny spoluobčany a přátele našeho 
městyse.              Za městys: Mgr. Pavel Tulej

Sázení lípy 
na počest české státnosti

Památka všech zemřelých 
2. listopadu - Dušičky 

Slavnost Všech svatých a vzpomínka 
na všechny věrné zemřelé 

Dne 2.11. 2008 vet 14:30 na místím hřbi-
tově  uctíme s P. Františkem Říhou společnou 
modlitbou  památku všech zemřelých.

Památka všech zemřelých lidově označo-
vaná „Dušičky“ je vzpomínkou na zemřelé. 
Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské 
tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé 
mše. Po stanovení slavnosti všech svatých na 
1. listopad se začíná vzpomínka na všechny 
zemřelé slavit v následující den. Její veřejné 
slavení se objevuje po roce 998 ve francouz-
ském benediktinském klášteře v Cluny. V tyto 
dny lidé častěji než jindy navštěvují hřbitovy a 
hroby svých zemřelých, zdobí je květy, věnci a 
svícemi, které jsou symbolem života a modlí se 
za mrtvé. V minulosti se v některých vsích na 
českém a moravském venkově peklo zvláštní 
pečivo zvané „dušičky,” jímž se obdarovávali 
pocestní, žebráci u kostela a chudí lidé. 

Farní úřad


