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V sobotu 15. května 2010 od 13 hodin se v Louňovicích pod Blaníkem, v Kra-
ji blanických rytířů, uskutečnil 5. ročník akce s názvem “Blanický cyklorytíř”, 
kterou pořádal společně městys Louňovice pod Blaníkem a Český svaz ochránců 
přírody ve Vlašimi.

Cílem akce bylo zahájení cykloturistické sezóny společnou cyklojízdou kolem 
bájné hory Blaník na trase v délce 32 km, která vedla přes několik obcí regionu.

Více čtěte na straně 7. 

Slovo starostky  
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych na začátek mého 

článku poděkovala všem, kteří přiložili 
ruku k dílu a pomáhali při organizaci již 
pátého ročníku Cyklorytíře. V letošním 
roce se startovalo z Louňovic. Děkuji 
tímto všem, kteří pomáhali s organiza-
cí,stavění stánků, zapisování na startu 
a prováděli kontrolu na jednotlivých za-
stávkách na dětské trase. Dále mé po-
děkování patří spolku Babinec a místním 
rybářům, kteří zajistili občerstvení. Poča-
sí  startující neodradilo, akce se zúčast-
nilo cca 200 cyklistů včetně malých dětí. 

A nyní již k dění v městysi. V letošním 
roce  jsme bohužel neobdrželi mnoho do-
tací. Žádalo se o dotaci na nákup novější 
hasičské cisterny, oplocení školy či opravu 
klášterní zdi, ale  nebyly nám přiznány.

Na Svatováclavské slavnosti, které 
se budou konat v sobotu 25.9. 2010 jsme 
obdrželi příspěvek z Fondu  hejtmana 
Středočeského kraje MUDr. Davida Ra-
tha 15 000,- Kč. Dále  z programu Lea-
der se jedná o dotaci na včelařské mu-
zeum viz. další článek. Ještě nám byla 
přiznána dotace z Ministerstva pro míst-
ní rozvoj ČR na doplnění dětského hřiště 
u MŠ a ZŠ Louňovice, kde bude umís-
těn altán a pružinová houpadla. Oprava 
klášterní zdi bude letos pokračovat díky 
dotaci z Ministerstva kultury ČR, o které 
se jedná.

Na závěr  bych Vám chtěla popřát  
krásné  užití letních  dnů  a pozvat na 
řadu sportovních a kulturních akcích, 
které se budou konat o prázdninách 
v Louňovicích.       Ing. Růžena Kučerová
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ÚM INFORMUJE

Zasedání zastupitelstva 
ze dne 25.3. 2010

INFORMACE Z RADY
ze dne 18.3. 2010

Rada městyse:
Schvaluje: 
- věcný  dar do tomboly na Rodičovskou veli-
konoční zábavu  pro SRPDŠ při ZŠ Načeradec
- projednat odběr povrchové vody z Blanice 
do víceúčelové nádrže
- pronájem pozemku č. parc.1032/1 v kat.
území Louňovice pod Blaníkem akciové 
společnosti Podblanicko Louňovice pod Bla-
níkem
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene  a souhlasu se  zřízením stav-
by mezi městysem Louňovice pod Blaníkem  
a RWE GasNet, s.r.o 
- příspěvek městyse na akci maškarní rej pro děti  
ve výši 3000,- Kč pro TJ Sokol Louňovice 
- provedení opravy  vazeb matričních knih 
- proplacení 3000,- Kč skupině Poprask za 
vystoupení na velikonočním jarmarku dne 
4.4. 2010
- přijmutí daru od Nadace pro rozvoj vzdělá-
ní na financování platu pedagogické asistent-
ky pro ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem ve 
výši 16 000,- Kč.
Souhlasí:
- se záborem místní komunikace podél se-
verní a západní strany domu čp. 49 v Louňo-
vicích p. Bl při opravě střechy
Bere na vědomí:
- informaci starostky z 5. valné hromady 
dobrovolného svazku obcí BENE - BUS ko-
nané dne 2.3. 2010
- pořádání akce ke Dni Země dne 18.4. 2010
- žádost č.j. 174/2010 o připojení k vodovod-
nímu řadu obce
Pověřuje:
- starostku podepsáním nájemní smlouvy 
s Podblanickem Louňovice p. Bl. a.s.
- starostku podepsáním smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a sou-
hlasu se zřízením stavby  

1) Rozpočtové opatření č. 1
ZM projednalo a schválilo rozpočtové opat-
ření č. 1.
2) Požární řád městyse – OZV č.1/2010
ZM projednalo a odsouhlasilo OZVč .1/2010  
Požární řád městyse.
3) Vyhláška o odpadech
ZM projednalo a odsouhlasilo OZV č. 2/2010 
o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících na území 
městyse Louňovice pod Blaníkem
4)  Informace – územní plán

Rada městyse:
 Schvaluje: 
-  bezplatný pronájem pozemku č. par.4/3  
v k.ú. Louňovice p. Bl. na konání festivalu 
Podblaník 10 společnosti MSArt   
- zakoupení rolet  a zabudování do oken  úřa-
du městyse
- nákup nových pohlednic Louňovic p.Bl. a 
V. Blaníku
-  prodejní ceny pohlednic a pexesa 
- poskytnout  účelový příspěvek ve výši 
3000,- Kč na důsledné léčení varoázy a moru 
plodu včelstev základní organizaci ČSV 
Louňovice
- výměnu krytiny na objektu na st. parc. č. 

INFORMACE Z RADY
ze dne 13.4. 2010

Rada městyse:
 Schvaluje: 
-  vyvěsit záměr  pronájmu zasedací místnos-
ti úřadu městyse
- nákup leteckého snímku Býkovic
- zaplacení  členského příspěvku SMSČR
Souhlasí:
-  s akcí TOP 09  na parkovišti pod Velkým 
Blaníkem dne 16.5. 2010
- s konáním akce Setkání komunistů a sym-
patizantů pod Velkým Blaníkem dne 3. čer-
vence 2010 za daných podmínek
- s umístěním  uvítacích panelů u silnice při 
vjezdu do Louňovic p. Bl
Neschvaluje:
- pořádání  trhu v Louňovicích p. Bl. dle žá-
dosti L. F.
Bere na vědomí:
- hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Louňovice 
pod Blaníkem za rok 2009
- informaci starostky z jednání na s CHKO 
Blaník ohledně  zimní údržby silnic
- informaci ke konání a financování  koncertu
k poctě J. D. Zelenky v rámci Podblanického 
hudebního festivalu
- informace ze SO Blaník

INFORMACE Z RADY
ze dne 6.5. 2010

Rada městyse:
 Schvaluje: 
- příspěvek 10 000,- Kč infocentru na obslu-
hu muzea

INFORMACE Z RADY
ze dne 27.5. 2010

Starostka Ing. Růžena Kučerová informova-
la o schůzce ohledně územního plánu, která 
se uskuteční pro naše občany dne 9.4. 2010 
v 17,00 hod. v jídelně budovy ZŠ a MŠ Lou-
ňovice pod Blaníkem.
5) Prodej pozemku – Hrdina Býkovice
ZM projednalo a schvaluje prodej části pozem-
ků v k.ú. Býkovice u Louňovic č.parc.472/12 
(díl a) a 1407 (díly c,d) manželům panu Ja-
roslavu Hrdinovi a paní Dagmar Hrdinové 
podle GP č.88-153/2009 ze dne 16.11. 2009  
za cenu 70,- Kč /m2 a náklady s tím spojené 
tj. vklad do katastru nemovitostí.
6)  Dotace, spisová služba
ZM neschvaluje možnost pořízení spisové 
služby dle výzvy 06 vypsané pro ORP Vla-
šim a tímto vyjadřuje svůj nezájem.
7) Blanický rytíř - 15.5. 2010
Starostka Ing. Růžena Kučerová podala in-
formaci ke konání cyklistického závodu 
-  „cyklorytíře“  v sobotu 15.5. 2010, začá-
tek ve 13 hod. Propagaci zajistí p. Zapletal 
v rámci „Kraje blanických rytířů“, hudbu 
městys, průběh akce zajistí zastupitelé a 
místní složky, občerstvení spolek  Babinec.
8) Žádost o dotaci na Sv. slavnosti
ZM odsouhlasilo požádat o dotaci na Svato-
václavské slavnosti z fondu Hejtmana.
9) Divadlo pro děti
ZM projednalo a schválilo vystoupení – di-
vadlo pro děti – Dalskabáty, hříšná ves, cena 
za dopravu 3.000,- Kč, termín přibližně  ur-
čen na 12.6. 2010.
10) Různé, diskuse
- spadlá omítka u čp. 45, uhradí pojišťovna
- parkoviště na Velikonoce – p. Veselá
- parcely Na Hlinách, - je objednáno osvětle-
ní, osloven p. Bejček – projekt dešťová kana-
lizace, připravit též projekt na komunikace
- brigáda na úklid náměstí dne 1.4. 2010 v 17 hod
- oplocení dětského hřiště 
- chudobinec – připravit projekt

249 v kat. úz. Louňovice pod  Blaníkem, ná-
klady bude hradit firma LIWA  a poté  budou
náklady  řešeny zápočtem za nájemné
- proplacení příspěvku 2000,- Kč Římskoka-
tolické církvi v Louňovicích na chod věžních 
hodin 
- prezentaci městyse  a rozhledny v publikaci 
„Města a obce Benešovska “za cenu  5000,- Kč
Neschvaluje:
- zakoupení knihy „Malá procházka  Vlašim-
skem“
Bere na vědomí:
- žádosti čj. 198/2010 na odkup pozemků 
v Mrkvově Lhotě  a  č.j 201/2010 v Louňo-
vicích p. Bl.
- informaci starostky  z jednání   se zástupci 
Národního muzea  ohledně pojištění vysta-
vených předmětů
Souhlasí:
- s konáním  hudebního festivalu Podblaník 
10 ve dnech  25.6. a  26.6. 2010  v Louňovi-
cích p. Bl.
- s předvolebními akcemi ČSSD dne 14.5. 
2010  a ODS  dne 17.5. 2010 na náměstí
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Zasedání zastupitelstva 
ze dne 17.6. 2010

1) Závěrečná zpráva z kontroly hospoda-
ření městyse za rok 2009
ZM schvaluje závěrečnou zprávu z kontroly 
hospodaření městyse za rok 2009. 
2) Závěrečný účet městyse za rok 2009
ZM schvaluje závěrečný účet Městyse Lou-
ňovice pod Blaníkem za rok 2009 „bez vý-
hrady“.
3) Závěrečný účet SO Blaník za rok 2009
ZM bere na vědomí závěrečný účet SO Bla-
ník za rok 2009 a doporučuje SO Blaník  ke 
schválení bez výhrady.
4)  Požární řád – změna přílohy
ZM projednalo a schválilo změnu přílohy č.1  
OZV č.1/2010 požárního řádu městyse.
5) Kontrolní výbor
ZM bere na vědomí zprávu kontrolního vý-
boru  Čj. 1/2010 ze dne 6.4. 2010.
6)  Přemístění  dopravní  značky „Louňo-
vice p. Bl.“
ZM projednalo a  schválilo posunutí DZ č.IS 
12a („Obec“) Louňovic p. Bl. na silnici č. 
II/150 směrem od obce k Veliši a to za stavbu 
na st. č. 119 čp. 97.
7) Kupní smlouva – Býkovice (Hrdinovi)
ZM projednalo a schvaluje uzavřít předlože-
nou  kupní smlouvu s man. Jaroslavm a Dag-
mar Hrdinovými v k.ú. Býkovice  u Louňo-

- schvaluje příspěvek RS Louňovice ve 
výši 7000,- Kč za vysázení stromů v lesích  
městyse
- výměnu kohoutů  u topení a osazení ventilů 
v ZŠ a MŠ Louňovice
- proplacení  nákladů na  provedení dokončo-
vacích prací v tělocvičně
- schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na 
pronájem zasedací místnosti úřadu městyse 
s paní M.Valentovou
- že na parkovišti u Blaníka budou obsluho-
vat v měsících červen, červenec a část srpna  
přihlášení studenti 
-  požádat  firmu EKOKOM o přidělení ná-
dob do výpůjčky na nápojový  karton
- zviditelnit Louňovice pod Blaníkem a 
rozhlednu formou inzerce v nákladu „Ces-
ty městy“ nakladatelství VLTAVA-LABE-
-PRES, a.s. 
- zúčastnit se soutěže Obec přátelská rodině
Bere na vědomí:
- informaci o stavebních pracích provádě-
ných  na vodojemu
- informaci o uzavírce silnice z Louňovic na 
Načeradec
- výměnu satelitního vysílače na budově pošty
Pověřuje:
- starostku podepsáním nájemní smlouvy na 
pronájem zasedací místnosti  úřadu městyse  

vic na části pozemků č.parc. 472/12 a 1407.
8) Prodej pozemku – Mrkvova Lhota 
– návrh
ZM projednalo žádost na odkoupení  pozem-
ku č. parc. 411 v kat. úz. Světlá pod Blaní-
kem a pověřuje stavební komisi o prošetření 
a dodání návrhu k řešení na příští zasedání 
zastupitelstva
9) Prodej pozemku – Louňovice p. Bl. 
– návrh
Starostka Ing. Růžena Kučerová informo-
vala ZM k žádosti p. Žáčka o odprodej části 
pozemku k.č. 1010/1. Je vytvořen GP a bude 
dále řešeno.
10) Žádost p. Borkovce
ZM projednalo a neschválilo prodej část po-
zemku k.č. 1258/5 v k.ú. Louňovice p. Bl. o 
rozloze 80 m2.
11) Výkup pozemků – Lhota (70,- Kč/m2)
ZM projednalo a odsouhlasilo výkup pozem-
ků na Lhotě v Louňovicích p. Bl. za účelem 
další výstavby za 70,- Kč/m2.
11) plat zaměstnance
ZM projednalo a odsouhlasilo od 1.7. 2010 
zvýšení platu p. J. Pospíšila o 1.500,- Kč.

12) Dotace
Starostka Ing. Růžena Kučerová informova-
la ZM o dotacích:
- hasičské auto – neprošlo
- oplocení školy – neprošlo
- Klášterní zeď – neprošlo
- dětské hřiště – altán 116.000,- Kč MMR
- Svatováclavské slavnosti – 15 000,- Kč
- včelařské muzeum, čeká se na potvrzení
13) Výtka p. Kotka
Výtka p. Kotka na p. Jelínka ohledně unika-
jící vody z hydrantu u školy. Pan Jelínek se 
ohradil a podal vysvětlení
v 20.50 hod odchází p. Kotek
14) Různé
- divadlo 19.6. 2010 – příprava
- nabídka divadla Bystřice
- nabídka koncertu J. Svěceného – nesouhlas
- projekt na kanalizaci
- územní plán – veřejné projednání 23.7. 2010 
15) Diskuse
- sekání trávy – pod hřbitovem, Na Hlinách
- nutná oprava mostu ke hřišti
- kanalizace, dešťová voda Na Hlinách – pro-
jekt na dešťovou kanalizaci a místní komu-
nikaci

Včelařské muzeum
Jak jistě všichni dobře víte, včelařství má v Louňovi-

cích pod Blaníkem mnohaletou tradici. Dnes zde působí 
početná organizace včelařů, která by ráda zachovala mu-
zejní exponáty vztahující se k historii včelařství na území 
Podblanicka  a mnoho dostupné literatury pro budoucí  ge-
nerace. Pronajaté prostory v chodbě  zámku nejsou pro  muzeum včelařství dosta-
tečné a nabízela se možnost využít  pro muzeum památkově chráněný dům p. 86, ve 
vlastnictví městyse, do kterého by se přestěhovaly veškeré exponáty ze zámku. Za 
účelem získání finančních prostředků jsme společně s naší manažerkou svazku Eliš-
kou Švejdovou a ve spolupráci se včelaři připravili projekt a využili sedmou výzvu 
k předkládání žádostí o dotaci v rámci Strategického plánu Leader a jeho fichi číslo
4 – CTÍME SVOU MINULOST. Tento projekt byl již vybrán výběrovou komisí 
a schválen členy Programového výboru a Pléna MAS Posázaví o.p.s. a nyní je regis-
trován na Státním zemědělském intervenčním fondu. Pokud dopadne administrativní 
kontrola, hodnocení přijatelnosti a bodování dobře, dočkáme se společně se včelaři 
důstojných a nových prostor pro cenné včelařské poklady a městys Louňovice pod 
Blaníkem stavební obnovy vnitřních místností památkově chráněné budovy. Toto 
plánované muzeum je připravováno jako interaktivní, návštěvníci si budou moci vy-
zkoušet stále funkční a dnes již nepoužívané medomety a vytočit si tak samotný med 
nebo vyříznout včelí vosk s medem na žvýkání. Bude zde také instalován oblíbený 
prohlížecí úl s živými včelami, dětská figurina oblečená v kompletním ochranném
oděvu, historické figurální úly z 18. a z konce 19. století a mnohá jiná lákadla.

Prostory muzea nebudou sloužit pouze muzejním účelům, ale vzhledem k po-
měrně slušné sbírce písemností o včelařství na území Podblanicka a okolí, zde bude 
zřízena a zpřístupněna i badatelna, kterou budou moci využívat zájemci o včelařství, 
ale třeba také studenti. Díky přednáškové místnosti v části muzea a jejímu tech-
nickému vybavení bude možno oslovit také širší veřejnost nejen přednáškami, ale 
také například propagačními filmy nebo dětské návštěvníky (exkurze základních a
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mateřských škol) pohádkami o včelkách. V obnovených prostorách bude také zřízena dosud chybějící klubovna a zázemí pro 
místní včelaře.

Do samotné realizace projektu se mohou zapojit  také místní občané, které tímto prosím o sdělení na úřadě, či v místní orga-
nizaci včelařů, zda by přispěli  k rozšíření nabídky darováním nebo zapůjčením starých exponátů a původních i současnějších 
fotografií vztahujících se k včelařství a včelaření. Těmto přispívatelům bude věnováno poděkování mimo jiné také na vstupní
informační tabuli v prostorách muzea.                                                                                                            Ing. Růžena Kučerová

Škola v přírodě Sklárna 21. – 25. 6. 2010 „OSTROV POKLADŮ“
Na poslední týden školy jsme si pro děti ZŠ a MŠ, jako každý rok, připravili výjezd do školy v přírodě. Po předešlých letech, 

kdy jsme byli v nedalekém okolí, jsme letos zvolili variantu vzdálenějšího místa. Vybraná škola v přírodě Sklárna leží 50 km 
severně od Plzně v krásných jehličnatých lesích, které jsou plné velkých žulových balvanů. 

Děti se tento rok vydaly na cestu pod pirátskou vlajkou a pod vedením kapitána Sučaka a jeho důstojníků Ivíse, Hanky a 
Krvavé Mary. 

V následujících příspěvcích vám sami piráti vylíčí jak se jim pod pirátskou vlajkou líbilo.
Všem, kteří se přípravě školy v přírodě podíleli a také se jí účastnili děkujeme.                               Vedení pirátské posádky

Odjezd na Ostrov pokladů - 21. června 2010
Sešli jsme se u přístavu, kde čekal kapitán Sučak, který 

přijímal 15ti člennou posádku. Aby nás mohl přijmout museli 
jsme projít různými zkouškami. Když jsme kapitánovy úkoly 
úspěšně splnili, připlula pro nás loď – bus. Cesta byla dlouhá 
a drncavá, ale dorazili jsme v pořádku do Sklárny na Ostrov 
pokladů. 

Došli jsme ke dveřím (vstupním) do našich kajut. Následoval 
oběd v pirátské krčmě. Po obědě jsme si došli pro povlečení. 
konečně jsme se mohli jít podívat do našich kajut. Nejdříve 
to byly prázdné pokoje, ale když jsme si tam vyskládali věci, 
pokoj se stal útulnějším. Následoval odpočinek. Po odpočinku 
jsme měli svačinu. 

Pak jsme šli ven na super trampolínu. Po vyskákání na 
trampolíně jsme se vydali do lesa, kde byly obr kameny. Joška 
a Bibi stavěly domeček pro skřítky. Nakonec byla večeře a šli 
jsme spát.    Zapsaly pirátky Josefa Hrabáková a Hana Vosátková

Pirátské kajuty

Pirátská hostina kapitána Sučaka

Hledání ztraceného pokladu - 24. června 2010
Ráno jsme se probudili, uklidili jsme si v kajutách a šli 

jsme na snídani. Potom jsme šli do hlavní kajuty – do třídy. 
Dodělávali jsme záložky do knížek. 

Pak jsme šli ven. Byli jsme na trampolíně. Měli jsme 
svačinu a vypravili jsme se do lesa splnit poslední zkoušku. 
Zastavili jsme se a chvíli jsme si hráli. Potom nás zavolala 
důstojnice Iveta – paní učitelka a vysvětlila nám poslední 
zkoušku. Měli jsme najít 5 provázků od každého druhu jeden. 
Když jsme zkoušku všichni úspěšně dokončili šli jsme zpátky 
do Sklárny. Měli jsme oběd a šli jsme do kiosku. 

Pak jsme se šli obout a převléknout do pirátského a šli jsme 
do lesa. V lese jsme plnili úkoly, které vedly k pokladu. Jeden 
z těchto úkolů bylo přenášet naše raněné piráty přes cestu a 
pod cestou jsme vyjmenovali zvířata, která žijí v lese. 

Pak jsme šli po cestě a na skále jsme viděli kapitána Sučaka. 
Ten nás zavedl k pokladu, ale museli jsme po jednom a sami. Pak 
jsme měli na kameni u kapitána Sučaka pirátskou hostinu. Po 
hostině jsme vyzvedli poklad, který jsme si prohlédli a odnesli. 
Po návratu do školy v přírodě jsme šli na večeři a balit a spát.

Zapsali piráti Ondra Pikal, Jiří Papež, Hana Vosátková, Elisa Cattaneo
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Pirátský  pokladPiráti a poklad

Obojživelníci na Býkovických rybnících
Přírodní rezervace Podlesí u Býkovic je mokřadní a rybniční lokalitou, významnou mimo jiné i hojným výskytem 

obojživelníků, dokonce z tohoto pohledu je v rámci chráněné krajinné oblasti Blaník lokalitou nejvýznamnější. Nachází 
se zde dva druhy ocasatých obojživelníků (čolek obecný a čolek horský) a devět druhů žab. 

Z nich se zde nejspíše setkáme s naší nejhojnější žábou ropuchou obecnou, která se rozmnožuje především na Velkém Bý-
kovickém rybníku, odkud se na počátku léta rozlézá do okolí obrovské množství drobounkých ropušek. Je to žába, která dobře 
dokáže přežívat mimo období rozmnožování i v poměrně suchém prostředí. Její kůže je nápadně bradavčitá, vylučující výměšky, 
které mohou způsobit u citlivějších lidí alergické kožní reakce. Není ale pravda, že sáhnutím na ropuchu si můžeme na svou kůži 
přenést bradavice, to je jen pověra.

Dalšími nápadnými a zde hojnými žábami je skupina ze-
lených skokanů, která je tvořena třemi vzájemně podobnými 
druhy, jejichž výskyt je úzce vázán na vodní prostředí. Pro-
to je najdeme od jara do podzimu na březích nebo přímo ve 
vodě nedaleko břehu. Jsou to ty žáby, které skákají ze břehu do 
vody, když se procházíme po břehu. Méně na vodu je vázána 
skupina hnědých skokanů, z nichž nejvzácnějším je zde sko-
kan ostronosý (zvaný též rašelinný), který je nápadný v době 
páření modře zbarvenými samci. Podobně jako on, i mnohem 
hojnější skokan hnědý se objevuje ve vodě jen v době rozmno-
žování, pak se přemísťuje na souš do zamokřených míst.  

Před několika lety byl v Býkovicích zjištěn výskyt pozoru-
hodné blatnice skvrnité, která je známá svým skrytým způso-
bem života a jednoznačně největšími pulci mezi našimi žába-
mi, neboť mohou dosahovat délky někdy až přes 20 cm.

Spíše jen podle charakteristického hlasu zde můžeme registrovat drobnou hnědavou žabku kuňku obecnou, která je nápadná 
pestrým oranžovočerným bříškem.

Zjevně nejsympatičtější naší žábou je rosnička zelená, která je jediným naším žabím druhem, který dokáže díky specielně 
přizpůsobeným koncům svých prstíků dobře šplhat i po keřích. Není ovšem pravda, že by předpovídala počasí podle pohybu po 
žebříčku ve sklenici, jak se dříve tradovalo, ale je zajímavá schopností docela dobře měnit barvu podle podkladu. A pokud byste 
chtěli u sedící rosničky rozeznat pohlaví, podívejte se její na hrdlo: sameček ho má tmavé (jeho nepárový měchýřek je v klidu na 
hrdle zřasený), zatímco samička má hrdlo bělavé.

Na závěr ještě jednu poznámku, takřka všechny druhy obojživelníků patří u nás mezi zákonem chráněné druhy. 
RNDr. Lubomír Hanel, CSc.

Foto: Sameček rosničky obecné - foto Lubomír Hanel
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Nové zastřešení 
torza lípy u Podlouňovického mlýna

Pokud jste v minulých dnech projížděli po silnici kolem 
Podlouňovického mlýna, jistě vás upoutalo nově zastřešené 
torzo památné lípy. Tato lípa (druhá v aleji ve směru od Lou-
ňovic) se zlomila při silném větru dne 14.5. 2007, kdy kmen 
padl na silnici. Z lípy zůstalo jen torzo se zbytky zastřešení 
dutiny. V úterý 22.6. 2010 bylo provedeno nové zastřešení 
torza lípy dřevěným šindelem. Nové zastřešení přispěje nejen 
k lepšímu vzhledu aleje, ale má význam i pro ochranu přírody. 
V kmenech a dutinách letitých stromů žije řada druhů hmyzu 
(zejména brouci), kteří se mladým stromům v zahradách vy-
hýbají. Zastřešení lípy bylo provedeno Správou CHKO Blaník 
z prostředků Programu péče o krajinu Ministerstva životního 
prostředí.                                             Ing. Mgr. Martin Klaudys

Torzo lípy u Podlouňovického mlýna dostalo nové zastřešení 
- foto: Martin Klaudys

Zúčastněte se 
fotosoutěže časopisu Ochrana přírody 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky vy-
hlásila fotografickou soutěž časopisu Ochrana přírody na
téma Biodiverzita v České republice.

Při příležitosti Mezinárodního roku biodiverzity, vyhláše-
ného pro rok 2010 Organizací spojených národů, vyhlašuje 
AOPK ČR fotografickou soutěž časopisu Ochrana přírody pro 
fotografy – amatéry i profesionály. Hlavním cílem soutěže je 
podnítit zájem veřejnosti o ochranu přírody a zvýšit povědomí 
o významu biodiverzity v naší krajině.

Fotografie s tématem biodiverzity by měly vystihnout
českou přírodu v celé její šíři a rozmanitosti. 

Soutěží se ve dvou soutěžních kategoriích:

I.        Krajina – celkové záběry z české přírody

II.       Druhy – detaily

Uzávěrka soutěže je 6. září 2010. Od 16. září do 20. října 
2010 mohou na internetových stránkách www.casopis.ochra-
naprirody.cz hlasovat čtenáři a vybrat tak vítěze Ceny čtenářů. 
Na těchto stránkách naleznete rovněž podrobnější informace o 
fotosoutěži. Vyhlášení výsledků proběhne 1. listopadu 2010.

Své fotografie můžete také zaslat do fotosoutěže, kterou již
tradičně pořádá Městys Louňovice pod Blaníkem – více infor-
mací na www.lounovicepodblanikem.cz.       Bc. Ivana Křížová

SLET ČARODĚJNIC
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Letošní  svátek  pálení  čarodějnic  se tradičně uskutečnil 
na zámecké zahradě 30. dubna. Nechybělo občerstvení, živá 
hudba, pro děti  řada dovednostních úkolů. Novinkou byla vý-
roba vlastní čarodějnice. Každý si mohl předem připravenou 
čarodějnici z kartonu dozdobit dle vlastní fantazie a posléze 
upálit na připravené vatře. Pro děti,  které přišly oblečené jako 
čarodějnice, byla vyhlášena soutěž o tu nejkrásnější. Přestože 
účast nebyla hojná, doufáme, že si  děti společně se svými ro-
diči tento večer  užily.                                      Radka Neradová

Foto: Jana Burdová

CYKLORYTÍŘ 2010
15. května se konal další ročník oblíbeného 

Cyklorytíře. V letošním roce však byl pro Louňo-
vice o něco zajímavější a to tím, že organizační zá-
ležitosti letos připadly na naší obec. Každý určitě 
zaznamenal nezvyklý mumraj cyklistů na náměs-
tí, kde se letos odehrával start i cíl závodu.

Trasa tohoto závodu je dvojí. Jedna, ta klasická 
vede tradičně přes všechny pořádající obce, kde jsou 
připravena stanoviště, na kterých každý cyklista do-
stane razítko do své karty a může jet dál. Tato trasa 
má něco málo přes 30 km a je mimo jiné protkána i 
několika dopingovými stanovišti pro posílení i od-
počinek těla. 

Ta druhá trasa je určena především dětem a je o 
poznání kratší. Letos vedla z Louňovic pod Blaníkem přes Laby, Roudný a Libouň zpět do Louňovic. Její délka byla při-
bližně 9 km. I děti na ní našly několik zastávek s malým sladkým dopingem a několika úkoly. Své razítko do kartičky a 
sladký bonbon si mohly vysloužit například za složení dřevěného puzzle, poznávání rostlin nebo ročních období, porážení 
kuželek nebo za hod míčku do panáka… 

Po úspěšném zdolání trasy a pomyslném přetnutí cílové pásky, každý malý i velký cyklista obdržel pamětní glejt za 
účast, upomínkové předměty od městyse a na závěr se mohl nechat pasovat proslulým blanickým rytířem na CYKLORY-
TÍŘE. Během celého odpoledne se o blaho všech zúčastněných staral místní spolek Babinec, který na náměstí připravil 
několik stánků s občerstvením a teplými nápoji. I když na tuto sobotu hlásili déšť, nakonec se počasí vyvedlo stejně tak, 
jako samotný závod.                                                                                                                                             Jana Burdová
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Louňovice a blízké okolí na starých pohlednicích
V rámci „CYKLORYTÍŘE“ připravené soutěže pro děti. Foto: Jana Burdová

V průběhu několika let jsme si ve Zpravodaji předsta-
vili prostřednictvím starých pohlednic historii Louňovic 
a nejbližšího okolí.

V této závěrečné části si představíme neobvyklé po-
hlednice zobrazující interiér místního kostela.

První pohlednici vydala Bromoreklama Praha - Dejvi-
ce v roce 1933, kdy hlavní oltář krášlil obraz sv. Václava.

Tento obraz je i motivem jedné z řady vydaných po-
hlednic, které prošly poštou v roce 1966. Pravděpodobně 
byly vydány v době, kdy byl tento obraz vystřídán ob-
razem Panny Marie, jak je patrné z následující pohled-
nice. 

Poslední dvě pohlednice zobrazují vedlejší oltáře.
Václav Nerad
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Krásy Blaníka
Blaník je spojen s jménem naší 

obce. Dává název i celému okolnímu 
kraji „Podblanicko“. V současné době 
je hojně navštěvován. Jsme my současní 
obyvatelé pod touto horou na ni patřičně 
hrdí, máme dost úcty k našemu kraji a k Blaníku?

Poslechněte si co o Blaníku napsal ve své knize pan Antonín Norbert Vlasák v roce 1913. Jeho krédem bylo: „Poznej svou 
vlast a budeš ji milovat.“

Tisíckráte buď pozdraven Ty památný vrchu Blaníku, Ty horo čarovná plná bájí a pověstí.
Stojíš zde v tomto koutku české země tak opuštěná a od svých vlastních lidí neznámá! Co tisíců lidu našeho každoročně 

zajíždí do ciziny, aby tam shlédli neznámé vrchy a krajiny, leč krásy vlastní své domoviny neznají.
Ty, milý náš vrchu Blaníku, tu Tvou kouzelnou čarokrásu pochopil a vystihl nejlépe veliký mistr Bedřich Smetana ve své 

symfonické básni „Blaník“. 
Ty, vrchu Blaníku jsi dal základní kámen našemu stánku umění, Národnímu divadlu v Praze. Na Tvém temeni byly odbý-

vány první tábory lidu v dobách znovuvzkříšení národa českého.
Ty, posvátné místo, kde dle starých pověstí dříme vojvoda české země, svatý Václav se svou družinou, rytíři Blanickými“.
Těmito slovy spisovatel vyznal svou lásku k našemu Blaníku.
Dále si dovolím nabídnout, co autor pan Norbert Vlasák píše o obrazu svatého Václava z louňovického kostela.

„V celých Čechách se nenajde místa, kde by se oslavovala památka svatého Václava v takové míře, jako v krajině podblanické.
A přece tu nemají ani obrazu, ani sochy tohoto zemského patrona.
Kostel louňovický byl zasvěcen svatému Václavu. Nad oltářem visel krásný, na plátně malovaný obraz svatého Václava, 

držící v pravici praporec. V pozadí viděti bylo městys Louňovice s malým i velkým Blaníkem, na jichž úpatí v šiku vojenském 
rozestaveni rytíři Blaničtí na koních.

Tato jediná památka, cenná a nenahraditelná, se z kostela ztratila.
Pátral jsem po ztrátě obrazu, leč zvěděl jsem tolik, že jistá industriální učitelka vyměnila obraz ten za obraz svaté Máří 

Magdaleny, který na dřívější místo byl zavěšen.
Jest vskutku nepochopitelno, jak mohlo se něco podobného přihoditi, zvláště když patronem jest sám arcibiskup pražský.“
Nezbývá než vzhlédnout k památné hoře Blaníku a zamyslet se nad krásnými slovy pana Antonína Norberta Vlasáka. Buďme 

rádi, že žijeme  v tomto kraji a chraňme si ho.                                                                                                        Hana Dittrichová
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Tajemství našeho kostela Nanebevzetí Panny Marie
Z pověření Archeologického ústavu ČSAV v Praze uskutečnil průzkum louňovického farního kostela Nanebevzetí Panny Marie 

PhDr. Pavel Radoměrský.
Úkolem bylo osvětlení jeho původu, vývoje a skutečného stáří.
Pro tento obtížný průzkum byly v louňovickém kostele jisté předpoklady:

1. Menší deska zapuštěna v dlažbě ve vchodu do kostela.
2. Velká žulová deska uprostřed lodi kostela 178 x 108 x 20 cm
3. Kromě těchto desek neuniklo pozornosti malé zamřížované okénko rozměrů 25 x 17 cm, viditelné z venku na jižní zdi lodi 

kostela ve výšce 200 cm od země, tvořící vyústění jakéhosi větracího kanálu někam do hloubky stavby sloužící k výměně 
vzduchu ve spodních prostorách kostela.

Již v srpnu roku 1956 byla vyzvednuta menší masivní deska a výsledek nebyl uspokojivý. Pod deskou byla vrstva staré, suché 
navážky malty, vápna, zlomků cihel do hloubky asi 1 metr a sonda ukázala, že sypký materiál pokračuje.

Nálezů tu bylo poskrovnu, zlomky kostí, kousků ztrouchnivělého dřeva, hrubé tkaniny i několik střepů keramiky svědčilo o značně 
mladém datování navezeného materiálu.

K odkrytí velké žulové desky v kostelní lodi došlo o celý rok později – dne 26. srpna roku 1957 – za účasti dr. Pavla Radoměrského 
pověřeného  výzkumem, dále louňovického vikáře Václava Oktábce, architekta Rubena Pochitomova z Prahy a mistra kamenického 
Bohuslava Růžičku z Louňovic. Po nezdařeném pokusu s deskou u hlavních kostelních dveří bylo k pokračování výzkumu přistupová-
no s určitou nedůvěrou. Byly obavy, že i tady se objeví stejná navážka jako pod deskou prvou.

K překvapení všech přítomných ihned po nazvednutí desky, pevně v dlažbě zasazené a cementovou maltou zalité prozradil silný závan 
chladného vzduchu a mocný průvan deroucí se do štěrbiny vzniklé pod deskou, že vchod do podzemí louňovického kostela byl nalezen.

Po odstranění desky se objevil cihlami vyzděný otvor v podlaží a kamenné masivní schody klesající do tmavého podzemí.
S dychtivostí sestoupili účastníci výzkumu po schodišti do prostory pod kostelem, kde nalezli klenutou kostelní kryptu se zachova-

lými rakvemi. V této cihlové přístavbě pod úrovní dlažby kostela bylo i vyústění větracího kanálku do obdélníkového otvoru.
Nebyl zanesený a stále dobře zásobuje kryptu čistým vzduchem. Hned  při sestupu překvapily zametené schody a pořádek.
Podlaha krypty je z udusané hlíny proložená menšími plochými kameny. Krypta je klenutá, obdélníková přibližně 3,5 x 3 metry 

velká. Výška dosahuje 1,85 metru a je v hloubce 2,10 pod kostelní dlažbou.
V kryptě na jedlových trámech spočívaly 3 rakve.

1. Jedna na první pohled nejstarší, černá s pozůstatky prvního katolického louňovického kněze Jana Ignáce Komenského, kte-
rý tu působil od r. 1679 až do své smrti v roce 1687. Jeho kostra měla ruce složené v klínu, na prsou barokní dřevěný kříž. 
V kryptě byl pohřben jako první. Byl blízkým příbuzným Jana Ámose Komenského, pedagoga a filozofa.

2. V druhé rakvi, která byla nejzachovalejší spočíval František Xaver Novák, děkan a vikář. Jeho kněžský šat byl zachovalý, 
ruce složené v klínu, kolem nich ovinutý růženec z velkých dřevěných zrn. Patrny jsou i zbytky tmavých vlasů. Zemřel v roce 
1813, byl to poslední kněz, který tu byl pochovaný před uzavřeních krypty.

3. Ve třetí rakvi byl patrně pohřben některý z louňovických arcibiskupských hejtmanů. Byl oděn ve vojenský šat, na hlavě měl 
paruku na nohách vysoké boty, u nich ležel třírohý klobouk, vedle šavle v koženém pouzdře.

Na víku spočívaly dvě malé dětské rakvičky, modrá a bílá s pozůstatky nemluvňat. Nedaleko větší dětská rakev, modrá, na víku 
zelenobílý listnatý ornament a v ní kostra asi čtyřletého dítěte. Ve všech případech šlo o děti louňovických zámeckých hejtmanů.

Ještě je nutné se zmínit o rakvi číslo 7, která má na víku zbytky nápisu „Usnul 1724…,“ je v ní pohřben Jiřík Zelenka Bavorský 
zesnulý 8. února 1724 ve věku 76 let. Po dobu 48 let kantor a varhaník louňovický vzdělával a učil hudbě naši mládež, rodák z jihočes-
kého Bavorova. Čech a muzikant tělem i duší, otec osmi dětí, prvorozeného syna (16. října 1679) Jana Lukáše – Dismase – Zelenky, 
slavného hudebního skladatele, zemřel 23. prosince 1745 v Drážďaněch jako dvorní skladatel u saského dvora.

Při cestě na Lhotu míjíme pomník postavený v roce 1984 na paměť našeho rodáka J.D.Z. světoznámého hudebního skladatele, 
který se zde, ve staré dřevěné škole, která měla stát poblíž farních vrat, narodil.

Doplněk a oprava k článku „Dům na náměstí,“ který byl vytištěn v minulém čísle (str. 9)
Manželé Němečkovi měli 8 dětí, ne 4. Nejstarší dcera Anna se vdala za pana Průšu a s ním odešla do Trenčína, kde při porodu ze-

mřela. Syn Jan byl nemocný a mladý zemřel. Rovněž tak i další syn Josef. Dcera Žofie se provdala za pana Januše a provozovali řeznic-
tví v Louňovicích pod Blaníkem. Marie zůstala svobodná a odešla do Prahy, kde pracovala. I další dcera Růžena, provdaná Černíková, 
odešla se svým mužem do Prahy. Dále syn František, který s manželkou Marií převzali řeznictví.

Nejmladší syn Bohuslav hospodařil se svou ženou Anežkou (rozenou Bělkovou) na statku.
Toto mi upřesnila dcera pana Bohuslava, paní Jana Žížalová. Děkuji.

Na závěr článku jsme novému majiteli, panu Málkovi popřáli mnoho úspěchů v rekonstrukci domu. Dal se s chutí do práce, ale pozor! 
Jako po řadu minulých let nebylo možné nic dělat bez „památkářů“, tak i nyní blokují některými nesmyslnými požadavky veškeré práce.

Jak pracují památkáři můžeme vidět na rekonstrukci klášterní zdi. To snad ani nepotřebuje komentáře, chodíme všichni okolo. Díky 
její pevnosti odolává staletí, proto dosud nespadla. A jak dopadne dům na náměstí? Jen aby celá akce neskončila jako „Podblanický 
mlýn“. Tak dlouho se chránil až spadl, a je po památce.                                                                                                  Hana Dittrichová
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Za faráře Jana Ignáce Komenského i jeho nástupce zastával i farního písaře. Proto nejstarší farní matriky dochované právě z jeho 
doby jsou psány jeho rukou a výhradně česky. Proto jeho rakev leží v těsném sousedství s tímto knězem.

Avšak Zelenkova rakev číslo 7 je zároveň rakví společnou, byly v ní uloženy kostry ze sedmi těl z doby, kdy krypta byla přeplněna 
a tato rakev byla nejzachovalejší. V kryptě je pochováno i 13 zemřelých; 10 dospělých a 3 děti.

Objevení barokní krypty v louňovickém farním kostele Nanebevzetí Panny Marie bylo překvapením i pro obyvatele Louňovic, kteří od 
mládí navštěvovali svůj kostel, aniž tušili, že pod jejich nohama odpočívají jejich předchůdci a předkové a nevěděli, že přecházejí nad pod-
zemní prostorou, která je vlastně neporušenou památkou věků dávno minulých. Porozumění a pomoc, které se pracovníkům při odkrývání a 
průzkumu krypty ze všech stran od našich obyvatel dostalo, pokládám za kladný zájem o minulost městečka a úctu ke staré jeho historii.

Průzkumem bylo zjištěno, že ryze barokní krypta byla vybudována v polovině 17. století za výstavby kostela v nynější podobu. 
Je jisté, že naposledy byla otevřena roku 1861 za překládání dlažby v celém kostele, za faráře Antonína Sklenáře. Definitivně zrušena
v roce 1842 zároveň se zrušením hřbitova U sv. Prokopa při silnici k Vlašimi, zřízeného zásluhou Al. Václava Rosmarina, tehdejšího 
direktora arcib. Panství v roce 1848, vysvěcen 1. listopadu téhož roku.

Po dokončení průzkumu krypty bylo hledáno v bohatém farním archivu a starých matrikách, nikde nebyla o ní nalezena zmínka.
Záznamy a údaje byly objeveny v Arcibiskupském archivu v Praze.
Před uzavřením byla krypta v létě v roce 1957 na půl dne zpřístupněna zájemcům. Za tu krátkou dobu prošlo kryptou několik set 

lidí a to nejen domácích, ale i ze širokého okolí a projevili zájem o archeologický výzkum a historii Louňovic. Krypta pak byla znovu 
uvedena do původního stavu s menšími nutnými změnami a definitivně uzavřena.

Věřím, že určitě ještě žije v Louňovicích dosti svědků této historické události, kteří sestoupili po úzkých kamenných schodech 
do spoře osvětlených podzemních prostor pod dlažbou našeho kostela. Sama jsem ráda, že jsem byla mezi nimi a nikdy mi nevymizí 
z paměti věneček z chmelu, který zdobil dětskou hlavičku v rakvi.

Při této příležitosti bych ráda poděkovala našim občanům, kteří pečují o zachování historických památek a hezký vzhled našeho 
krásného městečka uprostřed Podblanicka.                                                                                                                               Jiřina Holá

Zpracováno z materiálů Dr. Pavla Radoměrského, historika NM a Václava Oktábce, tehdejšího faráře

Poděkování ředitelky školy Mgr. Ivany Kočové
Na závěr školního roku bych chtěla poděkovat celému kolektivu mých spolupracovnic za celoroční úspěšnou práci.  
Během školního roku jsme opět uspořádali mnoho akcí pro děti a veřejnost. Se všemi akcemi se můžete seznámit na webových 

stránkách školy http://www.lounovicepodblanikem.cz/urad-skola.php v sekci fotogalerie. 
V tomto školním roce se žáci ZŠ a děti MŠ seznámily se zajímavým výukovým programem pořádaným Faunou ochrany z Votic.  Jako 

každý školní rok i letos jsme se s dětmi vypravili na Malý Blaník, kde jsme zkontrolovali schránku vzkazů od návštěvníků. 
Již druhým rokem se žáci ZŠ účastní Recyklohraní, kde díky sběru elektrozařízení a plnění úkolů získávají body, za které dostávají 

hodnotné odměny. Letos se škola poprvé zapojila do sběru použitého rostlinného oleje, za jehož odevzdání také může získat škola 
hodnotné odměny.

Konec školního roku jsme završili školou v přírodě a celodenním výletem s přespáním ve škole.
Všem přeji krásné a pohodové prožití prázdnin a těším se na setkání s vámi v příštím školním roce.      Mgr. Ivana Kočová, ředitelka školy

FK LOUŇOVICE  POD BLANÍKEM
Tak pro nás skončila premiérová sezóna ve 3. třídě a potvrdilo se, že vyšší soutěž je o dost kvalitnější. Naštěstí se podařilo v 

soutěži zachránit, i když jistotu jsme získali až vítězstvím v posledním zápase v Libži. Děkujeme za velkou podporu fanouškům, 
neb jsme měli jednoznačně nejvyšší návštěvy v sezóně, a proto jestě jednou velké díky a doufáme, že v příští sezóně bude přece 
jen více důvodů k radosti.
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Zápasy DFD Louňovice
Od minulého vydání zpravodaje jsme odehrály opět ně-

kolik zápasů.
24. dubna 2010 jsme se vydaly do Čechtic a poprvé se 

zde utkaly s DFC Panterky. Jelikož se jednalo poměrně 
o nově založené družstvo, trošku jsme předpokládaly, že 
vítězství by mělo být naše avšak, že vyhrajeme 6:0, jsme 
nečekaly. 

Hned v polovině června jsme se vydaly do Prahy na 
odvetu. Ta pro nás byla mnohem úspěšnější. V prvním po-
ločase jsme soupeřky téměř nepustily k naší brance, i přes 
to se jim ale podařilo vyrovnat a zápas skončil spravedlivou 
remízou 1:1. 

Společné foto v Čechticích

16. května 2010 jsme u nás doma sehrály zápas proti 
pražskému klubu FC Zlíchov.

Relativně vyrovnaná hra z obou stran vypadala, že 
skončí remízou, avšak v poslední minutě zápasu po ne-
šťastné ruce ve vápně jsme dostali gól z penalty. Konečný 
výsledek 1:2.

Magda Kahounová se snaží protlačit míč k soupeřově brance

23. května jsme jeli do Borotína zahrát s místním týmem 
Antifo malou kopanou a připravit se na letošní Borotínský ko-
ník. Hrály jsme celkem 4x15 min. a hned v úvodu jsme sou-
peřky dvěma rychlými góly dost zaskočily. Celkově jsme ode-
hrály úspěšně celý zápas a zaslouženě zvítězily 5:2.

Borotínský koník se konal 19.6. 2010 a byl již druhým 
rokem turnajem v malé kopané 4+1. Letos se zúčastnilo cel-
kem 8 družstev, která byla rozdělena do 2 skupin, z nichž dva 
nejlepší týmy postupovaly do finálové skupiny. Nám se po re-
míze 0:0 s Borovany a výhrách 4:0 nad Čechticemi a 1:0 nad 
Mokrou podařilo do této skupiny postoupit. Zde již ale byla 
vidět únava z první části dne a lepší kvalita soupeřek.  Nezís-
kaly jsme ani bod a obsadily konečné 4. místo, za které jsme 
dostaly obrovský dort, který jsme společně snědly na večerní 
dokopné.

30. května jsme byly pozvané na pouťové oslavy do 
Jesenice u Sedlčan. Bohužel jsme přijely pouze v 10 hráč-
kách a prohrály zde 0:3.

Společné foto s holkami z Jesenice

Turnaj v malé kopané Borotínský koník
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Okresní soutěž hasičů 
ve Vlašimi 5.6. 2010

Jako tradičně i letos se konala hasičská okresní soutěž ve 
Vlašimi na stadionu Na Lukách a skládala se ze tří disciplín. 
Naši bratři se celkově umístili na 4. místě, kdy vítězství obhá-
jili hasiči z Jankova a zasloužili si postup na Krajské kolo.

V běhu na 100 m byl z našich nejlepší Fanda Tichý s ča-
sem 19,20 s. a celkově se umístil na 9. místě. Další, kdo se 
ještě dostal pod 20 s., byl Venca Fejtek s časem 19,95 s. 
Nejlepší čas naší štafety byl 72 s. A celé vystoupení bratři 
zachránili velmi podařeným útokem s třetím nejlepším ča-
sem 33 s.                                                   Monika Kahounová 

Víťa Bartoš před štafetou, čeká ho domeček

Příprava na požární útok

Co DFD čeká během léta
• v rámci Keltského poháru 17.7. 2010 zápas proti 

DFC Panterky Čechtice
• 24. – 25.7. 2010 zápas v Mladé Boleslavi spojený 

s večerní zábavou a návratem v neděli. Kdo by měl 
zájem jet nás podpořit, budeme rády.

• 31.7. 2010 III. Ročník DFD turnaje – celodenní 
turnaj s večerním posezením u hřiště

• 7.8. 2010 celodenní turnaj v Borovanech
• 15.8. 2010 „Sranda match“ proti Staré gardě a 

proti Babinci
• 21.8. 2010 Elis turnaj v Čechticích

DNE 31.7. 2010 OD 8,30 HOD. 
SE NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI 
V LOUŇOVICÍCH KONÁ JIŽ 

III. ROČNÍK DFD TURNAJE 
CELÝ FOTBALOVÝ DEN BUDE ZAKONČEN 
VEČERNÍM POSEZENÍM PŘÍMO NA HŘIŠTI. 

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI. PŘIJĎTE NÁS 
PODPOŘIT! HOLKY Z DFD. 
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Pavlovice 62

258 01 Vlašim

tel: 607 849 932

ROBERTCETTL

cettlr@seznam.cz
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Téma :                        Vše, co souvisí s krajinou a životem pod Blaníkem 

Kategorie :                 Děti (do15 let)
                                    Dospělí (od 15 let)

Termín uzávěrky :    31. 8. 2010

Vyhlášení vítězů :     25. 9. 2010 v průběhu Svatováclavských slavností

Hlavní cena :            digitální fotoaparát, tiskárny, dalekohled, 
                                   reproduktory 2.1, MP4 přehrávače, knihy

Všechny soutěžní fotografie budou vystaveny na www.lounovicepodblanikem.cz/fotosoutez, 
na Facebooku a v den konání Svatováclavských slavností 25.9.2010 v koncertním sále 

louňovického zámku. Současně proběhne výstava historických předmětů a map.

Podrobná pravidla soutěže naleznete na www.lounovicepodblanikem.cz/fotosoutez

Sponzoři a partneři:

3 .  RO ČNÍK FOTOSOU TĚŽE
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Tak trochu jiný Podblaník
Když minulý rok končil Podblaník 2009 většině lidí se hla-

vou honila jedna neodbytná otázka: „Je to naposledy?“ Nebylo 
totiž vůbec jisté, jestli nám rok 2010 přinese další ročník toho-
to výjimečného festivalu. Proto když se objevili první zprávy o 
tom, že tato tradice bude nadále pokračovat, mohli jsme koneč-
ně zajásat a začít se těšit. Když jsem ale poprvé uviděla plakát, 
který oznamoval na co se můžeme těšit, pochopila jsem, že to 
nebude úplně stejný Podblaník, na který jsme zvyklí. 

Během minulých let konání našeho festivalu se zde totiž 
vytvořilo několik „stálic“, které nás bavili a provázeli Podbla-
níkem každý rok. Každý asi tuší o kom mluvím. Především o 
skupině 4singns, o veselé a akční zpěvačce z Chocolate Jesus 
nebo například o „hoších“ z Visacího zámku. Při pohledu na 
plakát jsem ale rychle zjistila, že z našich starých známých zde 
zbyli pouze Positive Mind a Scream of the Lambs. 

Musím se přiznat, že z nepřítomnosti mých favoritů, tedy 
chlapců z Visacího zámku, jsem nebyla moc nadšená, ale záro-
veň se těšila na tu spoustu ,,podblanických zelenáčů“.

Naši staří známí sice chyběli, nicméně nás navštívila sou-
časná hvězda české hudební scény a to nikdo jiný, než Xindl 
X. Ten se nám se svou hudbou představil už v pátek večer. 
Vzhledem k tomu, že jeho hudba není příliš vhodná k pogu, 
proběhl páteční večer ve znamení příjemného poslechu origi-
nálních písní tohoto na kytaru hrajícího zpěváka.

Sobotní den se nesl ve znamení nádherného počasí, kte-
ré přímo vybízelo k tomu, aby sebou člověk plácnul na deku 
a poslechl si vystoupení nováčků. Změny se ale neodehrály 
pouze na pódiu. Pivaři si jistě všimli, že v letošním roce nám 
tolik potřebné pivo nedodal pivovar Svijany ale Regent. Jinak 
zůstalo vše při starém. Mohli jste si zajít do oblíbené čajovny a 
jako každý rok zapařit s kuřetem a přispět mu něco málo, na ty 
méně šťastné z nás. Nechyběla tu ani každoroční oběť festiva-
lovým bohům, v podobě na rožni se otáčejícího čuníka.

Den příjemně uběhl a já jsem netrpělivě očekávala večer, 
kdy na pódiu měli vystoupit „náhradníci“ za moje milované 
Visáče, a to kapela Vítkovo kvarteto. I přesto, že Pražskej 
démon je písnička, která nikdy nechybí v mojí mp4, jsem si 
nebyla moc jistá, jestli pánové dokáží spáchat takovou show, 
jako moji oblíbenci. A pánové mi dokázali, že spáchat toho do-
vedou opravdu hodně. Vítkáči naprosto bez problémů dokázali 
rozpařit všechny přihlížející už první písní a tou nebyla žádná 
jiná, než zmiňovaná píseň Pražskej démon. No a pak už to jelo. 
Bavit se musel i ten, kdo nechtěl, protože se jednalo nejen o 
vystoupení pěvecké, ale i taneční a komické. Pravda, některé 
pasáže jsme si museli odzpívat sami. Jenže to by jsme nesměli 
být Louňováci, abychom se něčeho takového zalekli, a proto 
jsme Vítkáče o tom, že ten drát opravdu ,,NECHCE VEN“, 
přesvědčili na sto procent. I když jsme si vykřičeli ještě přída-
vek, Vítkovo kvarteto muselo uvolnit pódium další kapele a to 
konkrétně slovenské skupině Karpina. 

Musím se přiznat, že tato skupina pro mě byla úplnou ne-
známou a nevěděla jsem, na co se mám připravit. A tak se mi 
stalo, že jsem naprosto nepřipravená na takový nářez, prvních 

pár písniček poslouchala s otevřenou pusou. Karpina se totiž 
evidentně nebojí ničeho. Nebojí se si trochu pohrát s texty pís-
ní například Anety Langerové nebo i Rammsteinů a nebojí se 
ani trochy filozofie nad otázkou: „Je papež gay?“ To všechno
doplněno plátnem, na které se promítaly ilustrující obrázky.
Zkrátka stoprocentní recese. Bohužel i toto vystoupení uteklo 
jako voda a ke slovu se dostala poslední kapela s názvem Gang 
ala basta s trochou své, troufám si říct, psycho muziky, která se 
výborně hodila jako klidný a pohodový závěr letošního Pod-
blaníku. 

Zkrátka a dobře máme za sebou další ročník našeho milo-
vaného festivalu a já doufám, že na tom letošním, jsme si našli 
další stálice, které nás budou navštěvovat každý rok.

Lucie Herklocová

Frontman kapely „Vítkovo kvarteto“ si došel zazpívat s publikem

Slovenská skupina KARPINA - překvapení večera
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Oznámení:
Valná hromada O. S. WIFI Louňovi-

ce pod Blaníkem se  bude konat v sobotu 
11. září 2010 od 17:00 hod. na hasičské 
zahradě a v hasičské přístavbě. Členové 
obdrží pozvánky s programem. 

Pavel Tulej – předseda sdružení 

STARÁ GARDA
Jistě jste si někteří všimli, že v naší 

obci byla založena Stará garda fotbalo-
vého klubu. Již byly sehrány tři přátelské 
zápasy, při kterých se dolaďuje sestava i 
taktika hry.  Chtěl bych touto cestou vy-

Vítání občánků
V loňském roce se v Louňovicích pod Blaníkem narodily čtyři noví občánci. Ji-

tuška Šimánková, Karolínka Fáčková, Jakub Říha a Anička Pospíšilová. 5. června 
pak byly společně se svými rodiči a prarodiči pozváni do obřadní síně louňovického 
zámku na slavnostní vítání občánků. Po vystoupení dětí z mateřské školky, které 
jim již tradičně přišly zazpívat, se ujala slova paní starostka ing. R. Kučerová. Jmé-
nem městyse je zde oficiálně přivítala, popřála jim i jejich rodičům hodně štěstí do 
života a předala jim pamětní list, dárek na památku a malý obnos do začátku. Na 
závěr pak následovalo již tradiční focení u kolébky. 

Všem rodičům ještě jednou blahopřejeme a dětem přejeme vše nejlepší do života. 
Především pak Aničce Pospíšilové, která se vítání občánků nemohla zúčastnit. 

OSLAVENCI
V minulých měsících oslavili své 

životní jubileum tito spoluobčané

Bílek Miloš   (70)
Mikšovský Jaroslav  (70)
Stupková Marie   (80)
Ondráková Marie  (85)
Němečková Dagmar  (75)

 Karolínka Fáčková

Jakub Říha

 Jituška Šimánková

FK LOUŇOVICE  
POD BLANÍKEM
vás zvou na 
III. ročník 
KELTSKÉHO POHÁRU
který se koná 17. července 2010 na 
hřišti za řekou za účasti týmů FK Sokol 
Louňovice p. Bl, Sokol Raková, FC 
Sokol Velíš, Masakr Praha
  
FK LOUŇOVICE  POD BLANÍKEM
vás zvou na letní zábavu na zámecké 
zahradě 17. července 2010 
od 20:00 hodin
k tanci a poslechu hraje MIDI BAND 
(Tábor)                          vstupné 90,- Kč

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

zvat i další fotbalisty, kterým je více než 
33 let – máte-li chuť a zájem si občas za 
Starou gardu zahrát – kontaktujte mne 
mailem nebo osobně.

Také hledáme potencionálního tre-
néra staré gardy!!

Pavel Tulej  tulej@seznam.cz

PRODEJ 
CHOVNÉ DRŮBEŽE
Z veterinárně kontrolovaných chovů, které 
zaručují kvalitu a vysokou užitkovost
• 11,00 hodin Čechtice /u kašny/   
• 12,00 hodin Pravonín /před OÚ/
• 12,30 hodin Načeradec /na náměstí/  
• 13,00 hodin Louňovice p. Blaníkem 
/náměstí/
• 14,00 hodin Votice /autobus.nádraží/  
• 15,00 hodin Heřmaničky /na návsi u   
prodejny/
• 15,30 hodin Sedlec / náměstí, parkoviště 
před MěÚ/     
• 16,00 hodin Miličín /před OÚ/ 
Prodej 2.8. 2010
Kuřice černé, červené,bílé /nesou bílá vejce/ 
stáří: 14-18 týd.  cena: 130-150,- Kč
Prodej 20.9. 2010
Kuřice černé, červené   
stáří: 14-18 týd.  cena: 130-150,- Kč
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: 
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava 

Tel.: 567 212 754, 567 214 502, 

mob.731 701 331, po-pá 8-15h!

gallus.extra@email.com

nebo gallusextra@centrum.cz

   


