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Vážení spoluobčané,
dovolte, abych  Vás opět oslovila a 

sdělila Vám pár věcí, které se udály a bu-
dou dít v nejbližší době  v Louňovicích.

Nejdříve bych ráda vzpomenula na 
oslavu dne matek ve škole. Krásný pro-
gram pro maminky zajistila naše ZŠ a 
MŠ  Louňovice a patří jim za to moje 
poděkování. Dále proběhlo v našem 
městysi vítání nových občánků. Jsem 
ráda, že se akce pořádaná komisí pro ob-
čanské záležitosti našim mladým rodi-
čům líbí a přišli  i se svými příbuznými. 
Fotografie z akce jsou uvedeny dále.

A nyní již k tomu, co nás čeká.
V současné době začala tvorba 

Územního plánu Louňovic pod Blaní-
kem. Jsou v něm zahrnuty samozřejmě 
obce Býkovice, Rejkovice, Světlá a Mr-
kvová Lhota. Veškeré připomínky od 
občanů  a  městyse budou zpracovány 
Ing. arch Poláčkovou a bude vytvořen 
návrh územního plánu. Vyhodnotí se 
vlivy na udržitelný rozvoj území včetně 
vlivů na životní prostředí a na evropsky 
významnou lokalitu Vlašimská Blanice 
(Natura). Poté proběhne společné jed-
nání a úpravy návrhu územního plánu a 
v další etapě bude veřejné projednání a 
konečná úprava návrhu.

V nejbližší době nás čeká velká re-
konstrukce louňovické tělocvičny. Za-
stupitelstvo Středočeského kraje schvá-
lilo dne 25.5. 2009 přidělení dotace 
v rámci programu FROM (Fond rozvoje 
obcí) na rekonstrukci  tělocvičny a při-

„Podblaník fest“ nebyl jen v područí rokové muziky. Kuře na snímku jistě 
dobře znáte z kampaně „Pomozte dětem“. Za touto kampaní stojí Nadace roz-
voje občanské společnosti (NROS), která za svoje působení získala desítky mil. 
Kč pro ohrožené a znevýhodněné děti. Na obrazovkách se poprvé kuře objevilo 
na Velikonoční pondělí v roce 1999.         O Podblaník festu čtěte na straně 16-17.
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ÚM INFORMUJE

Zasedání zastupitelstva 
ze dne 23.4. 2009

Schvaluje: 
- uzavření  2 smluv o dílo na opravu static-
ky narušené gotické zdi bývalého kláštera 
v Louňovicích pod Blaníkem s firmou  LA-
RENO s.r.o zastoupené jednatelem Ing. Ale-
šem Hlaváčkem. První smlouva je uzavřena 
na celkovou opravu zdi a druhá   dílčí  na 
rok 2009
- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene  k pozemní komunika-
ci reg. č.–TSÚ-Jo-2009, 9/09Jo ke stavbě ka-
nalizace a ČOV Louňovice pod  Blaníkem.
- uzavření smlouvy o náhradě a omezení uží-
vání silnice reg. č. – TSÚ-Jo-2009, 3/09Jo 
ke stavbě kanalizace a ČOV Louňovice pod 
Blaníkem 
- změnu  platového výměru Mgr. Kočové I.
- podat žádost o dotaci z programu FROM  
na dokončení rekonstrukce tělocvičny a při-
lehlého sociálního zařízení se spoluúčastí 
městyse 5%.
- uzavření koordinační dohody s Policií ČR, 
Vlašim o vzájemné spolupráci při zabezpe-
čování místních záležitostí veřejného pořád-
ku
- podat žádost o dotaci v leaderu  na vybu-
dování včelařského muzea a kanceláře pro  
včelaře v čp. 86 v Louňovicích p. Bl.
- vysázení bříz podél cesty ke koupališti
- poskytnutí příspěvku SDH  Louňovice p. 
Bl.ve výši 4 000,- Kč  na  školení JSDH obce 
– „obsluha   přenosných  motorových a roz-
brušovacích pil“
- podání žádosti o příspěvek Středočeského 
kraje na financování potřeb JSDH zřízené obcí
Bere na vědomí:
- veřejné projednání návrhu změny č.1 územ-

INFORMACE Z RADY
ze dne 26.3. 2009

Schvaluje : 
-  příspěvek ve výši 3000,- Kč  každému  ze 
spolků, které požádaly do 31.3. 2009: Mys-
livecké sdružení Pod Blaníkem, Dobrovol-
ný herecký spolek Blaníci, Dívčí fotbalové 
družstvo, SDH Louňovice p. Bl a ČSV z.o. 
Louňovice
-  proplacení faktury za půjčení stánků ve výši 
2 100,- Kč na akci Velikonoční  jarmark pořá-
danou dne 12.4. 2009 v Louňovicích p. Bl.
- bezplatný převod pozemku st.č.13/2 na 
Městys Louňovice pod Blaníkem v kat. úz. 
Louňovice p. Bl. po převodu na komunikaci
-  provést nutnou registraci při zadávání pří-
spěvků v diskusním fóru.
-  ceny za půjčování  obecních laviček a stolů  
občanům a  podnikatelům:  lavička (bílá, hně-
dá) 10,- Kč/den, stůl 10,- Kč/den. Půjčení lavi-
ček a stolů místním spolkům je bez poplatku.
-  uzavření smlouvy na zpracování Územní-
ho plánu Louňovic pod Blaníkem s Ing. arch. 
Vlastou Poláčkovou
-  schvaluje prodej dřeva z Bělčí hory (ků-
rovcová kalamita) po průzkumu trhu firmě: 
Iva Tichá, Louňovice pod Blaníkem za cenu  
900,- až 1000,- Kč dle kvality dřeva
-  podání žádosti o dotaci na opravu kapličky sv. 
Prokopa a kapličky u  silnice na Benešov z Pod-
pory drobných  památek Středočeského  kraje 
-  provedení opravy a dodělání topení v byt.
jednotce čp. 41.
-  schvaluje  uzavřít smlouvy na budoucí 
smlouvy na zřízení věcného břemena na po-
zemky č.parc. 610/8,658/4, 1032/1 s vlast-
níky v kat. úz. Louňovice p. Bl. pro stavbu 
ČOV a  ČS pro  kanalizaci
Doporučuje:
-  zastupitelstvu městyse odsouhlasit podat 
žádost o zapsání  pozemků,které jsou vedeny 
na LV.č.1 (MNV Louňovice p.Bl.) u Katast-
rálního úřadu  Benešov v kat.úz. Louňovice 
pod Blaníkem,Světlá pod  Blaníkem a Býko-
vice u  Louňovic na Městys Louňovice pod  
Blaníkem.

INFORMACE Z RADY
ze dne 16.4. 2009

1) Rozpočtové opatření č. 1
ZM projednalo a schválilo rozpočtové opat-
ření č. 1. 

Schvaluje: 
- podat žádost na Středočeský kraj k projektu 
„Zhotovení studií řešení bezpečných silnič-
ních průtahů „
- kladný hospodářský výsledek příspěvkové or-
ganizace ZŠ a MŠ Louňovice p. Bl. za rok 2008
- provést dodělání opravy hodin na věži kos-
tela dle dodaného rozpočtu p.Chmela

INFORMACE Z RADY
ze dne 14.5. 2009

lehlého zázemí. Nyní zajišťujeme vlast-
ní přípravy k rekonstrukci.

Celý projekt zahrnuje výměnu 
oken,změnu osvětlení, opravu střechy, 
do které zatéká, zabudování nového  soc. 
zařízení (WC), dodělání plynového tope-
ní a přívodu plynu a modernizaci stáva-
jícího sociálního zařízení v zázemí. Celá 
akce bude trvat až po vyúčtování 1 rok.

Dovolte ještě, abych Vás  pozvala na  
připravovaný Sraz rodáků Louňovic p. 
Bl., který se uskuteční v srpnu. Program 
se připravuje a budete  o něm včas  in-
formováni.

Přeji Vám hezké prožití letních dnů 
a dovolených.

Ing. Kučerová R., starostka

ního plánu Obce Zvěstov 
-  informace starostky ze zasedání SO Blaník 
z 24.3. 2009
Pověřuje:
-  p. Kotka  prošetřením vysázení vrb u ryb-
níčka na návsi ve Světlé

2) Dořešení vlastnictví pozemků městyse
ZM projednalo a schvaluje, požádat na Ka-
tastr nemovitostí Benešov o zapsání  veške-
rých pozemků,které jsou nyní vedeny vlast-
nicky na MNV Louňovice pod Blaníkem do 
vlastnictví Městyse Louňovice pod Blaníkem 
a tím dořešit vlastnictví pozemků.
3)  Dotace na knihovnu a Svatováclavské 
slavnosti
ZM souhlasí a schvaluje přijmout dotace na 
obecní knihovnu ve výši 25.000,- Kč a na 
Svatováclavské slavnosti ve výši 20.000,- 
Kč ze Středočeského kraje.
4)  OZV č1/2009 – volné pobíhání psů
ZM projednalo a schvaluje OZV, kterou se 
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřej-
ném prostranství v Městysi Louňovice pod 
Blaníkem a nabytím účinnosti od 1.6. 2009.
5)  Včelařské muzeum
ZM bere na vědomí  změnu podaní žádosti na 
dotaci na včelařské muzeum z programu Leader.
6)  Sraz rodáků
ZM schvaluje podání žádosti  o dotaci ze 
Středočeského kraje na akci Sraz rodáků.
7)  Prohlášení pana Kotka  
ZM považuje vysvětlení  a omluvu p. Fejtka  
k prohlášení  pana Kotka za dostačující.
8) Gastrotechnik
ZM projednalo a schvaluje uzavření Smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břeme-
ne na pozemku č.parc. 20/4 a 25/1 v k.ú. Lou-
ňovice pod Blaníkem za cenu 500,- Kč pro 
přípojku plynovodu k firmě Gastrotechnik.
9) Parcely na Hlinách
ZM projednalo a schválilo projednat  stavby 
RD v lokalitě za hrází tzv. rybníka „U Pospí-
šilů“ se Správou CHKO a věc projedná na 
příštím zasedání zastupitelstva.
Policejní vila: Starostka informovala o jed-
nání týkající se odkoupení policejní vily.
10) Diskuse - různé
- čarodějnice – kapela zajištěna, plakáty vy-
věšeny, oslovení zastupitelů s pomocí na pří-
pravu a k soutěžím pro děti
- v MŠ bude otevřeno 2. oddělení
- p. Kofláková provede návrh na řešení vyu-
žití prostor ve škole
- vrata u školy, nutné opravit a dodržovat za-
mykání
- hodiny na kostele – p. Žák nyní kontroluje 
chod hodin
- chudobinec - zatím není dotační titul na 
opravu
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1) Závěrečná zpráva z kontroly hospoda-
ření městyse za rok 2008
ZM bere na vědomí výsledek přezkoumání 
hospodaření městyse za rok 2008, které pro-
vedl Krajský úřad Středočeského kraje ve 
dnech  6.10. 2008  a 14.4. 2009.

Zasedání zastupitelstva 
ze dne 28.5. 2009

- výsadbu nového stromu do parčíku na ná-
městí
Neschvaluje:
- finanční příspěvek Rybářskému spolku Bla-
ník, byla  podána žádost po termínu 
Bere na vědomí:
- Protokol o kontrolním zjištění podle zák. č. 
258/2000 Sb. a zák.č.552/1991 Sb., který byl 
proveden Krajskou hygienickou stanicí Stř.
kraje, územní pracoviště Benešov
- informaci starostky o řešení Návštěvnické-
ho centra pod Blaníkem
- rozdělení kladného hospodářského výsled-
ku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Louňo-
vice p. Bl. za rok 2008
- dopis č.j. 322/2009 k projednání výstavby 
chodníku ke hřbitovu

6)  Zpráva finančního výboru
ZM bere na vědomí zprávu finančního výboru.

7)  RD -  územní plán - příprava  
Starostka informovala o zahájení tvorby 
územního plánu Louňovic pod Blaníkem.
Veškeré náměty a připomínky mohou občané 
sdělit do 14 dnů na úřad městyse.
Dále V. Fejtek informoval o průběhu jednání 
na SCHKO Blaník ohledně zařazení pozem-
ků za Lhotou  na stavbu RD – SCHKO  Bla-
ník se vyjádří po konzultaci s architektkou .

8) FROM – tělocvična
ZM projednalo a schvaluje odměnu J.Klau-
dysové  ve výši 10 000,- Kč za připravení žá-
dosti  o poskytnutí dotace v rámci programu 
FROM v roce 2008.
ZM  pověřuje starostku, místostarostu a sta-
vební komisi k zahájení přípravných prací. 

9) Diskuse - různé
- podepsaná smlouva – Skálovi
- škola, projekt zatím nepředložen
- Divadelní spolek – odřekl příspěvek
- fotbalové hřiště – příspěvek na zavlažování

2) Závěrečný účet městyse za rok 2008
ZM schvaluje závěrečný účet Městyse Lou-
ňovice pod Blaníkem za rok 2008 „ s výhra-
dou“.
3) Smlouva o bezúplatném převodu po-
zemku č. parc. 1378
ZM  projednalo a schvaluje smlouvou o bez-
úplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/
SBN/3551/2009-SBNM o převodu pozemku 
par.č.1378 o výměře 696 m2 v kat. úz. Lou-
ňovice pod Blaníkem do vlastnictví Městyse 
Louňovice pod Blaníkem a pověřuje starost-
ku jejím podepsáním.
4)  Návštěvnické centrum
ZM projednalo a souhlasí s umístěním  Ná-
vštěvnického centra na zpevněné části č. par. 
179 v k.ú. Louňovice pod Blaníkem a s umís-
těním přilehlého parkoviště v rámci akce vybu-
dování Návštěvnického centra na přilehlé par. 
č. 178 v kat. úz. Louňovice pod Blaníkem.
5)  Praktický lékař
ZM projednalo a pověřuje starostku, aby 
vstoupila v jednání s MUDr. Kevickým  
ohledně rozšíření ordinačních hodin v Lou-
ňovicích pod Blaníkem na 2 dny v týdnu.

Vítání jara v Louňovicích pod Blaníkem
Pozvolna se stává tradicí, že s příchodem vánoc a velikonoc pořádá shluk aktivních žen na louňovickém náměstí 

tradiční trhy. Je to akce, na které se sejdou lidé z Louňovic a okolí, aby shlédli ruční práci několika nadšenců, koupili 
si nějakou dobrotu nebo drobnost pro radost a pohovořili s přáteli. 

8. března se konal jarmark velikonoční. Shlédnout a zakoupit bylo možno mnoho dobrot od drobného cukroví až 
po tradiční velikonoční bochánky, nebo nádivku. Dále zde byly pomlázky, velikonoční vajíčka, keramika, výtvory 
dětí z místní školy, svíčky ze včelího vosku, místní kovář se svými výrobky a mnoho dalšího. Pro dobrou náladu 
hrála kapela Poprask. Komu byla zima, mohl se pohupovat do jejich rytmu, nebo se zahřát teplým čajem, punčem, 
či jinou teplou tekutinou. 

Díky všem, kteří se na akci podíleli, byl to příjemně strávený den.    Text: Jana Burdová, foto: Kristýna Herklocová
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PODMÍNKY 
FOTOSOUTĚŽE KRAJINOU 

POD BLANÍKEM 2009
ORGANIZÁTOR:
Městys Louňovice pod Blaníkem
KATEGORIE: 
1) DĚTI - KYTIČKY A ZVÍŘÁTKA POD-
BLANICKA
Tisk fotografií zajišťují organizátoři foto-
soutěže. Kategorie je omezena věkem 15 
let v době odeslání snímku do soutěže. 
2) DOSPĚLÍ -  HISTORICKÉ PAMĚTI-
HODNOSTI PODBLANICKA 

Tisk fotografií si zajišťují sami účastní-
ci fotosoutěže, doporučujeme  formát A4 
nebo svými rozměry blízký formátu A4.
V každé kategorii budou přijaty maxi-
málně dvě fotografie od jednoho autora.
Minimální rozlišení fotografií je 2 MPX
v obou kategoriích. 

Fotografie požadujeme dodat v kaž-
dém případě v elektronické podobě, 
možno zaslat na paměťovém nosiči na 
adresu Ivan Rozkošný, Nikon s.r.o., Ko-
daňská 46, 100 10 Praha 10 nebo využít 
služeb webové úschovny (např. www.
uschovna.cz) s informací na adresu roz-
kosny@nikon.cz. Fotografie je také mož-
no zaslat či odevzdat osobně na úřadu 
Městyse Louňovice pod Blaníkem, Jana 
Žižky 16, PSČ: 25706.

Organizátor doporučuje uvést u foto-
grafií jejich název. V případě, že nebude
název uveden, bude fotografie označena
organizátorem pouze číslem. 

U fotografií musí být uvedeno jméno
a příjmení autora, adresa, datum naro-
zení, telefonické nebo e-mailové spojení 
(případně jméno a příjmení odesílatele a 
jeho adresa, pokud není odesílatel totož-
ný s autorem).

Odevzdáním fotografií do soutěže
dává autor a v případě, že odesílatel je 
jiná osoba než autor, pak odesílatel, au-
tomaticky souhlas k jejich dalšímu neko-
merčnímu  využití organizátorem soutě-
že  (tisk v různých médiích, vyvěšení na 
webu apod.). 

V případě nesprávně uvedených 
údajů budou fotografie vyloučeny ze
soutěže.

Organizátor si vyhrazuje právo vy-
loučit ze soutěže fotografie s nevhodným
obsahem, výrazně technicky nekvalitní 
nebo skeny  pohlednic či dobových fo-
tografií. Odevzdané fotografie nebudou
autorům vráceny.

tí následně po předání cen ze slosová-
ní vstupenek kolem 17.30 hod.  nebo 
budou uloženy k vyzvednutí na Úřadu 
městyse.
Partneři a sponzoři:

- Nikon s.r.o.
- WIFI sdružení Louňovice pod Bla-
níkem
- SCHKO Blaník
- ČSOP Vlašim
- Rádio Blaník
- Benešovský deník

Dobové pohlednice a fotografie:
- souběžně s výstavou fotografií z foto-
soutěže proběhne v koncertním sále vý-
stava dobových  pohlednic a fotografií,
případně jejich kopií z archivu Václava 
Nerada, Ivana Rozkošného a dalších 
zdrojů. Pohlednice a fotografie budou
vystaveny na stolech pod sklem. 
- dobové pohlednice a fotografie k na-
skenování přijímá Jana Burdová – kroni-
kářka Městyse Louňovice pod Blaníkem 
- burdata@centrum.cz a Václav Nerad 
nerava@seznam.cz.
- kopie dobových pohlednic a fotogra-
fií budou přiloženy ke kronice Městyse
Louňovice pod Blaníkem. 
Vstupné do koncertního sálu 26.9. 2009:
- dobrovolné
Organizační výbor fotosoutěže a vý-
stavy (současně dozor nad fotogra-
fiemi v době výstavy) –  v abecedním 
pořadí příjmení:

- Jana Burdová
- Jana Hesounová
- Martin Klaudys
- Václav Nerad
- Ivan Rozkošný
- Pavel Tulej

UZÁVĚRKA FOTOSOUTĚŽE JE 
31.8. 2009 !

Prezentace fotografií:
Všechny přihlášené fotografie budou vy-
věšeny na webu www.lounovicepodbla-
nikem.cz/fotosoutez.

Vytištěné fotografie budou vystaveny
v den Svatováclavských slavností 26. 9. 
2009 v koncertním sále louňovického 
zámku na stojanových nástěnkách. Po 
ukončení výstavy budou k nahlédnutí 
v místním infocentru. 

Vystavení vítězných fotografií ve vý-
věsní skříňce městyse, na nástěnce na 
rozhledně a v informačním centru.
Vítězné fotografie budou otištěny v Lou-
ňovickém zpravodaji, případně jinde dle 
možností. 
HODNOCENÍ:
POROTA:
1) ODBORNÁ 
2) LAICKÁ – hodnocení fotografií ná-
vštěvníky výstavy soutěžních fotografií
během Svatováclavských slavností. 
CENY: 
KATEGORIE DOSPĚLÍ
ODBORNÁ POROTA: 

1. místo-fotoaparát
2. místo-tiskárna
3. místo-kniha

LAICKÁ POROTA:  
1. místo-dalekohled
2. místo-tiskárna
3. místo-kniha

KATEGORIE DĚTI
ODBORNÁ POROTA:  

1. místo-mikroskop
2. místo-flash disk
3. místo- kniha

LAICKÁ POROTA:   
1. místo-dalekohled
2. místo-MP 4 přehrávač
3. místo - kniha
Ceny budou předány osobně 26.9. 

2009 během Svatováclavských slavnos-

INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ PROGRAMY,
potřebné pro každého v produktivním věku
nutné k blížící se důchodové reformě
Vám pomůže bezplatně a nezávisle sestavit
a vše důležité v této oblasti vysvětlí
EVA NOVOTNÁ
Louňovice pod Blaníkem 165                            Tel.: 732 260 490
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RYBÁŘI OPĚT V LESE
Rybáři navázali na brigádu v loňském roce, kdy v lesích 

městyse vysázeli 1400 ks smrku. V letošním roce to bylo ještě 
o 100 ks více. Celkem bylo vysazeno členy rybářského spolku 
2900 ks smrku.                                         Text a foto: J. Herkloc                                    

Cirkus Pacific
Jednoho dne jsem přišla ze školy a všimla jsem si, že na 

sloupu je vyvěšený plakát, že do Louňovic v sobotu přijede 
cirkus Pacific.

V pátek jsem šla okolo hřiště a už tam byl postavený stan 
cirkusu. Pořádně jsem si přečetla plakát a dozvěděla jsem se, 
že se můžeme vyfotit s hadem. Strašně jsem se těšila. Ségra mi 
došla koupit lístek a já s kámoši šla do cirkusu. 

Jako první na řadu přišla paní s vycvičenými holuby. Další 
na scénu přišlo duo Bambíno a ty prováděli balanc se sklem. 
Pak přišla na řadu fakírská show s hady a největší atrakce byla 
anakonda brazilská – 5 metrů, váha 100 kg. Taky byla komic-

ká vystoupení a drezura pejsků. Potom přišla Eliška a rozdala 
nám za 10 Kč lístky na tombolu. Byly tři ceny: maxi popcorn, 
cukrová vata a pytlík plný překvapení. Vyhlásili tombolu a šli 
jsme domů. Bylo to úžasné, těším se na příští cirkus. 

Text a foto: Kristýna Herklocová 10 let 
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Slet čarodějnic
Poslední dubnový podvečer se chystala oslava svátku 

čarodějnic tradičně na zámecké zahradě. Přestože zprávy 
meteorologů slibovaly krutý vichr z hor, který tu panoval 
předcházející dny, čtvrteční odpoledne bylo jak malované.

Nic tedy nebránilo tomu, aby se na postavenou vatru 
umístila čarodějnice čekající na svůj skon v plamenech. 
Country skupina Balzám, která přijela zahrát k dobré 
pohodě měla naladěno, soutěže pro děti byly připraveny, 
mohl vypuknout čarodějnický rej. 

Účast dětí a jejich rodičů byla oproti loňskému roku 
hojnější. Ti, kteří dorazili v čarodějnickém převleku měli 
vyhráno. Na každou z nich čekala odměna v podobě loutky 
malé čarodějnice. Vše probíhalo téměř idylicky, soutěže v 
plném proudu, vůně klobásek, kapela dělající čest svému 
jménu...

Bohužel televizní rosničky nelhaly. Slibovaný vichr 
opravdu dorazil ruku v ruce se svou bouřící kolegyní. 
Ani oba Blaníky jim nedokázaly zkřížit cestu... Pohodová 
atmosféra se změnila v honičku za rozlítanými kelímky, 
tácky a hlídání zapálené vatry. Všechna nebezpečí se 
podařilo zažehnat, bouřka pomalu ustoupila, ale na zahradě 
již téměř nikdo nezůstal. Nezbývá než doufat, že za rok 
bude počasí moudřejší a opět se společně sejdeme.

Radka Neradová

Foto: Václav Nerad, Tereza Berlová

ŠKOLA A ŠKOLKA V LOUŇOVICÍCH
Den Země

Povídali jsme si o třídění odpadu. Potom jsme si udělali 
z krabic kontejnery a směsný odpad roztřídili. Vyrobené 
kontejnery jsme odnesli do družiny. Pro školku jsme vymysleli 
soutěže. Nejdříve jsme vymysleli různá stanoviště. Vyrobili 
jsme kartičky na odškrtávání splněných úkolů. Šli jsme připravit 
stanoviště. Stanoviště byla tato: třídění odpadu, zlobivá 
veverka, kuna zlodějka, vyplašený zajíc, zazpívej písničku 
s tématem příroda, namaluj obrázek lesního zvířete. Také jsme 
schovávali poklad. Všechny skupinky splnili všechny úkoly 
senzačně a pak ještě našli poklad (sladkou odměnu).

Josefa Hrabáková 5.r., Hana Vosátková 4.r., Anna Měřínská 1.r.
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Cyklobrnění
Celý týden 1. – 5. června 2009 jsme si v základní i mateř-

ské škole povídali o bezpečnosti cyklistů v dopravě. Školáci 
vypracovávali centra aktivit na témata dopravní značky, bez-
pečnost v dopravě apod. Ve školní družině se děti seznamo-
valy s vybavením kola a cyklisty. V mateřské školce se děti 
dozvěděly jak se mají pohybovat s kolem, co je povinnou vý-
bavou cyklisty.

3. června 2009 nastal čas zkoušky pro všechny děti. Na 
školním hřišti byla pro školní děti i pro veřejnost připravena 
dráha s dopravními značkami a překážkami na trati. Děti, které 
tuto dráhu projely získaly od pravého blanického rytíře průkaz 
cyklisty a byly pasovány na cyklisty.

Všem děkujeme za krásně prožité odpoledne.
Děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem.

Pasování na cyklisty

Ke Dni matek si děti připravily nejen básničky a scénky, ale 
dokonce i divadelní představení Šípková Růženka.

V úterý 30. června skončí školní rok. Na slavnostní shro-
máždění, které se bude konat tradičně v tělocvičně školy, 
jsme pozvali hosty – starostu Načeradce  Ing. Jelínka, starosty  
okolních vesnic, pana faráře Marcela Timka, zástupkyni pro 
mateřskou školu Jaroslavu Koubíkovou, paní knihovnici Janu 
Lapáčkovou. Vyhodnotíme celoroční práci žáků. K dnešnímu 
dni má základní škola 131 žáka, z toho je  48 dívek. 56 žáků, 
to je 43 %, prospělo s vyznamenáním. 3 žákyně 2. stupně 
neprospěly, mají možnost vykonat opravné zkoušky koncem 
prázdnin. 29 žáků bylo hodnoceno čtyřkami. P. uč. udělily  17 
žákům písemnou pochvalu na vysvědčení za vzornou školní 
práci, za výbornou reprezentaci školy v soutěžích, za pěkné 
výsledky ve sběrech  starého papíru, hliníku, víček od PET 
lahví. Na školní tabuli cti navrhly 10 žáků: Kateřina Svobodo-
vá (1.tř.), Pavel Duda a Kateřina Janoušová (2.tř.), Jan Ctibor, 
Anežka Kopáčová, Jakub Starec (3.tř.), Valerie Dědková, Ma-
rek Sibal, Martin Vacík (6.tř.), Daniela Janoušková (9.tř.). Pro 
posílení kázně byla udělena výchovná opatření 13 žákům. 6 
žáků obdrží důtku ředitele školy,  1 žák důtku třídního učitele 
a 6 žáků napomenutí třídního učitele. Dva žáci druhého stup-
ně budou hodnoceni sníženou známkou z chování, druhým a 
třetím stupněm.

Mimořádných výsledků při reprezentaci školy v soutěžích 
dosáhli žáci v okresním kole soutěže Mladý zahrádkář. Dani-
ela Janoušová (9.tř.) obsadila 1.místo, Daniel Křemen (7.tř.) 
2.místo a Lucie Přibylová (9.tř.) 3.místo ve starší kategorii. 
Dan Křemen se pak zúčastnil i národního kola v Kroměříži.  
Žáci 6.třídy řešili celoroční korespondenční soutěž Svět ko-
lem nás, skončili druzí nejlepší. V literární soutěži Ze života 
hmyzu ke Dni Země byl Marek Sibal (6.tř.) vyhodnocen jako 
nejlepší na okrese za povídku Mol šatní. Ve výtvarné soutěži 
Požární ochrana očima dětí obsadila Vendulka Hejná (5.tř.) 
1.místo ve své kategorii. Za aktivní činnost po celou dobu 
školní docházky, za reprezentaci školy  byli odměněni knihou 
žáci 9.tř. – Daniela Janoušová, Kateřina Janoušová, Lucie Při-
bylová, Daniel Dědek.

Druhým rokem vyučujeme podle vlastního školního vzdě-
lávacího programu „Cesta k poznání“, v 1., 2., 6. a 7. třídě. 
Na začátku školního roku jsme zorganizovali den otevřených 
dveří spojený s výstavou věnovanou 10. výročí působení školy 
v budově č. 270. Konec Masopustu jsme oslavili průvodem 
masek po Načeradci a vystoupením dětí na náměstí.  Projekto-
vý den Evropa jsme věnovali evropským státům  v době před-
sednictví  České republiky v Evropské unii. Při Ekohrátkách, 
v dalším  projektovém dni v  závěru školního roku, si žáci ově-
řili, jak důkladně znají přírodu, jaký vztah k ní mají.  

Jak jistě víte, od 1.9. 2008 byl uzavřen společný školský 
obvod se Základní školou v Načeradci. Již druhý rok jsou 
zváni představitelé městyse Louňovice na slavnostní za-
končení školního roku. Pan místostarosta Pavel Kotek 
požádal paní ředitelku Janu Rozkošnou o přiblížení po-
sledního dne v Načeradské škole.

Konec školního roku 2008-2009 
v Načeradské škole
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Se základní školou se rozloučí žák 1.třídy Daniel Nádvor-
ník, žákyně 4.třídy Nikolka Zamrzlová, oba z důvodu přestě-
hování se z Načeradce. Poslední den v načeradské  škole stráví 
tito žáci 9. třídy:  

ADAMOVSKÝ KAREL Z LOUŇOVIC
BERÁNEK ONDŘEJ Z VLAŠIMI                          
KOSÁK JAKUB  Z  KAMBERKA
KRATOCHVÍL MIROSLAV  Z    LOUŇOVIC                    
BERKA  PETR  Z LOUŇOVIC
NGUYEN  PETR   Z  NAČERADCE 
BLEHA  TOMÁŠ  Z HORNÍ   LHOTY
ONDRIGA  JOSEF   Z   NAČERADCE
BOREK  JAN  Z   PRAVONÍNA
PŘIBYLOVÁ  LUCIE  Z NAČERADCE
DĚDEK   DANIEL  Z DAMĚNIC
RUS  KAREL  ZE   SLAVĚTÍNA
FRAUENTERKOVÁ  BLANKA  Z  PRAVONÍNA
SLAVATA  PETR  Z KŘÍŽOVA
JANOUŠOVÁ  DANIELA  Z NAČERADCE
SMETANA  STANISLAV  ZE  SLAVĚTÍNA
JANOUŠOVÁ  KATEŘINA  Z MRAVIŠTĚ 
ŠMEJKALOVÁ  SANDRA  Z VLAŠIMI
JELÍNEK  MARTIN  Z HORNÍ  LHOTY 
TULEJ   PATRIK  Z   LOUŇOVIC 
Na obchodní akademii  půjdou studovat 3 žáci, na střední 

průmyslovou školu 8 žáků. Na střední odborná učiliště nastou-
pí 7 žáků, na zdravotní školu 1 žákyně, na integrovanou školu 
technickou 1 žák. 

Rozloučíme se také s paní učitelkou Boženou Kříženec-
kou. Rozhodla se ukončit pedagogickou činnost   a užívat za-
sloužený odpočinek. Po ukončení studia Pedagogické fakulty 
Karlovy univerzity v Praze v roce 1974  nastoupila na místo 
učitelky v načeradské škole. Mimo mateřských dovolených 
vyučovala  na zdejší škole do dnešního dne.   Jejími aprobač-
ními předměty byl přírodopis a základy zemědělské výroby. 
Vždy byla třídní učitelka a dlouhodobě působila ve funkci 
výchovné poradkyně. Jejíma rukama prošla dlouhá řada žáků, 
kterým se pevně vryla do paměti. Přejme paní učitelce Kříže-
necké pevné zdraví, spokojenost a aby se šťastná radovala ze 
svých vnoučat. Plně si to zaslouží. 

Po 19 letech ve vedení načeradské školy jsem se vzdala 
funkce ředitelky školy, budu na škole působit ve funkci uči-
telky. Do doby jmenování nového ředitele mě bude zastupovat 
v plném rozsahu řídící činnosti pí Mgr. Hana Stupková. Děkuji 
všem, kteří  byli mými dobrými spolupracovníky, ve kterých 
jsem nacházela oporu, kteří podporovali činnost školy.  Před-
ně chci poděkovat zaměstnancům Obecního úřadu Načeradec, 
starostům – současnému p. Ing. Jelínkovi a bývalému p. Šan-
dovi. Díky jejich vstřícnému  jednání, podpoře věnované škole 
jsem byla schopná vykonávat funkci ředitelky školy tolik let. 

Přeji všem krásné a pohodové prázdniny, pevné zdraví a 
životní elán do dalších školních let.              Jana Rozkošná

Zážitková naučná stezka 
„S rytířem na Blaník“

Zážitková naučná stezka s Rytířem na Blaník leží v turis-
tické destinaci Kraj blanických rytířů v jihovýchodním cípu 
Středočeského kraje. Centrem Kraje blanických rytířů je bájná 
hora Velký Blaník.

Vrch Velký Blaník je dnes dominantou Chráněné krajinné 
oblasti  Blaník. Osu oblasti tvoří řeka Blanice se zachovalým 
přírodě blízkým tokem a luční nivou. Velký Blaník je přírod-
ní rezervací vyhlášenou na ochranu bukových lesů. Kamenná 
moře, Veřejová skála, Rytířské skály a další místa jsou úzce 
spjatá s blanickou pověstí. Kolem vrcholu najdete kamenné 
valy keltského hradiště.

Návštěvu Velkého Blaníku si můžete zpříjemnit využitím 
obousměrné interaktivní naučné stezky v délce 4 km.  Naučná 
stezka vede po červené turistické značce.

Své putování můžete začít buď na parkovišti nad Louňovi-
cemi pod Blaníkem, či nad obcí Kondrac, kde na vás čeká na 
začátku naučné stezky geologická expozice s ukázkou hornin 
z okolí této hory. 

Hravá interaktivní zastavení naučné stezky pobaví nejen 
děti, ale i jejich rodiče. Můžete si zkusit jaké rozpětí křídel 
ptáků odpovídá délce vašich paží, zda jste zdatní skokani a 
kterému skokanovi z živočišné říše se vyrovnáte. Zjistíte jaká 
zvířata žijí ve starém stromu, jak vypadaly hradby keltského 
hradiště na Velkém Blaníku a mnoho dalších zajímavostí. 

Turistická stezka vás spolu s těmito zastaveními naučné 
stezky povede na vrchol 638 metrů vysokého Velkého Blaní-
ku, kde si můžete váš výstup zpestřit krásným výhledem z roz-
hledny na celé Podblanicko.

Zábava pro děti i rodiče:  
- 17 dětských zastavení  
- 14 informačních panelů  
- Rozhledna s občerstvením na Velkém Blaníku

Zveme vás na krásnou procházku přírodou Podblanicka.
Mgr. J. Klaudysová, manažerka Kraje blanických rytířů, ČSOP Vlašim 
Lenka Röschelová, KD Blaník – Podblanické infocentrum, Vlašim
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Den otevřených dveří 
na Správě CHKO Blaník

U příležitosti Setkání rodáků v Louňovicích pod Blaní-
kem pořádá Správa CHKO Blaník Den otevřených dveří. 

Přijďte se seznámit s činností Správy CHKO Blaník a 
navštívit nás v sobotu 15. srpna od 13 do 17 hodin v budo-
vě Správy v Louňovicích pod Blaníkem. Příchozí získají 
informace o činnosti Správy, v zasedací místnosti v příze-
mí budou moci shlédnout promítání s tématikou  přírody 
okolí Louňovic pod Blaníkem. Dále zde bude možnost na-
hlédnout do odborných materiálů Správy CHKO Blaník.

Ivana Křížová

Budova Správy CHKO

Územní systémy ekologické stability
Co je to územní systém ekologické stability (ÚSES)?
ÚSES představuje propojenou síť přírodních i člověkem 

pozměněných částí krajiny sloužící jako útočiště pro rostliny 
a živočichy. Skládá se z biocenter (větší a menší lesy, louky 
s převahou planých druhů, rybníky) navzájem propojených bi-
okoridory, kterými se živočichové mezi jednotlivými biocentry 
pohybují (vodní toky, aleje, remízky mezi poli). Součástí ÚSES 
jsou i interakční prvky (osamělý strom uprostřed pole, drobné 
prameniště, sad apod.). Nejlépe se ÚSES poznává při pohle-
du shora, například z rozhledny na Velkém Blaníku. Snadno 
se pak rozpoznají biocentra - větší a menší lesy i biokoridory 
- potoky a aleje.

K čemu slouží?
ÚSES je „zelenou kostrou“ krajiny, která pomáhá přírodě 

vyrovnat se s nevyhnutelnými rušivými vlivy lidského osídlení. 
Na loukách a v lesích mohou růst plané rostliny, aleje a břeho-
vé porosty poskytují kryt procházející zvěři. Účelem vymezení 
ÚSES je rovněž stanovení pravidel pro hospodaření v krajině 
– v prvcích ÚSES a mimo prvky ÚSES.

ÚSES a pozemky. 
Vymezení ÚSES provádějí orgány územního plánování a 

ochrany přírody na základě odborných podkladů – generelů 
ÚSES. ÚSES je jednou z částí územního plánu obce, zde je 
také možné zjistit, zda určitý pozemek leží nebo neleží v ÚSES. 

Výřez ÚSES v okolí Louňovic
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Hospodaření na pozemcích v ÚSES zpravidla odpovídá dané-
mu druhu pozemku (les, louka) a není omezeno. Nevhodná je 
ve vymezených částech ÚSES změna druhu pozemku (např. 
zalesnění louky) a zástavba. Ochrana ÚSES je ze zákona po-
vinností všech vlastníků a jeho vytváření je veřejným zájmem.

ÚSES v CHKO Blaník.
V CHKO Blaník je Územním plánem Velkého územního 

celku okresu Benešov vymezeno  regionální biocentrum Bla-
ník, zahrnující lesní komplex Velkého a Malého Blaníku s při-
lehlými vrchy a regionální biokoridor v údolí Blanice. Podklady 
pro místní ÚSES byly zpracovány již v roce 1995 a jsou sou-
částí Plánu péče o CHKO Blaník. Prvky ÚSES se vesměs kryjí 
s 1. a 2. zónou CHKO Blaník. ÚSES je postupně zapracováván 
do územních plánů všech obcí v CHKO Blaník, které budou 
zpracovány do roku 2012.

Bc. Ivana Křížová a Ing. Mgr. Martin Klaudys

Účastníci vycházky. Foto: Jana Burdová

Přírodovědná vycházka 
do okolí Louňovic

Před deseti lety byl 24. květen uznán jako Evropský den 
parků. V tento den probíhají na mnoha místech Evropy akce 
věnované přírodě a její ochraně. 

Místní Správa CHKO na tento den připravila přírodověd-
nou vycházku do okolí Louňovic pod Blaníkem obohacenou o 
výklad o makrofotografii. Počasí tohoto dne již od rána přálo
všem zájemcům a milovníkům blanické přírody a tak nestálo 
nic v jejich cestě. Sraz byl na náměstí, kde se sešlo několik 
přírodovědných nadšenců. Společně s průvodcem a organizá-
torem této akce panem M. Klaudysem se pak všichni vydali na 
cestu okolo Louňovic pod Blaníkem. Během několika zastávek 
pan Klaudys podal všem přítomným výklad o zajímavostech 
blanické přírody, o její ochraně a o fauně a floře.  Jeho výklad
pak doplnil a obohatil další člen výpravy, pan Ivan Rozkoš-
ný. Ten obtěžkán brašnami s fotografickou výzbrojí a výstrojí
ukázal všem fotografickým nadšencům jak a s čím vyrazit do
přírody na lov beze zbraní. Zatím co pan Klaudys vyprávěl 

o různých kytičkách, broučcích, beruškách a motýlcích, nad-
šenci okolo pana Rozkošného vše fotografovali.  Dopoledne 
uběhlo v příjemné atmosféře a výprava opět stanula na místě, 
odkud ráno vycházela. Pan Klaudys obdaroval všechny účast-
níky drobnými dárky od Správy CHKO a pak se všichni roze-
šli k domovům.

Připomínáme všem fotografickým nadšencům, že mohou
své úlovky z této výpravy přihlásit do fotosoutěže „Krajinou 
pod Blaníkem“.

Blanickým rytířem v roce 2009 
vyhlášen Dr. Radoměrský

Letos, 10. dubna na Velký pátek, předával Český svaz 
ochránců přírody ve Vlašimi již pojedenácté čestné ocenění 
Blanický rytíř osobám, které se významně zasloužily o ochra-
nu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. Po-
rota vybírala ze tří desítek nominací a rozhodla o udělení ceny 
Blanický rytíř třem osobám.

Jedna z nich za celoživotní díla byla přiznána panu PhDr. 
Pavlu Radoměrskému, CSc. - žel, in memorian, dlouholetému 
význačnému a v poslední době neprávem opomíjenému příz-
nivci Podblanicka.

Ač rodilý Pražan, svým osobní vztahem ke kraji pod památ-
ným Blaníkem a zejména výsledky mnohaletého úsilí, objevitel-
ské práce i badatelské činnosti se zapsal mezi osobnosti zabýva-
jící se odhalováním dosud stále ještě málo známé historie obou 
Blaníků, ale především zaniklého ženského kláštera na území 
dnešních Louňovic v samém srdci Podblanicka.

PhDr. Pavel Radoměrský, CSc., numismatik, historik – ar-
cheolog a významný vědecký pracovník Národního muzea v 
Praze, se narodil dne 23. listopadu 1926 v Praze. Studoval his-
torii na Filosofické fakultě UK, kterou zdárně ukončil v roce
1952. 

Ještě v témže roce začal pracovat v numismatickém oddě-
lení Národního muzea v Praze.

Jako numismatik se zabýval zejména mincovnictvím kelt-
ským, antickým, byzantským a českým denárovým obdobím. 
Výsledkem jeho práce bylo vydání řady odborných stude a pro 
laickou veřejnost několika prací, které poznatky a informace 
zpřístupňuje srozumitelnou formou. Za jeho spolupráce byla 
vydaná Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské 
numismatiky.

Od roku 1961 přešel do oddělení historicko-archeologic-
kého. Tato odborná činnost jej v následujících letech mnohem 
těsněji připoutala ke krajině pod oběma Blaníky a věnoval jí 
nejlepší léta ze svého života.

V polovině osmdesátých let minulého století se činnost Dr. 
Radoměrského jako vědeckého pracovníka Národního muzea 
v Praze postupně uzavírala. V důsledku vážného onemocnění 
po 34 letech plodné práce odchází v roce 1986 do důchodu.

Jeho životní cesta se zcela uzavřela dne 13. října 2008.
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PhDr. Pavel Radoměrský, CSc., se dostal do kontaktu s Podblanickem v roce 
1952 díky návštěvám své tety, Emilie Zárobské, která v té době žila v Louňovicích. 
Krajina s oběma Blaníky a se starobylým městečkem v údolí mu hned při první 
návštěvě učarovala a po bližším seznámení se s historií místa byl jeho další osud 
nasměrován.

Předmětem jeho zájmu se stala především dosud „utajená“ stavební historie zanik-
lého premonstrátského ženského kláštera, ale i málo známá historie obou Blaníků.

 Proto v následujících letech obětoval téměř veškerý svůj volný čas provádění 
archeologického výzkumu. Ten měl za cíl zjistit polohu a místo kláštera založeného 
v r. 1149, který byl 23. srpna 1420 žižkovým vojskem vypleněn, vypálen a srovnán 
se zemí.

Rozsah archeologických prací přesahoval značně časové, fyzické a finanční mož-
nosti jednoho člověka. Národní muzeum zařadilo výzkum do státního plánu a tak 
byly získány finance pro další pokračování.

 Dr. Radoměrský s výsledky průzkumů a historií nikdy nezapomněl seznámit 
veřejnost, naše občany jak na přednáškách, odbornými články a vydáváním mnoha 
publikací. K nejznámějším patří:

„Nejstarší dějiny Louňovic pod Blaníkem“
„Blaník a Louňovice pod Blaníkem“
„Poklad na hoře Blaníku“ a další.
Dr. Radoměrský nikdy nezapomněl poděkovat louňovické veřejnosti tehdejší-

mu předsedovi MNV Antonínu Houlíkovi za neúnavné usilování o zřízení této stálé 
expozice v zámku. Byl vděčný všem obyvatelům, kteří mu ochotně dávali svolení k 
rozkopání vlastních dvorků a zahrádek pro vědeckou potřebu.

Řekl: „Komu by připadalo, že výzkumem bylo získáno více, než odpovídá silám 
jediného člověka chci vysvětlit, že jsem se setkal s mnoha lidmi, kteří mně podali 
pomocnou ruku. Těch, bez jejichž pomoci bych těžko býval práci provedl, je velmi 
mnoho...“ připomněl podíl svých rodičů, hlavně matky, která nalezené předměty od-
borně čistila a ze střepů a drobných střípků trpělivě vracela středověkým nádobám 
původní tvary.

Dlouholetou snahou o osvětlení bí-
lých míst v historii obou Blaníků a za-
niklého louňovického kláštera se PhDr. 
Pavel Radoměrský nesmazatelně zapsal 
mezi osobnosti, které se výrazně zaslou-
žily o zachování kulturního dědictví na 
Podblanicku.

Udělení čestného ocenění „Blanic-
ký rytíř“ si zcela zaslouží. Možno jen 
litovat, že přichází se zpožděním - „in 
memorian“.

Převzetím čestné ceny  „Blanický 
rytíř“ pro pana PhDr. Pavla Radoměr-
ského, CSc. In memorian za celoživotní 
dílo byla pověřena Ing. Růžena Kuče-
rová, starostka městyse Louňovic pod 
Blaníkem.

Diplom a originální pískovcová soš-
ka Blanického rytíře od akademického 
sochaře Daniela Falavery je umístěna v 
louňovickém zámku, v místnostech mu-
zea ve stálé expozici Národního muzea.

Zde si zároveň můžete prohlédnout 
výsledky, předměty téměř třicetiletého 
archologického výzkumu Dr. Rado-
měrského, hmotné doklady o osídlení, 
kolekci středověkých nádob louňovické 
středověké keramiky, nálezy z pohře-
bišť, gotické kachle, poklad mincí na-
lezený na Velkém Blaníku, pozůstatky 
z hrobu Oldřicha Skuhrovského a další 
zajímavosti.                 J. Holá

Barbora Čmelíková z Bukovan u Týnce nad Sázavou, MVDr. Jiří Hostek za PhDr. 
Pavla Radoměrského, CSc., cenu převzala starostka Městyse Louňovice pod Bla-
níkem Ing. Růžena Kučerová.

KNIHA 
o Louňovicích pod Blaníkem

Louňovický rodák, pan 
Václav Tichý zpracoval a 
vydal knihu o Louňovicích 
p. Bl. Podle spisovatele An-
tonína Norberta Vlasáka 
(1914) a historika Dr. Josefa 
Buriana (1894).

Kniha je doplněna řa-
dou starých fotografií. Tuto
bude možné zakoupit na se-
tkání rodáků a přátel Lou-
ňovic p. Bl. i později.                                                  
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Louňovice a blízké okolí 
na starých pohlednicích

Nejčastějšími vydavateli pohlednic a dopisnic byli 
v každé době obchodníci. Proto se také v Louňovicích 
dostaly na pohlednice obrázky obchodů a hostinců.

Na dopisnici vydané roku 1907 nákladem Josefa Ně-
mečka, kterou vytiskla Anitta ve Vídni, je ve výřezu zob-
razen dům s vývěsními cedulemi. Nad levým vchodem 
do domu visela cedule s nápisem „Josef Němeček“, nej-
větší cedule nesla nápis „Hostinec u Blaníka J. Němeč-
ka“ a  nad vchodem vpravo jen těžce přečteme na ceduli 
nápis „Jan Želivský obchod ve smíšeném zboží“. Téhož 
roku byla vydaná stejnou tiskárnou též kolorovaná vari-
anta této dopisnice.

Druhá dopisnice nese přítisk „Obchodní dům fmy 
Jos.Studnička v Louňovicích“. Jelikož tuto dopisnici ne-
vlastním, tak jen odhaduji její stáří kolem roku 1910. Pan 
Studnička též rozvážel pečivo ze své pekárny do okolních 
vesniček. To dokládá i povoz zachycující jeden z výřezů 
na této dopisnici. Třetí obrázek je fotografie z pozdější
doby, na které povoz projíždí Zvěstovem.

Poslední pohlednici vydal koncem třicátých let Jo-
sef Harvan, obchodník z Louňovic. Tato fotografická
pohlednice zobrazuje 
dřevěný most přes Bla-
nici u Březiny. Zbytky 
kamenných pilířů toho-
to mostu lze ještě dnes 
najít nedaleko od mostu 
současného směrem po 
proudu řeky.

Z důvodu připravo-
vané výstavy starých 
fotografií vás žádám o
zaslání skenů nebo za-
půjčení k naskenování 
zajímavých fotografií
z historie obce. Tento-
krát uvítám nejen fo-
tografie budov, ale též
obrázků z dění v obci 
či portrétů obyvatel, ale 
i jakékoliv dokumenty 
vztahující se k Louňovi-
cím a blízkému okolí.

Václav Nerad, 
nerava@seznam.cz
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Kdo byl Alois Václav Rozmarýn?
Byl jeden z nejlepších správců knížecího arcibiskupského panství v Louňovicích pod Blaníkem.
Narodil se r. 1776 a jako správce louňovického panství působil od r. 1808. V tomto roce se také oženil ve svých 32 letech a 

vzal si 18tiletou Barboru Laglerovou.
Za jeho působení Louňovice doslova rozkvetly. Také se mu říkalo direktor-zvelebitel.
Zřizoval pevné cesty, nechal vysazovat stromy a celé aleje, ale hlavně stavěl. Podle jeho projektu byl postaven nynější pivovar 

čp. 76 a vedle něho bránou spojený domek pro arcibiskupského pojezdného čp. 86 (u Čeňků).
Pivovar stojí na části rybníka. Odborníci se smáli správci, kam do toho bahna bude stavět a stavbu nedoporučovali. Ale 

Rozmarýn prosadil svou. Nechal do země natlouci kůly, zpevnil půdu a místní stavitel Limax stavbu provedl. No a pivovar stojí 
dodnes.

Dále nechal zřídit novou cestu od pivovarského rybníka po Malé Straně do Táborské ulice (K Chmelenským).
Dal postavit cihelnu za mostem k Veliši. Zasloužil se o zřízení nového hřbitova (1842). Rozdělil panský pozemek pracovníkům, 

kteří neměli kde bydlet a postaral se, aby mohli stavět. Bylo k tomu však potřeba svolení zemských úřadů a správce Rozmarýn ho 
získal. Tak se začalo okolo r. 1840 stavět po levé straně ulice z náměstí k Vlašimi. Jako vděk pojmenovali lidé tuto ulici „Rozma-
rýnská“. Takto se ulice jmenovala až do r. 1990, kdy ji z neznalosti historie, obecní úřad pojmenoval „Vlašimská“. 

A tak se Louňovice začaly rozrůstat. Velkostatek zde byl, lidé měli práci a přiživovali se různě i za majetku pana arcibiskupa. 
Správce přimhouřil oko, aby nebyly soudy a tresty a všem se žilo dobře. Tím si také Rozmarýn získal srdce lidí, hlavně chudých.

Zbýval čas i na kulturu. Konaly se besedy a různá kulturní vystoupení, hlavně v českém jazyce. Recitovalo se a zpívalo a velmi 
oblíbené byly nedělní výlety pod Blaník i na Blaník.

Za všechnu tuto záslužnou činnost chtěli louňovičtí udělat svému dobroditeli radost. Proto jako vděk mu na jeho svátek. 21. 
června 1843 byl v Rozmarýnské ulici odhalen pomníček.

Slavnosti se zúčastnilo množství místních občanů, zaměstnanci panství i zástupci arcibiskubství pražského.
Na pomníčku byl vytesán nápis:
Pro Pamatku 
Na Direktora
Aloisia Rozmarýna
napomahatele našeho
dobrého a vůbec
prospěšného.
Pan Alois Václav Rozmarýn zemřel za necelý měsíc po této slavnosti 8. července 1843 v Louňovicích. Je pochován na novém 

hřbitově, který sám v r. 1842 zakládal.
Pan Roznarýn byl také výtvarník. Měl krásné písmo a uměl krásně malovat. Důkazem toho je malované nádobí a obrazy, které 

po sobě zanechal. Tyto se dědily z generace na generaci. Tak se dostaly do rodiny paní Jiřiny Polákové – rozené Rozmarýnové, 
prapravnučky pana louňovického správce  A. V. Rozmarýna.

Tato paní (82 let) se spojila s paní Jiřinou Holou, bývalou kronikářkou Louňovice a jejím prostřednictvím předala paní starostce 
ing. Kučerové pro louňovické muzeum obraz: „Kytice květin“ a písemnosti včetně rodokmenu Rozmarýnů.

Další zajímavostí je, že manželem paní Jiřiny je Vladimír Polák, syn bývalého arcibiskupského lesního správce, který působil 
v Louňovicích od r. 1927 až do r. 1938. Bydleli v lesovně a Vladimír zde chodil do školy.

Manželé Polákovi mají tedy vřelý vztah k Louňovicům a rádi se sem vracejí.
K zpracování tohoto článku bylo použitu zápisů z kroniky a dokumentů, které zapůjčila pí. Jiřina Holá.

Text: Hana Dittrichová, foto: Václav Nerad
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Skutečně poslední Podblaník?
Zdá se to neuvěřitelné, ale rok utekl jako voda a my za sebou máme již 4. ročník našeho rockového festivalu Podblaník. 

Počasí nám sice nahnalo dost strachu, ale i přes jeho nepřízeň se vše skvěle vydařilo, protože nám k dobré náladě jako každý 
rok pomáhalo spoustu skvělých kapel, svijanské pivo, pečené prase a naše oblíbená pojízdná čajovna. O to, aby vše probíhalo 
bez výtržností se starali naši skvělí biřici a i přes to, že to nebyl jednoduchý úkol, se jim to podařilo a za to jim rozhodně patří 
poděkování.

Akce začala jako každý rok v pátek v 17 hodin a zahájila jí skupina Goodfellas. Po ní následovali kapely Scream of the 
Lambs, Pork soda a Emise 2, která byla pro všechny velice příjemným překvapením. Dvě milé zpěvačky a jejich skvělí kolegové 
si okamžitě  získali posluchače a za chvíli už téměř nikdo nedokázal stát v klidu. Páteční večer zakončili naši staří dobří známí 
4 signs, kteří nezklamali ani letos a opustit nás mohli, až po několika vyžádaných přídavcích.

Co je v Louňovicích nového?
Koupaliště je po částečné rekonstrukci. Bylo opraveno pří-

stupové schodiště. Vydrolené kameny byly usazeny zpět a vy-
spárovány. Přepady byly rozšířeny, aby nedocházelo k přelití 
boční hráze. Došlo i na generální opravu přítokových i odtoko-
vých šoupat. Navezením písku vznikla u schodiště minipláž.

Rekonstrukce se dočkal i chodník okolo zámku. Z ekono-
mických důvodů byla položena zpět původní dlažba.

Na poslední fotografii je rozpracovaná rekonstrukce po-
mníku Aloise Rozmarýna.        Text: Pavel Kotek, foto: Jiří Herkloc
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Sobotní den zahájila skupina Poprask, 
která navodila příjemnou atmosféru a 
připravila půdu dalším kapelám. Dorazi-
ly skupiny nám již známé z předchozích 
festivalů. Nechyběly oblíbení Chocolate 
Jezus, Psycho radio, Positive Mind nebo 
Rómeo Vérzik, kteří své fanoušky roz-
hodně nezklamali. Navštívila nás ale i 
slovenská skupina Karpatské chrbáty, 
která vystupovala na Podblaníku popr-
vé. To jim ale neubralo na popularitě. 
Show, kterou nám pánové předvedli ne-
měla chybu. Jejich trombón s ruliček od 
toaletního papíru nebo dudy z vysavačů 
si budu pamatovat ještě dlouho. Bohu-
žel počasí nám moc nepřálo a chvílemi 
jsem se bála, že déšť nakonec všechny 
zažene pryč. Účast tím sice utrpěla, ale 
v okamžiku, kdy se začal blížit vrchol 
večera se zahrada zaplnila. Všichni totiž 
vyčkávali, až se na pódiu objeví legen-
dární skupina Visací zámek a tu by si, 
podle mého mínění, nechal ujít jen úplný blázen. Visáčové jako vždy nezklamali, nenechali pogo ani na chvíli zahálet. Slyšeli 
jsme staré dobré písničky jako Známka punku a Traktor, ale dočkali jsme se i nových pecek. Píseň Prezident je buzna dostávala 
lidi doslova do kolen. 

Skupina Krucipusk, která nastoupila po Visacím zámku nebyla o nic méně úspěšná, při písničce Láska je kurva dav přímo 
šílel a bez přídavků by kapelu nikdo nikam nepustil. Pak už nezbývalo než nějak pohodově zakončit tento dokonalý večer a k 
tomu byla přímo perfektní skupina Švihadlo. Pogo se uklidnilo a všichni se v klidu a pohodě v rytmu regge loučili s letošním 
Poblaníkem. Členové kapely byli skvělí, povídali si s publikem a napínali nás až do posledního okamžiku, protože jejich nej-
známější písničku Zelený list schovali až na poslední přídavek. Byl to opravdu skvělý závěr skvělého festivalu. Bohužel jsme 
se zároveň dozvěděli i velice nepříjemnou novinu a to tu, že letošní Podblaník je možná Podblaníkem posledním. Já ale pevně 
věřím, že tomu tak nebude a že se příští rok opět sejdeme pod pódiem. Troufám si totiž říct, že Podblaník je jediný festival svého 
druhu a byla by opravdu škoda, aby náš ,,malý festival s velkým srdcem“ nadobro zanikl.                                 Lucie Herklocová

Skupina Emise2 při svém pátečním vystoupení pořádně rozpumpovala publikum.

VISACÍ ZÁMEK - co dodat? Legenda v Louňovicích již podruhé Pohodový konec Podblaník festu - skupina Švihadlo
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Sestava ženy: Věra Vostřáková, Monika Jelínková, Iveta Kučerová, Lenka Vostřáková, Lenka Tichá, Lucie Kahounová, Klára Adamovská 
Sestava muži A: Petr Kirchner, František Maršíček, Martin Kratochvíl, Tomáš Pospíšil, František Tichý, Jan Vágner, Václav Fejtek 
Sestava muži B: Jakub Kudlík, Lukáš Jelínek, Jiří Veselý, Jakub Šubín, Milan Bébr, Tomáš Houdek, Vít Bartoš                     VěraVostřáková

Načeradec - okrsek 2.5. 2009
V sobotu 2.5. se na hřišti v Načeradci konaly první letošní hasičské závody. Celkem se zde sešlo devět družstev – 7 mužských 

a 2 ženská. Louňovické barvy hájili muži A, muži B a ženy. Jelikož se jednalo o okrskovou soutěž, začínalo se během na sto 
metrů s překážkami, poté následovala pořadová příprava a nakonec požární útoky.

Na požární útok měl každý tým pouze jeden pokus a opět začínaly ženy. Nám se bohužel s časem 23,75s nepodařilo naše 
soupeřky z Načeradce (22,13s) překonat a tak jsme alespoň držely palce klukům. Ti naše očekávání naplnili a s časem 21,68s byli 
nejrychlejší a zároveň obsadili konečné první místo. Druhý nejrychlejší čas útoku měl náš tým B, ale po součtu všech disciplín 
dosáhl jen na čtvrtou příčku.

Nejlepší časy našich stovkařů: 
Adamovská Klára 21,62s (celkové druhé místo) 
Jelínková Monika 23,00s 
Kahounová Lucie 25,12s

Tichý František 19,35s (celkové druhé místo) 
Pospíšil Tomáš 19,88s (celkové třetí místo) 
Fejtek Václav 20,28s 

Býkovice pod Blaníkem - požár 
kontejneru

Dne 13.5. 2009 
v 23.35 hod. vyjela 
JPO Louňovice pod 
Blaníkem s CAS 
16 v počtu 1+1 k nahlášenému požáru 
odpadního kontejneru v obci Býkov-
ice. Po příjezdu na místo události bylo 
průzkumem zjištěno, že odpadní konte-
jner se znovu rozhořel. Vytvořili jsme 
útočný C proud a začli kontejner hasit 
a ochlazovat. Při zásahu nám asistovala 
PČR, která požářiště nasvěcovala. Cel-
ková spotřeba hasiva byla cca 4 m3. Po 
důkladném prolití kontejneru jsem 
nahlásili na OPIS likvidaci a vrátili 
jsme se zpět na základnu. Doplnění CAS 

Býkovice - požár dřevěného odpadu
Dne 13.5. 2009 v 22.38 hod vyjela 

JPO Louňovice pod Blaníkem s CAS 
16 v počtu 1+2 k nahlášenému požáru 
dřevěného odpadu v obci Býkovice. 
Po příjezdu na místo události bylo 
průzkumem zjištěno, že hoří hromada 
větví o rozloze cca 16 m2. Po dohodě s VZ 
z jednotky HZS Vlašim jsme vytvořili 
útočný C proud a místo požářiště začali 
hasit. Požár jsme lokalizovali do pěti 
minut od začátku zásahu. Za dalších cca 
15 minut jsme nahlásili na OPIS likvi-
daci požáru. Spotřeba hasiva, což byla 
voda jsme spotřebovali cca 1m3. 

Z místa události jsme se přesunuli na 
náves, kde hořel kontejner s odpadem. 
Zde již hasební práce prováděla jednot-

Lesní porost - Malý Blaník
Dne 19.5. 2009 byl členem jednotky 

SDH Louňovice zjištěn požár na jižní 
straně Malého Blaníku blízko cesty 
z Louňovic pod Blaníkem k Býkov-
ickému rybníku. Jednalo se o 4 místa 
požáru, která byla od sebe vzdálena od 
100 – 150 m a vše nasvědčovalo tomu, 
že ohniska byla založena úmyslně. 
Hořel lesní porost, který byl v danou 
chvíli velmi suchý a hrozilo rozšíření 
požáru do lesa, kde by byly škody velmi 
vysoké. Díky aktivnímu zásahu člena 
jednotky a přivolání dalších členů jed-
notky, kteří přijeli s hasičským vozem 
a dostatečnou zásobou vody, byl požár 
zneškodněn.                         Pavel Tulej 

HASIČI ZASAHOVALI jsme prováděli plovoucím čerpadlem z 
hasičské nádrže.             Petr Kirchner

ka z Vlašimi. Po konzultaci s VZ jsme se 
vrátili zpět na základnu a doplnili vodu 
do CAS a nahlásili akceschopnost na 
operační středisko.           Petr Kirchner
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Požár na Velkém Blaníku
Dne 14.6. 2009 v 5:35 hod. byla naše 

jednotka vyslána operačním důstojníkem 
k požáru na Velkém Blaníku. Jednalo se 
o požár suchých slabých větví blízko 
komunikace směřující k obci Býkovice 
vpravo ihned za odbočkou z hlavní 
silnice. Když se naše jednotka dostavila 
na místo, tak požár byl již uhašen HZS 
Vlašim a pouze probíhalo následné 
ohledání místa a dokumentace. Na místě 
byl oznamovatel požáru z Býkovic a též 
se dostavila hlídka PČR Vlašim.

Požáry dle mého názoru zakládá v 
naší lokalitě někdo úmyslně a vzhledem 
k tomu žádám spoluobčany o ostražitost 
a případně pomoc při dopadení žháře.  

P. Tulej 

Nová služba Hasičského záchranného sboru 
Středočeského kraje pro evidenci 

a hlášení pálení odpadu a spalování hořlavých látek. 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje poskytuje od dubna letošního roku novou službu pro veřejnost – evidenci 

pálení prostřednictvím internetu. Nová služba je určena především pro právnické a podnikající fyzické osoby, které provádí 
spalování hořlavých látek ve smyslu zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně. Této služby mohou využít i fyzické osoby, které 
provádí jednorázové spalování biologického odpadu – příkladně jarní spalování větví z průklestu ovocných stromů, pokud tuto 
činnost nezakazuje místní úprava.

Zaevidování pálení pomocí této aplikace nezbavuje právnickou (podnikající fyzickou) osobu zákonné povinnosti stanovit 
a předem oznámit příslušnému HZS opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS může tato opatření doplnit, popřípadě pálení 
zakázat.

Na internetových stránkách HZS Středočeského kraje – www.hzskladno.cz (http://hzssk.webrex.cz) si najdete odkaz 
Aplikace pálení a vyplníte příslušnou tabulku, kterou odešlete. Tím jste zaregistrovali Vaše pálení do programu ohlášení 
pálení a splnili svou ohlašovací povinnost v předmětné věci. 

Fotbalový klub Tj Sokol Louňovice pod Blaníkem
20. června odehrálo mužstvo A poslední mistrovské utkání v sezóně 2008/09. Do této sezóny vstu-

poval A tým s těmi nejvyššími ambicemi a to s cílem postoupit z nejtěžší skupiny. Po podzimu byl tým 
na čtvrtém místě s malou ztrátou na první místo zaručující jistý postup, ovšem o toto umístění usilovalo 
s námi hned osm týmů a všem bylo jasné že postup nebude lehký úkol. V zimě skončil na trenérském 
postu J.Malý (stal se rozhodčím) a vedení klubu se rozhodlo angažovat do Louňovic zkušeného a uzná-
vaného trenéra. Jednání byla složitá ale nakonec se povedl „husarský“ kousek a A týmu se ujal trenér p. 
Stojan Pavel a ten se hned pustil do těžké práce aby během krátké doby připravil tým do jarních odvet 
který se bude do posledního kola bojovat o to jedno postupové místo.

Situace se během jara vyvíjela velmi pozitivně a po půlce odehraných zápasů jsme se vyhřívali na prvním místě. Pak na tým 
přišel menší útlum a situace se zkomplikovala a po remíze v D. Kralovicích a další remíze doma s Libouní se zdálo že tým ztrácí 
půdu pod nohama, naštěstí soupeři nebyli také 100% úspěšný a tak před posledním kolem byla hra o postup velmi zamotaná a tak 
musely týmy sehrát své poslední zápasy v jednotný čas. Náš tým věděl že pokud vyhraje, má jisté druhé místo a pokud zaváhá 
N. Lhota, tak ztrácí jistotu prvního místa a tím i postup. N. Lhota nezaváhala a jistým vítězstvím nad Tr. Štěpánovem si zajistila 
první místo a tím jistý postup, naši hráči také nezaváhali a vítězstvím 5:0 nad Křivsoudovem si zajistili druhé místo (díky lepším 
vzájemným zápasům s Blaníkem Načeradec) a tak jsme museli čekat jestli se na nás neusměje štěstí a nebude sestupovat více 
týmů. Nakonec se ukázalo, že druhé místo je také postupové, a tak jsme mohli ve čtvrtek 25. června napsat cíl splněn a zakřičet 

http://www.hzskladno.cz" \o "blocked::http://www.hzskladno.cz/
http://hzssk.webrex.cz" \o "blocked::http://hzssk.webrex.cz/
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to sladké slovo POSTUP!!!! Práce tím ovšem nekončí, před 
týmem teď stojí výzva obstát ve vyšší soutěži. Aby se podařilo 
hrát důstojnou roli, začala příprava již 3.7. 09!!!

Vedení Sokola a Fotbalového klubu děkuje hráčům a tre-
nérům za splnění tohoto nelehkého úkolu jakým byl postup 
a přeje jim do nové sezony zdraví a sportovní štěstí a věří že 
tým neudělá ostudu a bude Louňovice pod Blaníkem dobře 
prezentovat na sportovní scéně.

Děkujeme všem fanouškům a hlavně fanklubu za podporu 
při utkáních a zároveň tím zveme všechny příznivce kopané 
na oslavu 45. let fotbalu v Louňovicích, která se koná 18. čer-
vence 2009. Během dne proběhne II. ročník KELTSKÉHO 
POHÁRU během kterého budou oceněni bývalí hráči a funk-
cionáři klubu, a také přijedou bývalí mistři republiky z BOHE-
MIANS PRAHA, kteří sehrají exhibiční utkání proti výběru 
Louňovic.

A ještě poslední poděkování patří sponzorům klubu bez 
kterých by fungování fotbalu v současné době ani nešlo.

Co nového v areálu hřiště?
• Začala výstavba oplocení
• Byla prořezána a prohnojena hrací plocha a zasetý 

nový trávník – děkujeme městysu za možnost v prvních třech 
týdnech zalévat hrací plochu

• Opravila se střecha na kabinách
• Dodělávají se záchody pro pány + osvětlení na WC
• Ve finální fázi jsou také lavice pro diváky
• Areál byl vyčištěn uklizen a do půlky července by 

měla být přivezena stavební buňka pro ukládání materiálu na 
údržbu hřiště a okolí

Co se chystá ještě do nové sezony?
• vybavení šaten (lavice, věšáky)
• dětský koutek (pískoviště, prolézačky)
• nová podlaha v občerstvení
• oprava krbu
• dořešení zavlažování
• internetové stránky

„A“ MUŽSTVO

Oprava střechy

Prořezávání trávyPřipravuje se nové osvětlení 
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V sobotu 27.6. 2009 se v Louňovicích pod Blaníkem uskutečnil 2. ročník turnaje dív-
čích fotbalových jedenáctek, kterého se zúčastnily tyto týmy: domácí DFD, FC Příčovy, 
Jesenice a smíšené družstvo z hráček z Poděbrad, Ratměřic a Louňovic zvané PoRaLou. 
Hrálo se systémem každý s každým, 2 x 25 minut. Vzhledem k uplynulým deštivým 
dnům přálo i počasí, nepršelo.

Turnajové prvenství si zaslouženě odvezlo smíšené družstvo PoRaLou.
Konečná tabulka:

DÍVČÍ FOTBALOVÉ DRUŽSTVO

Odehrané zápasy:
DFD Louňovice – FC Příčovy 1:1
PoRaLou – Jesenice 2:1
PoRaLou – FC Příčovy 0:0
DFD Louňovice – Jesenice 0:3
FC Příčovy – Jesenice  0:1
DFD Louňovice – PoRaLou 1:3

Turnaj v Borotíně 13.6. 2009
Borotínský turnaj byl naším prvním 

turnajem v malé kopané, kterého jsme se 
zúčastnily. Celkem 7 týmů bylo rozloso-
váno do dvou skupin, ze kterých první 
dva postupovaly do finálové skupiny.  
Naše zápasy ve skupině:
Koloděje – DFD Louňovice 1:3
Borovany A - DFD Louňovice 3:0

Vítězstvím jsme si zajistily postup 
do finálové skupiny, do které se mám za-
počítávala prohra s družstvem Borovany 
A, jenž také postupovalo.

Naše zápasy ve finálové skupině:
Kaplice – DFD Louňovice 0:0
Frymburk – DFD Louňovice 1:0
Zápas s Kaplicí jsme zvládly výbor-

ně po taktické stránce a jako jediné v 
celém turnaji jsme jim vzaly body. Zá-
pas s Frymburkem byl napínavý až do 
posledního hvizdu, po obdrženém gólu, 
jsme ve snaze vyrovnat vrhly všechny 
síly do útoku. Vyrovnání vyselo na vlás-
ku, ale po nastřelených břevnech chyběl 
pověstný kousíček štěstí.

Z turnaje jsme si nakonec odvezly 4. 
místo a nádherný dort ve tvaru podko-
vy, který jsme hned na místě ochutnaly. 
Naše brankářka Lenka byla vyhlášena 
nejlepší brankářskou turnaje. Celý tur-
naj jsme si, nejen díky krásnému počasí, 
užily.
Konečné pořadí:

1. FK Topmen Spartak Kaplice
2. Calofrig Borovany
3. FC Šumava Frymburk
4. Sokol Louňovice pod Blaníkem
5. Calofrig Borovany „B”  
6. SK Koloděje nad Lužnicí
7. Sokol Borotín

1. PoRaLou 3 2 1 0 5:2 7
2. Jesenice 3 2 0 1 5:2 6
3. FC Příčovy 3 0 2 1 1:2 2
4. DFD Louňovice 3 0 1 2 2:7 1
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Fotka- zleva: Vítek Bánovčan, Karolínka Burdová, Filípek a Linda Soukupovi, 
Helena Tulejová, Štěpánka Michalicová

Oslavenci 
V minulých měsících oslavili své životní jubileum 
tito spoluobčané:
- Veselá Jaroslava 80 let
- Kahoun Karel (Býkovice) 70 let
- Studnička Stanislav (Rejkovice) 80 let
- Špácal Miloš 80 let
- Karda Edvard 70 let
- Fialová Marie 91 let
- Daněk Vladimír 75 let
Všem oslavencům ještě jednou gratulujeme a přejeme jim hodně štěstí a zdraví do 
dalších let.

Dobří rodiče dávají svým dětem kořeny a křídla. 
Kořeny proto, aby věděly, kde jsou doma,
a křídla proto, aby mohly odletět
a vyzkoušet si to, co se naučily.

V sobotu, 30. května, opět na chvíli ožila obřadní síň louňovického zámku křikem 
našich nejmenších občánků. Na pozvání paní starostky Ing. R. Kučerové a komise 
pro občanské záležitosti se zde v doprovodu svých rodičů a babiček sešly děti, které 
se narodily v loňském roce. Na programu tak bylo již druhé slavnostní uvítání nově 
narozených dětí mezi občany Louňovic pod Blaníkem.

Stejně tak jako vloni přišly našim nejmenším a jejich rodičům zazpívat a zahrát 
děti z místní mateřské školky se svojí paní učitelkou. Paní starostka s paní Bébrovou 
pak jednotlivě přivítaly šest nových občánků. Vítka Bánovčana, Helenku Tulejovou, 
Štěpánku Michalicovou, Karolínku Burdovou a Filípka a Lindu Soukupovi a popřály 
jim i jejich rodičům mnoho štěstí a radosti v životě a předaly malé pozornosti od 
městyse. Nakonec následovalo krátké focení u kolébky.  

Všem dětem i jejich rodičům ještě jednou přejeme všechno nejkrásnější do 
života.

Společenská  rubrika  

Pamětní pohár novým občánkům

DŘEVO NA ZIMU
IHNED K ODBĚRU
PALIVOVÉ DŘEVO
měké, volně sypané 550,- Kč
TVRDÉ KRBOVÉ DŘEVO
volně sypané 890,- Kč/1prms
- ceny jsou včetně DPH
- délka polínek 25/23 cm
- 1prms = 1prostorový metr sypaný

DÁLE V NABÍDCE
- štípané dřevo balené na paletě v síťo-
vině, cena za paletu 1,6 prms - palivové 
990,- Kč, krbové 1490,- Kč
- pytlované palivové dřevo 10 kg
- stromové kolíky kulaté a půlkulaté prů-
měr 8-14 cm, délka 2 m.
- odkorněné kuláče kulaté a půlkulaté prů-
měr 8-14 cm, délka 2 - 3 m. (kompostéry, 
pískoviště, lavice, plotové dílce, aj.)

DOPRAVA
21,- Kč za 1 km

KONTAKT
Zdeňka Herklocová
Milovanice 1
Tel.: 733 313 182
zdenka.herklocova@v-system.cz
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