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První adventní neděli zahrálo v místním kostele pražské Telemanovo kvarteto. 
Foto: Ivan Rozkošný. Více čtěte na straně 4.

Vážení spoluobčané,
rok 2008 se nachyluje ke svému kon-

ci a mě nezbývá, než se ohlédnou zpět a 
bilancovat, co se nám podařilo a co nás 
čeká v roce  následujícím.

V oblasti kultury jsme uspořáda-
li v dubnu Keltské ohně – Slet čaro-
dějnic,které byly podpořeny částkou 
10 000,- Kč z Fondu hejtmana Středo-
českého kraje.

V květnu ve spolupráci s místní ško-
lou byl oslaven ve škole  Den matek, 
kde každá žena dostala kytičku a malé 

občerstvení. Nechybělo vystoupení žáků 
ZŠ a MŠ, kteří mile zpestřili pěkný den.

Dále proběhlo 31.5. vítání nových 
občánků v obřadní síni městyse, kde 
opět mile zpříjemnili setkání rodičů  
žáci ŽŠ a MŠ. Městys počítá i na příští 
rok v rozpočtu na tyto akce.

Nesmím samozřejmě opomenout ne-
dávné Svatováclavské slavnosti, konané 
v září a v listopadu koncert k poctě J. D. 
Zelenky, našeho slavného rodáka, v rám-
ci Podblanického hudebního festivalu.

Dne 30.11. zazněl adventní koncert 
v místním kostele a poté na náměstí roz-

svícen stromeček. Poslední akce, která 
nás v tomto roce čeká je 20.12. vánoč-
ní setkání u betléma, které se uskuteční 
na nádvoří zámku a od 18 hod. v sále J. 
D. Zelenky zazní Rybova mše v podání  
Kondrackého sboru.

V rámci FOP Středočeského kra-
je jsme podali žádost a obdrželi dotaci 
na obnovu sochy sv. Prokopa ve výši  
75 000,- Kč. Sochu opravuje ak. sochař 
a restaurátor Jan Turský. Oprava bude 
dodělána do konce letošního roku.

Na příští rok byla podána žádost o 
dotaci v rámci FOP Středočeského kraje 
na opravu klášterní zdi. Byl vypracován 
projekt a výsledek přidělení dotace bude 
znám na jaře 2009.

V rámci obnovy místní tělocvičny 
byla provedena oprava a zateplení stře-
chy za pomoci Fondu sportu a volného 
času za  celkovou částku  348 442,40 
Kč, kde byla pomocí MŠ a ZŠ získána 
dotace 200 000,- Kč. Dále bylo zbudo-
váno  v tělocvičně nové  plynové  topení  
s trubkovými infrazářiči HELIOS za cel-
kovou cenu 310 352,- Kč. Také zde bylo 
požádáno v rámci POV o dotaci, která 
nám byla přiznána ve výši 117 150,- Kč. 
Na příští rok jsme požádali v rámci POV 
na dodělání druhé etapy vytápění v tělo-
cvičně a v rámci Fondu sportu a volného 
času  předělání oken v tělocvičně.

Pro místní knihovnu jsme požáda-
li o dotaci v rámci podpory knihoven 
Středočeským krajem, kde nám byla 
přiznána dotace ve výši 22 000,- Kč. 
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INFORMACE Z RADY
ze dne 2.10. 2008

ÚM INFORMUJE

Zasedání zastupitelstva 
ze dne 30.10. 2008

Schvaluje: 
- vnitřní platový předpis zřizovatele školy
- vyvěsit záměr prodeje III. stavby plynovo-
du a Na Hlinách
- příspěvek na občerstvení organizátorům fo-
tosoutěže 2200,- Kč; příspěvek je brán jako 
forma poděkování za uspořádání celé akce  
- projekt na změnu vytápění tělocvičny
Neschvaluje:
- uveřejnit inzerci o Městysu Louňovice pod 
Blaníkem za 3000,- Kč + DPH v časopisu 
Dovolená pro vás.
Bere na vědomí:
- žádost TJ Sokol Louňovice p. Bl. č.j. 649/
2008 o příspěvek na zavlažování hřiště 
- informace z SO Blaník
- probíhající výběrové řízení na opravu mos-
tu u p. Drába
- žádosti ČSV o užívání domu čp. 86
Pověřuje:
- starostku oslovit firmy na nabídky firem k 
vyhotovení změny vytápění.
Doporučuje:
- TJ Sokol Louňovice zažádat o dotaci na za-
vlažování hřiště
- ZM ke schválení  návrh dodatku  SFŽP č.1 ke 
smlouvě č.0629371 – III. stavba plynovodu  
Souhlasí:
- s pořádáním akce ODS v rámci volební 
kampaně na náměstí v Louňovicích p. Bl.  
dne  9.10. 2008 

Schvaluje: 
- vytesání a nápis na  kámen k 90.výročí  
ČSR  za cenu 2950,- Kč
- uzavřít smlouvy na nákup medailí s firmou
Turistické známky s.r.o.
- provedení změny ovládání vytápění v čp.48
- vybudování skladu v čp.16 u kotelny, sní-
žení podlahy, zateplení a topení a zadání pro-
jektové dokumentace na sklad
Pověřuje: 
- V.Fejtka připravit projekt na podání žádosti 
na zateplení tělocvičny (předělání oken)
- starostku  udělat novou pracovní smlouvu 
s pí. Bébrovou.
Doporučuje:
- opětné  podání žádosti o dotace TJ Sokolem 
Louňovice na čerpadlo na zavlažování hřiště.
Poté bude řešeno dle výše dotace v rozpočtu 
městyse na rok 2009. 

INFORMACE Z RADY
ze dne 23.10. 2008

1) ČSOP - Smlouva na rozhlednu
p. Klaudys a p. Kříž /zástupci ČSOP Vlašim/ 
seznámili ZM s novým návrhem smlouvy 
na pronájem rozhledny. Podmínky dotace se 
změnily je nutno uzavřít smlouvu na 15 let.
Dále požadují zástupci ČSOP tuto smlouvu 
uzavřít bez závazků a sdělili, že dům čp. 49 
nelze v současné době odkoupit a spojit s do-

Nakoupila se nová kopírka a křeslo pro 
knihovníka v celkové částce 25 122,50 
Kč. Při poskytnutí dotace musel městys  
přidat min. 10 % ze svého rozpočtu. I 
nyní bylo požádáno na rok 2009 o dotaci 
z podpory knihoven na rok 2009, čímž 
bychom chtěli řešit umístění knihovního 
fondu na našich webových stránkách a 
zakoupit nový program Clavius.

Pro přípravu podání žádosti o dotaci  
na vybudování kanalizace a ČOV je vy-
pracován projekt a bude požádáno o sta-
vební povolení. Při vyhlášení dotačního 
titulu požádáme o přidělení dotace.

Vážení spoluobčané, za několik dní 
budeme prožívat vánoční svátky a pří-
chod nového roku 2009.

Chtěla bych Vám popřát hodně zdra-
ví, osobních úspěchů jak v osobním ži-
votě, tak v zaměstnání a šťastné a klidné 
prožití vánočních svátků.  

Ing. Kučerová, starostka

Ohlédnutí za rokem minulým a přání do roku 2009
Vážení spoluobčané, je opět konec roku a s tím čas na hodnocení toho, který 

končí. Čas na nové předsevzetí, nové plány a úvahy na ten příští. 
Jen v krátkosti pár slov k roku co končí. Myslím, že byl úspěšný, povedlo se 

provést několik staveb a úprav, které zlepší vzhled městyse i obcí okolních. Proto 
chci ještě jednou poděkovat všem, kteří se zúčastnili  nebo přímo prováděli zmíněné 
akce, bez této pomoci není proveditelný ani ten nejlepší plán a snaha jednotlivce. 
Povedlo se také, a to si cením snad nejvíce, vzbudit zájem velkého počtu občanů, 
spolků i organizací o dění v Louňovicích i okolních obcích. Trápí mě jen několik 
nedořešených, vleklých a nepodstatných sporů, které stěžují práci jak mě, tak celému 
úřadu městyse. Doufám, že se vyřeší také, neboť jsou ve srovnání se spokojeným 
životem zcela malicherné a bezcenné.

Teď jen pár slov k tomu roku, který přijde. Mé přání je, aby nebyl horší. Pokra-
čovat dále v naplánovaných pracích, které budou těšit jak občany, tak i návštěvníky 
tohoto krásného městečka pod Blaníkem. Dovoluji si požádat o pomoc v příštím 
roce všechny lidi dobré vůle a za vše předem děkuji.

Vážení spoluobčané, přeji Vám za sebe, Úřad městyse a zaměstnance veselé, 
krásné a pohodové Vánoce, mnoho osobních úspěchů a Nový rok plný splněných 
přání. 

Pavel Kotek, místostarosta

tací a opravit. Majitelé prodej domu zadali 
realitní kanceláři.
- ZM schválilo, že Městys Louňovice p. Bl. 
bude jednat s majiteli domu čp. 49 o mož-
nosti odprodeje a poté bude rozhodnuto o 
smlouvě na rozhlednu. Pronájem rozhledny 
je podmíněn opravou domu čp. 49.
2) Rozpočtové opatření č. 3
- ZM projednalo a schválilo rozpočtové 
opatření č.3.
3) Zápis z dílčího přezkoumání Středočes-
kého kraje
- ZM bere na vědomí zápis z dílčího přezkou-
mání Středočeského kraje ze dne 6.10. 2008.
4)   Vyúčtování – parkoviště, Svatováclav-
ské slavnosti
Parkoviště:
Příjmy:  80.564,- Kč
Výdaje:              31.273,- Kč
Zisk:                   49.291,- Kč
Svatováclavské slavnosti:
Příjmy:              353.350,- Kč
Výdaje:             209.053,- Kč
Zisk                   144.297,- Kč
- ZM bere na vědomí vyúčtování parkoviště 
a Svatováclavských slavností.
- ZM projednalo a schválilo komisi na Svato-
václavské slavnosti na rok 2009 ve složení: 
Ing. Růžena Kučerová,  Josef Jelínek, Josef 
Novotný, Bc. Václav Fejtek, Jana Burdová.
5) Plyn  – schválení dodatku ke III. stavbě 
a prodej III.  stavby  
- ZM projednalo a schválilo uzavření dodat-
ku č.1 ke smlouvě č.06729371 o poskytnutí 
podpory s SFŽP ČR.
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INFORMACE Z RADY
ze dne 13.11. 2008

Schvaluje: 
- bezplatný převod počítačové sestavy PC 
Intel P4C (PC, monitor, softwer) a kopírky 
Gestetner místní ZŠ a MŠ Louňovice pod 
Blaníkem
- uzavření smlouvy na posyp  a prohrnování 
sněhu v zimě 2008-2009 v Městysi Louňo-
vice p. Bl. 
- rozhodnutí ve věci paní Ing. Rozkošné: 
Městys Louňovice pod Blaníkem vyčerpal 
všechny možnosti oboustranné dohody a 
provedl veškeré úpravy, které vedly k urov-
nání vztahů a ve prospěch pí. Ing. Rozkošné. 
Vzhledem k tomu, že tato snaha není pí. Ing.
Rozkošnou akceptována, nemá jinou mož-
nost, než veškeré další spory řešit soudní 
cestou, neboť kladný postoj pí. Ing. Rozkoš-
né nejde ani v budoucnu očekávat.
- Směrnici č.3 /2008 na užívání tělocvičny, 
kterou se ruší Směrnice č. 1/2006. 
- uzavřít smlouvu na vykonávání lesního 
správce pro lesy městyse Louňovice pod 
Blaníkem od roku 2009 s panem M. Rysem.
- proplacení 300,- Kč na občerstvení pro po-
řadatele  fotosoutěže
- finanční příspěvek na vánoční jarmark ve výši
3300,- Kč, který se bude konat 20.12. 2008.
- podání žádosti na dotace pro obecní knihov-
nu na rok 2009

- ZM projednalo a schválilo prodej plyná-
renského zařízení III. etapa za kupní cenu 
1.609.000,- Kč společnosti STP Net, s.r.o., 
Novodvorská 803//2, 142 01 Praha 4.
6)   Plyn – prodej stavby „Na Hlinách“ 
- ZM projednalo a schválilo prodej stavby  
„Na Hlinách“ za kupní cenu 353.000,- Kč 
společnosti STP Net, s.r.o., Novodvorská 
803/2, 142 01 Praha 4.
7) Parcela Na Hlinách
- ZM   projednalo a schválilo  dělení pozem-
ku č. parc. 530/41 na parcelu č.p 530/41 a č. 
parc. 530/45 v k.ú. Louňovice pod Blaníkem 
dle GP. č. 290-408/2003.
- ZM schválilo  prodej pozemku  KN č.p. 
530/41  v k.ú. Louňovice od Blaníkem  za 
cenu 250.- Kč/m2 panu Bc.V. Fejtkovi pro 
stavbu RD.
8) POV
- ZM projednalo a schválilo podat žádost o 
dotaci v rámci POV na rok 2009 na dokon-
čení změny vytápění tělocvičny tzn. zvětšení 
přívodu plynu, topení v šatnách a sociálním 
zařízení s celkovou úpravou prostor. 
9) Dům čp. 148 - koupě
- ZM projednalo a schválilo vyvolat jedná-
ní ohledně koupě domu čp. 148 s pozemky 
a garážemi v Louňovicích p. Bl a v případě 
možnosti schvaluje dům s pozemky a gará-
žemi odkoupit za odhadní cenu dle znalec-
kého posudku.
10) Chodník před zámkem, obřadní síň
- ZM projednalo požadavek p. Herkloce 
- opravit chodník před zámkem tak, aby 
nedocházelo k zatékání pod zdi obřad-
ní síně a vyřešila se tím vlhkost v objektu. 
- místnost obřadní síně vybílit a zakoupit 
nový zátěžový koberec do obou místností a 
odsouhlasilo výše uvedené opravy zařadit do 
rozpočtu na rok 2009.
11) Žádost na dotace – tělocvična
- ZM schvaluje požádat na Fond sportu  a vol-
ného času Středočeského kraje na rok 2009 
o dotaci na opravu oken (nová okna) v tělo-
cvičně v Louňovicích p. Bl. - zajistí  Bc.V. 
Fejtek ve spolupráci s pí. Klaudysovou.
12) Směna pozemku  pro ČOV
- ZM projednalo a schválilo  směnu pozemků 
Městyse Louňovice pod Blaníkem ke koupa-
lišti č. parc. 539 (část) za pozemek pana L. 
Matušky u mostu č. parc. 658/4 v k.ú. Lou-
ňovice pod Blaníkem. Bude odměřeno GP.
13) Smlouvy o smlouvách budoucích na ČOV
- ZM schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě 
budoucí na směnu pozemku č. parc. 658/4 za 

č. parc. část 539 v k.ú. Louňovice pod Bla-
níkem a smlouvy o smlouvách budoucích na 
koupi pozemků č. parc. 1032/1 a 610/8.
14) Informace o ROP-muzeum včelařství
- ZM  schvaluje opravit dům čp. 86 v rámci 
ROP-cestovní ruch požádat o dotaci a udělat 
zde muzeum včelařství.
15) SO Blaník
- ZM souhlasí se zaměstnáním E. Švejdové 
od 7. října 2008 SO Blaník.
16) Hodiny na kostele
- ZM souhlasí a prohlašuje, že věžní hodi-
ny ve věži kostela Nanebevzetí panny Marie 
v Louňovicích pod Blaníkem jsou ve vlast-
nictví Městyse Louňovice pod Blaníkem.
17) Zpráva finančního výboru
pí. Kahounová seznámila ZM s provedenou 
kontrolou na úřadu městyse za období od 
1.1. 2008 do 30.9. 2008. Nebyla porušena 
rozpočtová kázeň, předložené účetní dokla-
dy obsahovaly potřebné náležitosti.
- ZM bere na vědomí zprávu finančního výboru.
 21) Diskuse
- ČOV – žádost o dotaci bude v r. 2009, mož-
ná realizace ČOV v r. 2010

Neschvaluje :
- poslat  příspěvek organizaci OFČR Votice 
na rok 2009.
Bere na vědomí:
-  žádost p. Zd. Žáka  na prodej stavební parcely
-  podání  informace ČSOP Vlašim o mož-
nosti využití domu čp. 11
-  kácení stromů po kalamitě v lese městyse 
na Bělčí hoře.
-  celkové vyúčtování opravy střechy na tě-
locvičně
Souhlasí:
-  s uzavření sňatku na jiném vhodném místě 
a to na Velkém Blaníku dne  25.4. 2009. 
- s konáním festivalu Podblaník 09 ve dnech 
19.6.-20.6.2009 a schvaluje  uzavřít smlouvu 
na pronájem pozemku č. par. 4/3 a 3 v k.ú. 
Louňovice p. Bl. na konání  festivalu Podbla-
ník 09 ve dnech 19.6. 2008 – 22.6. 2009.

Schvaluje: 
- udělit povolení k provozování  výherních   
hracích přístrojů   firmám Kroupa Group a.s.
a Stardus  Electronic a.s.
- plán financování obnovy vodovodu městyse.
- začlenění rozhledny  na Velkém Blaníku do 
projektu   ROZHLEDNY, kterou uskutečňuje 
společnost RI Okna s.r.o. a  souhlasí s umís-
těním cedulky s logem o  max. rozměru A3
- umístění záměrů v území městyse do ÚAP 
pro územní plán 
- příspěvek na kulturní akce pro děti v ZŠ a 
MŠ Louňovice p. Bl ve výši 2000,- Kč.
- podat žádost na Úřad práce Benešov na 5 
zaměstnanců VPP. 
- zadat výběrové řízení pro zhotovení územ-
ního plánu městyse 
Bere na vědomí: 
- informaci starostky z jednání SO Blaník a o 
vytvoření kalendáříků na rok 2009.

Určuje:
- inventurní  komise městyse:
Hlavní inventurní komise: Ing. R. Kučerová, 
D. Kahounová, J. Vrtišková
Dílčí inventurní komise:  Úřad městyse: Ing.
R. Kučerová,V. Fialka, I. Tichá, J. Kotek, J. Flígr
Obřad. síň: J. Vrtišková, T. Berlová, H. Bébrová
Knihovna: ing. Vošta, H. Bébrová, J. Vrtišková
JPO: Mgr. P. Tulej, Bc. V. Fejtek, P. Kirchner  

INFORMACE Z RADY
ze dne 4.12. 2008
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Položení věnce a zasazení Lípy republiky
U příležitosti 90. výročí vzniku Československé republiky 

byl položen věnec k památníku obětem první a druhé světové 
války. Poté byla na prostranství před zámkem vysazena Lípa 
republiky.

Položení věnce u památníku padlých z I. a II. světové války. 
Foto: Ivan Rozkošný 

Společná fotografie ze které je patrný velký zájem veřejnosti.
Foto: Václav Nerad

Podblanický hudební podzim 2008
V pátek 28. listopadu proběhl v koncertním sále louňovického zámku již 

24. ročník hudebního festivalu PODBLANICKÝ HUDEBNÍ PODZIM. Jako 
tradičně byl zahájen již v 18.00 hod. pietním aktem u pamětní desky Jana 
Dismase Zelenky. Paní starostka ing. Růžena Kučerová tu společně s pí. Mgr. 
Věrou Dudíkovou, ředitelkou festivalu položila na počest hudebníkově památ-
ce květinu a věnec. 

Od 19.00 hod. pak proběhl samotný koncert v sále zámku. V letošním roce 
se zde představili Pražští instrumentální sólisté v doprovodu sólistů Štěpánky 
Heřmánkové (soprán) a Miroslava Laštovky (trubka). V jejich podání zde 
zazněly skladby od světoznámých autorů J. S. Bacha, J. I. Linka, G. F. Händela 
a dalších a samozřejmě také J. D. Zelenky. Sál byl zaplněn téměř do posledního místa a všichni přítomní po skončení koncertu odcházeli 
s příjemným hudebním zážitkem.                                                                                                                        Text a foto: Jana Burdová
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Václav Nerad při obsluze ve stánku s medovinou. Děti z louňovické školy.

Předvánoční čas
Předvánoční čas je vlastně adventní čas. Je to měsíční období 

před Štědrým dnem.
Pro děti je to měsíc těšení se na dárky a pro dospělé měsíc vy-

mýšlení a nakupování těchto dárků. Pro ženy pak čas uklízení, pečení 
vánočního cukroví, zdobení oken a celého bytu.

Všude se šíří kořeněná a medová vůně perníčků, citrónové kůry 
a i vanilky. Stále se zkouší nové a nové recepty a dokonce se soutěží, 
která hospodyňka bude mít více druhů napečeného cukroví.

Je však nutné, abychom byly rozumné a svátky pak neprožívaly 
unavené a vyčerpané.

Vánoce by měly být svátky radosti, klidu a lásky, ale i odpočinku 
a hojnosti.

Nedovedeme si je představit bez ozdobeného stromečku, advent-
ního věnce, tradičního kapra se salátem a vánočky, ale i bez dalšího 
dobrého jídla.

Protože ale nejen jídlem je člověk živ, měli bychom se každý za-
myslet nad svým životem – co dělá a zařadit tam více lásky, pochope-
ní, skromnosti a pokory.

Naučit se přijímat od života dobré a zlé, vždyť umění žít je vy-
chutnávat malé radosti, ale i unést těžká břemena.

Krásné Vánoce, zdraví, pohodu a klid v duši.                                       

 Přeje Hana Dittrichová

Letošní advent začal v Louňovicích pod Blaníkem opravdu slavnostně
V pátek, 28. listopadu dozněly poslední tóny závěrečného koncertu „Podblanický hudební podzim“, který se ko-

nal v zámku na počest louňovického rodáka J. D. Zelenky.
Hned v první adventní neděli se konal další koncert v kostele. Hrálo zde pražské Telemanovo kvarteto, které do 

Louňovic pozvala slečna Jana Hesounová.
Překrásné melodie a perfektní umělecké provedení vytvořilo opravdu pravou předvánoční náladu u všech zúčast-

něných. 
Pokračování pak bylo na náměstí v parku, kde dobrovolní organizátoři připravili podmínky pro slavnostní rozsví-

cení vánočního stromu a pro další akce.
Děti MŠ a ZŠ zde pod vedením svých učitelů předvedly moc hezký program. Dík za to patří pí. Ředitelce Kočové, 

učitelkám Klaudysové, Štikové, Žákové a panu Doubkovi, který děti doprovázel na housle.
Velice pěkně zahrály na flétny Terezka Smrčinová a Klárka Neradová, secvičení jistě věnovaly hodně času.
O občerstvení se postarali manželé Tulejovi a Neradovi. U stánku se podávala horká medovina, ozdobené per-

níčky a jiné dobroty. Za kulturní komisi ÚM byla všudypřítomná Jana Burdová. Dalšími organizátory byli manželé 
Rozkošní, kteří spolu s Janou Hesounovou celovečerní akci sponzorovali. Všem patří velké poděkování.

Čekají nás ale další hezké programy. V sobotu 13.12. v 10.00 hod. v sále místního zámku bude program pro 
děti.

20. prosince 2008 v odpoledních hodinách pořádá „Shluk aktivních žen v Louňovicích p. Bl.“ vánoční jarmark na 
nádvoří louňovického zámku. Děti ZŠ zde pak představí vlastnoručně vyrobené jesličky.

Večer v sále J. D. Zelenky bude opět koncert kde zazpívá „Podblanický smíšený sbor“ pod vedením p. Jiřího Volka 
Rybovu mši vánoční.                                                                                                                                         Hana Dittrichová
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NAŠE ŠKOLA V LOUŇOVICÍCH

HURÁ VÁNOCE
V sobotu 13. prosince se v sále louňovického zámku konal 

pod záštitou ZŠ a MŠ Louňovice zábavný pořad Inky Rybářo-
vé s názvem HURÁ VÁNOCE. 

Inka Rybářová je úspěšná moderátorka, zpěvačka a autorka 
hudby a textů písniček pro děti. Vystupuje společně se svým 
manželem Zdeňkem Rybářem coby klaunem Rybičkou.

Děti si s nimi téměř dvě hodiny užily spoustu soutěží, tan-
čení a legrace. Přestože účast dětí nebyla taková jakou jsme si 
představovali, doufáme, že se představení všem zúčastněným 
dětem líbilo. Jejich rozzářené oči a široké úsměvy mluvily za 
vše.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem sponzorům, kteří 
celou akci finančně podpořili, dále členům TJ Sokol Louňovi-
ce a všem ochotným  maminkám za pomoc při realizaci této 
akce.                                                                 Radka Neradová Foto: P. Jankásek

Navštívil jsem školu před koncem kalendářního roku ze dvou důvodů. Za prvé, abych  
poděkoval paní ředitelce a jejímu týmu za příkladnou spolupráci při tvorbě našeho zpra-
vodaje a popřál vše nejlepší do nového roku. A za druhé navštívil tělocvičnu, kde bylo 
instalováno nové vytápění, abych vás mohl s touto skutečností seznámit nejen slovem, ale 
i obrazem. 

Při rozhovoru o problémech, potřebách, ale i radostech z povedené práce jsem zjistil, 
že mé znalosti o právech a povinnostech pracovníků ve školství jsou poněkud zkreslené. O 
rozdílech mezi  malotřídkou a městkou školou prakticky nevím nic.

Požádal jsem tedy paní ředitelku Ivu Kočovou a její spolupracovnici Jarmilu Klaudy-
sovou o rozhovor na toto téma.

Co je vlastně pracovní náplní pedagogických pracovníků malotřídní školy? 
Pedagogičtí pracovníci školy mají ve své náplni práce jako prvotní úkol starat se o kvalitní vzdělávání žáků školy. Vést 

dokumentaci, do které patří vyplňování třídní knihy, školní matrika, vyplňování vysvědčení, slovní hodnocení žáků, vypraco-
vání individuálních vzdělávacích programů pro žáky se specifickými poruchami učení, denní přípravy na vyučování, příprava
učebních pomůcek na výuku, konzultace s dalšími pedagogy a rodiči chování a prospěch žáků, koordinovat výuku ve třídě 
s ostatními pedagogy. Toto je pouze část pracovních povinností pedagoga. Třídní učitel na malotřídní škole má tyto povinnosti 
znásobené počtem ročníků, které jsou v jeho třídě. V naší škole třídní učitel takto zabezpečuje všech pět ročníků, které máme 
v jedné třídě.

Co je pracovní náplní ředitelky malotřídní školy?
Stejně tak ředitelka školy, která kromě toho, že je  tři dny v týdnu pedagogem (což jsou výše uvedené povinnosti), je další dva 

pracovní dny řídícím pracovníkem, (někdy i o  sobotách a nedělích), který se stará o plynulý běh školy ze strany zaměstnanců 
(hospitace, porady, třídní schůzky…), o povinnou dokumentaci ředitele, stará se o ekonomickou stránku školy,  je managerem, 
účastní se přípravy na akce i  akcí školy. A přitom všem se snaží chválit a ze skromných prostředků najít alespoň minimální od-
měnu pro výjimečné práce nad rámec povinností pro své zaměstnance. 

Z toho co jste mi řekly vyplývá, že tuto práci zřejmě nemůžete stíhat v běžné pracovní době. Vím dost o tom, že pra-
cujete na zvelebení a údržbě budovy i fyzicky. Můžete mi k tomu něco říct?

Ano, to je pravda. Nejen my, ale i další pracovníci školy jsou přetěžováni. Práce, které souvisejí s péčí o budovu školy mají 
vykonávat pracovníci úřadu městyse Louňovice pod Blaníkem. Bohužel můžeme vidět, že ani úřad městyse nemá dostatek kva-
litních pracovníků, kteří zajišťují práci v terénu a proto i někteří jejich stávající zaměstnanci pracují vysoko nad rámec svých 
povinností.  Můžeme konstatovat, že zaměstnanci školy práci nad rámec svých pracovních povinností vykonají dobrovolně, ale 
pokud by tato práce nebyla odvedena, kde bychom dnes měli školní družinu, kde by děti z mateřské školy spaly a kdo by hygie-
nické kontrole platil pokuty za nevyhovující podmínky ve školní kuchyni? 
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Je s podivem, že by zaměstnanci školy měli ještě zajišťovat pravidelný úklid tělocvičny, kterou využívají převážně místní 
spolky ke své činnosti. Využití tělocvičny si můžete prohlédnout na rozpise, který je k dispozici na webových stránkách školy 
http://www.lounovicepodblanikem.cz/urad-skola.php. K tomu lze podotknout, že mzdové finanční prostředky, které poskytuje
Středočeský kraj škole, opravdu nejsou poskytovány na plat uklízečky pro cizí návštěvníky školy.

Srovnaly byste pro veřejnost práci pedagoga malotřídní a městské školy?
Zkusme se zamyslet nad tím, jak funguje pedagog na malotřídní škole a jak na škole městské. V malotřídní škole pedagog 

musí vykonávat mnohem více činností za stejných platových podmínek jako pedagog ze školy městské. Zvláště pak na škole, 
která byla několik let zanedbávána. Existence malotřídní školy ve velké míře závisí na podpoře zřizovatele, kterým je městys. 
Zřizovatel by měl ocenit práci všech zaměstnanců školy, kteří pracují i nad rámec svých povinností. Zaměstnanci potřebují vědět, 
že o ně zaměstnavatel či zřizovatel má zájem, že je v jejich aktivitách plně podporuje.

Budou Vánoce, co byste si přály od Ježíška pro stromeček?
Kdybychom si mohli něco přát od Ježíška pro naší školu, byl by to dostatek času, podpory, vzájemného porozumění a klidu.

Přejeme čtenářům zpravodaje krásné prožití vánočních svátků a šťastný Nový rok 2009.
Mgr. I. Kočová, Mgr. J. Klaudysová, J. Herkloc

Péče o budovu školy ve školním roce 2008/2009
o Dokončení rekonstrukce střechy tělocvičny (projekt 

zpracovala, vedla a závěrečnou zprávu napsala J. 
Klaudysová – bez finančního ohodnocení ze strany
městyse, průběžné kontroly prováděla I. Kočová)

o Výmalba a odstranění nefunkčních spotřebičů ve 
školní kuchyni (výmalbu platil úřad městyse, odstra-
nění nefunkčních spotřebičů bylo provedeno spon-
zorsky – Gastro Louňovice)

o Nátěry konstrukcí a topení ve školní kuchyni (prová-
děla J. Jonáková, I. Kočová, J. Maršíčková)

o Rozšíření mateřské školy o ložnici (stěhování nábyt-
ku prováděla J. Štiková, J. Žáková, J. Jonáková)

o Přesunutí školní družiny do prostor školy v přízemí 
(stěhování nábytku prováděla J. Jonáková, I. Kočo-
vá)

o Přemístění školní šatny (stěhování nábytku prováděla 
J. Klaudysová, I. Kočová)

o Dokoupení a doplnění nábytku a lehátek v MŠ (stě-
hování nábytku prováděla I. Kočová, L. Stojánková)

o Rekonstrukce starého nábytku ve školní družině (pro-
váděla J. Jonáková, S. Štychová)

o Vybavení školní třídy upraveným starým nábytkem 
(stěhování nábytku prováděla J. Klaudysová, I. Ko-
čová)

o Bezplatný úklid prostor tělocvičny a přilehlého záze-
mí po dobu jednoho měsíce (prováděla J. Klaudyso-
vá, I. Kočová)

o Úklid venkovního areálu školy po veřejných akcích 
(prováděla J. Klaudysová, I. Kočová, J. Jonáková)

O budovu ZŠ a  MŠ a její pevné součásti pečuje úřad 
městyse. O pedagogickou činnost a mobiliář školy se stará ře-
ditelka školy a kolektiv zaměstnanců.

Péče o  budovu ZŠ a MŠ zaměstnanci školy prováděli 
mimo svou pracovní dobu a nad rámec svých pracovních po-
vinností. Přesto výše uvedené práce prováděli bezplatně.

Výčet akcí, které škola pořádala 
ve školním roce 2008/2009

Září 
Projekt Toulky minulostí – leporelo a veřejné čtení žáků ZŠ 
v zámku Louňovice pod Blaníkem
Projekt Toulky minulostí – beseda s pí. Holou a pí. 
Dittrichovou na téma Historie naší školy
Výprava Velký Blaník projekt ve spolupráci se ZŠ a MŠ 
Chotýšany
Říjen 
Světový běh Harmonie, program žáků ZŠ pro účastníky běhu
Kroužek Estetiky při ZŠ a MŠ
Hudební kroužek při ZŠ a MŠ (flétna, kytara, klávesy)
Listopad
Cvičení aerobik děti, Cvičení pro zdraví, aerobik dospělí
Podblanický hudební podzim – projekt Společenské chování 
žáci ZŠ
Adventní zpívání – žáci a děti ZŠ a MŠ 
Beseda s pracovníkem Správy CHKO Blaník na téma Příroda 
pod Blaníkem
Prosinec
Mikulášská nadílka pro děti MŠ a úřad městyse
Vánoční pečení perníčků s pí. Trousilovou
Vánoční besídka pro děti ZŠ a MŠ
Sejdeme se u Betléma – žáci a děti ZŠ a MŠ

Z přehledu vyplývá, že ve škole se pořádá každý týden jed-
na větší akce či týdenní projekt nad rámec běžného vyučování. 
Akce jsou často pořádány ve spolupráci s místními obyvateli 
nebo organizacemi. Část akcí je pořádána pro veřejnost. Foto-
grafie z akcí je možné si prohlédnout na webových stránkách
školy http://www.lounovicepodblanikem.cz/urad-skola.php.



www.lounovicepodblanikem.cz

 říjen - prosinec 2008Louňovický zpravodaj

 ŠKOLA strana 8

MIKULÁŠ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE 
Dnes 5.12. 2008 jsme v 9:30 hod. šli do mateřské školky 

dělat pro děti Mikuláše, anděla a čerty. Čerti byli – Jirka a On-
dra, Mikuláš – Honza, Anděl – Hanka. 

Děti nalezly paní učitelce na krk a držely se jako klíšťata. 
Některé k nám nechtěli ani jít, byli docela vyděšené třeba jako 
– Hanička, Monička atd......... Tak jsem jim tam šla dát bon-
bónky jako anděl. Pak nám děti zazpívaly písničku. Některé 
malé děti byly odvážnější víc než ty větší. 

Pak jsme šli ještě do ředitelny. Paní ředitelka se nás docela 
bála (alespoň myslím). Protože Jirka měl strašně dobrou mas-
ku. A ještě jsme šli do kuchyně. Pak jsme šli ještě na obecní 
úřad. Nechali jsme tam paní starostce dáreček. Nakonec jsme 
šli na správu CHKO Blaník. Dali jsme tam dáreček. 

Potom jsme se převlékli a dělali jsme, jako že jsme Miku-
láš, anděl a čerti nebyli my. Pak jsme šli na oběd. 

JAK JSME SE STROJILI NA ČERTY 
Na čerty jsme se strojili tak, že jsme si vzali různé masky 

a tak dál. Hanka - Anděl, Honza - Mikuláš, Jirka - Čert, Ondra 
- Čert. Do školky jsme šli v 9:30 hod. dát nadílku a děti se nás 
bály. A potom jsme šli na obecní úřad.          

Ondřej Pikal, 3. r.

JAK JSME CHODILI PO LOUŇOVICÍCH
Mikulášskou  nadílku  jsme si  vymysleli ve škole. Já, 

Honza, jsem byl za Mikuláše a kluci za čerty a Hanka byla za 
anděla.  Jirka měl masku  upíra, místo  aby měl masku čerta, 
ale měl také rohy. Byli jsme tam čtyři. V 9.30 hod. jsme šli do 
školky. Tam se nás báli. Pak jsme šli na úřad městyse a pak 
jsme šli za panem učitelem Doubkem.          Honza Bendl, 3. r.

MIKULÁŠ
S Hankou jsem připravovala knihu hříchů v naší škole v 

Louňovicích pod Blaníkem. Z knihy jsme měli číst hříchy dětí 
ze školky. Byl to obalený velký sešit, na který jsme vystřihly 
a nalepily hvězdičky. Nakonec byl Mikuláš Honza a ne já a 
knihu nechtěl použít. A nakonec jsme vymyslely, že si knihu 
necháme a budeme do ní vpisovat hříchy celý rok a příští rok 
dáme knihu Mikulášovi.                        Josefa Hrabáková, 5. r.

Hana Vosátková, 4. r.

Úspěch žáků a dětí ZŠ a MŠ 
v soutěži Minulost malovaná

Děkujeme dětem ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem za 
účast ve výtvarné soutěži Minulost malovaná a gratuluje-
me Jitce Měřínské k získání prvního místa v kategorii MŠ. 
Také gratulujeme Tereze Maceškové a Filipu Vávrovi za čest-
né uznání v kategorii MŠ a Haně Vosátkové za čestné uznání v 
kategorii 1. stupeň ZŠ.

Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem

Děti ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem na předávání cen 
v Podblanickém muzeu
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Filípek Vávra, MŠ - ČESTNÉ UZNÁNÍ

Hana Vosátková 1. stupeň - ČESTNÉ UZNÁNÍJituška Měřínská - 1. MÍSTO V KATEGORII MŠ

Na louňovické škole před 150 léty za kantora Josefa Kapka
V roce 1825 byla v Louňovicích pro obecnou školu postavena nová jednoposchoďová kamenná budova v sousedství fary a 

kostela, v ulici Na Lhotu čp. 16.
Od roku 1994 je ve staré škole Úřad městyse a ulice přejmenovaná na Jana Žižky. Škola  byla trojtřídní, chodili do ni žáci od 

6. – 14. let místní a z okolních obcí. Vyučování bylo od 8. – 12. hodin. Ve čtvrtek byl den volna.
Ve škole byla vyhrazena kantorům 1 světnice s kuchyní a chlívek pro kozu či prase. K výživě dostával od velkostatku obilí, 

omastek, dříví, sůl a k užívání kousek pole. Od sousedů vybíral od čísla k číslu „sobotáles“, který si musel sám odvézt na trakaři. 
Honorář za vyučování hudby dostával v naturáliích. Kluci nosili vejce, tvaroh, máslo a podobně. Příjem si doplňoval vyhráváním 
na svatbách, křtinách, pohřbech, poutích.

Nejvíce zpráv o škole se nám zachovalo z doby, kdy na louňovickou školu nastoupil v r. 1842 kantor a muzikant Josef Kapek 
po skončení 8.leté vojenské služby, kde byl členem vojenské kapely.

Do školy přicházel vždy přesně na určenou hodinu. Když vcházel do třídy, držel v jedné ruce „pikslu“ s tabákem, neboť byl 
náruživým „šňupákem“, v druhé ruce měl šátek s březovou metlou.

Byl to muž vysoké postavy, kulatých tváří vroubených licousy. Byl hodně krátkozraký a nosil černé, kostěné brýle. Na sobě 
míval zelený, ošumělý „kaisrrok“, bílou náprsenku, černý šátek kolem krku. Na hlavě nosil černou čepici se štítkem. Vysoké boty 
měl vždy vyleštěny jako zrcadlo – čistili a leštili mu je kluci – muzikanti.
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Pan kantor Kapek byl více muzikantem než učitelem. Proto v té době byla celá řada školáků v Louňovicích muzikanty.
 Ve svém živlu byl v kostele na kůru při zpívaných mších a o svátcích. O Vánocích sem přicházeli lidé z dalekého okolí i 

několik hodin pěšky.
Pan učitel Kapek měl 5 dětí – dva syny a tři dcery, ty byly okrasou kůru. 
Půlnoční zahájil ponocný Kahoun odtroubením dvanácti hodin. Pak spustily kantorovy dcery Mína, Anna a Marie sólové zpě-

vy za doprovodu Josefa a Ferdinanda. K nim se přidávali všichni zpěváci a muzikanti. Takový vánoční zážitek jaký měl připravit 
pan kantor Kapek, nebylo slyšet ani ve velkém městě.

O třech králích chodili koledníci hrát a zpívat koledy dům od domu. Mezi zpěvem napsal pan kantor svěcenou křídou na 
dveřích tříkrálové znamení K + M + B, dostali odměnu o kterou se pak podělili.

Za působení Kapka tu byl i dobrým vychovatelem pan páter Kouba. Chudým dětem dával papír, olůvka, sám do školy nosil a 
přiřezával brka, se kterými žáci psali. Každoročně strojil pro chudou mládež vánoční stromek a poděloval je dobrotami. Jednou 
za rok pořádal dětský „bál“, pořádal výlety spojené se zpíváním písniček a přednášením básniček. Při svých skromných příjmech 
založil ve své kaplance malou knihovnu pro mládež. Tehdy bylo českých dětských knížek poskrovnu, většinou to byly překlady 
němčiny.

Vyučování v tehdejší době probíhalo následovně: Kantor učil čtení, psaní, počty, mluvnici, hudbu a zpěv. V kostele hrál na 
varhany, panu faráři vedl matriku a účetnictví.

Pan farář učil náboženství, zeměpis a dějepis. Na hodiny náboženství nosil obrázky ze „Starého zákona“, na zeměpis velký 
globus.

Morálku a mravnost přednášela dle potřeby březová metla. To neposlušný žáček dostával buď „na ruce“ nebo přes lavici „na 
zadek“. Známé bylo klečení na místě „hanby“ u kamen.

Avšak nejhorší trest, který mohl darebáka stihnout, bylo jít ráno klečet a modlit se na náhrobní kámen, zakladatele naší 
školy, šlechtice Oldřicha Skuhrovského, který kryl jeho hrob před vchodem do kostela. To nebylo příjemné. Vytesané písmo do 
kamenného náhrobku nepříjemně tlačilo do kolen, co ale bylo horší – velká hanba! Darebáka viděli lidé, kteří kolem něho šli na 
ranní mši. Rychle se to rozneslo po Louňovicích a doma ho po návratu ze školy čekal pořádný výprask. Této metody využívali 
i nástupci kantora Kapky pro ulehčení ukáznění žáků a tradovala se po mnoho let na louňovické škole. Stačila jen připomínka: 
„Budeš klečet na Skuhrovském“ a ta pomáhala i rodičům vychovávat mladé pruty, které nechtěly růst rovně.

Kantor a muzikant Josef Kapek působil v Louňovicích 24 let. V nešťastném válečném roce 1866, když pruské vojsko táhlo 
přes Louňovice podblanickou krajinou, zavlekli sem i smrtící nemoc, na kterou nebylo léku – choleru. Té podlehl 29. listopadu 
1866 i pan kantor Kapek. Byl pochován na místním hřbitově. Měl dojemný pohřeb. Celá generace žáků a muzikantů, kterou 
odchoval, se s ním přišla r J. Holá

Jan Ignác Komenský
Osobu Jana Ámose Komenského, velikého českého filoso-

fa a pedagoga jistě zná každý.
Jan Ignác Komenský byl jeho blízký příbuzný, bratranec, 

či synovec.
J. I. Komenský pocházel z Komně na Moravském Slovác-

ku. Studoval v Uherském Hradišti bohosloví a právě v roce, 
kdy v Holandsku zemřel Jan Ámos Komenský, byl Jan Ignác 
vysvěcen na kněze.

V roce 1679 přišel J. I. Komenský do Louňovic p. Bl., kde 
se stal 1. farářem louňovickým. Do té doby se zde střídali du-
chovní správci.

Bydlel na faře a tam také bydleli Zelenkovi, rodiče Jana 
Dismase Zelenky.

Z denního styku se vyvinulo srdečné přátelství Komenské-
ho a Zelenky. Jiří Zelenka v té době byl fouňovským kantorem 
a varhaníkem.

Jan Ignác Komenský tak žil v rodině Zelenkových a pro-
tože byl již starší pán, Zelenka za něho zapisoval do matrik a 
vyřizoval farní záležitosti. Komenský tedy dožíval v Louňo-
vicích klidně a zemřel náhle 15. července 1687 o 9. hodině 
ranní.

Zelenka zapsal jeho úmrtí do matriky ozdobným písmem, 
jak on uměl, ale rozechvělou rukou. 

Komenský byl pohřben v kryptě louňovického kostela. 
Leží zde s Jiřím Zelenkou, který jej přežil o 37 let.

Tak, jak spolu svorně žili a pracovali, tak spolu odpočívají 
v posvátném tichu pod dlažbou louňovického kostela.

Hana Ditrichová

Ve vzpomínce zůstává
PhDr. Pavel Radoměrský, CSc.

Narozen 13. listopadu 1926
Zemřel 13. října 2008
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Louňovice a blízké okolí 
na starých pohlednicích

Jako před rokem přináším čtenářům této rubriky malý dá-
rek. Tentokrát je to několik nejstarších dopisnic, které byly vy-
dány kolem roku 1900. Jen těžce budete hledat dopisnice starší 
než tyto. Zajímavostí je i to, že většina těchto dopisnic byla 
adresována též do velkých měst, a to bez udání čísla popisného 
domu. Stačilo napsat jen jméno ulice a přesto dopisnice vždy 
našla svého adresáta.

První dopisnice byla vydána na novinovém papíru jako 
reprodukce obrazu V. Jansy. Pravděpodobně byla součástí ob-
razového týdeníku Zlatá Praha neboť adresní strana obsahuje 
reklamu na předplatné tohoto časopisu.

Druhá dopisnice byla vydána několikrát s různými přítisky. 
Eviduji čtyři vydání, a to též v kolorované podobě.

Třetí dopisnice prošla poštou v roce 1902, adresována je 
učiteli z Kaliště u Humpolce. Je to jedna z mých nejkrásněj-
ších dopisnic zobrazující významné pohledy na Louňovice a 
okolí. V jednotlivých výřezech si všimněte nereálného posta-

vení Velkého a Malého Blaníku. Jelikož se často před rokem 
1900 obrázky vytvářeli až doma po paměti nebo dle jednodu-
ché skici, docházelo tak často k podobným zkreslením reálné-
ho obrazu. Samozřejmě k nim docházelo též úmyslně k zají-
mavějšímu dotvoření obrázku.

Čtvrtá kolorovaná dopisnice vydaná nákladem A. Houd-
ka zobrazuje kromě Louňovic ještě zlatodůl Roudný. Veřej-
ně tímto děkuji p. Zahradníčkovi za poskytnutí této dopisnice 
k doplnění mé sbírky.

Další dopisnice byla v několika dvoubarevných provede-
ních vydaná s různými přítisky vždy nákladem J. Němečka 
z Louňovic. Podobná dopisnice byla v roce 1905 vydaná již 
v kolorované podobě.

Poslední dopisnice poslaná v roce 1903 J. Pospíšilovi, zvě-
rolékaři z Vlašimi. Byla vydána nákladem F. Velíma v Praze. 
Přímo kouzelný je na adresní straně této Rakousko-Uherské 
dopisnice přítisk „Naše heslo: Český výrobek“.

Každému předem děkuji za názory i připomínky k této 
sekci Zpravodaje. Též děkuji všem, kteří mi poskytli darem 
či odprodejem staré i nové pohlednice k doplnění sbírky. Na 
e-mailové adrese rád zodpovím vaše dotazy ke zveřejněným 
pohlednicím a dopisnicím.                                 Václav Nerad

Pohlednice č. 1

Pohlednice č. 2

Pohlednice č. 3

Pohlednice č. 4
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Pohlednice č. 5 Pohlednice č. 6

Program péče o krajinu v CHKO Blaník
Program péče o krajinu je dotačním programem Ministerstva životního prostředí. Program zajišťuje ochranu přírodních i 

kulturních hodnot krajiny. Správa CHKO Blaník využívá ve své praxi dílčí podprogram Péče o zvláště chráněné části přírody.
Program podporuje provádění zvláštní péče a zajištění konkrétních potřeb menšího rozsahu, které vyžadují zvláště chráněná 

území. Opatření realizují orgány ochrany přírody prostřednictvím jimi vybraných zhotovitelů, se kterými uzavírají smlouvy o 
dílo. Přednostně jsou oslovováni vlastníci či nájemci dotčených pozemků a v případě jejich nezájmu či nemožnosti splnění ma-
nagementu vycházejícího z plánu péče o dané území, jsou kontaktováni jiní zhotovitelé.

Z programu jsou financována opatření, která jdou často nad rámec běžného obhospodařování pozemků a přitom je chráněné
druhy rostlin a živočichů vyžadují. Opatření jsou směřována např. do přírodních rezervací a přírodních památek, na lokality 
s výskytem chráněných druhů. V CHKO Blaník je tak z praktických opatření nejčastěji financováno ruční kosení mokřadních
luk, obnova tůní, výsadba alejí a dosadba listnatých druhů dřevin v lesích. Dále jsou z prostředků programu financovány inven-
tarizační průzkumy zajišťované specialisty, odstraňování černých skládek, instalace a obnova informačních tabulí.

Prostředky, které z Programu péče o krajinu do CHKO Bla-
ník přichází, jsou nemalé, částky za posledních 5 let shrnuje ta-
bulka:

rok částka (Kč)
2003 1.000.000,-
2004    850.000,-
2005 1.401.100,-
2006 1.200.000,-
2007 1.490.800,- 

Uskutečněná opatření jsou kontrolována jednak odborně 
(tzv. monitoring), jednak podléhají finanční kontrole Minis-
terstva životního prostředí a dalších kontrolních orgánů, které 
sledují účelnost využití prostředků.

Provedených opatření si ovšem můžeme všimnout všichni 
při zimní procházce v lese (oplocenky s vysazenými sazenice-
mi) nebo ve volné krajině (tůně v nivě Blanice, vysazené aleje). Při výstupu na Velký Blaník nelze přehlédnout naučnou stezku 
„S rytířem na Blaník“ (částečně financována rovněž z programu).

Opatření financovaná z Programu péče o krajinu zlepšují životní prostředí nejen pro  rostliny a živočichy, ale i pro obyvatele a
návštěvníky CHKO Blaník. Pestrá a oživená krajina pod Blaníkem je v kontrastu s příměstskou krajinou u Prahy nebo intenzivně 
zemědělsky využívanou krajinou Polabí. Není proto divu, že do CHKO Blaník přichází stále více návštěvníků, kteří přináší fi-
nanční přínos cel Ing. Mgr. Martin Klaudys

Naučná stezka S rytířem na Blaník. 
Foto: Mgr. Jarmila Klaudysová
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Ruční kosení louky u Býkovic. Foto: Ing. Mgr. Martin Klaudys

Upozornění: Na Správě CHKO Blaník je možné si zdarma vy-
zvednout brožuru s informacemi o dotacích poskytovaných Minis-
terstvem životního prostředí na hospodaření na zemědělské půdě, 
na rybnících a v lesích.

Obnova tůně u Lesáků. Foto: Ing. František Vondrák

Byli jste na výstavě hub?
Správa CHKO Blaník uspořádala ve dnech 3. až 5. říj-

na v prostorách zámku v Louňovicích pod Blaníkem druhý 
ročník výstavy hub.

Výstava, která byla letos posunuta na počátek října, byla 
umístěna v sále Jana Dismase Zelenky v zámku v Louňovicích 
pod Blaníkem. Vystaveny byly čerstvě nasbírané plodnice hub z 
lesů Chráněné krajinné oblasti Blaník i širšího okolí. Pozornosti 
se těšil nejen obrovský exemplář hřiba smrkového a dřevokaz-
ný korálovec bukový, ale také další méně známé skupiny hub 
(např. holubinky, ryzce). Byly nalezeny i vzácné druhy uvedené 
v červeném seznamu, např. holubinka olšinná, holubinka citlivá 
a šupinovka ježatá. Pracovníci Správy CHKO Blaník nasbírali 
na výstavu celkem 174 druhů hub.

Kromě zajímavých a méně známých druhů nasbíraných hub zaujalo návštěvníky výstavy i aranžmá – houby byly vystaveny 
v přírodním prostředí z mechu, dřevokazné houby byly instalovány na kmeny a větve. Návštěvníkům se věnoval Pavel Špinar, 
mykolog z Tábora s dlouholetými zkušenostmi nejen se sběrem hub, ale také s přípravou hub k jídlu. Výstava byla doplněna 
fotografiemi velmi vzácných druhů hub které můžeme v našem regionu najít i  my.

Aranžmá vystavených hub. Foto: Pavel Špinar
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Návštěvníci výstavy odcházeli spokojeni a kdo to letos ne-
stihl, může se těšit na příští rok. Třetí ročník výstavy hub je 
plánován na začátek podzimu 2009.

Ing. Jiří Pokorný
Ing. Mgr. Martin Klaudys 

KNIHOVNA v Louňovicích
Knihovna se připravuje na zimní období, kdy by zájem o 

knihy měl být větší, protože začnou zimní večery. To je ovšem 
pouze zbožné přání, skutečnost asi bude stejná jako dosud. A 
tak pokračuji v historii knihovny.

Paní Lehká. To není pouze další knihovník v pořadí, to 
je pojem. Paní Lehká - ta je duší louňovické knihovny. Pro 
úplnost - narodila se 26. prosince 1912 v Louňovicích, čp. 
175. Knihovnu převzala v roce 1978, kdy byl zapsán pouze 
nepatrný počet čtenářů, byly tedy i minimální výpůjčky, za-
staralý knižní fond i knihovnická technika. Za pomoci okresní 
knihovny v Benešově byl knižní fond aktualizován, knihovna 
byla zásobována výměnnými soubory knih z Městské knihov-
ny ve Vlašimi. Byly pořízeny katalogy a zavedena správná 
knihovnická technika.

Knihovna v Louňovicích je jednou z nejlépe vedených li-
dových knihoven našeho okresu. Její pěkné vybavení a umís-
tění svědčí o zájmu a péče MNV. Zásluhou knihovnice Marie 
Lehké je činnost knihovny na vysoké úrovni. Knihovnu na-
vštěvují přes dvě stovky čtenářů, kteří za loňský rok /1979/ 
přečetli 8500 knih a časopisů.

Kromě běžného půjčování provádí paní Lehká akce, ve 
kterých spolupracuje nejen se školou, ale i s ostatními organi-
zacemi v obci. Její velikou zálibou je práce s dětmi, kterým se 
věnuje již od mateřské školy. Děti jí její péči oplácejí tím, že 
chodí do knihovny často a rády. Však se také paní Lehká neo-
mezuje jen na vyhraženou půjčovní dobu, která je v pondělí od 
11.00 do 13.00 hodin a večer od 17.00 do 19.00 hodin, ale tráví 
v knihovně každou volnou chvilku. To všichni čtenáři oceňují. 
V knihovně je z čeho vybírat. Ve vlastním knihovním fondu 
má 1336 knih. Činnost naší knihovny je rozmanitá.

Pro paní Lehkou je práce v knihovně posláním, kterému 
věnuje všechny své síly. Za tuto kvalitní a obětavou práci obdr-
žela naše knihovna v roce 1984 Čestné uznání Středočeského 
KNV v celostátní soutěži „Budujeme vzornou lidovou knihov-
nu“. Toto vyznamenání převzala 21.5. 1984 v Paláci kultury 
v Praze. Úspěchy její dosavadní desetileté práce v knihovně 
byly oceněny 2.11. 1987 na slavnostním aktivu v Dni pracov-
níků v kultuře v Benešově. Zde přebírá z rukou předsedy ONV 
V. Pivoňky čestné uznání  ministerstva kultury ČSR pro naši 
knihovnu. Tato vyznamenání jsou částečné ocenění její snaži-
vé a obětavé práce se čtenáři.

Nejvýznamnější událostí tohoto roku bylo předání čestné-
ho uznání z rukou představitelů ministerstva kultury ve dnech    
9 - 11.6. 1987 v Nitře. Tohoto zasedání se paní Lehká nemohla 
ze zdravotních důvodů zúčastnit, neboť se podrobila operaci 

zraku. Uznání za ní převzala pani Hradcová z okresní knihov-
ny v Benešově.

Z následujících dvou roků nejsou téměř žádné poznatky, 
konstatují se pouze výdaje knihovny a sice za rok 1988 966,- a 
za rok 1989 1500,- korun. 

„A máme vzornou knihovnu“ jásá obecní kronika a uvá-
dí: úspěch louňovické knihovnice a tedy i knihovny oceňuje 
ve svém dopise Národní knihovna v Praze, kde se píše: „Bla-
hopřejeme Vám k úspěchu, kterého Vámi vedená knihovna 
dosáhla v soutěži Budujeme vzornou lidovou knihovnu. Pro-
půjčení titulu Vzorná lidová knihovna ministerstvem kultury 
České republiky je vysokým oceněním práce knihovny i Vaší 
vlastní /dopis je adresován paní Lehké/. Kromě uvedeného ti-
tulu dostává knihovna i pěněžitou odměnu na nákup knih.

    V následujících letech není mnoho poznatků o knihov-
ně. O stále dobré práci hovoří počty čtenářů a počty vypůjček, 
která svědčí o tom, že knihovna „prosperovala“ velmi dobře 
a že úsilí knihovnice paní Lehké bylo stále velmi vysoké a že 
vynaložené úsilí nebylo marné.

Tolik pro dnešek z historie louňovické knihovny.
A na závěr, abych neporušil tradici - zvu Vás, vážení spolu-

občané do naší knihovny, vylepšete si pohodu zimních večerů 
hezkou, zajímavou knihou, kterou si přijdete vybrat do naší 
knihovny. Na Vaši návštěvu se těší Váš

louňovický knihovník

CO JE V LOUŇOVICÍCH NOVÉHO?
Vytápění tělocvičny byl dlohotrvající problém, který sužo-

val nejen žáky školy, ale i některé spolky patřící pod Sokol 
Louňovice. Hráči stolního tenisu byly asi nejpostiženější sku-
pinou. Pravidla jim přikazují mít 100 C na síťce, což byl pro ně 
někdy až fatální problém, protože za zrušená utkání se platilo 
nemalé penále.

To vše je již minulostí. Bylo naistalováno plynové  topení  s 
trubkovými infrazářiči HELIOS za celkovou cenu 310 352,- Kč.

Foto: Mgr. Jarmila Klaudysová
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Členové rybářského spolku Blaník se zavázali, 
že bezplatně opraví bývalou hasičskou zbrojnici, 
kterou budou po rekonstrukci užívat a navíc bez 
nároku na odměnu pomohou s novou výsadbou v 
obecním lese.

Závazek výsadby byl splněn. Bylo vysazeno a 
ošetřeno proti okusu 1400 ks smrku. 

Poděkování patří Františku Kahounovi, který zapůjčil speciální 
lesnické nářadí a celou akci profesionálně vedl. Foto: J. Herkloc



www.lounovicepodblanikem.cz

 říjen - prosinec 2008Louňovický zpravodaj

strana 16SOKOL

SOKOL 
LOUŇOVICE 
POD BLANÍKEM
Muži „A“sezona 2008/09
Výsledky podzim 2008/09   
LOUŇOVICE: ČECHTICE 5:0    -    Bébr M., Remiš T. (pen), Dub 
M., Sova M., Maršíček F.
NAČERADEC: LOUŇOVICE      0:3 - kontumace
LOUŇOVICE: KEBLOV              1:2 -  Bébr M.
PRAVONÍN: LOUŇOVICE          2:3 - 2x Bébr M., Vincíbr J.
LOUŇOVICE: MIŘETICE           1:0 - Pospíšil J.
ZDISLAVICE: LOUŇOVICE       1:3 - 2x Bébr M., Peterka Jonáš
LOUŇOVICE: HULICE                2:1 - Remiš T., Peterka Jan
VRACOVICE: LOUŇOVICE       3:2 - Pospíšil J., Vincíbr J.
LOUŇOVICE: D.KRALOVICE   4:0 - 3x Maršíček F., Remiš T.
LOUŇOVICE: NESPER.LHOTA 0:0
LIBOUŇ: LOUŇOVICE               1:0
LOUŇOVICE: TR.ŠTĚPANOV    6:4 2x Sova M., Maršíček F., Dub 
M., Bébr M.
KŘIVSOUDOV: LOUŇOVICE     0:0

  TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body

1. Vracovice 13 9 2 2 46: 26 29

2. FC Libouň 13 9 1 3 40: 24 28

3. Nesper. Lhota A 13 8 2 3 42: 19 26

4. Louňovice p.Bl. A 13 8 2 3 30: 14 26
5. Keblov 13 8 1 4 32: 19 25

6. Pravonín B 13 7 1 5 41: 26 22

7. Bl. Načeradec 13 7 0 6 31: 13 21

8. Hulice 13 7 0 6 25: 41 21

9. Tr.Štěpánov B 13 6 2 5 29: 31 20

10. Miřetice B 13 4 3 6 21: 29 15

11. Zdislavice B 13 4 1 8 29: 42 13

12. Křivsoudov B 13 3 2 8 15: 32 11

13. D.Kralovice B 13 1 1 11 16: 37 4

14. Čechtice B 13 0 2 11 14: 58 2

Střelci

7 x Bébr Milan 6 x Maršíček František

3x Remiš Tomáš 3 x Sova Miroslav    

2x Pospíšil Jan, Vincíbr Jan, Dub Miroslav
1x Peterka Jan, Peterka Jonáš

Základní sestava při prvním podzimním utkání muži A:
Horní řada (zleva): Peterka Jonáš, Bébr Milan, Tichý František, 
Dub Miroslav, Matuška Marek, Pospíšil Jan ©.
Dolní řada (zleva): Peterka Jan, Vincíbr Jan, Sova Miroslav, Remiš 
Tomáš, Hradecký Pavel.

- i Antonín Panenka fandí Louňovicím 



www.lounovicepodblanikem.cz

Louňovický zpravodaj  říjen - prosinec 2008

SOKOL strana 17

Muži „B“ výsledky  podzim 2008/09
LOUŇOVICE: JABLONNA         10:0 -3 x Šrámek D., 2 x Šubín J., 
Němeček B.,  Fejtek V., Vošický J., Novotný V., Novotný K.
POPOVICE: LOUŇOVICE           6:2 - Plaštiak P., Borkovec V.
LOUŇOVICE: STRUHAŘOV      1:1 - Šrámek D.
DIVIŠOV: LOUŇOVICE              2:0
LOUŇOVICE: LIBEŽ                   1:5 - Borkovec V.
RADOŠOVICE: LOUŇOVICE     2:1 - Borkovec V.
LOUŇOVICE: TEPLÝŠOVICE    1:4 - Vágner J.
MYSLIČ: LOUŇOVICE                3:0
LOUŇOVICE: VELÍŠ                    0:2
LOUŇOVICE: NESPER. LHOTA 5:3 – 2x Vágner J., 2x Šrámek 
D., Fejtek V.

1. Libež 9 8 0 1 33: 8 24

2. Popovice B 9 6 2 1 30: 16 20

3. Radošovice 9 6 2 1 26: 14 20

4. Myslič 9 5 2 2 26: 14 17

5. Struhařov B 9 5 1 3 28: 12 16

6. Teplýšovice C 9 5 1 3 27: 23 16

7. Velíš B 10 4 2 4 21: 11 14

8. Postupice B 9 4 1 4 17: 19 13

9. Tichonice B 9 3 2 4 25: 18 11

10. Divišov B 9 2 2 5 16: 38 8

11. Louňovice p.Bl. B 10 2 1 7 21: 28 7

12. Jablonná n/Vlt. B 9 1 1 7 13: 57 4

13. Nesper. Lhota B 10 0 1 9 21: 46 1

Střelci:

8 x Šrámek David 
– „sniper“ podzimu !!!

3x Vágner Jan, 
3 x Borkovec Václav

2x Šubín Jakub, Fejtek Václav
1x Němeček Bohuslav, Vo-
šický Jaroslav, Novotný Voj-
těch, Novotný Kamil, Plašti-
ak Pavel, Kuklík Vítězslav

B tým:
Horní řada(zleva): Matuška Marek, Šimánek Josef, Maršíček Mi-
roslav, Novotný Kamil, Šrámek David, Novotný Vojtěch
Dolní řada(zleva): Vágner Jan, Borkovec Václav, Petr Martin, 
Malý Jiří, Kuklík Vítězslav.
Ležící: Fejtek Václav                                 Připravil Pavel Hradecký 

FC Příčovy – DFD Louňovice pod Blaníkem
Výsledné skóre - 3 : 2 

Dne 12.10. 2008 jsme se vydaly opět do Dublovic (u Sedlčan)….
Ze začátku zápasu se hrálo od vápna k vápnu a obě druž-

stva se postupně oťukávala. Jako první zahrozily Příčovy, ale 
naši brankářku Lenku nepřekvapily. V jedenácté minutě jsme 
zahrávaly rohový kop, kdy z následné skrumáže Klára pro-
střelila vše, co jí stálo v cestě, a vedly jsme 1:0. V šestnác-
té minutě bylo vyrovnáno, když Iveta faulovala a z následné 
penalty domácí vyrovnaly. Obdržená branka nás rozhodila a 
na deset minut jsme vypadly z tempa a dostaly druhý gól. Do-
mácí hráčka faulovala Jitku, ale rozhodčí odpískal faul proti 
louňovickému zelenému baletu. Přímý kop Příčovy rozehrály 
do vápna, kam si naběhla domácí hráčka a střelou z „voleje“ 
nedala Lence šanci. Do poločasu jsme se snažily vyrovnat, ale 
pokusy Lindy branku neohrozily.

Do druhého poločasu jsme vlétly jako uragán, zatlačily do-
mácí před branku, ale výsledkem bylo jen několik rohů a krás-
ná střela Magdy, kterou však domácí brankářka zneškodnila. 
V třinácté minutě druhého poločasu domácí zahrávaly další 
přímý kop a střelou přesně k tyči zvýšily vedení na 3:1. Za dvě 
minuty na to nás podržela Lenka, když tvrdou střelu vyrazila 
na břevno. Ve dvacáté minutě Magda po samotné akci snížila 
na 3:2, avšak při střetu s brankářkou se zranila a zápas pro 
ni skončil. V dalších minutách jsme se snažily vyrovnat, ale 
i domácí hráčky podnikaly nepříjemné rychlé protiútoky. Při 
jednom z nich se stačila včas vrátit Lucka a druhý zneškodnila 
včasným vyběhnutím Lenka.

Výsledek zápasu se však již nezměnil a utkání skončilo 3 : 2 
pro domácí družstvo.  
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Sestava: Lenka Tichá, Petra Kožíšková, Lucka Kahounová, 
Jitka Jandová, Iveta Kučerová, Lenka Roušalová, Magda 
Kahounová, Klára Adamovská, Bára Heřmánková, Linda 
Nárovcová, Monika Kahounová. 

Střídání: Věra Vostřáková, Jarka Kahounová, Petra Tur-
ková, Vlaďka Zachárová, Katka Starečková. 

Slovo trenéra (Vláďa Kout): „Výsledek neodpovídal 
dění na hřišti! Zápas se musel všem líbit, padlo hodně gólů a 
byly i vidět další pěkné akce na obou stranách. Mrzí mě však, 
že všechny tři góly jsme dostaly po standardních situacích, 
které jsme nedokázaly ubránit. V zápase jsme dali šanci všem 
hráčkám, které jsou v kádru, avšak některé z nich poznaly, jak 
důležité je trénovat !!!!!“ 

Za celé DFD Louňovice pod Blaníkem bychom chtě-
li poděkovat všem fanouškům, kteří nám drželi palce a 
během zápasů nás podporovali. Všem přejeme veselé 
Vánoce a mnoho zdarů do nového roku. 

Družstva nastoupená před zápasem

                               My……………

A naše soupěřky……….    
Připravila Monika Kahounová

Fotbalový klub 
Sokol Louňovice pod Blaníkem

Hráči a vedení moc děkují fanouškům za jejich podporu v podzim-
ní části sezóny!!!

ŠÁLY
- byly vyrobeny fotbalové šály a dresy do aut (budou v lednu) 
k výročí vzniku klubu. 
Je možnost si je objednat na čísle 737 789 391 (Pavel Hradec-
ký), cena šály je 220,-Kč.

CO VÁM MŮŽE TJ SOKOL NABÍDNOUT
MOŽNOST K ZAPŮJČENÍ:

PÁRTY STAN            100,- Kč/akce
PLYNOVÝ GRIL       200,- Kč/akce                    
CHLAZENÍ                300,- Kč/akce 
!! POZDNÍ VRÁCENÍ ZAPŮJČENÝCH VĚCÍ   

Zimní příprava FOTBAL:
- začátek zimní přípravy je naplánován na 3. ledna 2009
- fotbalový klub je přihlášen na zimní turnaj ve Vlašimi, který 
začíná 8. února 2009
- rozpis utkání na zimním turnaji: 
Louňovice: Ostředek  8.2.  NE od 12:30 hod. 
Louňovice: Kácov     15.2. NE od 12:30 hod
Louňovice: Pravonín 21.2. SO od 12:30 hod 

50,- Kč/den
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MOŽNOST PRONÁJMU PROSTOR ZÁMKU:

SÁL                               3 000,- Kč     +   vratná  
 záloha za úklid  1 000,- Kč
UBYTOVNA                   500,- Kč     +   vratná  
 záloha za úklid     500,- Kč

- na zámku začala pomalu rekonstrukce vnitřních prostor 
- rekonstrukcí prochází kuchyňka, kde bude nová podlaha a 
opravené stěny a strop
- do plesů bude zhotoveno zábradlí na schodišti
- opravují se také vstupní dveře do sálu
- připravuje se kalendář pro rok 2009 (k dispozici bude během ledna)

Akce do konce roku 2008
25.12. 2008 – turnaj ve stolním tenise – začátek 9:00 hod. – 
bez startovného, stačí si vzít pálku a jít vyběhat cukroví – bliž-
ší info na tel. 724 769 408 (Remiš T.)
26.12. 2008 – turnaj v sálové kopané – začátek 9:00 hod. – 
hraje se 3+1. Startovné za tým 100,- Kč - bližší info na tel. 
724 769 408 (Remiš T.)
27.12. 2008 – divadelní představení hry Záskok – rozloučení 
s první nastudovanou hrou v podání dobrovolného hereckého 
spolku, lístky v prodeji od 15.prosince na úřadě městyse.
Začátek 19:30 hod. Vstupné 60,- Kč
Silvestrovský fotbálek – zveme všechny lidičky, kteří si chtě-
jí ještě naposledy v roce 2008 kopnout do míče, na silvestrov-
ský match, kde si může zahrát každý, kdo chce, akorát se musí 
rozhodnout, zda-li za červené nebo zelené  
Grůček, svařáček a něco ostřejšího bude samozřejmě připraveno.
31.12. 2008 -  Silvestr na zámku 
-   Silvestrovská párty pro všechny věkové kategorie v duchu 
70. - 90. let 
-   začátek 20:00 hod. 
-   vstupné 80,- Kč
-   možnost zamluvení míst na tel. 604 57 10 11 (Borkovec V.)

Akce leden-březen 2009
24.1. 2009 – Podblanická Zimnice – hrají Chocolate Jesus, 
Positive Mind, 4Sins –
vstupné  150,- Kč  -  podrobnosti na www.msart.cz
14.2. 2009 – Sokolský ples – hraje kapela VAT
14.3. 2009 – Dětský maškarní rej
14.3. 2009 – Maškarní rej

Do sezóny 2008/2009 vstoupily oba 
týmy Louňovic v novém složení. Za tým 
A nastupují Jan Bejbl, Milan Bébr, Tomáš 
Remiš, Petr Kahoun a nová posila Lenka Ti-
chá. V mužstvu B hrají Josef Kahoun, Pavel 
Dobeš, Miroslav Kakos a František Tichý. 

Již od začátku sezony bylo patrné, že to „A“ tým nebude 
mít v nejvyšší okresní soutěži jednoduché. A zatím co si ,,stará 
garda‘‘ bezproblémově proplouvá okresní soutěží, Áčko těžce 
bojuje v okresním přeboru o každý bodík. 

Rád bych vás jménem Oddílu stolního tenisu pozval na 
tradiční vánoční turnaj, který se uskuteční 25.12. 08 od 9:00 
v místní tělocvičně.                                              Tomáš Remiš

HASIČI ZASAHOVALI 
Balíky slámy - Jankov (30.8. 2008) 
V den konání soutěže v požárním sportu – O 
Pohár Blanického rytíře došlo k požáru. V 
průběhu finální přípravy soutěže na školním 
hřišti dne 30.8. 2008 obdrželi v 10:40 hod. členové jednotky SMS 
z centrály HZS, ve které byly sděleny základní informace l požáru. 
Informace byla telefonicky ověřena u operačního důstojníka a byly 
vyžádány podrobnější informace k místu požáru. Požár vypukl na poli 
ve směru od Jankova na Hlohov. Hořely tam 3-4 velké balíky slá-
my. Naše zásahové vozidlo již bylo připraveno k doplňování vody v 
průběhu požární soutěže. Vzhledem k oznámenému výjezdu se veškeré 
hadice musely odpojit a vozidlo s osádkou muselo jet k zásahu. 
Po příjezdu na místo požáru zde již prováděli hašení profesionální 
hasiči z Vlašimi a dobrovolní hasiči z Jankova. Naše jednotka doplnila 
vodu profesionálním hasičům. K uhašení požáru došlo zhruba po 15 
min. Následně bylo nutné požářiště řádně prolít vodou. Velitel zásahu 
zhruba po 60 min. naší jednotku odeslal zpět k plnění úkolů při sou-
těži.                                                                                      Pavel Tulej
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TJ SOKOL LOUŇOVICE PŘEJE 

VŠEM OBČANŮM MĚSTYSE 

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ 

VÁNOČNÍCH A MNOHO ŠTĚSTÍ 

V NOVÉM ROCE 2009.
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Společenská  rubrika - občánci  Pár rad pro zahrádkáře v nadcházejícím zimním období
Pokud ještě není zamrzlá půda, nezapomeňte na závlahu stále zelených dřevin a jehlična-

nů. Dřevinám v zimním období uškodí spíše sucho než mráz. U jehličnanů probíhá odpařování 
vody i v zimě. Rostliny tím ztrácejí vodu, kterou získávají kořeny ze zásob v půdě. To je 
možné ale pouze v případě, že je půda dostatečně zásobená vláhou. Stejné pravidlo platí i pro 
mladé a nově zasazené ovocné stromy.

U pokojových květin, které jsme přemístili do bytu, je nutná pravidelná kontrola zdravot-
ního stavu. V teplém prostředí se totiž výborně daří škůdcům, především sviluškám, červcům 
a mšicím. Při zjištění prvního výskytu je nutné zasáhnout vhodným postřikem. Pokud ale 
nechceme v bytě používat chemický prostředek, je možné sáhnout po bio-přípravku BIOOL 
a nebo si provizorně doma namíchat tekuté mýdlo se stolním olejem v poměru 1:1.Tuto směs 
aplikujeme v koncentraci 2 až 4% roztok. Rostliny v květináči postavíme na vhodné místo, 
nejlépe do vany a důkladně je pokryjeme doporučovaným přípravkem. Tuto ochranu je vhod-
né za jeden až dva týdny zopakovat.

Zálivku pokojových květin udržujeme na minimu. Hnojení úplně vypustíme. Rostliny pře-
zimující v chladu občas kontrolujeme a nezapomeneme odstranit zasychající listy, či odumřelé 
výhony. Pozor na výskyt chorob a škůdců.

Před napadením většího množství sněhu je nutné svázat jehličnany sloupovitého tvaru. 
Lépe tak odolávají náporu mokrého těžkého sněhu a nebudou se rozvalovat a rozlamovat. 
Velmi choulostivé jsou především sloupovité kultivary jalovce obecného. Ke svazování se 
používá pevný provázek nebo drát a postupuje se od spodních větví ke špičce. Dojde-li jednou 
k rozvalení rostliny sněhem, větve se již většinou nevrátí do původní vzpřímené polohy a 
stromek musí zůstat trvale svázaný.

Jmelí bílé je poloparazitická stálezelená dřevina rostoucí v korunách stromů. Tento ne-
zaměnitelný symbol Vánoc může napáchat i značné škody. Jako poloparazit prorůstá svými 
kořeny do cévních svazků hostitelské rostliny a odebírá jí vláhu i živiny. To působí nemalé 
problémy především listnatým dřevinám v zimním období a v období sucha.

Odstraňujeme starou borku (odumřelou kůru), mechy a lišejníky z kmenů a  kosterních 
větví ovocných i okrasných dřevin. 

Odhazujeme sníh z cest pod koruny stromů a tím chráníme kořeny před silnými mrazy a 
zároveň doplňujeme stromům vláhu.

Kontrolujeme pravidelně stav oplocení, popřípadě opravíme chrániče na kmíncích aby-
chom zabránili poškození zvěří.

V teplejších slunných dnech odebíráme rouby ze zdravých stromů. Na zmrzlé dřevo nesa-
háme v žádném případě holou rukou. Odebrané rouby označíme jmenovkou a zakládáme do 
chladného sklepa na severní stranu budovy nebo v mikrotenovém sáčku  do chladničky. V tom 
případě je však pravidelně vlhčíme, aby nevyschly.

Můžeme začít s průklestem starších stromů jabloní a hrušní nebo je připravit zmlazovacím 
řezem k přeroubování v pozdějším období za kůru. U stromů,  které vykazují větší přírůstky 
než 40 centimetrů ponecháme řez na měsíc duben. Všechny peckoviny řežeme zásadně za ve-
getace, a to ve druhé polovině dubna až první polovině května  a dle potřeby během léta. Větší 
řezné rány začistíme ostrým nožem a ošetříme např. stromovým balzámem.

Řez vinné révy provádíme během února až první poloviny března. Ve skleníku provádíme 
řez během prosince až ledna. Na keři ponecháváme vždy malý počet plodných oček (asi 15 až 
25) dle odrůdy a kondice keře. Plodné dřevo je to, které narostlo v předchozí vegetaci, pouze 
to je schopno plodit.                                                                                               Petr Kumšta

Městys Louňovice pod Blaníkem vítá 
svého nového občánka Karolínku Bur-
dovou a přeje jí hodně štěstí v životě.

V minulých měsících oslavili své 
životní jubileum tito spoluobčané
Adamovská Anastázie   (93)
Voštová Miroslava   (80)
Borkovcová Věra (Býkovice)  (80)
Městys Louňovice pod Blaníkem všem 
srdečně gratuluje a do dalších let přeje 
hodně štěstí a zdraví.

Za WIFI radu 
Občanského sdružení  
Wifi Louňovice p. Bl.  
přeji všem členům a 
čtenářům zpravodaje 
klidné svátky vánoční, pěkný dárek 
pod stromečkem a do Nového roku 
hodně štěstí a hlavně zdraví!!!

Mgr. Pavel Tulej – předseda sdružení

Výbor Sboru dobrovolných hasičů  
Louňovice pod Blaníkem touto ces-
tou děkuje paní Jitce Spálenkové za 
nakreslení znaku SDH na zeď v ha-
sičské přístavbě. Znak nám nakres-
lila velmi  kvalitně a bez nároku na 
honorář. 

Dále Výbor SDH přeje  všem brat-
rům, sestrám a spoluobčanům  krásné 
a štastné prožití svátků vánočních, bo-
hatého Ježíška a do Nového roku mno-
ho pracovních úspěchů,  hodně štěstí, 
zdraví a oheň pouze v krbu!!! 

Za výbor SDH  Mgr. Pavel Tulej 

OVOCNÁŘSKÁ PORADNA
a rostliny pro zdraví
Petr Kumšta
Nabízí: sazenice rakytníku řešetláko-
vého, kustovnice čínské, kiwi a Jinanu 
dvoulaločného (Gingo beloba)
Tel.: 317 814 354 (ve večerních hodinách) 

17. ledna - HASIČSKÝ PLES

14. ůnora - SOKOLSKÝ PLES

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
hra „Záskok“
27.12. 2008 od 19.30 hodin v sále zámku.
Předplatné na úřadu Městyse.




