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Ochotnický dobrovolný spolek Blaníci nastudoval divadelní hru Záskok autorů 
Cimrman, Smoljak, Svěrák. Hra byla uvedena v Louňovicích pod Blaníkem v sále 
místního zámku. Na snímku z leva: Vít Bartoš, Jan Pospíšil, Václav Fejtek, Tomáš 
Remiš. Foto: Jiří Herkloc. Více čtěte na straně 8.

Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou další číslo 

Louňovického  zpravodaje v tomto roce. 
Ráda bych Vám řekla  pár slov úvodem. 

Nejdříve bych Vás informovala o ak-
cích, které  nás čekají  a  dotacích na ně.

Nyní byly již přiznány městysi tyto 
dotace: Jedná se o 200 000,- Kč na opravu 
střechy tělocvičny a zateplení  od Středo-

českého kraje z Fondu sportu a volného 
času, projekt na tuto dotaci vypracovala ZŠ 
a MŠ Louňovice pod Blaníkem. 

Další z akcí je oprava sochy sv. Proko-
pa u hřbitova, na kterou nám Středočeský 
kraj přispěl částkou 75 000,- Kč z Fondu 
obnovy památek.

Dále byly podány žádosti o dotace na 
Svatováclavské slavnosti, Čarodějnice a 
na Místní knihovnu.

Zatím  peníze nemáme na účtu, ale 
pro Místní knihovnu máme slíbeno do-
stat 22 000,- Kč  (koupíme za ni novou 
kopírku), z Fondu hejtmana Středočeské-
ho kraje máme odsouhlasen příspěvek ve 
výši 35 000,- Kč a smlouva je již podepsá-
na. Smlouva na finanční příspěvek  opět
z Fondu hejtmana Středočeského kraje 
na Keltské ohně – Slet čarodějnic ve výši 
10 000,- Kč je již také odsouhlasena a po-
depsána.

Dovolte mi také, abych připomněla ně-
které kulturní akce pořádané  městysem. 
Byly to Čarodějnice na zámecké zahradě 
a kdo přišel, myslím, že se dobře bavil. 
Hlavně děti se nemohly od soutěží odtrh-
nout. Skvělou čarodějnici opět vytvořila 
paní Burdová. Škoda, že nebyl takový zá-
jem z řad spoluobčanů.

Jednou z dalších akcí bylo pořádá-
ní Dne matek spolu s místní školou. Zde 
bych chtěla poděkovat  paní Janě Dobešo-
vé za velmi příznivou cenu květin, kterými 
byly přítomné maminky obdarovány. Mrzí 
nás a věřím, že i účinkující děti a pracov-
nice ze ZŠ a MŠ, které připravily program 
a občerstvení, malá účast matek. Přesto to 
bylo vydařené odpoledne a děkuji všem za 
přípravu.

V sobotu 31. května proběhlo v obřad-
ní síni vítání nových občánků Louňovic p. 
Bl. Tohoto slavnostního aktu se zúčastnili 
všichni rodiče a někteří prarodiče.

Tento den také probíhala oslava ke 
120. výročí založení Klubu českých turis-
tů, které se  na Velkém Blaníku zúčastnil 
mimo jiné hejtman Středočeského kraje p. 
Bendl, který navštívil náš kraj.

V plném proudu jsou již přípravy na 
Svatováclavské slavnosti, které budou le-
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INFORMACE Z RADY
ze dne 27.3. 2008

ÚM INFORMUJE

Zasedání zastupitelstva 
ze dne 10.4. 2008

Poděkování
Děkuji touto cestou všem občanům a majitelům domů, kteří udržují obecní plochy a 

okolí nemovitostí. Nemalou měrou tím pomáhají obci zvládnout údržbu a vzhled obce.
Další poděkování patří hasičům za čištění koupaliště a reprezentaci obce na kraj-

ské soutěži, kde se umístili na druhém místě a tím postupují do republikové soutěže. 
Přejeme hodně dalších úspěchů.

Poděkování patří také farmě pana Matušky a to za velkou pomoc obci. Vybírám: 
zhotovení vleku za traktor, sečení, zapůjčení techniky pro potřeby obce, skladova-
cích prostor, aj.

Další poděkování patří rybářskému spolku, který se dal do opravy staré hasič-
ské zbrojnice. Oprava je prováděna profesionálním způsobem s pečlivostí řemesl-
níků. Členové spolku věnují této opravě spoustu hodin a také své nemalé finanční
prostředky z vlastních zdrojů. Myslím, že to je příkladný postoj k obci samé, ještě 
jednou děkuji.

Hodně děkování, že? Nejsou ale v obci jen věci, které si zaslouží poděkování, jsou 
i takové, co si zaslouží ostrou kritiku a rázné řešení. O těch ale snad někdy příště.

Zbývá jen popřát krásné a pohodové léto, spokojenost a hlavně ať se všem tady u 
nás v Louňovicích líbí.             Za vedení úřadu městyse, Pavel Kotek, místostarosta

Pozastavuje:
- rozhodnutí z rady čj.RM 4/2008 o proná-
jmu místnosti v čp. 41 (hasičská zbrojnice)
Schvaluje: 
- dodatek ke smlouvě s MUDr. Kevickým  na 
pronájem nebytových prostor
- zvýšení nájmu na pronájem pošty na 350, 
Kč/m2 za rok
-  nájemní smlouvu na dlouhodobý pronájem 
fotbalového hřiště TJ Sokol Louňovice pod 
Blaníkem.
Souhlasí:
-   s odehráním hry Blaník na Blaníku (orga-
nizátorka K. Čadová) v měsíci květnu  od 16 
hod. na parkovišti pod V. Blaníkem
Bere na vědomí:
-   termín pořádání koncertu J. D. Zelenky 
v Louňovicích p. Bl. dne 28.11. 2008 a při-
spění finanční částky městysem 14 000,- Kč.
-   výpověď z nájemní smlouvy na pronájem 
pivovaru v Louňovicích p. Bl.
-   informace podané starostkou ze schůze 
SO Blaník

1)  Škola - informace
Starostka přečetla děkovný dopis o.s. PO-
RYV za možnost vidět v praxi nové trendy 
pedagogiky orientované na dítě v místní ško-
le a poděkovala paní řiditelce za propagaci 
školy na mezinárodní úrovni.
Paní ředitelka seznámila zastupitelstvo 
s koncepcí rozvoje školy. V písemné formě 
rozdala  analýzu SWOT a  akce školy. Dále 

informovala o případné dotaci na opravu 
střechy tělocvičny  (14.4. 2008 bude vyhlá-
šen výsledek přidělení dotací). Zastupitelé 
souhlasí s opravou střechy na tělocvičně 
podle rozpočtu oslovené odborné firmy. O
finanční výši ze strany městyse bude rozhod-
nuto na příštím zastupitelstvu.
Ředitelka dále hovořila o získaných sponzor-
ských darech  a peněz z pronájmu školy a tě-
locvičny. Informovala zastupitele o průběhu 
zápisu do školy a  mateřské školky.
2) Rozhledna- smlouva s ČSOP
Pan Kříž zástupce ČSOP Vlašim podal in-
formace o možném nájmu rozhledny (dvě 
varianty). Zodpověděl dotazy zastupitelů: na 
náměstí bude zbudováno návštěvnické cent-
rum CHKO Blaník, o  pronájem rozhledny 
by se jednalo až od roku 2010 a navrhl mož-
nost zbudování parkoviště na náměstí. Do 
půlky května 2008 potřebuje znát rozhodnutí 
zastupitelstva.
3) Oprava zápisu zastupitelstva ze dne 
14.2. 2008
Návrh opravy: v bodě 4 – rozpočet městyse 
na rok 2008 – doplnění opravit od. par. 6112  
(chybný zápis) na od. par. 3113 a správně 
opravit celkovou částku z 850 000,- Kč na 
900 000,- Kč
4) Rozpočtové opatření č. 1
Odvoz kalů – rybník 5 tis.
Příspěvek na školství (Načeradec) 47,85 tis.
Vrácení přeplatku plynu čp. 45  37,7 tis.
Nebytové prostory – škola, údržba 60 tis.
Příspěvek na psí útulek 2,4 tis.
Celkem 152,95 tis.
Příjem z prodeje pozemků 152,95 tis.
ZM odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 1
5) Přebytek hospodaření  školy z roku 
2007

ZM schválilo rozdělit přebytek hospodaření 
školy – 157 tis. Kč do fondu oprav a 639,62- 
Kč do fondu odměn
6) Školský obvod 
ZM schválilo uzavřít školský obvod s Nače-
radcí na 6.-9. ročník ZŠ.
7) ROP
Na vybudování cyklostezky a opravu cest  za-
žádáme z regionálního operačního programu 
cestovní ruch.  ZM schválilo požádat o dotaci.
8) Směna a dělení pozemků st. p.č. 27
Pro vyřešení vjezdu na pozemek st. p.č. 27  
městyse je nutné provést směnu pozemků 
s vlastníky st. poz. č. 26 v k.ú. Louňovice p. 
Bl.. Záměr: směna části pozemku st. p.č. 27 
v kat.území Louňovice pod Blaníkem za část 
pozemku st. parc. č. 26 v kat. úz. Louňovi-
ce pod Blaníkem. Pozemek st. parcela č. 27 
v  k.ú. Louňovice je nutné  rozdělit.
ZM schvaluje záměr směnit tento nemovitý 
majetek - st.parcelu č. 27 v kat. úz. Louňovi-
ce pod Blaníkem a zároveň souhlasí s děle-
ním pozemku st.parcela č. 27 v kat. úz.Lou-
ňovice pod Blaníkem.
9) Příspěvek rané péče SPRP Praha
Středisko rané péče SPRP Praha, poslalo 
žádost o finanční příspěvek na služby rané
péče pro dítě s těžkým zrakovým a kombino-
vaným postižením a jeho rodinu. ZM schva-
luje příspěvek 3 000,- Kč pro středisko rané 
péče SPRP Praha.
10) Oprava staré hasičárny
ZM souhlasí s tím, aby si  rybáři opravili sta-
rou hasičárnu a užívali ji, městys poskytne 
finance na materiál na opravu. ZM bere na
vědomí, že za poskytnutí staré has. zbrojni-
ce rybáři vysázejí stromky v lese městyse na 
Bělčí hoře.

tos v sobotu 27.9. 2008. Tímto Vás všech-
ny srdečně zvu.

Jsem ráda, že se v Louňovicích opět 
hrálo ochotnické divadlo, které mělo velký 
úspěch a pozvedlo kulturu v obci. Hra Zá-
skok a zážitek z ní  bude nezapomenutelný.

O dalších kulturních a sportovních 
akcích se dovíte na webových stránkách 
městyse a na úřední desce na náměstí.

Jak jste si jistě všimli, poslední zase-
dání zastupitelstva bylo v Býkovicích, kde 
nám obyvatelé sdělili své připomínky a 
požadavky. Účast byla velmi hojná a je vi-
dět, že  mají o svoji vesničku zájem. 

Jiné  a jistě zajímavé věci se dovíte na 
dalších stránkách našeho zpravodaje 

A nyní Vám již přeji příjemné prožití 
dovolených a hezké léto.

Růžena Kučerová, starostka
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INFORMACE Z RADY
ze dne 15.5. 2008

Zasedání zastupitelstva
 ze dne 2.5. 2008

INFORMACE Z RADY
ze dne 17.4. 2008

11) Slet čarodějnic 
ZS bere na vědomí, že kulturní akce pořá-
daná Městysem Louňovice pod Blaníkem  
Slet čarodějnic se uskuteční 30.4. 2008 na 
zámecké zahradě. Na tuto akci je zažádáno o 
dotaci. Zatím nepřišlo vyjádření. Předpoklá-
dané výdaje 10 000,- Kč.
12) Diskuze
Pan Kotek seznámil zastupitele se stavem 
obecních lesů.

Schvaluje: 
- zpracování povodňového plánu pro Louňo-
vice pod Blaníkem. RM a pověřuje starostku 
zadat zpracování povodňového plánu pro 
Louňovice p. Bl.
-  vybudování  parkoviště pod Blaníkem 
-  vyhlášení záměru pronájmu pozemku část 
č. parc. 456/7 v Býkovicích u L. 
- koupení baterie do hasičské stříkačky PS 12 
pro JPO.
- zvýšení ceny vstupného v muzeu (Nejstarší 
dějiny Louňovic p. Bl.) v zámku takto: 10,- 
Kč děti a 15,- Kč dospělí.
- provedení zápisu na Katastru nemovitos-
tí v Benešově a  pověřuje starostku  zapsat 
kapličku a hasičskou zbrojnici v Býkovicích 
u L. na LV č. 10001
Doporučuje:
- ZM schválit opravu střechy tělocvičny 
v Louňovicích pod Blaníkem
Souhlasí:
-   s uzavřením sňatku na jiném vhodném mís-
tě a to na Velkém Blaníku dne 26.4. 2008.
Bere na vědomí:
- oslavu 140. výročí položení základního ka-
mene Národního divadla v Praze a pozvání 
starostky na oslavu dne 16.5. 2008 od 17 
hod. k základním kamenům do ND.
- že není na listu vlastnictví 10001 zapsána 
kaplička a hasičská zbrojnice v Býkovicích
Potvrzuje:
- rozhodnutí rady čj. 4/2008 o přidělení míst-
nosti v čp. 41 v Louňovicích p. Bl. Bc. Pavlu 
Tulejovi.

1) Zápis kontrolního výboru
ZM bere na vědomí provedenou kontrolu 
Kontrolním výborem  za období od prosince 
2007 do března 2008.
2) Rozhledna- smlouva s ČSOP
ZM schvaluje návrh smlouvy  na pronájem 
rozhledny dle varianty č.1 (podíl ze vstupné-
ho pro městys 50% a garantovaná částka pro 
městys 200 tis. Kč, podíl městyse na obnově 

252 tis. Kč. ZM schvaluje vyvěsit záměr pro-
nájmu rozhledny.
3) Oprava střechy tělocvičny
ZM projednalo a odsouhlasilo provedení 
opravy střechy tělocvičny včetně zateplení. 
ZM bere na vědomí přidělenou dotaci z Fon-
du sportu a volného času  Středočeského  
kraje  ve výši 200.000,- Kč. Městys Louňo-
vice pod Blaníkem dofinancuje 40% k této
dotaci  tj. 80.000,- Kč a zároveň dofinancuje
zbytek požadované částky na zateplení stře-
chy tělocvičny.
4) Dotace na sochu sv. Prokopa
ZM bere na vědomí přidělení dotace na opra-
vu sochy sv. Prokopa ve výši 75 000,- Kč 
z FOP Středočeského kraje.
5) Dotace na obecní knihovnu
ZM bere na vědomí přidělení dotace  22 000,- Kč  
na Obecní knihovnu Louňovice pod Blaníkem. 
Dotace bude použita na koupi nové kopírky.            
6) Parkoviště 
ZM projednalo a schválilo vyvěsit záměr 
pro místo sezónního brigádníka /student, 
důchodce/ pro obsluhu placeného parkoviště 
pod V. Blaníkem od 1.7. 2008.
Provozní doba: červenec-srpen denně kromě 
pondělí a duben-květen a září-říjen So+Ne.
Od  9 –16 hod a parkovné za osobní automo-
bil  30,- Kč/3hod, autobus 150,- Kč.
Odměna brigádníka 50,- Kč/hod + % z tržby.
7) Diskuze
- upozornění na silnici na Načeradec – cyk-
lotrasa, nebezpečný úsek

Schvaluje : 
- zadání zakázky na vyhotovení výškopisu a 
polohopisu části Louňovic pod Blaníkem pro 
vytvoření projektu na kanalizaci a ČOV 
- uzavření nájemní smlouvy na pozemek č. 
parc. 456/7 v k.ú. Býkovice u L. s panem J. 
Dudou, výše  nájemného se stanovuje 7,- Kč/
m2 za rok.
-  poskytnutí místa na umístěním reklamy  na 
parkovišti pod Blaníkem paní Šindelářové  
za  roční poplatek 1000,- Kč.
-  příjmout  nabídku ak. malíř J. Sůry  daro-
vat Městysu Louňovice pod Blaníkem cyk-
lus obrazů Blaník a instalovat tento cyklus 
na úřadě v zasedací místnosti 
- stavbu dřevěného plotu na st. parcele č.27 
v k.ú. Louňovice p. Bl. za úřadem.  
 Bere na vědomí:
- výpůjčku nádoby na nápojové kartony od 
Středočeského kraje v souvislosti s realizač-
ním projektem: „Oddělený sběr komunál-
ních odpadů včetně jejich obalové složky na 
území Středočeského kraje v roce 2008”. 

- možnost zakoupení dalších nádob na nápo-
jové kartony
- vyhotovení Povodňového plánu Louňovic 
p. Bl.

INFORMACE Z RADY
ze dne 29.5. 2008

Schvaluje: 
- nákup leteckého snímku Louňovic p. Bl. 
v rámu  
- podání žádosti o bezplatný převod komuni-
kace par. č. 18/1 v kat.ú. Louňovice p. Bl. na 
Městys Louňovice pod Blaníkem.
- prodej dřeva po kalamitě v Bělčí hoře za 
1 100,- Kč/m3 s vlastní dopravou p. Tichému 
Fr. Splatnost fa bude do 31.12. 2008.
- podání žádosti o dotaci na Svatováclavské 
slavnosti z Fondu hejtmana Středočeského 
kraje.
- zapojení Městyse Louňovice p. Bl. do sou-
těže na třídění odpadu „My třídíme nejlé-
pe”. 
- zbudování protipovodňového obrubníku na 
č. parc. 473 ve Světlé
- zadání vypracování projektu na konzervaci 
gotické zdi bývalého kláštera v Louňovicích 
p. Bl.. Na základě projektu bude požádáno o 
dotaci na opravu.
- příspěvek Základní a mateřské škole Na-
čeradec  na úhradu dopravy na akci v rámci 
prevence negativních jevů v chování žáků  
500,- Kč.
- uzavřít smlouvu na sponzorský dar 5000,- 
Kč na kontejner na hřbitov v Louňovicích p. 
Bl. s pí. Hesounovou
- pronájem staré hasičské zbrojnice na st. 
poz. č. 161 v kat. úz. Louňovice p. Bl. RS 
Blaník, Louňovice p. Bl. na dobu 10-ti let 
bez výpovědi a pak s výpovědní lhůtou dle 
občanského zákoníku,  § 677.
Bere na vědomí:
- informaci starostky z jednání výboru SO 
Blaník.  
- žádosti na odkup pozemků od Městyse 
Louňovice p. Bl., které budou řešeny na nej-
bližším zasedání  zastupitelstva městyse.

Zasedání zastupitelstva
 ze dne 13.6. 2008

1) Závěrečný účet za rok 2007 – Svazek 
obcí Blaník
ZM projednalo a schválilo závěrečný účet 
Mikroregionu Blaník – svazek obcí za rok 
2007, který byl v návrhu zveřejněn na úřední 
desce od 26.5. 2008 do 13.6. 2008. Vzhle-
dem k tomu, že při přezkoumání hospodaře-
ní mikroregionu Blaník – svazek obcí, neby-
ly zjištěny dle vyjádření auditora nedostatky 
závažného charakteru a nebylo zjištěno po-
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INFORMACE Z RADY
ze dne 19.6. 2008

rušení rozpočtové kázně, ZM doporučuje SO 
Blaník schválit závěrečný účet za rok 2007 
bez výhrad.
2) Závěrečný účet za rok 2007 – Městys 
Louňovice pod Blaníkem
ZM projednalo a schválilo závěrečný účet 
Městyse Louňovice pod Blaníkem za rok 
2007, který byl v návrhu zveřejněn na úřední 
desce od  15.5. 2008  do  3.6. 2008.
Vzhledem k tomu, že byly zjištěny méně 
závažné chyby a nedostatky, které nemají 
závažnost nedostatků uvedených v §10 odst. 
3 písm. c), souhlasí s celoročním hospodaře-
ním obce za rok 2007 s výhradou. Nedostat-
ky budou odstraněny do 31.12. 2008.
3) Záměr prodeje pozemků městyse (žádosti)
a) Žádost Jany Červenkové o odprodej po-
zemku č. parc. 1045/3  pro sloučení s pozem-
kem č. parc. 1045/4. 
ZM projednalo a odsouhlasilo vyvěsit záměr 
prodeje pozemku č. parc. 1045/3 v k.ú. Lou-
ňovice pod Blaníkem.
b) Žádost Ing. Petra Skály a Mgr. Zdeňky Ská-
lové o provedení směny pozemků v k.ú. Světlá 
pod Bl. parc. č.473 (PK) část za parc.č. 3 (PK).
ZM projednalo a odsouhlasilo vyvěsit záměr 
směny části pozemku parc. č. 473 (PK) v k.
ú. Světlá pod Blaníkem.
c) Žádost Jany Stradiotové o odkoupení části 
pozemku č. parc. 473 (PK)  v k.ú. Světlá  pod 
Blaníkem.
ZM projednalo a odsouhlasilo vyvěsit záměr 
prodeje části  pozemku č. parc. 473 (PK) v k.
ú. Světlá pod Blaníkem.
4) Věcné břemeno na přívod elektřiny
ZM projednalo a odsouhlasilo zřídit věcné 
břemeno na přívod elektrického vedení přes 
pozemek č. parc. 530/43 v k.ú. Louňovice 
pod Blaníkem k pozemku č. parc. 530/31 
v k.ú. Louňovice pod Blaníkem pro Petra 
Mareše a Lenku Vostřákovou za 1, - Kč.
5) Rozpočtové opatření č. 2
Hospodářka městyse Jana Vrtišková sezná-
mila ZM s rozpočtovým opatřením č. 2.     
2310 5021  4 tis. vodovod – odměna
2339 5166  11,5 tis. povodňový plán
3315 5138  4 tis. turistické známky
3319 5222  13 tis. hudební Podbl. Podzim 
3543 5229  3 tis. Středisko Ranné péče
3613 5169  10 tis. nebytové prostory 
5512 5171  80 tis. hasiči – opravy
6171 6121  76,5 tis čekárna – HIM
4122 UZ  00602 75 tis. dotace-oprava sochy
1347 15 tis.VHP – poplatek dle vyhlášky
1351  71,5 tis. VHP – výtěžek
3612 2324  31,5 tis. OD – vyúčtování z mi-
nulých let
3613 2132  9 tis. nebytové prostor-nájemné 
ZM projednalo a odsouhlasilo rozpočtové 
opatření č.2.

6) Směna pozemku a budovy – čp. 101 
ZM projednalo a schválilo směnit část (1/8) 
stavebního pozemku č. st. parc. 24,1/8 po-
zemku č. parc. 44/1 a 1/8 budovy čp. 101 v k.
ú. Louňovice pod Blaníkem za část pozemku 
č. parc. 44/1 o výměře 7 m2, která bude při-
členěna k pozemku č. parc. 44/2. 
7) Svazek obcí Blaník – web. stránky + 
propag. brožura 
ZM  odsouhlasilo, aby p. Kotek  na zasedání 
SO Blaník v Kamberku 24.6. 2008 rozho-
dl spolu s p. Tulejem a p. Fialkou o vstupu 
Městyse Louňovice p. Bl do projektu tvorby 
web. stránek a brožury SO Blaník.
8) Různé – diskuze
Starostka informovala ZM o volejbalovém tur-
naji o putovní pohár Posázaví, který se koná 
19.7. 2008 od 13 hod v Načeradci - svazek 
obcí Blaník a vyzvala zastupitele k účasti.
Poděkování Střediska rané péče Praha za pří-
spěvek ve výši 3.000,- Kč.
p. Dobešová  poskytla slevu na květiny na 
Den matek a Vítání občánků 
Vítání občánků  proběhlo v sobotu 31.5. 
2008 s velkým ohlasem
Veřejně prospěšné práce
9) Parkoviště:
- prozatím stůl, slunečník, židle
- přenosná dřevěná bouda – požádán p. Tichý 
o provedení rozpočtu na zhotovení
- jsou přihlášeni studenti
- stanovení % z tržby - návrh 10 % z tržby 
parkovného 
ZM projednalo a odsouhlasilo odměnu 10% 
z tržby parkovného.

Býkovice:
Před zasedáním si zastupitelé  prohlídli 
hasičskou zbrojnici a kapličku.
- na zaslané požadavky občanů, chalupářů a 
hasičů Býkovice pod Blaníkem v lednu to-
hoto roku nebylo písemně starostkou odpo-

Schvaluje: 
- umístit nádobu na nápojové kartony k dět-
skému hřišti u pivovaru
-  rozdělení finančních prostředků dle roz-
počtu na rok 2008 pro  místní spolky takto: 
po 3300,- Kč bude přiděleno mysliveckému 
sdružení, RS Blaník, včelařům, TJ Sokol, JK 
Blaník a SDH Býkovice.
-  organizaci provozování odstavné plochy 
pod V. Blaníkem. Začne se vybírat od 1.7.  
do 20.7. 2008 (Šafářovi.) Dále bude se zá-
jemci jednáno o období.
 -  vyvěšení záměru pronájmu části hasičské 
zbrojnice v Býkovicích na st.parc. č.79 v k.
ú. Býkovice u L.
- proplatit částku 2 400,- Kč SDH Louňovi-
ce p. Bl. za nátěr sušáku a za zednické práce 
v hasič. zbrojnici.
Bere na vědomí:
- změnu jízdního řádu pro linku Kolín-Č. 
Budějovice od  31.8. 2008.
 Souhlasí
 -  s konáním 16. ročníku  setkání pod Vel-
kým Blaníkem dne 5.7. 2008 od 10.00 hod.

vězeno, nebyla uvedena konkrétní adresa.
- veřejné osvětlení - nový jistič, domluvit s p. 
Kaltounkem, dodat nové světlo
- komunikace ke kravínu – výmoly, chybí 
odtokové strouhy, bláto, krajnici do žlabu, 
vyčistit kanál 
- údržba obecních pozemků za platbu kontej-
neru - nevyřešeno
- nádrž – není přítok, dopouštěno vodovo-
dem, přívod nefunguje
- kaplička – vyzdění zídky: zbourají občané  
Býkovic sami, odborné zednické práce zařídí 
městys, materiál zaplatí městys
- hasičská stříkačka – potřeba opravy

V zimních měsících doslou-
žil požerák na rybníku pod 
pivovarem. Výměna nebyla  
jednoduchá z důvodu velkého 
zabahnění rybníka. A tak na-
stoupila těžká technika z firmy
RECTA v Načeradci. Nutno po-
dotknout, že jejich jednání bylo 
rychlé a vstřícné. Celou akci 
zafinancoval Úřad městyse.

Nový, dubový požerák vy-
robil pan František Tichý a 
daroval ho Rybářskému spolku 
Blaník zcela zdarma, za což mu patří veliký dík a ujištění, že si jeho spolupráce 
velice vážíme.                                                Za RS Blaník František Vondra, předseda
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Slet čarodějnic 
Je středa 30. dubna, předvečer Filipojakubské noci a po nebi 

nad Blaníkem se pomalu začínají prolétávat první čarodějnice, 
aby se co nevidět snesly na naší zámeckou zahradu. Tam už je 
pro ně a jejich příznivce připravena živá hudba, taneční parket, 
soutěže se sladkou odměnou a stánek s občerstvením. A nechy-
bí samozřejmě velká vatra, na které se usmaží ta nejstrašlivější 
z nich. A naopak pro tři nejkrásnější, které vyhlásí členové sku-
piny „THE SROTH“, je připraven malý dárek. Počasí, které 
ráno vypadalo nevlídně a zakaboněná obloha slibovala spíše 
déšť, se navečer jako mávnutím čarovného proutku vymetla a 
rozjasnila. Takže čarodějnický slet mohl začít. Zda se povedl 
musí každý posoudit sám… Nám všem se na něm moc líbilo. 
Tak milé kolegyně příští rok zase na viděnou   

 Radka Neradová

Čarodějnice všech věkových kategorií

Skupina „THE SROTH“ z Tábora
Paní starostka předává cenu vítězné malé čarodějnici  

fotografie: Jiří Herkloc

Krásná čarodějnice vyrobená paní Janou Burdovou končí v plamenech

Dostavil se i čaroděj „Dobroděj“
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KNIHOVNA v Louňovicích
V knihovně nic nového. Knihy si vypůjčují jen ti „věrní”, nových čle-

nů nepřibývá a tak dnes pouze vzpomínky na minulost naší knihovny:
V ročním výkaze knihovnice paní Dittrichové (o které jsem psal v mi-

nulém čísle) za rok 1965: knihovna je v provozu po celý rok, přestože se 
zde vůbec netopí a navíc je to studená a vlhká místnost, všechny knihy se 
zničí, jsou plesnivé a zkroucené. Nemáme všechny knihy zapsané v in-
ventáři, jelikož bychom tady zmrzly.

V březnu 1968 (11.3. 1968) byla v knihovně metodická návštěva, kte-
rá v zápise píše: místní lidová knihovna byla přemístěna do samostatné 
místnosti v budově ÚNZ. Místnost je to pěkná, velmi vhodná pro knihov-
nu. Knihovnu vede s. Dittrichová, učitelka ZDŠ. Velmi obětavě a vzorně 
se o knihovnu stará. Nechala udělat nové regály, knihy jsou odlišně baleny 
podle oborů.

Že je o knihovnu zájem i ze strany nadřízeného orgánu svědčí dopis, zaslaný Městskou knihovnou z Vlašimi (což byl tehdy 
odborný nadřízený střediskový orgán, který se o louňovickou knihovnu staral). Radě MNV v Louňovicích, kde se píše: I když 
umístění vaší knihovny, zvláště ve srovnání s některými jinými obcemi našeho střediska je poměrně dobré, přesto se na Vás 
obracíme s připomínkou a prosíme, abyste se situací co nejdříve zabývali a uvážili úplně samostatné umístění knihovny. Dosud 
místnost slouží též státní spořitelně.

Ještě jeden výpis z kroniky obce a sice z roku 1972. Píše se zde: louňovická knihovna vlastní 1423 svazků, z toho 217 knih 
pro děti. V tomto roce bylo vypůjčeno 405 knih. To je skutečně k politování hodně málo.

A v roce 1973 píše kronikářka Marie Kovářová z Benešova: z 1423 svazků v roce půjčeno pouze 275, tedy ještě o 130 knih 
méně, než v roce 1972. Tento poměr ke knize jistě nesmí zůstat trvale, čtenáře musíme získat. Není možné hovět si v blahobytu 
domácnosti a nečíst. Ke vzdělání nestačí televize, která je skoro v každé domácnosti.

Další zmínka v kronice obce je výpis z činnosti knihovny za rok 1975, v plánu se píše: přebalíme znovu některé knihy. Jinak 
nemůžeme v knihovně nic vylepšit, protože místnost využíváme spolu se státní spořitelnou. Nové knihy nemůžeme objednat, 
nemáme na ně místo. Knihy v regále jsou velmi znečištěné, protože se v místnosti vypírá popel a nikdo neuklízí (knihovnu).

Přichází rok 1978, kdy dochází k další změně knihovníka. Knihovnu přebírá paní Marie Lehká. Než dám slovo kronice obce, 
několik slov úvodem. Přichází období rozkvětu a rozmachu louňovické knihovny. Hovoříme-li o úspěchu v činnosti knihovny, 
musíme konstatovat, že se jedná především o zásluhu a úspěch paní Lehké. Mám-li se jako pozdější následovník paní Lehké při-
pojit k hodnocení její práce, nemohu než konstatovat, že paní Lehká věnovala nesmírné úsilí, obrovské množství času louňovické 
knihovně. Její úsilí může sloužit jako nedostižný vzor pro některé pracovníky v kultuře (a nejen kultuře), kteří mnohdy a mnohde 
pracují přesně podle pořekadla „zadarmo ani kuře nehrabe”.

Že úsilí paní Lehké nebyla nadarmo, svědčí následující fakta, jednak z kroniky obce, jednak z jiných zdrojů. Ale o tom až příště. 
A na závěr jako obvykle – zvu Vás, vážení spoluobčané do naší knihovny, přijďte se do ní podívat, přijďte se vybrat hezkou 

knihu pro chvíle odpočinku.                                                                         Na Vaši návštěvu se těší Váš  louňovický knihovník

Foto: Jiří Herkloc

zÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA - Měsíční údolí Vlašim 
Pondělí 16.6.
Sešli jsme se všichni ve škole. Jeli jsme autobusem do Vlašimi. Odtud jsme šli asi 3 km pěšky ke srubu v Měsíčním údolí. 
Měla jsem promočené boty, tak jsem si je dala ke krbu usušit. Pak jsme měli svačinu. Vybalili jsme si. Šli jsme se kouknout 
na záchody. Pak jsme měli večeři. Šli jsme spát. Spala jsem nahoře na palandě vedle Vojty a Jošky.  

Úterý 17.6.
Ráno jsem se probudila a šla jsem si vyčistit zuby. Pak jsem se převlékla. Měli jsme snídani. Dopoledne jsme si hráli a šli 
jsme na procházku. My velký jsme dělali šipky a pak malí hledali poklad. V lese jsme viděli velké lesní mravence! Vařili 
jsme čaj na ohni, který jsme si sami připravili a zapálili. Večer nám paní ředitelka vyprávěla horory.

Středa 18.6.
Ráno jsme se nasnídali a šli jsme ven. Šli jsme odlévat stopy. Byly tři skupiny. Po obědě jsme si šli pro odlité stopy. Naše 
skupina měla stopu srnce. Odpoledne jsme šli do Vlašimi do ekocentra. Ve Vlašimi se k nám přidala Aneta, naše spolužačka 
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z Ratměřic. Večer přijel taťka. Přivezl 
hodně bonbónů. Skoro všechny jsem 
je rozdala. Pak jsme si s Barčou hrály 
s míčem. Večer byl oheň. Přijela se na 
nás podívat paní starostka a přivezla 
nám malé dárečky.

Čtvrtek 19.6.
Ráno jsme hráli hry. Byli jsme roz-
děleni do skupin, které se jmenovaly 
Pavouci, Duchové a Sluníčka. Naše 
skupina Sluníčka byla třetí. Odpo-
ledne jsem si balila a čekala jsem na 
mamku. Mamka si pro mě přijela. Do 
Louňovic s námi jela malá Barča. Moc 
se mi v Měsíčním údolí líbilo.   

Hanka Vosátková, 3. ročník

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU - posezení u ohně
Na závěr školního roku uspořádala škola v Louňovicích 

posezení u ohně s opékáním špekáčků pro děti rodiče a všech-
ny přátele školy. Součástí akce byla i malá vernisáž prací žáků 
ve vestibulu školy. Tématem byl několikadenní výlet do Mě-
síčního údolí. Bylo možno shlédnout několik desítek kreseb, 
zalistovat jste mohli v zápisníčcích dětí, které poctivě zapi-
sovaly události a zážitky z výletu, nebo se podívat na jídelní 
lístek, který byl graficky velice pěkně zpracován. Z celé expo-
zice byla cítit pohoda a spokojenost dětí. Na druhou stranu i 
perfektní připravenost a obětavost pedagogů.

Po návratu k ohníčku se hrálo na kytaru a zpívalo. Bylo to 
velice příjemné odpoledne.                                    Jiří Herkloc 

Pan Jiří Herkloc děkuje Mgr. Ivě Kočové jménem zastupitelstva 
městyse Louňovice pod Blaníkem za obětavou práci v naší škole. 

Pohled na účastníky posezení.

Paní ředitelka se svými žáky.
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Národní divadlo oslavilo 140. výročí 
položení základního kamene 

Národní divadlo Praha připravilo u příležitosti 140. výročí položení základního kamene důstojné oslavy. Dne 16. května 1868 
ožila Praha i celá zem velkou celonárodní slavností – položením základního kamene Národního divadla. Již 14. května přijelo 
do Prahy 25 tisíc diváků, 15. května dorazilo do Prahy 24 
zvláštních vlaků a 16. května dalších 60 tisíc lidí. Myšlenkou 
divadla žil skutečně celý národ, a tak není divu, že i základních 
kamenů se sešlo víc.

Co se dělo 16. května 2008? Na piazzetě u historické bu-
dovy probíhal od 14:30 hod. komponovaný pořad. Nejdříve 
vystoupili členové činohry – moderoval David Prachař. Dále 
vystoupil Zpěvácký spolek Hlahol, Pěvecké spolky z míst 
původních základních kamenů, pronesení slavnostní řeči K. 
Sladkovského před poklepem na základní kámen, pronesení 
slavnostní řeči Fr. Palackého „Jménem národa“, symbolický 
poklep na základní kámen a píseň „Kde domov můj“. Atmos-
féru původní slavnosti z r. 1868 navodili herci v dobových 
kostýmech a folklórních a národních krojích. Pro účastníky naší 
slavnosti byl k dispozici samozřejmě stánek s občerstvením. 

Od 9 : 00 do 16 : 30 h probíhaly prohlídky prostoru historické budovy ND s uloženými základními kameny a vstupního ves-
tibulu historické budovy s výstavou k základním kamenům. Této akce se za městys Louňovice pod Blaníkem zúčastnila starostka 
Ing. Růžena Kučerová.                                                                                                                        Text převzat: Kultura.iHNed.cz

Veliký úspěch 
dobrovolného hereckého spolku Blaníci

O tom, že se v Louňovicích zkouší ochotnické divadlo jsem věděl již poměrně dlouho od svého kolegy zastupitele Václava Fejtka. 
Nevěnoval jsem tomu příliš pozornosti, protože Václav mluvil velice skromně a neurčitě něco ve smyslu „Chceme užít nějakou sradu. 

Po zkoušce zajdem na pivko. Děláme to pro zábavu.“ Čekal jsem 
tedy lehké přehrávání, jednoduché gegy a nevalné aranžmá.

O to větší bylo mé překvapní poté, co jsem jejich kus zhlé-
dl. Mýlil jsem se ve všem. Hra byla nastudována velice pečlivě 
a herecké výkony byly hodny profesionálů. Pasáže, ve kterých 
Vítek Bartošů (Vavroch) přechází do klasických her (Maryša, 
Lucerna ...), byly skutečně strhující a publikum je oceňovalo 
potleskem i uprostřed scén. Ale ani ostatní členové souboru 
nezůstávali pozadu. Scéna, ve které Tomáš Remiš (Vlasta) 
žehlí prádlo, přiváděla diváky k slzám.

Nejen herecké výkony, ale i kulisy a kostýmy byly na vy-
soké úrovni. Bylo vidět, že pánové a dáma si dali velikou práci 
s přípravou. Pódium bylo upraveno pro potřeby divadelníků. 
Zmizel barový pult, byla zavěšena opona a pod. Za tím vším 
se skrývá spousta práce a věnovaných volných hodin. Nemohu 
jinak, než zakončit tento článek slovy „BRAVO BLANÍCI.“                  

 Text a foto - Jiří Herkloc 

Divadelní hra ZÁSKOK. Režie: A. Stejskalová. Vavroch: Vít Bartoš, Vlasta: Tomáš Remiš, Dr. Vypich: Jan 
Pospíšil, Bárta: Milan Bébr, Vogeltanz: Václav Fejtek, principál: Pavel Hradecký. 
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BÁRTA - Milan Bébr

Zleva: Dr. VYPICH - Jan Pospíšil, VOGELTANZ - Václav Fejtek 

VLASTA - Tomáš Remiš

VAVROCH - Vít Bartoš
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První zmínky o divadle v Louňo-
vicích p. Bl. jsou z první poloviny 19. 
století. 

V kronice se dočítáme, že sám Matěj 
Kopecký jezdíval do Louňovic. Přejíž-
děl na dřevěném voze krytém plachtou, 
který nahrazoval obydlí, tažený vy-
chrtlou herkou. Při voze hnal principál 
kozu a paní principálová měla v košíku 
dvě slepice. Ve voze pak byli „dřevění 
herci”, kulisy a dekorace.

Stávali na rynku a pronajali si míst-
nost v hostinci „Na Adamovsku” (tento 
hostinec stával na místě dnešní „Hospo-
dy pod Blaníkem”). V hospodě postavili 
jeviště a s trumpetou a bubínkem šli zvát 
občany na představení.

Pro Louňovice složil M. Kopecký do-
konce vlastenecko-rytířskou hru „Zdeněk 
ze Zásmuku se svými tovaryši” aneb „Ry-
tíři v blanickém vrchu zakletí”. Premiéra 
byla sehrána při nabité krčmě a nebylo 
pamětníka, aby v Louňovicích viděl tolik 
lidí v divadle.

Pod vlivem těchto divadelních před-
stavení, nacvičil kantor Kapek vystou-
pení s herci živými. Jeviště bylo posta-
veno na dvoře pivovaru, kulisy z vypůj-
čených prostěradel a opona z praporů. 
Přesto divadlo se zpěvy dopadlo velmi 
dobře a mělo úspěch.

Tyto události jsou zařazeny do let 
1840-1860. Další zmínky o divadelnic-
tví se z kroniky nedovídáme.

Teprve po první světové válce, v lé-
tech 1919-1920 navazují ochotníci pod 
vedením Adalberta Čeňka, arcibiskup-
ského zahradníka z Louňovic. Nacvičili a 
sehráli několik divadelních představení.

V roce 1921 je v obci ustavena Tě-
locvičná jednota Sokol. Ti pro svoji čin-
nost upravili sál a jeviště v zámku. V sá-
le hostince „U Němečků” zase působí 
dramatický soubor místních hasičů. Oba 
soubory sehrály řadu představení, ale 
v r. 1937-38 svoji činnost končí. Blížící 
se 2. světová válka přerušila ochotnic-
kou práci Sokola i hasičů. Další zmínka 
o divadelním ochotničení v Louňovicích 
pochází až z roku 1945. Ke starší gene-
raci herců se připojuje mládež a znovu 

Divadlo a ochotníci v Louňovicích

MUZIKANTI -  Dittrich Václav, Šnajdr Jaroslav, Špácal Miloš, Januš Stanislav

H. Dittrichová - kněžna, V. Dittrich - učitelský
V. Ditrich - učitelský, A. Nácovská - Klás-

ková, J. Pospíšil - mlynář

hrají jak Sokolové, tak hasiči. V r. 1958 
vrcholí divadelní činnosti Sokola hrou 
Aloise Jiráska „Lucerna”, v režii učitele 
Jaroslava Pospíšila. O rok dříve se ne-
plánovaně s divadlem rozloučili i hasiči 
hrou „Maryša” v režii Slávy Němečka. 
Jak již bylo zmíněno, jednou z posled-
ních divadelních her ochotníků z Louňo-

vic byla Jiráskova Lucerna. Účinkovalo 
v ní 30 ochotníků. Mnozí herci již ne-
jsou mezi námi, ale ještě dost jich známe 
jako své spoluobčany. Není možné pře-
jít divadelní a kulturní činnost učitelů a 
školních dětí. Kantoři vždy byli nositelé 
kultury v obci. Tak tomu bylo i v Lou-
ňovicích. Dětská představení režírovali: 



www.lounovicepodblanikem.cz

Louňovický zpravodaj  Červen 2008

strana 11DIVADLO

K. Selinger (ředitel školy), Božena Se-
lingrová (učitelka), Jaroslav Šesták (uči-
tel), Jaroslav Pospíšil (učitel a později 
ředitel školy), Anna Nácovská (učitelka) 
a Věra Špácalová (učitelka). Další uči-
telé připravovali léta různá vystoupení 
dětí, besídky, scénky, hudební pořady aj. 
Před deseti lety, kdy se začala rozpadat 
naše škola, se tyto akce vytratily.

Až nyní začala svítat hvězdička na-
děje. Jednak se opět naše malá škola 
začíná prezentovat v obci a po mnoha 
letech se probudila múza i v naší mlá-
deži. To, co dokázalo sedm mladých lidí 
v Cimrmanově hře „Záskok”, tedy před 

lidí louňovická škola poslala do světa 
opravdu hodně. Každý se zařadil, mno-
ho je šikovných řemeslníků a ještě více 
středoškoláků a vysokoškoláků.

Co se to stalo, že škola, která měla 
výborné jméno se rozpadla a zbyla krás-
ná moderní budova, která je dnes téměř 
prázdná?

Louňovičtí rodiče si nechávali své 
děti učit a vychovávat v okolních ško-
lách. Nevadí vám, že naše obec je bez 
dětí „mrtvá”?

Snad časem zase naše obec i škola 
ožije. Zamyslete se nad tím všichni a 
udělejme něco.             Hana Dittrichová

tím je nutno smeknout. Nejen že 6 herců 
se pod vedením šikovné režisérky An-
drei Stejskalové naučilo perfektně text, 
ale předvedli přímo profesionální vý-
kony. Dokázali 3krát naplnit sál zámku 
lidmi, kteří odcházeli spokojeni a poba-
veni.

Herci si zaslouží, aby byli jmenová-
ní. Jsou to: Bartoš Vítek, Bébr Milan, 
Fejtek Václav, Hradecký Pavel, Pospíšil 
Jan a Remiš Tomáš.

Pokud mohu vyjádřit své pocity 
jsem na tyto „kluky” pyšná. Jsou to žáci 
naší školy a při této příležitosti si dovo-
lím podotknout, že takových šikovných 

Hra LUCERNA. Rok 1958. Režie: Jaroslav Pospíšil
Herci stojící zleva: Miloš Špácal, Stanislav Januš, Václav Dittrich, Jaroslav Šnajdr, Pavel Vrána, Bohuslav Růžička, Rudolf 
Dvořák, Hana Dittrichová, Josef Vender, Věra Špácalová, Anna Nácovská, Marie Šádová, Marie Lehká, Jaroslav Pospíšil, 
Bohumil Fiala, Jaroslav Sládek, Jan Vágner, Jan Zavadil
Sedící z leva: Václav Kožíšek, Jana ....., Josef Stupka, Marie Tomášková, Marie Šubrtová, Libuše Tomášková, Ludmila Ada-
movská, Jana Měchurová, Jiří Zvára, 
Polosedící uprostřed: Pavel Vágner, Karel Adamovský
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Na území CHKO Blaník je vyhlášeno pět maloplošných zvláště chráněných území. Jsou to: Přírodní rezervace Velký Blaník, 
Přírodní rezervace Malý Blaník, Přírodní rezervace Podlesí, Přírodní památka Částrovické rybníky a Přírodní památka Rybník 
Louňov. Přírodní rezervace Velký a Malý Blaník zahrnují části stejnojmenných vrchů a byly zřízeny k ochraně bučin a suťových 
lesů. Ostatní tři území zahrnují rybníky a mokřadní louky - Přírodní rezervaci Podlesí najdeme u Býkovic, Přírodní památku 
Částrovické rybníky u Vracovic a Přírodní památku Rybník Louňov mezi Býkovicemi a Štamberkem.

Proč jsou tato území uvnitř CHKO vyhlášena?
Důvodem pro vyhlášení je přítomnost buď mimořádně zachovalých lesů s přirozenou skladbou dřevin (Velký a Malý Blaník) 

nebo přítomnost velkého počtu druhů vzácných rostlin a živočichů. V Přírodní rezervaci Podlesí tak najdeme např. puchýřku út-
lou, drobnou trávu rostoucí na dně Velkého Býkovického rybníka nebo blatnici skvrnitou, žábu, která se dovede rychle zahrabat 
do země. Dalším důvodem je jasné vymezení pravidel pro hospodářské využití území, což je důležité pro vlastníky pozemků a 

Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO Blaník

Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO Blaník

Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám pomáhali s obnovou a úklidem divadelního sálu (a že to dalo 
zabrat), především Lucii, DFD a dalším. Monice, Léně, Elišce za neuvěřitelně hbitou obsluhu v divadelním 
baru, Fréze za nápaditou výzdobu zámecké chodby, Daliboru Stejskalovi a Kolbabovi za rekvizity, panu 
Špácalovi za dobrý nápad a realizaci závěsu opony, Klárce za prima bezvládnou ruku, Mirďovi a Dědovi 
za udržování dobré nálady a pitného režimu při zkouškách, Peťule za vysvětlení co znamená výslovnost , 
rodině Němečkových za půjčení invalidního vozíku, a hlavní poděkování patří Romaně Sadílkové, která se 
neuvěřitelným způsobem zhostila výtvarné práce na kulisách!!!

Speciální poděkování radě Sokola za důvěru, a zvláště  Vencovi za pevné nervy uf…
Děkujeme:  Endy, Vítek, Václav, Honza, Peka, Tomáš a Pitsula  
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Proč je vypuštěný Jordánek?
Jordánek (Malý Býkovický rybník) je v současnosti 

vypuštěný. Pokud se zajdete k Býkovickým rybníkům po-
dívat, zjistíte, že Jordánek je bez vody, kolem rybníka se 
provádí sečení a odklízení rákosin. 

V letošním roce se rybník letní
Na rok 2008 připadlo pravidelné letnění Jordánku. Po-

slední bylo provedeno v roce 2003, v souvislosti s opravou 
hráze. Letnění je uvedeno v Plánu péče o Přírodní rezervaci 
Podlesí, který je základním dokumentem pro opatření v pří-
rodní rezervaci. Letnění je prováděno z důvodu „ozdravě-
ní” rybničního dna. Současně s vypuštěním je prováděno 
odstranění části pobřežních rákosin, které se od roku 2003 
rozrostly.

Rybník v novém
Práce na rybníce provádí Český svaz ochránců přírody 

Vlašim. Ze dna rybníka je rovněž odstraněna zbylá hmota 
plovoucích rostlin, aby její rozklad při následném napuš-
tění nezatěžoval rybniční vodu. S napouštěním rybníka se 
započne na podzim letošního roku v závislosti na množství 
srážek. Příští jaro by měl Jordánek přivítat již na vodě s kve-
toucími lakušníky, řezany a dalšími vodními rostlinami.

Ing. Mgr. Martin Klaudys, Správa CHKO Blaník

Prstnatec májový

nájemce. Tato pravidla jsou uvedena  jednak přímo v zákoně 
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jednak ve vyhla-
šovacím předpisu, který je uložen na Správě CHKO Blaník.

Jak se hospodaří v přírodní rezervaci?
Vlastník nebo nájemce je při hospodaření povinen respek-

tovat zákonná pravidla. Vodítkem k tomu je Plán péče, který 
je pro každé území zvlášť zpracován a s vlastníky projednán. 
Hospodaření v přírodní rezervaci vyžaduje mnohdy náročnější 
způsoby – vyšší procento listnatých dřevin při dosadbách v le-
se, ruční sečení mokřadních luk nebo zachování většího pásu 
rákosin v rybníce. Vyšší náklady spojené s hospodařením řeší 
stát prostřednictvím Správy CHKO Blaník formou finančních
příspěvků.

Jak jsou území vyznačena?
Hranice Přírodní rezervace a Přírodní památky jsou vy-

značeny na cestách tabulemi s malým státním znakem a pří-
slušným nápisem. Například značení Přírodní rezervace Velký 
Blaník tak najdeme přímo na začátku stezky na Velký Blaník 
na kraji lesa. Mimo cesty jsou hranice vyznačeny červenými 
pruhy na stromech, případně kůlech. Dva pruhy vyznačují pro-
stor mimo rezervaci, jeden uvnitř.

Jak se mám v přírodní rezervaci chovat jako návštěv-
ník?

Stručně řečeno, v přírodní rezervaci je třeba se chovat 
s ohledem na zachovalou přírodu. I školou povinné dítě na-
příklad ví, že trhat vzácné kvetoucí prstnatce v rezervaci není 
správné. V praxi se ale bohužel i s těmito případy setkáváme. 
Základní pravidla pro návštěvníky jsou uvedeny na tabulích u 
rezervací, případně je lze získat na Správě CHKO Blaník.

Ing. Mgr. Martin Klaudys, Správa CHKO Blaník

Rybník Jordánek

Lakušník vodní
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Louňovice 
a blízké okolí 

na starých pohlednicích
Dosud jsme si představovali místa, 

která se v Louňovicích časem výrazně 
změnila. 

Dnes si představíme  na starých po-
hlednicích místní kostel, tedy objekt, 
jehož výraznou změnu ani neočekává-
me. K jeho změnám sice docházelo, ale 
nebyly to změny výrazně měnící jeho 
vzhled.

Nejstarší pohlednice prošla poštou 
v roce 12.10. 1913. Byla vydána nákla-
dem H. Poppera z Louňovic. Adresová-
na je Marii Maršíčkové a pisatel, jež se 
nepodepsal, se zmiňuje o řadě nemoc-
ných a úmrtích v Louňovicích. Po dů-
kladném prozkoumání této pohlednice, 
najdete výraznější odlišnost od současné 
podoby na špici věže kostela.

Druhou pohlednici  vydala BROMO-
REKLAMA v Praze - Dejvicích v roce 
1933. Pohlednice nikdy poštou nepro-
šla. 

Třetí pohlednice vydaná nákladem J. 
Šindeláře z Louňovic, prošla poštou 5.7. 
1932 a směřovala do Prahy-Břevnova. 
Autor textu na pohlednici se zmiňuje o 
přistání v Louňovicích. Těžko již zjistí-
me, o jaké přistání se jednalo.

Poslední pohlednice vydaná nákla-
dem J. Špácala z Louňovic, prošla poš-
tou 3.7. 1940 a směřovala též do Prahy. 
Pisatel Karel popisuje nocování u Ně-
mečků.

            Mgr. Václav Nerad, nerava@seznam.cz
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V sobotu 12.4. 2008 se naši bratři: Černík Josef, Pospíšil Jiří, Staněk Mar-
tin,Veselý Jiří zúčastnili hasičského cvičení zaměřené pro jednotky SDH v ka-
tastru obce Neveklov. Náplní cvičení bylo proškolení jednotky v teoretické a 
praktické činnosti pro případ skutečného zásahu. Jednotka byla vybavena stan-
dardní výstrojí, výzbroj a požární technikou dle plánu odborné přípravy: PPS 
12,4 ks savic, sací koš, 4 ks hadic B, 6 ks hadic C, záchytné lano, ventilové 
lanko, 2 ks proudnic C, ejektor, přechod B/C. Na cvičení se jednotka dopra-
vila hasičskou AVII 31, kterou místní sbor využívá k plnění úkolů. Pavel Tulej  
 

HASIČSKÉ CVIČENÍ

II. KOLO – OKRESNÍ SOUTĚŽ MUŽŮ A ŽEN 7. – 8.6. 2008
O víkendu 7. – 8.6. 2008 proběhla na Vlašimském stadionu Na Lukách okresní soutěž v požárním sportu mužů 

a žen. Tradičně se začalo během na 100 m překážek. V této disciplíně může soutěžit každý člen družstva a má dva 
pokusy. Poté následovala štafeta 4 x 100 m (muži – domeček, bariéra, spoj hadic a minimax X ženy – okýnko, 
koza, spoj hadic a taktéž minimax). A jako poslední přišel na řadu požární útok na nástřikové terče. Nikdy není 
ještě před touto disciplínou rozhodnuto o vítězi, jelikož právě v požárním útoku se může stát cokoliv. Letošní rok 
byl rokem výrazných změn a jednou z nich také bylo právě celkové hodnocení, které se letos poprvé skládalo ze 
součtů pořadí jednotlivých disciplín. V sobotu soutěžilo celkem 20 družstev mužů. Naši kluci se umístili na skvě-
lém prvním místě, čímž si zajistili postup na krajské kolo, které se koná 21. – 22. 6. v Nymburce. Nejlepšího času v 
běhu na 100 m dosáhl Jarda Hořejší, který nám vypomohl z SDH Jankov. Na druhém místě se umístil Venca Fejtek. 
V neděli se okresní soutěže zúčastnilo 16 ženských SDH. Naše děvčata dosáhla na druhý vítězný stupínek. Nejlepší 
čas 20,42 s v běhu na 100 m zaběhla Klára Adamovská. 

Sestava muži: P. Kirchner, F. Maršíček, O. Šimánek, T. Pospíšil, F. Tichý, V. Fejtek,  J. Hořejší, O. Houdek, V. Bartoš, M. Bébr. 
Sestava ženy: V. Vostřáková, M. Jelínková, I. Kučerová, M. Kahounová, L. Tichá, K. Adamovská, L. Kahounová, L. Vostřáková 

M. Kahounová 

Dne 26.4. 2008 v 17:05 hod. bylo 
přijato jednotkou SDH Louňovice 
oznámení o vzniku požáru slámového 
stohu v katastru obce Daměnice. Jed-
notka hasičů vyjela již 5 minut po při-
jetí oznámení na výše zmíněné místo.
Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že 
požár je již tak velkého rozsahu kdy 
prakticky nebylo možné ho lokalizo-
vat. Velitel zásahu HZS Vlašim rozhodl 
o jeho kontrolovaném dohoření. Naše 
jednotka zajistila přečerpání vody z 
hasičské cisterny do cisterny SDH 
Načeradec a zhruba po hodině místo 
se svolením velitele zásahu opustila. 
Sestava: Kirchner P., Staněk M., Bar-
toš V., Bébr M., Tichý F.  M. Staněk 

foto: Martin Staněk

HASIČI ZASAHOVALI

Slámový stoh v katastru obce Daměnice



www.lounovicepodblanikem.cz

 Červen 2008Louňovický zpravodaj

strana 16KOPANÁ

KOPANÁ

Příjmení  Jméno počet
bodů

  góly  +
asistence

 1 BÉBR Milan 32 21+11

 2 PLAŠTIAK Pavel 21   8+13

 3 SOVA Miroslav 14 10+4

 4 BORKOVEC Václav 13 10+3

 5 MARŠÍČEK František 12   7+5

 6 REMIŠ Tomáš  7   6+1

 7 VINCÍBR Jan  6   4+2

8-9 DUB Miroslav  5   2+3

8-9 HOUDEK Tomáš  5   2+3

10 ŠUBÍN Jakub  4   3+1

11 TICHÝ František  4   1+3

12 KRÁČMER Josef  3   2+1

13 NĚMEČEK Bohuslav  3   1+2

14 MATUŠKA Marek  2   0+2

15 MALÝ Jiří  1   1+0

Statistika sezóna 2007/08
 TJ Sokol LOUŇOVICE 

pod BLANÍKEM “A”

ASISTENCE

 1 PLAŠTIAK Pavel 13

 2 BÉBR Milan 11

 3 MARŠÍČEK František  5

 4 SOVA Miroslav  4

 5 BORKOVEC Václav  3

 5 DUB Miroslav  3

 5 HOUDEK Tomáš  3

 5 TICHÝ František  3

 9 MATUŠKA Marek  2

 9 HOUDEK Tomáš  2

 9 KRÁČMER Josef  2

12 MALÝ Jiří  1

12 MATUŠKA Marek  1

12 TICHÝ František  1

STŘELCI

 1 BÉBR Milan 21

 2 SOVA Miroslav 10

 2 BORKOVEC Václav 10

 4 PLAŠTIAK Pavel  8

Cenná remíza s FC Příčovy, 
aneb krásný výlet do Dublovic 

V neděli 4.5. 2008 jsme sehráli další 
přátelský zápas s FC Příčovy na hřišti v 
Dublovicích. Sešli jsme se v 11:30 hod. 
v Louňovicích na náměstí. Před odjez-
dem nás přišli podpořit fanoušci, kteří s 
námi nemohli jet. 

Zápas začal za velké převahy domá-
cích hráček, pro které to byl první zápas 
před svými fanoušky. Během prvních 
osmi minut domácí několikrát vystřelili 
ale buď mířili vedle nebo byla Lenka Ti-
chá na místě. V desáté minutě to již bylo 
1:0. Domácí hráčka poslala klasickou 
českou uličkou do úniku spoluhráčku, 
která křížnou střelou prostřelila vše, co 
jí stálo v cestě. Obdržená branka nás do 
kolen nesrazila. Postupně jsme si vytvo-
řili i šance. Klára, ač tísněná, se prosadi-
la do zakončení, ale brankářka soupeře 
byla taktéž na svém místě. V dvacáté 
sedmé minutě domácí zahrávali přímý 
kop, ale branku přestřelili. V poslední 
minutě ještě postupovala domácí útoč-
nice sama na branku, ale rychlost Lucky 
Kahounové jí překazila gólovou radost. 
Do druhého poločasu jsme vstoupili s od-

Historický úspěch SDH Louňovice pod Blaníkem
O víkendu 21-22. června 2008 se družstvo mužů zúčastnilo 

krajského kola v požárním sportu v Nymburce. Do krajského 
kola  se náš tým probojoval z okresního kola, které se konalo 
7. června 2008 na stadionu Na Lukách ve Vlašimi.  

Naši bratři zastupovali okres Benešov na velmi náročné 
soutěži, která byla kvalitně obsazena. Díky sehranému týmu 
se podařilo v Nymburce vybojovat skvělé druhé místo a tím 
i postup na mistrovství republiky, kde se utkáme s nejlepšími 
soutěžními družstvy dobrovolných hasičů z celé České repub-
liky. Předběžný termín a  místo mistrovství ČR je 20-21. září 
2008 v Olomouci.

Tímto skvělým výsledkem zviditelní místní sbor dobrovol-
ných hasičů nejen okres Benešov, který budeme reprezentovat, 
ale hlavně náš městys! 

Další dílčí  informace a výsledkové listiny najdete na našich 
webových stránkách. Až nám budou známy konkrétní informa-
ce o republikové soutěži – budou neprodleně na web umístěny. 
Olomouc je poněkud vzdálená podblanickému kraji, ale bude-
me doufat, že nás fanoušci nezklamou!           Mgr. Pavel Tulej Vítězné družstvo

 5 REMIŠ Tomáš  7

 5 MARŠÍČEK František  7

 7 VINCÍBR Jan  4

 8 ŠUBÍN Jakub  3

 9 DUB Miroslav  2

 9 HOUDEK Tomáš  2

 9 KRÁČMER Josef  2

12 MALÝ Jiří  1

12 NĚMEČEK Bohuslav  1

12 TICHÝ František  1
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hodláním zvrátit nepříznivý vývoj zápasu. Z počátku byla hra vyrovnaná a hrálo se od vápna k vápnu. Příčovy se snažily rozhod-
nout a vstřelit druhý, pro ně, uklidňující gól. Holky bránily zodpovědně a do velkých příležitostí je nepouštěly. Ve dvacáté druhé 
minutě uhodilo na druhé straně, když Lenka Roušalová s Klárou Adamovskou podnikly útok do otevřené domácí obrany. Lenka 
přiťukla míč Kláře, která svojí průbojností a nekompromisní střelou vyrovnala. Pro Příčovy to byla těžká rána a dlouho jim trvalo 
než se oklepaly. V této fázi zápasu jsme měli navrch, ale domácí brankářka vždy včasným vyběhnutím zhatila naše šance. Ke 
konci zápasu nás Příčovy zatlačily před 
naši branku a byly jsme pod velkým tla-
kem. V poslední minutě „JINAK PŘES-
NÝ ROZHODČÍ “ podlehl atmosféře a 
odpískal nesmyslnou malou domu. 

Standardní situaci jsme úspěšně od-
vrátili. Rozhodčí ještě nastavil tři minu-
ty, ale všechny situace před naší brankou 
jsme již ubránili. Po závěrečném hvizdu 
u nás propukla velká a nespoutaná radost, 
a bylo zapomenuto i na únavu ze zápasu. 
Na závěr se kopaly pokutové kopy, které 
skončily 7 : 7, a to pouze z důvodu, že 
domácích bylo o šest hráček více a ko-
paly všechny. 

Slovo tréňi: Bylo to pro holky těžké 
utkání se spoustou osobních soubojů. 
Chci pochválit všechny holky za bojov-
nost a nasazení, se kterým přistoupily 
k zápasu. Nenechaly se zaskočit ani k 
prasknutí nabytou střídačkou soupeře, 
natož pak tím, že se hrálo 2 x 40 minut. 
Dále by jsme rádi poděkovali všem fa-
nouškům, kteří s námi jeli a po celý zá-
pas nás svými hlasivkami podporovali.

Sestava: Lenka Tichá, Věra Vostřáková, Jaroslava Kahounová, Lucie Kahou-
nová, Iveta Kučerová. Lenka Roušalová, Petra Kožíšková, Magda Kahonová, Pe-
tra Turková, Klára Adamovská, Monika Kahounová, střídala: Linda Nárovcová. 
Branky: domácí: Adéla Krůtová. Hosté: Klára Adamovská 

DFD Louňovice pod Blaníkem - Kamberk 4:0
Dne 15.6. 2008 se na hřišti v Louňovicích pod Blaníkem uskutečnil již téměř tradiční každoroční zápas výše uve-

dených dvou dívčích družstev. Hra začala za velké převahy domácích Louňovic a hned ve čtvrté minutě jsme se, po samo-
statné akci Kláry Adamovské, ujali vedení. V dalším průběhu prvního poločasu jsme se neustále tlačili před branku hostu-
jícího Kamberka a snažili se zakončovat ze všech možných pozic, ať už to byla Klára Adamovská, Magda Kahounová či 
Monika Kahounová. Kamberk hrozil jen z brejků, ale obrana fungovala bezchybně a veškeré nebezpečí vždy odvrátila. 
V patnácté minutě dostala Monika žlutou kartu za brutální faul, což samozřejmě ke hře do jisté míry také patří. Ke konci prvního 
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Stolní tenis
V sezoně 2006/2007 se podařilo obě-

ma týmům Louňovic postoupit. Do sezo-
ny 2007/2008 jsme si kladli za hlavní cíl, 
aby se oba dva týmy udrželi. Družstvo A se 
umístilo v Okresním přeboru na osmém, 
nesestupovém místě. Družstvo B obsadilo 
v SN1 (Okresní soutěž neregistrovaných) předposlední příčku 
a musela ještě sehrát kvalifikaci o udržení s Olbramovicemi.
První zápas hraný venku jsme prohráli 10:8. V domácí odvetě 
jsme však vyhráli 11:7 a udrželi se v soutěži pro další sezonu. 
Tým A – Josef Kahoun, Pavel Dobeš, Miroslav Kakos, Jan 
Bejbl. Tým B – Tomáš Remiš, Milan Bébr, Petr Kahoun, Fran-
tišek Tichý. 

poločasu jsme zahrávali několik standardních situacích, ale 
hostující brankářka byla vždy na místě nebo jsme prostě jen 
netrefili branku.

Druhý poločas začal opět náporem domácích zejména 
úvodními střelami Monči Kahounové a Péti Kožíškové. 
V páté minutě se nám podařilo dalekonosnou střelou Jitky 
Jandové zvýšit na 2:0, a to nebylo zdaleka vše. V jedenácté 
minutě po krásné akci Magdy Kahounové a Lenky Roušalové 
chyběl Jitce Jandové jen pověstný krůček k možnému zvýšení 
skóre. To se podařilo o šest minut déle v sedmnácté minutě 
Kláře Adamovské po příkladné přihrávce Péti Kožíškové. 
Po dalších třech minutách si to holky vyměnily a po přesné 
přihrávce Kláry Adamovské nádhernou střelou zvýšila Péťa 
Kožíšková na 4:0. Kamberským dívkám v těchto chví-
lích už začaly docházet síly, avšak střelecké pokusy našich 
domácích hráček si do sítě vpustit nenechaly.  Zápas to byl 
jistě nelehký pro žádné ze zúčastněných družstev a již nyní 
se určitě všichni moc těšíme na další odvetnou hru, konající 
se dne 27.7. 2008 v Kamberku při příležitosti tamnější poutě.  
Dívčímu družstvu Kamberk tímto děkujeme.  

Dne 5.4. 2008 pořádal oddíl stolního tenisu Sokol Louňo-
vice 6. ročník Louňovického přeboru župy ve stolním tenisu. 
KONEČNÉ POŘADÍ: 

Společná dvouhra mužů a žen 
1. DVOŘÁKOVÁ LENKA  Sokol Votice
2. ŠTURC JIŘÍ    Sokol Benešov
3. DOHNAL JAROSLAV   Sokol Benešov
4. KOŠAŘ PAVEL   Sokol Benešov   
Dvouhra žen
1. DVOŘÁKOVÁ LENKA  Sokol Votice
2. TICHÁ VENDULA    Sokol Louňovice
3. TICHÁ LENKA   Sokol Louňovice
Čtyřhra 
1. Dohnal Jaroslav – Šturc Jiří   Sokol Benešov
2. Košař Pavel – Bělina Nikola  Sokol Benešov
3. Dvořáková Lenka- Lovíšek Luboš Sokol Votice
4. Bejbl Jan – Tichý František  Sokol Louňovice
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Na  co  se můžete těšit tento rok 
na Svatováclavských slavnostech, 
které se konají 27. září:
  9:00  - s Blaníkem na Blaník
10:00  - Poprask hudební vystoupení
10:30  - mše svatá na Blaníku    
12:00  - průvod družiny sv. Václava 

12:30  - zdravice sv. Václava – zahájení slavností
13:00  - hraje Sebranka
14:00  - Náhlovský, Mladý - zábavný pořad
15:00  - opět Sebranka
16:00  - zazpívá Petra Černocká
16:45  - krátké představení šermířů
17:00  - losování vstupenek a vyhlášení fotosoutěže
18:00  - hrají Proměny
21:00  - ohňová show
           - po tomto vystoupení hrají k tanci i poslechu Proměny
 Doprovodný program: 
- pouťové atrakce a stánky na náměstí
- občerstvení
- výstava fotografií z fotosoutěže spojená s výstavou
dobových pohlednic a fotografií v sále zámku
- historický program: historické vstupy na zámecké zahradě, 
středověká mučírna, středověké tržiště na nádvoří, zbrojnice, 
svíčkařství, ražba mincí, výroba šperků z drátu, drátování, 
středověká kuchyně, hry pro děti….
Vstupné pro rok 2008:  
Na místě:  dospělí 80,- Kč       děti od 6 – do 15 let 40,-Kč        
ZTP 40,- Kč
Předprodej vstupenek bude včas upřesněn. 
Vstupné platí po celém náměstí včetně programu na 
nádvoří a zámecké zahradě.



www.lounovicepodblanikem.cz

Louňovický zpravodaj  Červen 2008

PODBLANÍK

Podblaník
3. ročník hudebního festivalu Podbla-

ník se opět báječně vydařil. Krásné počasí, 
dobré pivo, pečené prase a skvělé kapely, 
co víc si na hudebním festivalu může člo-
věk přát. A to vše bylo na letošním Podbla-
níku k dostání. Festival začal v pátek 20.6. 
večer a sokolská zahrada byla plná lidí, 
kteří se nemohli dočkat až se na pódiu ob-
jeví první kapela. Zazněly tu skupiny jako 
například Lokomotive nebo 123 minut a 
všechny rozhodně stály za poslechnutí. 
Pátek se skvěle vydařil, ale následující den 
byl doslova fantastický. Už od 11 hodin 
dopoledne se Louňovicemi nesly hity sku-
pin Positive Mind, Slobodná Európa, Ba-
bička nebo Chocolate Jesus. Nejvíce mě 
zaujala skupina 4 Signs, která předvedla 
velkou škálu hudebních nástrojů a jejich 
hudba se opravdu příjemně poslouchala. 
Kapely byly skvělé a lidé se dobře bavily, 
ale na všech bylo vidět, jak netrpělivě oče-
kávají zlatý hřeb večera, kterým byla le-
gendární skupina Visací zámek. Díky malé 
změně v programu jsme se jich dočkali už 
v 7 hodin a pak to přišlo. Členové skupiny 
předvedli tak skvělou show, že dav do-
slova šílel. Samozřejmě zazněly hity jako 
Známka punku nebo Traktor, při kterých 
se mezi fanoušky strhlo tak bláznivé pogo, 
že přes prach nebylo téměř vidět. Zpěvák 
Jan Haubert přišel se svou nepřekonatel-
nou básní Večírek, která jistě pobavila 
i ty, kteří nepatří k fanouškům Visacího 
zámku. Kytarista Michal Pixa nám zase 
předvedl své „brutální déčko” a nakonec 

se rozvášnil natolik, že neváhal seskočit 
z pódia. Po tomto skoku měli zdejší biřici 
dost práce udržet dav za zábranami, pro-
tože se každý chtěl dostat k Michalovi co 
nejblíž. Vystoupení se opravdu povedlo a 
všem bylo líto, že už to musí skončit. 

Neméně bouřlivý ohlas měla skupina 
Vypsaná fixa, která přijela ve své klasic-
ké sestavě. Zpěvák skupiny Márdi navodil 
skvělou atmosféru písníčkami jako je Lu-
napark nebo Antidepresivní rybička, kte-
ré fanoušci ocenili bouřlivým potleskem. 
Poslední se na pódiu objevila skupina The 
Chancers, která byla přímo dokonalou teč-
kou na konci letošního Podblaníku.

Letošní festival se vážně skvěle vyda-
řil a myslím, že nikdo ze zúčastněných ne-
litoval peněz, které zaplatil za lístek. Byl 
to opravdu příjemně strávený víkend plný 
zábavy a hudby a nezbývá nám než dou-
fat, že bude tato tradice pokračovat i další 
roky.                              Lucie Herklocová

VÁNOČNÍ RECEPTYVÁNOČNÍ RECEPTY
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VISACÍ ZÁMEK - zpěv: Jan Haubert 

VISACÍ ZÁMEK - kytara: Michal Pixa 

VISACÍ ZÁMEK - basa: Vladimír Šťástka 

VISACÍ ZÁMEK - kytara: Ivan Rut 

Pohodová atmosféra na sokolské zahradě - foto: Jiří Herkloc
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KOMISE 
PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

V minulých číslech zpravodaje jsme Vám postupně předsta-
vili nové občánky Louňovic pod Blaníkem a přidružených obcí, 
kteří se narodili během roku 2007. Celkem jich bylo šest, tři děv-
čátka a tři chlapečci. Po jejich příchodu domu jsme je jménem 
městyse navštívili a předali jim pamětní list, mamince květinu a 
malý finanční obnos do začátku. 31. května pak byli všichni ještě
jednou slavnostně přivítáni v obřadní síni městyse. 

Vzhledem k zavedení společného slavnostního vítání ob-
čánků, oznamujeme všem nastávajícím rodičům, že nadále 
ustupujeme od návštěv doma. Děti narozené v letošním roce, 
budou tedy slavnostně přivítány v příštím roce v obřadní síni, 
kde jim také budou předány veškeré pozornosti od městyse.  

Vzhledem k tomu, také prosíme a oznamujeme všem rodi-
čům, kterým se narodí nový občánek Louňovic pod Blaníkem 
a souhlasí s jeho uveřejněním ve zpravodaji, že mohou poslat 
jeho fotografii v elektronické podobě na mail burdata@cent-
rum.cz, nebo v tištěné podobě zanechat na úřadu městyse.

Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi děťátky.
Komise pro občanské záležitosti Jana Burdová

Jak již bylo uvedeno výše, 31. května proběhlo v obřad-
ní síni zámku slavnostní uvítání dětí narozených v roce 2007. 
Jednalo se o Petříka Tuleje, Alici Krátkou, Barborku Říhovou, 
Františka Plachého, Anetku Borkovcovou a Radima Pešku. 
K našemu milému překvapení se v doprovodu svých rodičů a 
babiček dostavili všichni. Předsedkyně komise pro občanské 
záležitosti paní H. Bébrová je přivítala a seznámila s krátkým 

JUBILANTI
V minulých měsících oslavili své významné životní jubile-

um tito spoluobčané
paní Dagmar Slavatová (70)
paní Anna Brabcová (70)
paní Bohumila Smrčinová (70)
paní Marie Fialová (90)
pan Miloš Lehký (70) 
pan Jaroslav Jeřábek (75)

Městys Louňovice pod Bla-
níkem jim srdečně gratuluje a do 
dalších let jim přeje hodně štěstí 
a zdraví.

Louňovický zpravodaj - čtvrtletník pro městys Louňovice a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota. Vydává Úřad městyse Louňovice pod Blaníkem, Jana 
Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem, tel.: 317 852 658, e-mail: oulounovice@quick.cz. Registrováno MK ČR pod číslem MK ČR E 17153. Náklad 250 ks. Redakční 
rada: Jiří Herkloc - redaktor, Ing. Růžena Kučerová, Jana Burdová, Václav Borkovec. Zhotovení a grafická úprava: Jiří Herkloc. Tisk: Tiskárna Sellier & Bellot a.s.

Foto: paní Marie Fialová dosáhla požehnaného věku 90 let. 

SVATBA
Dne 28. června vstupili do svazku manželského Kateřina 

Eichnerová a Josef Šimánek v louňovické obřadní síni.

Na snímku manželé Šimánkovi a oddávající pan Jiří Herkloc

OBČÁNCI
Městys Louňovice pod Blaní-

kem vítá svého nového občánka 
Vítka Bánovčana a přeje mu hod-
ně štěstí v životě.

programem. Pak předala slovo dětem z místní mateřské škol-
ky Tomáškovi Trousilovi a Káťe Peškové, které pod vedením 
paní učitelky Žákové přednesly všem přítomným několik bás-
niček a Kačenka jim zahrála na flétničku. Paní starostka ing.
R. Kučerová po té pronesla k rodičům několik slov, jmenovitě 
přivítala všechny nové občánky a popřála jim mnoho úspěchů 
v jejich životě. Jako upomínku na tento den byla dětem předá-
na malá vázička s vyrytým jménem a datem narození. Nako-
nec proběhlo společné fotografování a pózování u kolébky.

Komise pro občanské záležitosti  Jana Burdová 

SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ OBČÁNKŮ


