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SLOVO STAROSTY

VÁŽENÍ SOUSEDÉ,
MILÍ PŘÁTELÉ,
nacházíme se na počátku jara, přesto mi dovolte vrátit se k roku předchozímu. I přes investiční akce, které
byly v loňském roce realizovány, městys v uplynulém
roce hospodařil s přebytkem 4 607 008,61 Kč. Máme
tak další finanční rezervy na připravované projekty,
jakými jsou budování stavebních parcel, rekonstrukci
dětského hřiště „U Pivovaru“ a oprava zdravotního
střediska, která právě probíhá.
Po dokončení střediska by se měl do své ordinace
vrátit MUDr. Kevický a do ordinace zubaře nově nastěhovat MUDr. Konečný. Ordinaci po dětském lékaři
bude nově provozovat logopedka Mgr. Vondráková. O
zahájení provozu v jednotlivých ordinacích a o ordinačních hodinách bude zveřejněna informace na dveřích do zdravotního střediska a na webových stránkách městyse.
Dobrou zprávou je, že na udržovací práce na našem
zdravotním středisku byla zastupitelstvem Středočeského kraje schválena dotace ve výši 675.000 Kč.
Dále byla krajem schválena dotace na Svatováclavské slavnosti.
V průběhu zimních měsíců byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení na stavební úpravy rybníka „Za Lhotou“. V současné době je
vyřizováno stavební povolení a výkup pozemku pod
rybníkem. Jelikož i oprava tohoto rybníka bude stát
přes milion korun, byla podána žádost o poskytnutí
dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství.
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varhan v našem kostele byl z podnětu pana Rozkošného založen Spolek pro obnovu varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Louňovicích pod
Blaníkem, rodišti J. D. Zelenky, který bude pořádat
koncerty a sbírky na obnovu našich varhan. První benefiční koncert souboru Musica da Chiesa se
koná dne 22. 4. 2022 od 18:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
V současné době probíhá také distribuce 117 ks
kompostérů, které byly pro naše občany pořízeny
s podporou Evropské unie – Fondu soudržnosti
v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Z tohoto programu byl zakoupen i štěpkovač. Od
letošního roku již městys nebude přistavovat kontejner na bioodpad, který nás v loňském roce stál
nemalé peníze. Proto zastupitelstvo rozhodlo jako
službu pro občany o sobotách 2. a 9. dubna od 8.30
hod do 11.30 hod. provádět štěpkování dovezených
větví. Toto bude probíhat v místě, kde byl umístěn
kontejner na bioodpad. Větve zde dopředu neodkládejte, toto místo je monitorováno kamerou. V
uvedený čas bude na místě přítomen zaměstnanec
městyse, který bude přímo od vás větve odebírat a vkládat do štěpkovače. Je tedy nutné větve
nakládat a přivézt tak, aby bylo možné je snadno
odebírat. Vzniklou štěpku si mohou občané rovnou
zdarma odebrat a odvézt. Pokud bude o štěpkování další zájem, bude možné po domluvě na úřadě
stanovit další termín.
Dále bych chtěl upozornit, že 11. až 13. dubna bude
probíhat úklid ulic metacím vozem. Proto bych
chtěl poprosit majitele vozidel, aby v uvedené dny
parkovali na svých pozemcích.

Rada městyse rozhodla o opravě komunikace na
Světlé, která vede k čp. 6, a komunikace byla z rozpočtu městyse opravena.

Závěrem bych chtěl jménem zaměstnanců
městyse všem popřát veselé Velikonoce
a bohatou pomlázku.

Rád bych také zmínil, že z důvodu havarijního stavu

Václav Fejtek
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INFORMACE
ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
ZE DNE 7. 12. 2021
Č. J. ZM – 10/2021
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- protokol o otevírání nabídek uchazečů o veřejnou zakázku ZVT „U Rybníčku Louňovice pod Blaníkem” ze dne 24.
11. 2021
- zprávu o posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku ZVT „U Rybníčku Louňovice pod Blaníkem” ze dne
2. 12. 2021 a projednalo závěry hodnotící komise
Zastupitelstvo schválilo:
- výsledek podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení ZVT „U Rybníčku Louňovice pod Blaníkem”. Vybraným dodavatelem je MBM TRADE CZ, s.
r. o., IČO: 25507222, se sídlem Starokolínská 308, 190 16 Praha 9 - Újezd nad
Lesy s nabídkovou cenou 16,713.941,22
Kč bez DPH (20,223.868,88 Kč vč. DPH)
- smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem MBM TRADE CZ, s.r.o. a pověřuje
starostu městyse podpisem smlouvy
- obecně závaznou vyhlášku městyse
č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
INFORMACE
Z RADY MĚSTYSE
ZE DNE 13. 12. 2021
Č. J. RM – 17/2021
Rada schvaluje:
- předloženou Smlouvu č. 1190900407
o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR a pověřuje starostu podpisem smlouvy
INFORMACE
ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
ZE DNE 15. 12. 2021
Č. J. ZM 11/2021
Zastupitelstvo schválilo:
- přecenění pozemků městyse podle
ocenění pozemkovým fondem v rámci
KoPÚ v k. ú. Louňovice pod Blaníkem
- předpisy odměn, platů a odvodů budou zaúčtovány v prosinci 2021 a samotná výplata bude provedena v lednu
2022, čímž se stane výdajem také pro
rok 2022

ZASTUPITELSTVO A RADA
- obecně závaznou vyhlášku městyse
č. 3/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství
- záměr směny částí pozemků č. 63/5 a
1491 za část pozemku č. 148/1, vše v
k. ú. Louňovice pod Blaníkem a souhlasí s dělením uvedených pozemků dle
předloženého GP
INFORMACE
ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
ZE DNE 20. 12. 2021
Č. J. ZM 12/2021
Zastupitelstvo schválilo:
- rozpočet městyse Louňovice pod
Blaníkem na rok 2022. Rozpočet je navržen jako schodkový, tento schodek
bude dofinancován z přebytku hospodaření z roku 2021. Závazným ukazatelem rozpočtu je ODPA
- střednědobý výhled městyse Louňovice pod Blaníkem na roky 2023 –
2025. Schodky budou dofinancovány z
rozpočtů z předchozích let
- rozpočtové opatření č. 11
- prodej pozemku č. parc. 1679 v k. ú.
Louňovice pod Blaníkem panu P. L. za
částku 200Kč/m2
- záměr směny části pozemku 12/1 za
část pozemku 1378/1 v k. ú. Louňovice
pod Blaníkem
- záměr prodeje pozemků p. č. 1496/1,
1496/2, 1496/3, 1559/2, 1559/3,
1559/4, 1559/5, 1559/6, 1559/7,
1559/8, 1559/9, 1559/10, 1559/11 vše
k. ú. Louňovice pod Blaníkem
INFORMACE
Z RADY MĚSTYSE
ZE DNE 30. 12. 2021
Č. J. RM – 18/2021
Rada schvaluje:
- uzavřít smlouvu na prohrnování sněhu a posyp v zimním období roku 2022
pro městys s panem Luďkem Matuškou a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy
- smlouvy s TS Vlašim, a to: Smlouvu o
svozu směsného komunálního odpadu,
Smlouvu o svozu tříděného odpadu,
Smlouvu na vyvážení velkoobjemového kontejneru na nosiči RENAULT
a Smlouvu o svozu směsného plastu
a bioodpadu a pověřila starostu jejich
podpisem
- výpověď z nájmu bytu č. 1 v domě čp.
11 v ulici Blanická v Louňovicích pod
Blaníkem

INFORMACE
Z RADY MĚSTYSE
ZE DNE 17. 1. 2022
Č. J. RM – 1/2022
Rada schvaluje:
- zveřejnění záměru pronájmu obecního bytu č. 1 v domě čp. 11 v ulici
Blanická v Louňovicích pod Blaníkem,
jedná se o byt v bývalém „chudobinci“,
který se skládá z jednoho pokoje a příslušenství (koupelny s WC) o celkové
podlahové ploše 23,45 m2
- podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zabudování oplocenky
v CHKO Blaník, kdy oplocenka bude
zbudována na lesním pozemku městyse parc. č. 1748 v k. ú. Louňovice pod
Blaníkem
- na základě předložených materiálů
podání žádosti o poskytnutí podpory z
Výzvy č. 4/2021 Státního fondu životního prostředí České republiky na výsadbu stromů v městysi Louňovice pod
Blaníkem
- ceny do soutěže městyse o vánoční
výzdobu: za 1. místo - voucher na 1200
Kč, za 2. místo - voucher na 1000 Kč, za
3. místo – bonboniéra a knížka o Louňovicích pod Blaníkem
- podání žádosti o poskytnutí dotace
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2022 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek integrovaného zásahového systému v rámci
Tematického zadání Podpora akceschopnosti jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na vybavení jednotky
- vypracování projektu na pasport rybníka Za Lhotou, kdy tento projekt bude
zpracovávat Ing. Petr Datel
- podání žádosti o poskytnutí dotace
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2022 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního
prostředí a zemědělství v rámci Tematického zadání Rybníky a malé vodní
nádrže, na Obnovu rybníku Za Lhotou
- po prohlídce stavby schvaluje práce
na probíhající rekonstrukci zdravotního střediska v ulici Jana Žižky v Louňovicích pod Blaníkem
- prodloužení pronájmu nemovitého
majetku městyse, a to místnosti skladu v budově Úřadu městyse Louňovice
pod Blaníkem č. p. 16, a to o rozměrech
6,7 x 6,3 m, tedy 42,2 m2, panu H., cena
nájmu bude 82 Kč za 1 m2
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ZASTUPITELSTVO A RADA
INFORMACE
Z RADY MĚSTYSE
ZE DNE 2. 2. 2022
Č. J. RM – 2/2022
Rada schvaluje:
- termín pro podání žádostí o dotace
místním spolkům z rozpočtu městyse
do 28. února 2022 a vyzývá místní spolky k podání žádostí o dotace na svoji
činnost. Spolky by měly vzít v potaz,
že i rozpočet městyse bude vzhledem
k současné situaci nižší, proto rada nabízí spolkům možnost příjmů z výběru
parkovného na placeném parkovišti
pod Blaníkem. Rada bude dle výše přidělené dotace požadovat odvedení činnosti pro městys
- předložené Prohlášení o spolupráci s
Českým rozhlasem č. S2022/00726/00
a pověřuje starostu jeho podpisem
- předloženou nabídku č. RHA083/21
ID04 AUT od firmyy Schneider Electric
CZ, s. r. o. na technickou pomoc spojenou s výměnou dotykového panelu a
naprogramováním aplikace pro zobrazování a kvitaci alarmů v instalaci ČOV
Louňovice pod Blaníkem
- podporu festivalu vokální hudby Hlasy tří světů, který se bude konat v Louňovicích pod Blaníkem dne 21. května
od 19 hodin, kdy koncert podpoří finančním darem ve výši 2.000 Kč a dále
pomůže s propagací např. na webu
městyse
- na základě žádosti pana V. CH. umístění chladicího zařízení na pozemek
městyse č. 1258/5 v k. ú. Louňovice
pod Blaníkem za podmínky, že jmenovaný V. CH. zařízení přemístí do 5 let
na svůj pozemek
- že Spolek pro obnovu varhan v kostele Nanebevzetí panny Marie v Louňovicích pod Blaníkem, rodišti J. D.
Zelenky, bude mít sídlo na adrese sídla
městyse - J. Žižky 16, 257 06 Louňovice
pod Blaníkem
INFORMACE
ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
ZE DNE 2. 2. 2022
Č. J. ZM - 1/2022
Zastupitelstvo schválilo:
- směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2022
- podmínky prodeje stavebních pozemků na území městyse
- zplnomocnění JUDr. Černeckého k
jednání u Městského soudu v Praze k

uzavření dohody o výši pohledávky s
firmou REDBERRY
- smlouvu o zřízení věcného břemene.
tedy služebnosti č. IV12-6026635/1
Louňovice pod Blaníkem, Na Hlinách
kNN st. 148/2
- směnu částí pozemků č. parc. 63/5 a
1491 za část pozemku č. 148/1, vše v
k. ú. Louňovice pod Blaníkem, dle předloženého GP
INFORMACE
Z RADY MĚSTYSE
ZE DNE 21.2.2022
Č. J. RM – 3/2022
Rada schvaluje:
- zveřejnění záměru pronájmu ordinace ve zdravotním středisku, které se
nachází v budově čp. 45 v Louňovicích
pod Blaníkem, skládající se z 1 místnosti o celkové podlahové ploše 14,39
m2 a příslušenství (WC a technické
místnosti, které jsou společné s ostatními ordinacemi)
- že obsluhu parkoviště pod Blaníkem
bude od dubna 2022 o svátcích a víkendech v sezoně vykonávat paní M. V.
- na základě žádosti příspěvek ve výši
20.000 Kč na provoz Charity Vlašim,
která poskytuje sociální a zdravotní
služby občanům městyse
- dosud předložené dotace pro spolky:
Český svaz včelařů, z. s., základní org.
Louňovice pod Blaníkem 7.000 Kč
- proplacení pohádkového představení ve výši 5.900 Kč, které proběhne v
rámci programu akce Louňovice pro
dobrou věc
- připojení k vyjádření solidarity a podpory směrem k Ukrajině, která zažívá
zřejmě dosud nejhorší chvíle ve své
novodobé historii, zakoupení vlajky
Ukrajiny a vyvěšení spolu s vlajkou ČR
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na budově úřadu městyse
- záměr prodeje štěpkovače za traktor
typ JBL 8, rok výroby 2011, málo používaný a prodávaný včetně náhonu.
Zájemci předloží cenovou nabídku v
zalepené obálce s názvem „Štěpkovač - neotvírat“ na úřad městyse do
11:00 hod. dne 30. 3. 2022. Min. nabídka 35.000 Kč. O prodeji poté rozhodne
rada městyse
- předložený seznam dohodnutých
změn a předložený seznam materiálu
pro realizaci stavby „ZTV U Rybníčku
Louňovice pod Blaníkem – vodovod a
kanalizace“ a pověřuje starostu jejich
podpisem
- poražení dvou smrků u školy
- předložený rozpočet na opravu místní komunikace ve Světlé v hodnotě
90.637 Kč bez DPH
- předloženou Smlouvu s účinkujícím,
tedy hudební skupinou TOMÁŠ KLUS
o zajištění hudební produkce na Svatováclavských slavnostech v roce 2022
- podat žádost na Úřad práce o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti
v rámci veřejně prospěšných prací k
umístění uchazečů o zaměstnání na
čtyři zaměstnance
INFORMACE
Z RADY MĚSTYSE
ZE DNE 1. 3. 2022
Č. J. RM – 4/2022
Rada schvaluje:
- přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy
se Středočeským krajem na akci s
názvem Udržovací práce - zdravotní
středisko, evidenční číslo žádosti FRV/
VEI/045700/2021

PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA
ELEKTŘINY
Dne 7. 4. a 8. 4. 2022 se na území Louňovic pod Blaníkem uskuteční
plánovaná odstávka elektřiny od dodavatele ČEZ.
Odstávka elektřiny je plánovaná oba dny vždy od 8 do 16 hodin.
Více informací o plánované odstávce elektřiny a seznam dotčených
ulic a parcel, kde elektřina nepůjde, naleznete na webu městyse
Louňovice pod Blaníkem nebo na webu ČEZu.
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ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 		

AKTUÁLNĚ

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 1. DUBNA 2022
Tímto informujeme občany městyse Louňovice pod Blaníkem o změně jízdních řádů.
Od pátku 1. dubna 2022 dojde ve spolupráci organizátorů dopravy IDSK a ROPID společně s městy, obcemi a autobusovými dopravci k dalšímu
rozšíření integrace veřejné dopravy v okrese Benešov. V této fázi integrace budou již zaintegrovány všechny obce v celém tomto okrese. Konkrétně se jedná o všechny obce v oblasti obce s rozšířenou působností Vlašim, včetně mikroregionů Želivka a CHOPOS. Na jednu jízdenku bude
možné jezdit autobusy i vlaky v rámci zaintegrovaných oblastí Středočeského kraje, ale také například pražskou MHD. I zde dochází k rozšíření
nabídky spojů, zpravidelnění jízdních řádů a zpřehlednění linkového vedení. Zavedeny jsou návaznosti mezi autobusy v nových přestupních uzlech. Díky Tarifu PID cestující ušetří zejména při pravidelném dojíždění.
Zde je odkaz na web PID, kde je přehled o zlepšení dopravní obslužnosti, změně linek, jízdném a schématu linek:
https://pid.cz/integrace-vlasimsko-posazavi/
Za městys Louňovice pod Blaníkem Ing. Václav Fejtek

ZMĚNA TARIFU PID OD 1. DUBNA 2022
TISKOVÁ ZPRÁVA
Od pátku 1. dubna 2022 dojde v návaznosti na úpravy výše státem nařízeních slev ve veřejné dopravě pro děti, studenty a seniory ke změně tarifu PID ve Středočeském kraji. V Praze se výše ani rozsah slev
nemění!

Děti od 6 do 18 let:
Nyní sleva 75 %, nově 50 %.
Studenti od 18 do 26 let:
Nyní sleva 75 %, nově 50 %.
Senioři od 65 do 70 let:
Nyní sleva 75 %, nově 50 %.
Senioři nad 70 let:
Zatím nadále bezplatná přeprava v autobusech. Rada
Středočeského kraje nicméně schválila její zrušení a
sjednocení s kategorií Senioři 65+, tj. sleva 50 %. Tato
změna ale 1. dubna v platnost nevejde, protože změnu musí ještě schválit zastupitelstvo Středočeského
kraje. Předpokládaný termín této změny je léto 2022.

ZTP a ZTP/P:
Nyní bezplatná přeprava pro držitele průkazky i pro
průvodce. Nově držitel průkazky sleva 75 % a průvodce 0 Kč.

Invalidní důchodci III. stupně:
Bohužel k této nové státem nařízené slevě od
1. dubna nejsou zatím v žádných materiálech ke
změnám tarifu potřebné informace. Na podrobnosti
se pravidelně na ROPID a IDSK dotazujeme a zveřejníme ihned, jakmile budeme vědět něco více.

Upozorňujeme, že z důvodu nemožnosti kompenzace nevyužitých
jízdenek ze strany státu nebude možný zpětný odkup nevyužitých
jízdenek, které pozbydou po 1. 4. 2022 platnosti, a to včetně jízdenek
zakoupených v mobilní aplikaci PID Lítačka.
Tyto jízdenky je nutné využít do 31. 3. 2022. Zakoupené zvýhodněné
předplatné jízdné pro děti zůstane i po změně tarifu nadále v platnosti!
Nyní je tedy nejvyšší čas si ho pořídit a odložit tak snížení státní slevy
až na pozdější dobu!
Vyplatí se vám předplatné?
To snadno zjistíte v tarifní kalkulačce PID: https://pid.cz/tarif-web/
calc.php. Nebo do vyhledávače na internetu napište jednoduše „Tarifní kalkulačka PID“ a klikněte hned na první odkaz a můžete dále
postupovat.
Jak předplatné pořídit?
V mobilní aplikaci PID Lítačka, nebo na některých z kartičkových nosičů, ideálně na LÍTAČKU.
Tu zařídíte online z pohodlí domova zde: https://pid.cz/tarif-web/
calc.php, nebo na pokladně Českých drah v Benešově. Mobilní aplikaci si můžete zdarma stáhnout do vašeho mobilního telefonu a po
zaregistrování můžete kupovat předplatné.
Obvykle platí pravidlo, že kdo cestuje alespoň třikrát týdně, tak pro
něj je předplatné výhodnější a může ročně ušetřit třeba i několik tisíc
korun v závislosti na délce trasy a počtu projetých tarifních pásem.
Za PID Jan Vachtl
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RUSKÁ INVAZE NA UKRAJINU
Vážení spoluobčané,
píši tento článek v dosti nelehké
době, kdy nás jedna katastrofa
pomalu opouští a nastává další,
možná i více závažná. Válka na
Ukrajině.
Že Ruská federace zaútočí zcela
bezdůvodně na sousední demokraticky smýšlející stát, bylo pro
nás zcela nepředstavitelné. Bude
neustále tvrdit, že jim jde „na pomoc“. Že jde ochraňovat rusky
mluvící občany žijící na Ukrajině.
Všechny tyto fráze již známe, z
roku 1968 od Rusů - a v roce 1938
od samotného Hitlera. Stejně
jako kdysi Hitler, i současný ruský prezident Putin nese za situaci
plnou odpovědnost. Válečné zločiny, ke kterým dochází pod jeho
vedením, nemají v evropských
dějinách 21. století obdoby.

Městys Louňovice pod Blaníkem
jednohlasně odsuzuje ruskou
agresi proti Ukrajině a vyjadřuje
podporu ukrajinskému lidu. Mimořádná rada svolaná druhý den
po útoku poskytla dar ve výši 10
000 Kč na nákup zdravotnického
vybavení, které bylo v následujících dnech odesláno potřebným.
Dále byla vyhlášena sbírka na
materiální pomoc (spacáky, deky,
hygienické potřeby, oblečení a
podobně), která byla odeslána
hned v neděli po čtvrteční invazi
ruských vojsk na Ukrajinu. Tyto
věci odvezl pan Viktor Hammera
na své náklady přímo na místo
určené ukrajinskou ambasádou,
za což mu velice děkujeme.
Městys se také ještě cca 2 dny
před invazí rozhodl zakoupit
ukrajinskou vlajku, která od té
doby visí na úřadě městyse a

byla také použita na demonstraci
na Václavském náměstí při nedělní demonstraci.

za materiální i finanční pomoc,
kterou se mnoho z vás rozhodlo
poskytnout.

Obec vyčlenila jednu bytovou
jednotku pro případné ubytování
uprchlíků z Ukrajiny. Dále se nám
již přihlásilo nemálo dobrovolníků, kteří by mohli poskytnout
ubytování u sebe doma.

Je možné přispět jednak prostřednictvým českých veřejných sbírek na humanitární
pomoc - např. Člověk v tísni
0093209320/0300 (www.clovekvtisni.cz), ale i přímo ukrajinské
vládě na účet ministerstva zahraničí Ukrajiny č. 304452700/0300
(www.svoboduukrajine.cz, www.
supportukraine.cz).
Ozbrojené síly a domobrana
Ukrajiny nyní urgentně potřebují vojenský materiál pro obranu
svých domovů, vlastní země a
národní suverenity.

Pokud Vás potkají v nastávající
době nějaké ekonomické těžkosti (zdražování plynu, pohoných
hmot a ostatních komodit), je to
třeba vnímat jako součást války,
kterou Rusko vede i proti nám.
Musíme tomu čelit s odhodláním
a vědomím, že tato podoba nesnází je vlastně luxusem. Pokud
vás situace dostane do existenčních potíží, nebojte se obrátit na
úřad městyse.
Chtěli bychom vám poděkovat

Děkujeme že pomáháte, pomáháte i pro naši svobodu! SLÁVA
UKRAJINĚ !!!
radní městyse Vít Kocián

STŘEDOČESKÝ KRAJ PODPOŘÍ
POTRAVINOVOU BANKU
Středočeský kraj poskytne v roce
2022 Potravinové bance finanční
pomoc ve výši 2 miliony korun.
Rozhodli o tom krajští zastupitelé. Počet klientů, kteří banku využívají, se stále zvyšuje.
Potravinová banka pro Prahu a
Středočeský kraj je pro mnoho
lidí opravdovou záchranou. Banka shromažďuje jídlo od dárců,
jako jsou obchody s potravinami
a výrobci potravin, třídí je a poskytuje potřebným. Ke konci loňského roku se počet jejích klientů
vyšplhal až na 70 000.
„Při mé nedávné návštěvě v Potravinové bance jsem měla možnost zblízka vidět, jak nesmírně
potřebnou pomoc Potravinová
banka poskytuje, jak je odpovědně provozována, jak nakládá s
potravinami a drogerií, jak nepřijde vniveč ani zelenina a ovoce,

které jsou čerstvé, a nezvládla
by se distribuce celého množství
v syrovém stavu. Zaměstnanci, z
nichž je mnoho bývalých klientů
banky, ve vybavené kuchyni připravují marmelády nebo omáčky,
které jsou konzervovány pro další
konzumaci. Banka pomáhá lidem
bez domova, osamělým matkám
s dětmi, seniorům a osobám v
azylových domech, přerozděluje
potraviny od řetězců, od výrobců a soukromých dárců, vydává
potravinové balíčky pro jednotlivce i azylové domy. Všem, kteří
pomáhají, patří velký dík,“ řekla
hejtmanka Petra Pecková.

Pomoc Potravinové banky vyhledává stále více lidí. Kromě
velkého nárůstu počtu jednotlivců a rodin byl zaznamenán také
velký nárůst počtu organizací,
které pomoc odebírají. V roce
2019 jich bylo 156, v roce 2021

už 264. Jsou mezi nimi i města a
obce, které z Potravinové banky
odebírají potraviny pro své občany v nouzi, osamělé seniory nebo
například matky samoživitelky.
Obce se mohou přihlásit v bance
jako odběratelé potravin a pravidelně odebírat potraviny pro své
obyvatele, kteří se ocitnou v kritické situaci. Očekává se, že kvůli
pandemii, růstu cen zboží i energií bude lidí v nouzi dále přibývat.
„Jsme moc rádi, že Středočeský
kraj zdvojnásobil příspěvek, který jsme dostali v minulém roce.
Je to pro nás velmi vítaná pomoc.
Jsme tu od toho, abychom pomáhali potřebným. Naše potravinová banka byla založena už v roce
2009, ale stále se setkáváme s
tím, že ne každý o nás ví. Pokud
by někdo naši pomoc potřeboval,
nejlepší je obrátit se na obecní
úřad, kde získá další informace,

případně rovnou doporučení. Bez
toho jednotlivcům potravinovou
pomoc nevydáváme,“ uvedla ředitelka Potravinové banky pro
Prahu a Středočeský kraj Věra
Doušová. Pokud by chtěl někdo
začít pomáhat, může rovněž
kontaktovat přímo Potravinovou
banku.
Středočeský kraj podpořil Potravinovou banku v roce 2020 dotací
550 000 Kč, v roce 2021 to byl 1
milion korun. Pro rok 2022 zastupitelé schválili příspěvek ve výši
2 miliony korun.
Potravinová banka Praha a SK
byla založena v roce 2009 a je
součástí České federace potravinových bank. V současné době je
největší potravinovou bankou v
České republice.
tisková zpráva Středočeský kraj
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SPOLEK PRO OBNOVU VARHAN

AKTUÁLNĚ

ZALOŽENÍ SPOLKU PRO
OBNOVU VARHAN V KOSTELE
Současné louňovické varhany
pocházejí z roku 1912, a slouží
tak ve zdejším kostele při liturgii
a obřadech bez zásadních oprav
již více než 100 let.
Není tedy divu, že po takové
délce služby vyžadují generální
opravu. Myslím, že by byla velká
škoda tak krásný a důmyslný nástroj, jakým varhany jsou, nechat
živořit v provizoriu.
Řada z nás míjí často pomník
zdejšího slavného a v poslední
době čím dál více oceňovaného
rodáka a významného skladatele
duchovní hudby Jana Dismase
Zelenky, jehož otec, řídící učitel v
Louňovicích pod Blaníkem, působil na zdejším kůru jako varhaník
a regenschori. Věřím, že představa, že by skladby Jana Dismase
Zelenky a jiných skladatelů mohly
zaznít při veřejných koncertech v
louňovickém kostele vybaveném
nástrojem náležité kvality, není
představou nereálnou, a že řadu
z vás by tato idea mohla oslovit a
nadchnout.
Obnovu varhan ve zdejším kostele chápeme jako úkol a odkaz
zanechaný předchozími generacemi, které tak po staletí i v dobách nelehkých dokázaly udržet
duchovní a kulturní rozměr tohoto místa.

Rádi bychom tedy ve spolupráci
se zdejší Římskokatolickou farností, Úřadem městyse a pod
dohledem odborného garanta,
arcidiecézního organologa pana
Štěpána Svobody, zahájili projekt
generální obnovy varhan a vyhlásili pro tento projekt veřejnou
sbírku.
První organizační setkání ohledně tohoto záměru se konalo dne
20. 1. 2022 na zdejší faře, za přítomnosti pana faráře Františka
Říhy, vlašimského vikáře pana
Mgr. P. Jaroslava Konečného na
straně Římskokatolické farnosti,
organologa pana Štěpána Svobody jako zástupce příslušného
odboru Arcibiskupství pražského, pana starosty Ing. Václava
Fejtka a paní Simony Borkovcové
na straně obce a varhaníka Ivana
Rozkošného.
Štěpán Svoboda jako zkušený garant obdobných akcí seznámil přítomné s právním rámcem takové
akce a doporučil založení Spolku,
který by byl řádně zapsán ve
Sbírce listin a jehož primárním
účelem bude získání finančních
prostředků na obnovu a realizaci obnovy varhan. Farnost by tak
byla zbavena značné organizační
a administrativní zátěže, neboť
dalším cílem opravy královské-

ho nástroje je jeho zpřístupnění
také pro koncertní účely. Zájem
všech zúčastněných pokračovat
a podpořit tento záměr byl jednoznačný.
Následným krokem bylo uspořádání ustavující schůzky Spolku,
konané dne 6. 2. 2022 na Úřadu
městyse, kterou svolal varhaník Ivan Rozkošný. Přítomni byli
všichni navržení členové orgánů
spolku, tj. Rady a Kontrolní komise: Marie Rozkošná, Simona
Borkovcová, Jana Dudová, Václav Fejtek, Hana Kociánová a
Václav Otradovec, a další budoucí
členové Ivan Rozkošný a Martin
Kahoun.
Shodli jsme se na názvu „Spolek
pro obnovu varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Louňovicích pod Blaníkem, v rodišti J.D.
Zelenky, z.s., zkráceně „Spolek
pro obnovu varhan v Louňovicích
pod Blaníkem, z.s.“
V současné chvíli byl podán návrh na zapsání Spolku do Veřejného rejstříku a Sbírky listin, následovat by mělo uzavření řádné
smlouvy o spolupráci mezi Spolkem, obcí a Římskokatolickou farností, která by definovala budoucí
využití obnovených varhan pro
další veřejné kulturní a umělecké
události.

Podrobnosti o sbírce včetně zakládajících dokumentů Spolku
budou vyvěšeny na webu městyse, kde bude spolek veden pod
vlastní záložkou. Bude zde k dispozici i přihláška do Spolku, který je samozřejmě otevřený všem
příznivcům.
Podrobnější informace sdělíme,
jak pevně doufáme, dne 22. 4.
2022, a to v rámci Benefičního
koncertu pro louňovické varhany,
Musica da Chiesa, pořádaného
městysem Louňovice pod Blaníkem a Římskokatolickou farností
v Louňovicích pod Blaníkem, a
který se bude konat ve zdejším
kostele Nanebevzetí Panny Marie. Všechny srdečně zveme!

ZNIČENÝ STROM NA HŘIŠTI
Začátkem února jsem bohužel zaregistroval zničený nově vysazený
stromek (třešeň). Stromek zde byl vysazen před cca 2 roky a už
letos mohl mít třešně pro naše děti. Bohužel to tak nebude.
Po dohodě se starostou bude vysazen strom nový, také třešeň.
Doufáme, že již nebude docházet k takovému vandalismu a lidé si
budou výsadby nových ovocných stromků vážit.
Děkuji za pochopení.
radní městyse Vít Kocián

Marie Rozkošná

ZPRAVODAJ

KŘÍŽOVKA

SCHOPNOST
OBJEKTIVU
PŘIBLIŽOVAT

Tajenku naleznete na straně 23.

PESTRÝ, ŠALAMOUNEK,
VLČÍ MOR

PŘEDLOŽKA
6. PÁDU

PŘEDLOŽKA
2. PÁDU

PŘIDRUŽENÁ
OBEC

POČET ÚHLŮ
KAPLE M. BL.

PŮSOBIŠTĚ
PROJEKTU
"ZAČÍT
SPOLU"

NEVÝHODA
(angl.)

DĚTSKÉ
CITOSLOVCE

PROD. PODBLANICKA.
AS
PŘEDCHŮDC
E ZÁMKU
TÝKAJÍCÍ SE
MÍSTA

SPRÁVCE
CHKO (zkr.)

NEJČASTĚJŠ
Í SPOJKA

1. ČÁST
TAJENKY
TVAR
KŘIŽOVATKY

ZKRATKA
MĚSÍCE 2.
UZÁVĚRKY
ZPRAVODAJ
E

VYZVÁNÍ U
LÉKAŘE

SOUSEDNÍ
KRAJ (zkr.)

EXPOZICE
LOUŇOVICK
É-HO
POKLADU
(zkr.)

ALK. S DVOJ.
VAZBOU

POZŮSTATE
K KLÁŠTERA
(ZEĎ)

TURISTICKÉ
PEČIVO

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
PŘEDLOŽKA

POLNÍ
PLODINA

ULICE (KE
KRAVÍNU)
AKTIVOVANÝ
V ČOV
PŘEDLOŽKA
3. PÁDU

DRUH
JAVORU

OTÁZKA NEDOSLÝCH.

ZASE TA
HORA (zkr.)

KOLEM KRUHÁČE (1.-5.
p.)

GEOLOG,
POPULARIZÁTO
R

ZASVĚC. KAPLE M. BL.
(in)
VYVOLAT
POPLACH

PIVO

POZŮSTATE
K
KELTSKÉHO
HRADIŠTĚ

PŘEDLOŽKA
2. PÁDU

POTRAVA
VČEL

LATINSKÁ
SPOJKA
PROSLAVEN
É INICIÁLY

NESMYSL
(náp.)

POUTNÍ
CESTA

2. ČÁST
TAJENKY
MEZINÁROD
NÍ VESMÍRNÁ
STANICE
(angl. zkr.)

MOHUTNÝ
LOK ČI
SOUSTO

2. SAMOHLÁSKA

NADMOŘSKÁ
VÝŠKA (angl.
zkr.)

HVĚZDNICO
VI-TÁ
KVĚTINA

ZLATODŮL

PŘEDLOŽKA
3. PÁDU

NESMYSL
(náp.)

JAKO OPICE
TELEFONNÍ
OPERÁTOR

CHUDOBA

ODPOLEDNÍ
ZVONĚNÍ

DO PŘIDRUŽENÉ OBCE

SRAZ
SOKOLŮ

KOPA
KROKUS

PSČ
LIBOUŇSKÝ
RYBNÍK

JEDNOTA
RECYKLAČNÍ
ZN. HLINÍKU
TĚLOCVIČNÉ
NÁŘADÍ

SORTIMENT
PANÍ VESELÉ
Z MORAVY

MÍSTNÍ
SPOLEK
FOTBALOVÁ
CHYBA

POJÍZDNÝ
VÝKUP

MY (angl.)
MRAZOVÝ
BL. ÚTVAR
STROMY NA
BLANÍKÁCH

NESMYSL
(náp.)

OZNAČENÍ
OBSAHU
POPELNICE

PREMONSTRÁTI

JEDEN Z
NÁZVŮ
SMRKU V
KAPLI NA M.
BLANÍKU
INIC. KŘ.
JMÉNA SYNOVCE J. A.
KOMNESKÉH
O

SŠ VE
VLAŠIMI (zkr.)

FRANCOUZS
KÁ
ŠLECHTICKÁ
PŘEDLOŽKA

ZNAČKA
RADIOAKTIV
-NÍHO
PLYNU

PANÍ
MATRIKÁŘKA
(inic)

Nápověda: IHGK, BJN, ISS, IRSR,
V5_x001F_, ASL

SLEPÁ ULICE
Z BLANICKÉ

OSOBNÍ,
LODNÍ,
ČTENÁŘSKÝ

autor: Marie Kovářka Kahounová

Vysvětlivky: (1.-5. p.) = první a páté
písmeno slova, in/inic = iniciály, M.BL.
= Malý Blaník, ČOV = čistírna
odpadních vod, PROD. = produkt
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PUTOVÁNÍ

UDÁLO SE

PUTOVÁNÍ Z BLANÍKU NA ŘÍP
MOTTO: POZNEJ ČESKOU ZEMI A SÁM SEBE

Hana Kociánová
Cesta Česka, spolek věnující se
české tradici, ve spolupráci s
Klubem českých turistů (KČT)
připravili Poutní cestu Blaník–
Říp. Trasa propojuje dva bájné
a historicky důležité vrcholy v
České republice, je rozdělena do
sedmi etap a měří necelých 190
kilometrů.
Putování začíná v obci Louňovice
pod Blaníkem, pokračuje převáž-

ROZHOVOR
Kdy jste se na cestu vydali?
V červenci roku 2020. Jelikož
už tady byla pandemie, bylo
zakázané cestovat do zahraničí.
Rozhodli jsme se podniknout
tuhle cestu a poznat víc naši
republiku.
Proč jste si vybrali zrovna
poutní cestu Blaník-Říp?
Jelikož poutní cesta začíná
tady na Velkém Blaníku, přišlo
nám to takové symbolické. Já
osobně jsem byla zvědavá, jaké
to bude. Pro razítko a deník
k poutní cestě k nám na úřad
chodí hodně lidí, tak jsem si
to chtěla vyzkoušet na vlastní
kůži.

ně po vyznačených turistických
cestách a končí na hoře Říp pod
rotundou svatého Jiří. Závěrečná
část trasy vede z obce Ctiněves,
kudy vedla též cesta praotce Čecha a kde se již každoročně koná
Pouť Českého Anděla.

s QR kódem a rozdělené do sedmi
etap.

Začátek cesty se nachází v informačním centru obce Louňovice
pod Blaníkem, ve kterém poutník
obdrží potřebné informace, mapu
a Poutníkův deník. Poté se vydá
po trase vyznačené 52 tabulkami

Každá etapa v sobě zahrnuje
téma k zamyšlení, které si lidé
obvykle kladou v každé době bez
ohledu na to, jakého jsou vyznání,
či kultury. Chůze zbavuje člověka napětí a napomáhá zklidnění.

Narazili jste na nějaký úsek,
kde jste museli jet úplně jinudy,
protože je pro kolo nesjízdný?
Jinudy úplně ne, jen jsme jeden
úsek museli kola vést. Bylo to
lesem, na cestě vysoká tráva,
bylo to docela náročné.
Za jak dlouho jste dojeli na Říp?
Za dva a půl dne. Poprvé jsme
přespali v Kouřimi, druhou noc
jsme se ubytovali u Mělníka na
jednom statku.
Využívali jste materiály, které
k pouti Cesta Česka vydala –
poutníkův deník, mapu?
Deník jsme neměli, mapu ano,
podle té jsme jeli.

Byla to dobrá volba, jet cestu
na kole? Na webových stránkách se doporučuje spíš jít
pěšky.
Určitě. Je pravda, že některé
úseky jsme museli přizpůsobit,
jelikož to bylo opravdu spíš pro
pěší turistiku. Podle map jsme
hledali cyklostezky, ale nechalo
se to zkombinovat.

Je tam ještě možnost sbírat po
cestě razítka – sbírali jste?
Jenom někde. V některých infocentrech měli zrovna zavřeno.
Jinde, například v Kouřimi, to
měli docela dobře udělané – na
náměstí v průjezdu byla schránka, kde si každý mohl orazítkovat sám, takže nebylo potřeba
nikam zacházet. Na Řípu jsme
si taky nechali dát razítko. Bylo
to symbolické zakončení naší
cesty.

Udělali jste nějakou podstatnou
změnu v plánu trasy?
Ne, v podstatě jsme se drželi
trasy a projeli jsme všechny záchytné body, které jsou zakreslené v mapě cesty.

Bylo vidět, že tu cestu absolvuje hodně lidí?
Bylo. Setkali jsme se jak se
staršími lidmi, tak s mladými
rodinami s dětmi i bez nich.
Řešili to tak, že šli třeba dva,

Mezi hlavní místa zde patří například hora Blaník, Český Šternberk, Sázava, Kouřim, Sadská,
Stará Boleslav, Mělník a Říp.

tři úseky, tam někde přespali
a vrátili se domů. Druhý týden
opět dojeli na místo, kde skončili, a pokračovali dál. Tak to šli
třeba na tři etapy.
Převažovali spíš cyklisté, nebo
pěší?
Pěší, jednoznačně.
Co vás během cesty zaujalo?
Krásná krajina. Kolem těch řek
a v lesích to bylo moc hezké.
Dovedla byste vypíchnout, kde
se vám líbilo nejvíc?
V Polabí u Mělníku to bylo asi
nejhezčí. Krásně se jelo, je
tam rovina – ne takové náročné kopce jako tady. Navíc bylo
perfektní počasí. Naopak Kouřim nás moc neoslovila – je to

Každý má volbu zvolit si vlastní
tempo a návodné otázky mu pomáhají udržet si záměr. (www.
cestaceska.cz)
Jistě jste si na louňovickém náměstí všimli cedulek s označením
této poutní cesty. Možná jste se
zamýšleli i nad tím, že by vás lákalo takové putování vyzkoušet.
Na vše, co by vás mohlo zajímat,
jsme se zeptali paní Jany Vrtiškové, která spolu se svým manželem cestu absolvovala na kole.
takové mrtvé město.
Vyskytl se nějaký nepříjemný
úsek cesty?
Zrovna v Mělníku jsme byli
rádi, když jsme se dostali z
rušného centra města za řeku.
Hrozná doprava, kolem nás
kamiony, necítili jsme se bezpečně. Bylo to největší město
na trase.
Už jste někdy předtím byla na
Řípu? Jak jste zvládli výstup?
Na Řípu už jsem byla, ale pěšky. Teď jsme kola vyvezli až
nahoru, což bylo docela náročné, protože je to strmá cesta.
Navíc jsme měli kola naložená
stanem, spacáky – nevěděli
jsme, jestli seženeme ubytování, a tak jsme byli připravení i
na spaní venku.

foto: Jana Vrtišková
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MASOPUSTNÍM VESELÍM
LÁKALI JARO POD BLANÍKEM
Lucie Sedláková

Masopustní průvod prošel v sobotu 26. února Louňovicemi pod
Blaníkem. Oslav, při kterých každý rok lidé vítají jaro, se pod Blaníkem zúčastnil nemalý počet příznivců. Na louňovickém náměstí
se v sobotu ve 13 hodin sešlo
mnoho různorodých masek a již

tradičně nechyběl v průvodu ani
obecní traktor, který rej doprovázel při pochodu obcí.
Jako každý rok tak i letos akci
připravil louňovický spolek Babinec. Součástí masopustního
veselí tak byli i hudebníci, kteří
zúčastněné obveselovali lidovými písněmi. Rej vyšel z náměstí

a obešel všechny ulice, aby potěšil obyvatele Louňovic pod Blaníkem. Během cesty se zpívalo,
radovalo a tančilo.
„Někteří lidé vycházeli z domů,
aby nás pohostili domácím pečivem a štamprličkou,” prozradila
jedna z účastnic s tím, že za odměnu je masky počmáraly uhlem
a pak si s nimi zatančily.

Masopustní období začíná na
svátek Tří králů a slaví se až do
Velikonoc.
Masopustní neděle, tedy den,
na který přináleží letošní datum
oslav masopustu, byl tento rok
27. února. Popeleční středa byla
1. března a od ní se vypočítává 46
dní do Velikonoční neděle.

12 ZPRAVODAJ
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foto: Jaroslava Hernandez Flígrová
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KALENDÁŘ AKCÍ
9. 4. 2022 Promítání dokumentu - Epicentrum
- od 19:00, zámek, sál J. D. Zelenky

23. 4. 2022 - Vepřové hody

- dokument z projektu Jeden svět

- od 19:00 v Zámecké hospodě

- pořádá městys ve spolupráci s TJ Sokol Lou-

- večerní posezení s muzikou

ňovice pod Blaníkem (Kinoklub)

- pořádá Petr Stojánek

22. 4. 2022 Benefiční koncert pro louňovické

26. 4. 2022 - Zápis do základní školy

varhany - Musica da Chiesa

- od 15:00 -18:00 v budově školy

- od 18:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie

- zápis do ZŠ v Louňovicích pod Blaníkem

- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem a

- pořádá ZŠ Louňovice pod Blaníkem

Římskokatolická farnost Louňovice p. Bl.
30. 4. 2022 Čarodějnice
23. 4. 2022 Louňovice pro dobrou věc

- od 16:00, zahrádka restaurace Pod Blaní-

- od 14:00 na náměstí

kem (u Ládi)

- pohádka Bramborové království (Loutky bez

- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem

hranic), dílna z brambor, bazárek, domácí produkty, hry

6. 5. 2022 divadelní hra Audience (DS Tábor)

- 15:00 - 18:00 - hudba - country kapela Kotlík

- od 19:00 v sále zámku

- pořádají dobrovolníci s podporou městyse

- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem

Louňovice pod Blaníkem

VÝLET DO HLUBOKÉ NAD VLTAVOU A ČESKÝCH BUDĚJOVIC - VÝSTAVA HOBBY
Odjezd z náměstí 14. 5. 2022 v 8 hodin, návrat na náměstí cca v 19 hodin.

Cena pro výletníky s trvalým pobytem v městysi Louňovice pod Blaníkem 100 Kč (cesta tam i zpět).
Pro výletníky s trvalým pobytem jinde je cena 200 Kč.
Program výletu: první možnost výstupu v Hluboké nad Vltavou u ZOO a muzea - druhá možnost výstupu u centra Hluboké nad Vltavou - třetí v Českých Budějovicích u výstaviště – HOBBY. Dále záleží
na každém, jak bude chtít čas využít. Např. historické centrum, barokní radnice, piaristické náměstí,
Budějovický Budvar.
Rezervace a nevratná platba za rezervaci na úřadě.
Tel.: 773 757 570
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KALENDÁŘ AKCÍ
14. 5. 2022 Výlet do Hluboké nad Vltavou a

11. 6. 2022 Blanický cyklorytíř – 16. ročník

Českých Budějovic - výstava HOBBY

- start mezi 13:00 až 14:00 z náměstí v Lou-

- odjezd v 8:00 z náměstí

ňovicích pod Blaníkem

- bližší informace na str. 13

- více na str. 9

- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem

- pořádají městysy a obce Podblanicka ve
spolupráci s Krajem blanických rytířů

21. 5. 2022 Vítání občánků
- od 16:00, venkovní učebna u školy

17. 6. 2022 Koncert smíšeného pěveckého

- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem

sboru Dech
- od 19:00 na zámku, koncertní sál J. D. Ze-

21. 5. 2022 Nohejbalový turnaj

lenky

- víceúčelové hřiště u školy

- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem

- pořádá TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem
18. 6. 2022 Tenisový turnaj
21. 5. 2022 Koncert festivalu vokální hudby

- víceúčelové hřiště u školy

Hlasy tří světů

- pořádá TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem

- od 19:00
- pořádá soubor Victoria Ensemble a městys

24. 6. 2022 Noc sokoloven

Louňovice pod Blaníkem

- na zámku
- pořádá TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem

4. 6. 2022 Koncert Leony Machálkové s kapelou a Radimem Schwabem

25. 6. 2022 Badmintonový turnaj

- od 19:00, zámecká zahrada

- hřiště u řeky

- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem

- pořádá TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem

10. 6. 2022 Pohádka ke Dni dětí
- od 18:00, zámecká zahrada
- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem

ZPRAVODAJ

KULTURA

BLANICKÝ CYKLORYTÍŘ STARTUJE LETOS Z LOUŇOVIC
Srdečně vás zveme na v pořadí již 16. ročník Blanického cyklorytíře, který zahajuje cyklistickou sezónu na cyklotrase s názvem Po stopách blanických rytířů. Konat se bude v sobotu 11. června 2022
se startem mezi 13. a 14. hodinou z náměstí v Louňovicích pod Blaníkem.
Cyklotrasa pro zdatné cyklisty, dlouhá 34 km, vede malebnou krajinou kolem bájné hory Blaník přes
stejnojmennou chráněnou krajinnou oblast. Letošní trasa povede z Louňovic pod Blaníkem přes Načeradec, Pravonín, Vracovice, Kondrac, Ostrov, Veliš a Libouň zpět do Louňovic pod Blaníkem.
Na každém z těchto míst účastníci získají razítko do své účastnické karty. Pro malé cyklorytíře bude
připravena dětská trasa se zábavnými úkoly. V cíli Blanického cyklorytíře proběhne slavnostní pasování všech účastníků blanickým rytířem na „Blanického cyklorytíře 2022“. Pro všechny zde bude
připraveno občerstvení.
Cyklistickou akci každoročně pořádají městysy Louňovice pod Blaníkem a Načeradec a obce Kondrac, Ostrov, Pravonín, Veliš, Vracovice a Zvěstov ve spolupráci s Krajem blanických rytířů, z. s.
Více informací naleznete na webu www.cyklorytir.cz.

SPOLEK PRO OBNOVU VARHAN V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
V LOUŇOVICÍCH POD BLANÍKEM, RODIŠTI J. D. ZELENKY z.s.

BENEFIČNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
PRO LOUŇOVICKÉ VARHANY
soubor historických hudebních nástrojů

MUSICA DA CHIESA

P. Jaroslav Konečný

Tomáš Najbrt

pátek 22. dubna 2022 v 18:00
farní kostel

Louňovice pod Blaníkem
vstupné dobrovolné
www.musica-da-chiesa.cz
Pořádá městys Louňovice pod Blaníkem a Římskokatolická farnost Louňovice pod Blaníkem.
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ZŠ A MŠ LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

ZŠ A MŠ LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

ZPRÁVY ZE
ŠKOLY

Za Kolektiv MC ZaS Louňovice
pod Blaníkem, Mgr. Jana Burdová
V letošním školním roce společnost Step by Step, o. p. s. vybrala
naši školu jako jednu z šesti základních škol v České republice a
od 1. 9. 2021 se ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem stala Metodickým centrem Začít spolu.
Můžete nás navštívit na webových stránkách: https://sites.
google.com/sbscr.cz/zasc-lounovice, kde se dozvíte podrobnější informace o našem inovativním vzdělávání.
Můžete se zde přihlásit na různé
akce věnované rodičům, pedagogům i široké veřejnosti. Jednotlivé akce jsou pod vedením metodika centra Mgr. Evou Filipovou a
experty na různá témata. Jedná
se o sdílecí akce, akce věnované
určitému tématu a všechny aktivity tohoto MC jsou vedeny zážitkovou formou.

V současné době jsou aktuální
tyto akce:
2. 4. 2022 navštivte inspirativní
seminář pro výuku informatiky podle nového RVP (rámcově
vzdělávacího programu), kde se s
vámi pan Bc. Luboš Račanský podělí o zkušenosti z programování
dětmi, které lze využít při výuce
nejen informatiky, ale má přesah
i do jiných předmětů.
11. 5. 2022 se zaměříme na ojedinělou Geomapu ČR zde u školy a
učení v projektu průřezově několika vyučovanými předměty.
A dále nás čeká 29. 5. 2022 Výprava za zlatem na Roudný. Tato
akce je pokračováním
environmentálních akcí s nádechem
historie v minulých letech (již
6. ročník). Zde budeme širokou
veřejnost seznamovat se zajímavostmi a historickými fakty vážící se k této lokalitě. Účast nám
přislíbil pan Ing. Václav Zemek,
ČSOP Vlašim, místní spolky a

dobrovolníci, spisovatelka Zuzana Koubková a geolog Mgr.
Michal Nekl. Dozvíte se něco o
historii, vyzkoušíte si brousit
kámen, rýžovat zlato, potkáte
poustevníka, který odešel z Malého Blaníku zemřít na Roudný
a mnoho dalšího. Vzhledem k
náročnému terénu není akce
vhodná pro kočárky.
V minulém měsíci jsme zorganizovali akci Matematika Hejného, která byla rovněž vedena
zážitkovou formou tak, jak se ji
učí žáci zdejší školy. Seminář
byl sobotní a dorazili na něj pedagogové i veřejnost z širokého
okolí.
Následoval úspěšný seminář
Hudba ve škole, vedený panem
Janem Lstibůrkem – výtečným
hudebníkem, muzikantem a
skladatelem. Na semináře nám
přijeli učitelé z Jankova, Křivsoudova, Postupic, ale třeba i z
Prahy. Moc jim za jejich aktivní
účast děkujeme.

ZPRAVODAJ

ZŠ A MŠ LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
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ZŠ A MŠ LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

ZPRÁVY Z
MATEŘINKY

Kolektiv mateřské školy
Společně jsme vstoupili do roku
2022 s výhledem, co nás letos
všechny čeká. Zda se život kolem
nás zase navrátí do starých, pro
nás tak příjemných kolejí …
Nový rok jsme s dětmi ve školce
zahájili povídáním o třech králích
a vydali se na Tříkrálovou sbírku.
Děti navštívily školní jídelnu, školu a Liwu.
V rámci týdenního projektu na
téma Povolání nám někteří rodiče představili svá zaměstnání.
Hasič pan Kirchner ukázal dětem
hasičskou výstroj a pohovořil o
nebezpečí, které toto povolání
může nést. Pan Chatrný, sládek

z místního rodinného pivovaru
Špácal, přinesl suroviny, ze kterých se vaří pivo, a vysvětlil dětem postup výroby piva. Grafička
paní Fiegerová seznámila děti se
zajímavou metodou tisku, kterou
si každý mohl vyzkoušet. Zajímavým zážitkem bylo pro všechny
představení aromaterapie paní
Peškové. Děti si samy vytvářely
svůj parfém. Posledním povoláním v tomto týdnu byla návštěva
pana hudebníka Lstibůrka. Ten
dětem představil netradiční hudební nástoroje a společně jsme
si na závěr i zazpívali.
Úspěšně jsme zakončili plavecký
výcvik v Táboře, kde se děti naučily základy plaveckého stylu a
zbavily se strachu z vody. Každý

si odnesl diplom a rybičku.
V únoru nás navštívil myslivec pan Kahoun, který dětem
vyprávěl o životě v lese. Tento
týden jsme zakončili přikrmováním zvěře vlastními produkty. Také jsme se vypravili do
přírody odlévat objevené stopy
zvířat.
Konec února jsme zakončili
masopustním rejem. Děti si vytvářely masky, plnily soutěže a
tancovaly. Podle tradice jsme
ukončily masopust průvodem a
zakopáním basy.
V březnu nás navštívilo Staročeské loutkové divadlo s pohádkou O červené Karkulce. Měsíc

březen patří také knihám, proto
jsme navštívili místní knihovnu
a paní Vyskočilová dětem představila svou práci.
Ještě nás čeká návštěva divadla v Táboře, lyžování na Monínci, dopravní hřiště ve Vlašimi, několik environmentálních
programů, čarodějnice a závěrečný výlet. Také po dlouhé odmlce budeme připravovat zápis
do mateřské školy, vítání občanků a besídku ke Dni matek.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem rodičům, kteří se
zúčastnili našich projektů.
Krásné jarní dny přeje všem kolektiv mateřské školy.
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TJ SOKOL LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

NAŠI MALÍ SOKOLÍCI

Malí Sokolíci stále cvičí - moc je to baví a nás také =)

TJ SOKOL LOUŇOVICE POD BLANÍKEM		

ZPRAVODAJ

STOLNÍ TENIS

VÁNOČNÍ TURNAJ

STOLNÍ TENIS

Po roční přestávce jsme se opět 25. 12. 2021 ráno sešli na tradičním Vánočním turnaji ve
stolním tenise.

Pořadí:
1.

Pavel Hazmuka

2.

Milan Štěpánek

3.

Milan Bébr

Účast byla menší než v ostatních ročnících, ale to nebránilo tomu, abychom si to užili a
pěkně si zahráli. Na každého hráče čekala odměna.
Těšíme se opět za rok.
TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem, oddíl stolního tenisu.

FOTBAL
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

27.3.
3.4.
10.4.
17.4.
24.4.
1.5.
8.5.
15.5.
22.5.
29.5.
5.6.

So 11.6.
Ne 19.6.

Rozpis fotbal jaro IV. Třída B
15:00 Louňovice
Slovan RÚ Kladruby
14:00 Křivsoudov B Louňovice
15:00 Louňovice
Čechtice
15:00 Pravonín B
Louňovice
15:00 Louňovice
Nesperská Lhota
15:00 Keblov
Louňovice
15:00 Louňovice
Trhový Štěpánov B
15:00 Louňovice
FC Libouň
15:00 Vracovice
Louňovice
15:00 Louňovice
Dolní Kralovice B
17:00 SK Načeradec Louňovice
Želivan
17:00 Hulice
Louňovice
15:00 Louňovice
Radošovice

Silvestrovský fotbálek
foto: Václav Borkovec
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ZPRÁVY Z KNIHOVNY

Jaroslava Hernandez Flígrová

Zdravíme v novém roce z naší
místní knihovny. Jak mnozí z vás
již vědí, od počátku roku mám
možnost se zapojit do vedení
knihovny spolu s paní Vyskočilovou. Pracujeme nyní na organizaci a předání knihovny, což nám
bude chvíli trvat, proto děkujeme za trpělivost. Budu se snažit
vyhovět našim čtenářům stejně
jako paní Vyskočilová, ale úkol to
bude nelehký.

Také jsme nově na Facebooku,
najdete nás pod: KNIHOVNA LOUNOVICE POD BLANIKEM
Knihovna má také od února svůj
první čtenářský klub, který se
koná každou první středu v měsíci od 17 hodin. Přidat se může
kdokoli a kdykoli, stejně tak z
klubu vystoupit. Chceme si volně
povídat o různých autorech, dílech a literatuře obecně.
Covidová omezení pomalu mizí,

a tak jsme měli možnost obnovit
naše pravidelné měsíční schůzky.

V lednu jsme měli možnost besedovat se Zuzanou Koubkovou, naší místní spisovatelkou.
Představila nám svoji nejnovější
knihu Koniášův klíč. Titul je k
dispozici v knihovně , stejně tak i
další díla od Zuzky. Posezení bylo
velice příjemné.
V únoru si na nás udělala čas
paní Dudová, která nám povídala

o historii divadla v našem okolí.
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací. V březnu jsme
poseděli při muzice a povídali si
o životě na téma „Aby nás léta
nedoběhla“ s Leo Dittmannem a
jeho přáteli.
Na duben pak máme „zamluvenou“ paní Pospíšilovou, která
nám bude vyprávět o putování
po Nepálu. Těšíme se na vaši návštěvu a budeme rádi i za náměty
pro naše měsíční setkání.

BESEDA SE ZUZANOU KOUBKOVOU

Nová provozní doba knihovny:
- pondělí		

11 – 17

hod.

- středa		

17 – 19

hod.
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PRABÁBY A PRADĚDCI, NEBOLI RODOKMENY
Zuzana Koubková
Zajímají vás dějiny, a to nejen
ty velké, plné politických zvratů
a státnických rozhodnutí, ale i
docela maličké „dějinky“ obyčejných lidí? Pak jste se zřejmě někdy ptali i po historii své vlastní
rodiny. A možná zatoužili po tom
sestavit si rodokmen.
O tom, jak se to dělá, přednášel
obyvatelům městyse 19. 2. od
18:00 v sále Jana Dismase Zelenky historik PhDr. Tomáš Zouzal.

Na modelovém příkladu nás seznámil s vyhledáváním v matrikách. Naštěstí už je dnes většina
digitalizovaná. I tak je ale pátrání
v nich během na dlouhou trať.
Pokud se do něj chcete pustit,
zkuste to tady: https://ebadatelna.soapraha.cz/
Dopředu se ale připravte na hodiny a hodiny prosezené u monitoru. Smiřte se s faktem, že čím
hlouběji do minulosti půjdete, tím
nečitelnější vám záznamy budou

připadat, až je posléze nepřečtete vůbec. A pokud si písmo našich
předků přece jen nakoukáte a dokážete se v něm orientovat, nemusí vás to, co zjistíte, ani trochu
uspokojovat.
Nečekejte šlechtické předky, spíš
rolníky, řemeslníky, ale i žebráky
a lehké holky…
Rodokmen si taky můžete nechat
sestavit, ať už od dr. Zouzala,
nebo od někoho jiného, zadarmo
to ale nebude.

BESEDA O DIVADLE S KATEŘINOU DUDOVOU

foto: Jaroslava Hernandez Flígrová

KNIHOVNA				ČTENÁŘSKÝ KLUB

ZPRAVODAJ

Zveme Vás do Čtenářského klubu

autor: Marie Kovářka Kahounová

23

24 ZPRAVODAJ

POVĚSTI

VÝVOJ POVĚSTI
O BLANICKÝCH
RYTÍŘÍCH

HISTORIE LOUŇOVIC A OKOLÍ

(pokračování z čísla 3/2021)

Kateřina Dudová

Podnět pro rozvoj pověsti: Josef
Schiffner
Na přelomu 18. a 19. století dochází ke změně přístupu k lidové
slovesnosti. To, co dříve žilo jen
v ústní lidové tradici, se začínalo dostávat do tištěné podoby
(knížky lidového čtení, kramářské písně). Od konce 18. století se
kontakt mezi písemnictvím a folklórem stává přechodem, který
uvědoměle a výchovně působí na
lid. To se týká i blanického proroctví, které dlouho žilo v ústní
tradici mezi lidmi, ale docházelo
i k jeho četným opisům a tiskům.
Vznikaly různé varianty, avšak
základ pověsti zůstal vždy stejný,
a tím snadno zapamatovatelný a
přenositelný.
O největší oživení látky se zasloužil německy psaný román
Josefa Schiffnera z roku 1798,
který v češtině vyšel o rok později jako Zdeněk ze Zásmuku
se svými tovaryši aneb Rytíři v
blanickém vrchu zavření. Pozor!
Tady už máme vůdce blanických
rytířů. Je jím Zdeněk Zásmucký.
Ten se někdy v 16. století vydává
na Blaník, o němž se doslechl, že
tam řádili husité pod Žižkovým
vedením a že zbořili blanický

hrad. Říká se, že obránci hradu,
v jejichž čele stál urozený rytíř
a pevně věřící katolík Meinhard,
padli a vešli do nitra hory, kde
nyní spí a čekají, až budou moci
v době největšího ohrožení vyjet
na pomoc české zemi. Zdeněk je
k vojsku přijat a spolu s Meinhardem stojí v jeho čele.
Jenomže lidem vadilo, že se
žádný Meinhard u Blaníku nikdy
neobjevil, proto byla jeho postava často nahrazována – třeba za
šlechtice Oldřicha Sezimu z Ústí,
který skutečně existoval a dokonce měl spory s husity; nebo za
Izidora a Stojmíra, přičemž Čechy
ohrožoval uherský král.

blanické látky znamená Václav
Kliment Klicpera a jeho ještě feudalismu poplatné dílo Blaník (napsaný roku 1813, vydaný o sedm
let později).
Možná proto, že nebyl spjat s
pravidelným divadelním provozem a proto, že v jeho dramatice
chybí překlady a adaptace, oproti
dobovým zvyklostem nepůsobí
rutinně, neohlíží se na oblíbené
divácké stereotypy.

Cesta ke zlidovění blanické látky
Díky Schiffnerově románu zájem
o blanické téma stále narůstal,
jistý podíl na tom měli i cestovatelské zprávy uveřejněné v novinách.

I u Klicpery vystupuje postava
Zdeňka Zásmuckého, který utíká
před svými nepřáteli v čele s loupežníkem Zbyhoněm a zachrání
se na rytířském hradě, kde se
také zamiluje do rytířovy dcery
Miloslavy. Jenomže Zbyhoň ho
stále pronásleduje, a tak Zdeněk
spolu se svým zbrojnošem Vojtěchem prchá, až přijde k Blaníku.
Tam se mu zjeví jeho ochranný
duch a přivede ho do hory. Blaničtí rytíři si ho zvolí za vůdce
a obdaří ho velkou silou. Když
Zdeněk vyjde z hory ven, podaří
se mu s pomocí blanických rytířů
porazit nepřítele Zbyhoně, osvobodí Miloslavu, kterou Zbyhoň
unesl, a celé zemi přinese opět
klid.

Přelom ve vývoji a přijímání

I v Klicperově podání je pověst

Od Schiffnerova počinu zaplavila
literaturu řada děl inspirujících
se Blaníkem. Pověst se začala
objevovat ve sbírkách lidových
pověstí a pohádek, např. v Gerleho Českých lidových pohádkách z
roku 1819.

značně protihusitská. Ale znovu,
poprvé od Oldřicha z Rožmberka, se tu objevuje motiv svatého
Václava – Zdeněk Zásmucký totiž
nese svatováclavskou korouhev,
symbol, pod nímž skutečně již od
12. století nastupovali čeští vojáci do bitev.
Rytírna na hranici s pohádkovými prvky, ve které se tradičně
střetává dobro a zlo, dokázala
zaujmout i nenáročného diváka
a vlastenecky na něj zapůsobit. K
tomu všemu hra dávala prostor
pro zpěvní party (píseň blanických rytířů v prvním dějství) a
bohatou kostýmní a dekorační
výpravu.
Důležitá je i jazyková stránka
díla. Klicpera vytvořil Blaník v
době, kdy se čeští obrozenci snažili mj. vytvořit umělecky náročnou literaturu a chtěli dokázat,
že čeština je schopna vyrovnat
se jazykům vyspělých literatur.
Klicpera užívá rytířský dialog,
který je mnohdy patetický a obsahuje řadu vyjadřovacích klišé,
ale oproti dílům Jana Nepomuka
Štěpánka je zde patosu méně a
více pracuje s dobovým jazykem
literárním.
Pokračování příště.
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MÍSTNÍ KŘÍŽKY
POD BLANÍKEM

Zuzana Koubková
V minulých číslech zpravodaje
jsme si povídali o kapličkách a
sochách svatých neboli drobných
sakrálních památkách, jak se
těmto objektům vědecky říká, na
území našeho městyse a v jeho
okolí. Aby byl jejich soupis úplný,
musíme vzpomenout ještě křížky.
Zvyk vztyčovat kříže pochází z 8.
stol., zavedl jej král Karel Veliký.
Kříže se objevovaly na rozcestí,
v blízkosti studánek a významných stromů, tedy všude tam,
kam chodívalo tehdejší pohanské obyvatelstvo uctívat přírodní
božstva a démony. Kříž je měl vytlačit a přispět k šíření nové víry.
Původní kříže byly dřevěné nebo
kamenné. Vznikaly taky tzv. křížové kameny, stély s reliéfem kříže. Časem je doplnila boží muka
a kapličky. Typický příklad božích
muk máme po cestě na Vlašim,
je jím proslulá „modrá kaplička“.
Nedávno ji sice někdo natřel na
zeleno, ale modrá se jí posléze
vrátila.
Typický litinový kříž na kamenném soklu, o němž si dnes budeme povídat, je záležitostí 19. a 20.
století. Kříže měly různou funkci.
Mohly připomínat mučednickou smrt Ježíše Krista, ale byly
vztyčovány i z jiných příčin. Jako
připomínka neštěstí – v Předbořicích mají křížek na místě,
kde místního hospodáře usmrtil roku 1891 blesk. Nedávno na

něj, pravda, umístili tabulku s
nápisem CHVÁLA KRISTU. Buď
se spletli, anebo byl hospodář
opravdu „oblíbený“. U vlašimské
Lorety je zase křížek z 18. stol.
na místě, kde manželku místního
hajného zahubil jelen (!).
Zvláštní sortou jsou tzv. smírčí
kříže, většinou kamenné objekty
vztyčené přímo pachateli dávných zločinů. Trestní právo bylo v
minulých dobách trochu jiné než
dnes, zločinec se mohl ze svého
špatného skutku vykoupit. Prostě
zaplatil obětem/pozůstalým pokutu a na usmíření s Bohem zhotovil už zmiňovaný smírčí kámen.
Křížky fungovaly i jako ukazatelé
cesty, nebo pouhé mezníky. Lidové pověsti jsou plné nepoctivého
sedláka, který po své smrti straší
a vláčí na zádech mezník, který
svévolně přemístil. Posunout
hraniční kámen je jedna věc, vykopat kříž s Ježíšem Kristem a
jeho prostřednictvím se dopustit
nepoctivosti druhá…
Takže ke křížkům v Louňovicích.
Předpokládám, že podobně jako
v případě kapliček k nim budete
mít řadu připomínek a mně se sejde námět na další článek.
Ten první vidím z okna. Stojí na
Lhotě před číslem 30. Je to jednoduchý litinový kříž, bez tabulky,
na soklu má reliéf věnce a letopočet 1889.
Velmi podobně vypadá křížek

po cestě na Blaník. Stojí naproti
„hájkové“ cestě a nabízí toliko
kamenný sokl s věncem a datem
1890.
Vydáte-li se dál a dojdete do
Rejkovic, narazíte na krásnou
kamennou zvoničku, i když pravda bez zvonu. Je na ní napsáno:
KE CTI A CHVÁLE BOŽÍ VĚNUJE
MARIE ONDRÁKOVÁ Z REJKOVIC
1908.
Pod Louňovicemi ve směru na
Smršťov, v místě, kterému se
říká Kamberčice, stojí další křížek. Opět se jedná o jednoduchý
litinový kříž na kamenném soklu.
V tabulce pod ukřižovaným Pánem je text: BOŽE BUĎ MILOSTIV
A ŽEHNEJ NÁM.
Jakýsi křížek prý stával i nad
areálem kravína, zbyl z něj ale
pouze kamenný sokl. Totéž se
stalo křížku nad mysliveckým
rybníkem. Lokalita se sice stále
jmenuje U kříže, ale z kříže zbylo
jen torzo.
Mnohem lépe dopadl jeho světelský kolega. Je sice obklopen
hnojem, starými pneumatikami
a vykopanými kameny (ano, jako
absolvent suchdolské hnojárny vím, že zemědělství není jen
červený jetelíček a modrá svazenka), tabulka je zpola setřená,
ale údajně na ní bylo napsáno:
POCHVÁLEN BUĎ PÁN JEŽÍŠ
KRISTUS. VĚNOVÁNO KU CTI A
CHVÁLE BOŽÍ. RODINA KUKLOVA

ZE SVĚTLÉ. L.P. 1932. Křížek znázorňuje ukřižovaného Spasitele,
pod ním u paty kříže stojí ženská
postava s křížem v jedné a kalichem s hostií v druhé ruce.
Pod Světlou u silnice na Vlašim
najdeme další křížek. Po většinu
roku je skryt ve křoví, všimnout
si ho můžete jen v zimě, když
opadá listí. Je bez data, na tabulce stojí: POCHVÁLEN BUĎ PÁN
JEŽÍŠ KRISTUS a u paty kříže je
pieta, tedy panna Marie s mrtvým
Kristem v náručí a andělíček.
Za – dle mého názoru – zdejším
nejkrásnějším křížkem se musíme vypravit do Mrkvové Lhoty.
Těsně před ní je vztyčen kříž s
Kristem a andělem, který drží
křížek a pohár, na soklu je datum
1889 a ověnčené srdce… a skrze
stromy je vidět Blaník.
Další kříž je u Olešné, ale to už
jsme mimo katastr obce…
Poslední louňovickou sakrální
památku máme v lese na úpatí Velkého Blaníka. Vydáte-li se
od parkoviště doleva, dojdete k
mohutnému buku, na němž visí
svatý obrázek. Visí tam, co pamatuju (tedy minimálně čtyřicet let)
a visíval tam zřejmě dávno před
tím. Lokalitě se říká „U obrázku“.
Žertovné je, že obrázek se mění.
Jeden se rozbije a za pár dnů přinesou lidé jiný…
Zkrátka jsme národ ateistů.
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archiv foto: Zdeněk Otradovec
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OSAMĚLÁ SENIORKA - STRACH MÁ VELKÉ OČI …
… ale často právem. Dnes bych si potřebovala trochu zaskuhrat. Mám
strach z blížícího se vyloučení mé generace z veřejného života (čest výjimkám!). A sice proto, že svět se řítí do virtuální reality pomocí všeobjímající digitalizace, robotiky a AI (umělé inteligence). Jako první krok
vyřadí všechny jedince, co nemají chytrý telefon. Kupříkladu mě. Počítač
mám - na něm vždy píšu tahle slova - ale tzv. „kisnu“, „bednu“ čili počítač stolní, nepřenosný. S ním už jsem také jedna z mála. I některé mé
vrstevnice se dopracovaly k notebookům. Sice je také nikam moc nenosí
(otázku wi-fi nebudu raději rozebírat), ale děti a vnoučata je s tím naučily
zacházet. Já bych si na to musela někoho „zjednat“.
A tak je to se vším. Sice jsem se sama dobabrala k internetovému objednání na vakcinaci, ale v tom budoucím zcela propojeném světě úřadů,
bank a dalších institucí budu naprosto ztracená. Tedy zatím se to jen slibuje, a jak to tak u nás chodí, možná se toho nedožiju. Ovšem vlaštovky
tu jsou. Vidím mladší či mladé lidi, jak někam přibližují své „smartfouny“
a zaplatí tím účet, koupí jízdenku nebo si „popovídají“ se svou bankou.
Ovšem také jsem slyšela, že máte-li smartphone v kapse či tašce, a někdo šikovný vás zblízka mine třeba v obchodě, zaplatíte mu nevědomky
útratu.
To je sice znepokojující, ale netěší mě ani představa úplné digitalizace ve
zdravotnictví. Budete ležet na operačním stole, nad vámi se bude vznášet robot (zatím sice ovládaný chirurgem, ale i to se pomalu mění ve
zcela robotický úkon). A jak víte, problémem je dnes energie. Tak třeba
vypadne proud a bude se to prý stávat čím dál tím častěji. Nemocnice má
záložní zdroje, ale mnohde jinde - v podobně vypjaté situaci - patrně ne.
Fajnšmekři si už mohou pořídit celé chytré domy - už bylo o nich natočeno několik hororů, v nichž technika vítězila nad obyvateli. O robotických
psech, kočkách a „udřených“ vysavačích, co samy dokážou utéct z domu
(fakt!), nemluvě.
Také rychle a velmi úspěšně nastupuje nová generace kriminality v čele
s hackery. Na počátku to byli nejšikovnější odborníci na IT (informační
technologie), ovšem mnozí z nich rychle objevili efektivnější tvář svých
dovedností. Dokážou držet v šachu třeba právě nemocnice u nás i jinde a
zablokovat jim všechny digitálně řízené přístroje. Pak žádají za nápravu
výkupné - a většinou se dočkají. A svět se do další propojenosti přes sítě

řítí mílovou rychlostí. Čtu na toto téma kdeco, ale nějak se mi zdá
zvláštní, že nikdo - mnohem chytřejší než já - nevidí všechna ta
nebezpečí.
Abych se vrátila k tématu - už nevídám ani zmínku o tom, jak se pomůže mé generaci, která tohle všechno nebude umět a mnohdy ani
chápat. Přitom se to slibovalo - ovšem sliby chyby. Jsem křiklavým
případem, protože nemám děti, tudíž ani vnoučata. „Půjčit“ si cizí
by mi bylo žinantní, protože případné vysvětlování bych chápala
příliš pomalu (pokud vůbec) a po jejich odchodu bych stejně vše
zase brzy zapomněla. Protože „opakování je matka moudrosti“ a
na delší dobu mi nikdo potomky neposkytne.
Zatím se to dá vydržet, pokrok nepokročil do neúnosné roviny. Ovšem například s vytištěným QR kódem (takový černo-bíle vzorovaný čtvereček, moc nevím, co to je, ale je se tím potřeba leckde
prokazovat kvůli očkování i jiným věcem) jsem měla problém při
vstupu na výstavu. Uvaděč (neboli pouštěč) lamentoval, že je to
na papíře příliš velké, že mu to jeho chytrý přístroj těžko “přečte”.
Zkrátka jsem byla občan druhé kategorie (minimálně), který nevlastní smartphone. Nakonec mě vpustil, ale příjemné to nebylo. A
zjevně bude hůř.
Chytrý telefon se všemi jeho výhodami, „appkami“ (mobilní aplikace) a algoritmy, které vám prostřednictvím cílených reklam radí,
no spíše diktují, jak máte žít, jednak nechci z principu - lidi do nich
stále civí, nikdo si s nikým nepovídá, nerozhlíží se po okolí. Ale přiznávám bez mučení - také bych ho už nepochopila. Nenávistné
projevy na sociálních sítích nebudu rozebírat - já na nich nejsem,
ale co o nich vím, by bylo na román.
Osamělost bude asi čím dál těžší. Otázkou ovšem je, jestli přes
všechny ty propojující virtuální vymoženosti na tom nebudou jiní
stejně jako já. V mysli mi vyvstává citát úspěšné americké tvůrkyně počítačových her Danielle Berryové: “Ještě nikdy nikdo na své
smrtelné posteli neřekl: Měl jsem trávit víc času se svým počítačem”.
DH

VÁNOČNÍ VÝZDOBA. SLÁMOVÝ BETLÉM.
Ještě bych ráda vyjmenovala všechny, kdo tvořili Betlém. Díky jejich fantazii a šikovnosti jsme měli zimní
potěšení při cestě kolem náměstí a Lhoty.
S jejich souhlasem se zveřejněním to jsou - Petra Matušková, Marie Kahounová, Adéla Bernhardová,
Lucie Chatrná Špácalová, Jana Burdová, Eva Filipová, Tereza Kirchnerová Berlová, Zuzana Koubková a
Michal Bernhard. Jelena na Lhotě tvořila a dál trpělivě opečovává Marie Kahounová.
Děkuji Simona Borkovcová

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V LOUŇOVICÍCH POD BLANÍKEM
SE NARODILI NOVÍ OBČÁNCI
Marek Dittrich
Eliška Kudlíková

Městys Louňovice pod Blaníkem přeje jim i jejich rodičům
hodně štěstí v životě .

V MINULÝCH MĚSÍCÍCH OSLAVILI SVÉ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM TITO OSLAVENCI:
Matějovský Jiří - Mrkvová Lhota		

70let

Kahoun František - Býkovice			

70let

Kahounová Božena - Býkovice		

91let

Kahoun Josef							

70let

Fejtková Jaroslava						

75let

Vrána Josef							

80let

Flígr Jaroslav							

75let

Venderová Marie						

80let

Městys Louňovice pod Blaníkem všem srdečně gratuluje
a do dalších let jim přeje hodně štěstí a zdraví .
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE BUDE 5. června 2022.

Prosíme všechny, kteří do zpravodaje píší, aby posílali své příspěvky na adresu:
zpravodaj@lounovicepodblanikem.cz
pokud možno průběžně a nejpozději pak do tohoto data.
redakce zpravodaje
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