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Periodický tisk územně správního celku. Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro Louňovice p. Bl., Býkovice, Rejkovice, Světlou a Mrkvovu Lhotu.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
nacházíme se na pokraji léta a asi všichni musíme přiznat, že letošní jaro bylo jiné. A to
nejen díky množství srážek, ale především pro vládou stanovený nouzový stav a přijatá
opatření. Neočekávaná situace prověřila nás všechny. Ukázalo se, jak jsme ochotni si pomáhat a spolupracovat.
Především bych chtěl vyzvednout práci všech, kteří šili roušky pro naše občany. Vážím si
toho, že s šitím nepřestali, ani když byl dostatek pro všechny v obci, a pomáhali zásobovat
nemocnice a jiné instituce, které roušky a ochranné pomůcky potřebovaly. Všem, kteří přiložili ruce k dílu, a to jakoukoli pomocí, upřímně děkuji. Jsem rád, že takových lidí mezi
sebou máme tolik.
Jak se říká, všechno špatné je pro něco dobré. Nouzový stav prověřil nejen nás a naši
ochotu pomáhat si, ale byl i čas na věci, které se často odkládaly. Jelikož došlo k uzavření
rozhledny, mohli jsme se dát do opravy, která byla roky potřebná. Trámy přístřešku nad
kamenným stolem byly příčinou léta zatékající vody shnilé a potřeba jejich výměny byla
nutná. Spolu s trámy a opravou šindelové střechy se vyměnilo i dřevěné obložení této části. Navíc byly na samotném vrcholu nainstalovány velkoformátové panely s fotografiemi
výhledů včetně popisků jednotlivých míst, která je možné při dobré viditelnosti z rozhledny pozorovat. Troufám si říci, že se oprava povedla, o čemž se může každý přesvědčit při
návštěvě rozhledny.

Další práce, které na jaře městys vykonával, byly v obecních lesích. Obecní zaměstnanci
vyklízeli klest po těžbě, vybudovali dvě oplocenky a bylo vysazeno 10 000 ks stromků.
Lesní hospodář p. Kocián dovážel stromky a organizoval brigády na výsadbu. Sám s dobrovolníky ve volném čase část stromků vysázel a především dojednal na budované oplocenky
a vysazené stromky s CHKO smlouvu na finanční podporu ve výši 78 840 Kč. Jeho činnost
si zaslouží poděkování. Věřím, že deštivé jaro pomůže a vysazené stromky se ujmou a zůstanou po nás dalším generacím.						
...pokračování na str. 2

Dokončení ze str. 1

...Akce, která mi udělala radost, je brigáda na čištění koupaliště. Sešlo se okolo 30 brigádníků a s nasazením všech a s pomocí manipulátoru, zapůjčeného od pana Matušky, bylo
koupaliště i s břehy krásně vyčištěno. Proběhla oprava splavu, výpusti koupaliště a navezení písku do brouzdaliště. V současné době probíhá osazení herních prvků, houpaček a
nových laviček. Všem, kteří se zúčastnili brigády, bych chtěl poděkovat za práci a nasazení.
Hezké a čisté koupaliště bude jistě v letních dnech příjemným zchlazením a místem odpočinku pro nás všechny.
V minulém čísle zpravodaje jsem občany informoval o možnosti pořízení domácích kompostérů. Byl zjišťován předběžný zájem, a jelikož byl dostačující, zastupitelstvo odsouhlasilo, že bude podána žádost o dotaci. V případě přiznání dotace, což bude předpokládám
na podzim, musí dojít k výběrovému řízení na dodavatele a pak až k samotnému nákupu.
Kompostéry budou tedy k dispozici zřejmě až v příštím roce.
Závěrem bych chtěl zmínit dosluhující rozhlas. Často se ozývají občané, že hlášení rozhlasu neslyšeli. Investice do opravy zastaralé „drátové“ technologie se v současné době nevyplatí a zastupitelstvo se již opakovaně vyjádřilo, že investice do „nového“ bezdrátového
rozhlasu, je pro náš městys vysoká. Proto se rada rozhodla pro zakoupení smartphonu, kde
bude vytvořena skupina a prostřednictvím této budou zasílány SMS případným zájemcům.
Možnost zasílání SMS s informacemi, které jsou vyhlašovány, bude od 1. 7. 2020.
Máte-li o tuto službu zájem, napište nebo zavolejte na tel. č. 773 75 75 70, nebo na mail
vodovod@lounovicepodbanikem.cz a budete do skupiny přidáni. Došlé SMS Vás budou
vždy včas informovat o dění v obci.
Hezké prožití léta vám přeje								

Václav Fejtek

ZASTUPITELSTVO A RADA, výpisy z jednání
INFORMACE
ZE ZASTUPITELSTVA
ZE DNE 18. 2. 2020
Č. J. ZM - 2/2020
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- podání žádosti o dotaci z OPŽP
na pořízení vzduchotechniky do
kuchyně a jídelny v ZŠ a MŠ
Louňovice pod Blaníkem s maximálními uznatelnými náklady
v částce 2.767.512,- včetně DPH
- zadat zpracování žádosti o dotaci firmě Dotace snadno a pověřuje starostu podpisem smlouvy
- projednalo a schválilo, že energetický posudek a energetický
štítek obálky budovy bude zpracovávat firma Energomex, s. r.
o., a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
- účetní závěrku městyse za rok
2019, bude proveden zápis o převodu hospodářského výsledku z
účtu 431 na účet 432
- že se městys Louňovice pod
Blaníkem bude ucházet o funkci
člena Výboru MAS Blaník na období 2020 – 2022. V případě
www.lounovicepodblanikem.cz

zvolení městyse Louňovice p. Bl.
do funkce člena Výboru pověřuje starostu pana Ing. Václava
Fejtka k zastupování výkonu této
funkce. Zastupitelstvo městyse
Louňovice pod Blaníkem prohlašuje, že v případě zvolení do
funkce člena Výboru MAS Blaník, z. s. tuto funkci přijímá
- že se městys Louňovice pod
Blaníkem bude v případě zvolení
člena Výboru MAS Blaník ucházet o funkci místopředsedy MAS
Blaník na období 2020 – 2022. V
případě zvolení městyse Louňovice pod Blaníkem do funkce
místopředsedy MAS Blaník pověřuje starostu pana Ing. Václava
Fejtka k zastupování při výkonu
této funkce. Zastupitelstvo městyse Louňovice pod Blaníkem
prohlašuje, že v případě zvolení
do funkce místopředsedy MAS
Blaník, z. s. tuto funkci přijímá
- projednalo a schválilo bezúplatný převod části pozemku
č. 528/10 v k. ú. Louňovice pod
Blaníkem
- odkoupení pozemku č. 2317 k.
ú. Louňovice pod Blaníkem o výměře 91 m2 za 100 Kč/m2
- projednalo a schválilo, že provoz v MŠ Louňovice pod Blaníkem bude pouze v minimálním

počtu 10 dětí, v případě počtu
pod 10 dětí bude MŠ do odvolání
zavřená
INFORMACE Z RADY
ZE DNE 11. 3. 2020
Č. J. RM - 5/2020
Rada městyse schvaluje:
- předložené Prohlášení vlastníka
sousedních nemovitostí k provedení stavby rodinného domu na
pozemku p. č. 59 v k. ú. Louňovice pod Blaníkem
- dotace pro spolky:
- Rybářský sp. Blaník 17.000 Kč
- SDH Louňovice pod Blaníkem
- 3.000 Kč - dětský den
- 15.600 Kč - nákup uniforem
- 10.000 Kč - nákup vozíku
Celkem: 25.600 Kč
- TJ Sokol Louňovice p. Blaníkem
- 3.000 Kč - setkání s čerty
- 26.500 Kč - sekání hřiště
- 2.000 Kč - dětský turnaj ve stolním tenise
- 18.000 Kč - nákup historických
krojů
Celkem: 49.500 Kč
a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávních smluv.
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- účetní závěrku ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem a zisk ve výši
294,26 Kč navrhuje přesunout do
rezervního fondu
- podat žádost na Úřad práce o
příspěvek na vytvoření pracovní
příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání na dva zaměstnance
- objednání zametacího vozu od
TS Vlašim za účelem úklidu městyse
- prodejní ceny za odpadní dřevo
na vlákninu:
- 100 Kč/m3 s DPH za samovýrobu v lese, včetně úklidu po těžbě
- 200 Kč/m3 s DPH za již vytěžené dřevo na skládce v lese
- 500 Kč/m3 s DPH včetně dovozu pro místní občany
- na základě stížností sousedů a
obyvatel městyse na nedodržování pořádku na společných prostorách domu a okolí domu a veřejných prostranstvích, písemně
vyzvat nájemníka v domě čp. 45
k dodržování pořádku s tím, že v
případě nedodržování bude vypovězen nájem z bytu č. 2
- proplacení prací provedených
na posílení krovu v ZŠ a MŠ
Louňovice pod Blaníkem, které
doporučil statik a dále souhlasí s
proplacením prací na opravě tepelné izolace a střechy
- žádost o poskytnutí příspěvku
pro Spolek zdravotně postižených Podblanicka ve výši
1.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy
- žádost o poskytnutí příspěvku
pro Linku bezpečí, z. s. ve výši
1.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy
INFORMACE Z RADY
ZE DNE 30. 3. 2020
Č. J. RM - 6/2020
Rada městyse schvaluje:
- předložený dodatek smlouvy k
venkovní učebně, kdy celková
cena zůstává stejná, dojde pouze
u čtyř položek v rozpočtu ke změně použitého materiálu za vhodnější a pověřuje ředitelku podpisem dodatku
- opravu rozhledny dle předloženého rozsahu prací a cenové nabídky
- výsledek výběrového řízení na
herní prvky na dětské hřiště, které proběhlo v rámci projektu na
Rozšíření kapacity
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MŠ Louňovice pod Blaníkem
a pověřuje starostu podpisem
smlouvy s vítěznou firmou
- zastupitelstvu ke schválení zvýšení poplatku za psa z 60 Kč na
100 Kč a za každého dalšího
150 Kč
- Směrnici č. 1/2020 – Platové zařazení pracovníků na VPP
INFORMACE
ZE ZASTUPITELSTVA
ZE DNE 16. 4. 2020
Č. J. ZM - 3/2020
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- nákup garáže čp. 384 v k. ú.
Louňovice pod Blaníkem za stanovenou cenu 60 000 Kč a pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy. Městys uhradí vklad na
katastrálním úřadu
- vyvěšení záměru prodeje či
pronájmu části pozemku č. parc.
1022/6 v k. ú. Louňovice pod
Blaníkem o výměře 300 m2
- podání žádosti o dotaci na Min.
vnitra ČR na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Louňovicích pod
Blaníkem
- výsledek výběrového řízení a
souhlasí s uzavřením Smlouvy o
dílo s firmou Hřiště.cz., s. r. o. a
pověřilo starostu jejím podpisem
- výsledek výběrového řízení na
gastro vybavení do kuchyně ZŠ
a MŠ Louňovice pod Blaníkem,
dále schvaluje kupní smlouvu a
dodatek ke kupní smlouvě s firmou Gastro Blaník CZ, s. r. o.
a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
INFORMACE Z RADY
ZE DNE 20. 4. 2020
Č. J. RM - 7/2020
Rada městyse schvaluje:
- předloženou cen. nabídku firmy
Energomex na zpracování podkladů (energetický posudek a další) pro podání žádosti o dotaci na
vzduchotechniku do kuchyně ZŠ
- přivedení elektrické energie na
roh budovy tělocvičny jako přívod k hasičské základně
- přesunutí herních prvků, které budou demontovány ze hřiště
školky na pozemek ke koupališti
- že v současné době Svatováclavské slavnosti v září roku 2020
pořádat chce, respektive, že městys trvá na žádosti o dotaci ze
Středoč. kraje

- opravu výpusti koupaliště, zabudování nových laviček a patníků, úpravu okolí a po vyčištění
koupaliště navezení nového písku
do brouzdaliště
INFORMACE Z RADY
ZE DNE 6. 5. 2020
Č. J. RM - 8/2020
Rada městyse schvaluje:
- předloženou rámcovou dohodu
o prodeji zboží č. 11215 a protokol o předání karty zákazníka a
pověřuje starostu jejich podpisem
- cenovou nabídku fy Energomex
na zpracování Prováděcí dokumentace pro výběr zhotovitele na
vzduchotechniku do kuchyně ZŠ
- žádost o příspěvek na provoz
Charity Vlašim ve výši 15.000
Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
- umístění WC na parkovišti pod
Blaníkem
- dodatek smlouvy s TS Vlašim a
pověřuje starostu jeho podpisem
- Dohodu o realizaci managementových opatření s AOPK, kdy
předmětem dohody je vybudování oplocenek a výsadba stromů,
za které bude městysi poskytnut
finanční příspěvek ve výši 78.840
Kč, a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
- dle předložených nabídek nákup
elektrocentrály
- vybudování nádrže na užitkovou vodu v areálu ČOV s výkonným čerpadlem v předpokládané
hodnotě díla 150.000 Kč, kdy na
budování nádrže se bude podílet
městys podílem 20 %, Podblanicko a. s. podílem 40 % a Luděk
Matuška podílem 40 %
- prodloužení nájemní smlouvy
bytu č. 1 v domě č. p. 48 v ulici
J. Žižky za stávajících podmínek
a stávajícím nájemném 40 Kč za
1 m2
- prodloužení nájemní smlouvy
u bytu č. 2 v domě č. p. 45 v ul.
J. Žižky, s tím, že nájemné bude
prodlouženo dle smlouvy vytvořené právníkem JUDr. Černeckým o 6 měsíců a cena nájemného bude zvýšena na částku 40 Kč
za 1 m2.
Dále projednala a schválila, že
- v domě č. p. 45 v ul. J. Žižky
bude i u ostatních bytů v rámci
prodlužování náj. smluv navyšováno nájemné na částku 40 Kč za
1 m2		
...pokračování na str. 4
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Dokončení ze str. 3
- že provoz mateřské

školky bude
obnoven od 25. května 2020
Projednala a neschválila
- dle předložených nabídek nákup
mobilního zavlažovací systému o
objemu 2000 litrů pro vysokou
cenu
INFORMACE Z RADY
ZE DNE 20. 5. 2020
Č. J. RM - 9/2020
Rada městyse schvaluje
- předloženou Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci
a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě
budoucí nájemní a Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení a pověřuje starostu podpisem smluv
INFORMACE Z RADY
ZE DNE 27. 5. 2020
Č. J. RM - 10/2020
Rada městyse schvaluje:

- že v případě přendání držáku
elektrického vedení ze štítu domu
čp. 71 v ul. V Chalupech bude
přemístěna i lampa veřejného
osvětlení
- přemístění reklamního panelu
na restauraci U Blanických rytířů
od budovy čp. 95 na parkoviště
pod Blaníkem na náklady majitele
- vydláždění žulovými kostkami podél plotu domu čp. 166 v
Louňovicích pod Blaníkem, které
si provede na vlastní náklady majitel domu
- předloženou smlouvu o dílo
(stavební a technický dozor na
stavbě „Rozšíření kapacity MŠ
Louňovice pod Blaníkem) s Ing.
Káškem a pověřuje starostu podpisem smlouvy
- předloženou příkazní smlouvu
na poskytování služeb v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na akci „Rozšíření kapacity MŠ Louňovice pod Blaníkem
s Bc. Bešťákovou a pověřuje starostu podpisem smlouvy
- konání letního stanového

tábora u Mrkvové Lhoty a souhlasí s odvozem směsného odpadu a
odběrem pitné vody za celkový
poplatek ve výši 500 Kč
- přijetí dotace ze Stř. kraje na
Svatováclavské slavnosti 2020
a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
- nákup zahradního traktoru zn.
Seco za 93.140,50 Kč bez DPH
- opravu poškozené drenáže na
pozemku č. 1373/5 v k. ú Louňovice pod Blaníkem
- na základě žádosti ředitelky
ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem zřízení školního klubu pro
50 účastníků, ke kterému budou
využity prostory v kmenových
učebnách, a nedojde tedy k navýšení nákladů na provoz
- navýšení kapacity mateřské
školy v ZŠ a MŠ Louňovice pod
Blaníkem na 55 dětí
- objednávku svolávacího systému FIREPORT a výpověď dosavadního systému KANGO+
- Doplněk č. 3 k provoznímu řádu
vodovodu městyse Louňovice
pod Blaníkem

Z HISTORIE LOUŇOVIC POD BLANÍKEM
Z HISTORIE DĚTSKÉHO DIVADLA V LOUŇOVICÍCH POD BLANÍKEM III.
Dnešní ohlédnutí za historií louňovického dětského divadla trochu klame názvem. Mělo by v něm stát:
Z historie divadla PRO děti. Loutkové divadlo se zaměřením na dětského diváka totiž hráli louňovičtí
učitelé. Vybírali si hry, které často hrávaly i dětské soubory, navíc inscenační praxe dospělých i dětských
souborů se obvykle nijak nelišila.
Boom loutkového divadla nastal ve 20. letech 20. století, byl populární prodej doplňků ke kolekcím loutek
a tištěných dekorací, pořizovala se ale i celá divadla. V Louňovicích pod Blaníkem bylo zřízeno ve školním
roce 1927/1928 z finančních prostředků získaných za dětské představení Hastrman Jana Berana.
V Louňovicích hráli loutkové divadlo většinou učitelé pro děti, ale po nějaké době se na divadle podle
záznamu z kroniky většina učitelského sboru nechtěla podílet. Vyvrcholilo to po představení 25. dubna
1937, kdy se v novém prostředí sokolovny hrály hry Kašpárek, krejčí a švec, Kašpárkovy čertoviny a Kuba
Všeckosněd Bohumila Schweigstilla a hra neznámého autora Jak Kašpárek napálil čerty. Už tady se účastnily, „ač dost nerady, uč. Heppnerová a Jankovská. Práci v loutkovém divadle považovali učitelé za přítěž,
takže posléze s říd. uč. hrál pan poštmistr Dražďák, Němeček a Procházka. Uč. Poslušný se v neděli, kdy
se hrálo, ani neukázal. Loutkové divadlo pořízeno obětavostí dřívějších učitelů. Nynější učitelé majíce jiné
zájmy, chodili kol netečně.“
Vycházelo několik knižnic loutkových her, z nichž mohly soubory čerpat: Storchovo loutkové divadlo pro malé loutkoherce a Hry dobrých autorů pro divadla
loutková a dětská (A. Storch a syn, Praha), Loutkové hry Malého čtenáře (J. R.
Vilímek, Praha) Loutkové hry Uměleckých snah (B. Kočí, Praha) nebo Kašpárkova knihovnička (F. J. Balatka, Holešov).
Většinu loutkových her opanovala postava Kašpárka, jež hrám dodávala humorné
ladění. Kašpárek prošel velkou proměnou – postupně se z postavy rozporuplného
charakteru stal milý chlapec, trochu šprýmař a uličník, kladná postava s moralizátorským posláním. O popularizaci takového typu Kašpárka se zasloužili zejména
Bohumil Schweigstill, Josef Žemla a František Čech.
...pokračování na str. 5
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Dokončení ze str. 4

Na podobu starého Kašpárka odkazuje Bohumil Schweigstill, když v poznámkách k loutkové pohádce Na
stříbrné pavučině radí, že by měl Kašpárek mluvit vyšším hlasem jako kluk, protože „hluboký hlas starých
Kašpárků je zde nevhodný, jako ve všech našich hrách.“
Kašpárek se většinou pohyboval ve venkovském prostředí, setkával se a bojoval se zápornými bytostmi,
s nespravedlivou či pyšnou vrchností. Na cestách za dobrodružstvím nebyl sám – často putoval s Honzou
nebo Škrholou. Kašpárkovo jméno se často objevovalo v titulu hry: louňovičtí učitelé např. ve školním
roce 1928/1929 zahráli pro děti Poklad z Kašpárkova hradu Jiřího Klase (šk. r. 1928/1929), Kašpárka
na posvícení Josefa Žemly, ve školním roce 1929/1930 Kašpárka a hastrmana od Jaroslava Rudloffa a
Schweigstillovy hry Kašpárek v Kocourkově, Kašpárkovo pometlo-zametlo. Z dalších kašpárkovských
Schweigstillových her učitelé vystoupili s hrami Kašpárek loupežníkem (1930/1931), Kašpárek, krejčí a
švec, Kašpárkovy čertoviny (1936/1937). V tomtéž roce byla na programu i loutková hra Jak kašpárek napálil čerty, pravděpodobně z pera Valeura (Jana Dvořáka).
Z předchozího výčtu je patrné, že loutkové hry Bohumila Schweigstilla (1875-1964), podle Arne Nováka
„jemného strůjce báchorkových divů a Kašpárkových čtveráctví“, se staly základem repertoáru louňovických učitelů. Ale už v roce 1933 v časopise Naše loutky byl kritizován jako „vynálezce receptu, jak pro čtyři loutky a tři dekorace možno napsati se dvěma vtipy na jeden námět desítky původních veseloher“, což je
velice přesné vyjádření. Autor vyprodukoval více než sto her s dokola se opakujícími náměty a zápletkami.
Z dalších Schweigstillových her učitelé hráli hry: Vánoční pohádka (1929/1930), Královna Zlobaba, Panoš
Jiří, Princezna Světluška a Ošizená smrt (1931/1932), Honza u krále a Proti draku (obě 28. října 1932) a hru
Kuba Všeckosněd (1936/1937).
Tyto i jiné než Schweigstillovy hry jsou z většiny nápodobou velkého realisticky iluzivního divadla, jejich
dalším výrazným znakem je přehnaná sentimentálnost – autoři, jako by měli pocit, že čím více se bude hrát
na city, čím více bude mít divák rozdrásané srdce nebo vyplakané oči, tím dramatičtější hra je. To se ukazuje na úryvku Schweigstillovy hry Proti draku
„Máma: Úzkostí o tebe budu mříti.
Jurka: Už jsem řekl, že odejdu daleko tam v cizí volné kraje; tam kde vládne svoboda, z níž rodí se odvaha
a síla.
Máma: A víc mámy, ani domova už neuzříš.
Jurka: Uvidím vás zase i svůj domov, ale jiný, svobodný a volný.
Máma: Dej Bůh, hochu, abys pravdu mluvil, aby zhynul dravec, který drápy svoje zaťal v naše maso, který
naší krví sílil.
Jurka: Víru mám i odhodlání, že ho skolím. /…/ Půjdu tam v tu stranu, kam se slunce večer kloní.
Máma: /…/ Pokud slunce při západu zlatem bude hořet, to mi bude znamením, že do žití tvého, do tvé cesty
nese světlo.
Jurka: A mne vzpomínka zas na vás bude sílit v každý čas. – Ale kdyby tam snad krev má tryskla v nějakém
snad boji s lítou saní, jež do světa vyšla za kořistí svou, ať večerní rudé červánky vám poslední můj pozdrav
nesou do dálky.“
Několikrát se na Podblanicku objevily i loutkové hry učitelky Ludmily Tesařové (1857-1936), která se
věnovala i literatuře pro děti a loutkové divadlo chápala jako vhodný doplňkový prostředek v programu
mateřských škol. Její dílo nevybočuje z řady děl sentimentálních a poučných, ale víceméně odpovídá mentalitě malých dětí. Navíc rozsah jejích her je oproti většině loutkových textů té doby krátký a text věcnější.
Ludmila Tesařová pro loutkové divadlo napsala Princeznu Pampelišku, ve které sledujeme Petra a jeho
cestu do světa. Hrdina pomůže Všudybylovi (vytáhne ho z jámy), za což od něho dostane službu. Jednoho
dne zachrání labuť před liškou. Od Všudybyla se dozví, že ona labuť patří princezně Pampelišce, a tak se
rozhodne Pampelišku vyhledat a labuť jí vrátit. To se mu podaří, za odměnu získá od Pampelišky skříňku s
pampeliškami, které se při vyslovení několika slov promění v dukáty, a vrátí se domů. Za důležité autorka
považuje dobře vypadající kulisy, proto ani v tomto případě nechybí podrobný návod na jejich výrobu.
Princezna Pampeliška Ludmily Tesařové se v Louňovicích pod Blaníkem hrála roku 1925 a 1927 a ve
školním roce 1929/1930.
Místní učitelé kromě výše zmíněných her dětským divákům představili i hry: Jak švec ošidil čerta, Čert a
Káča a Ivanovo štěstí Josefa Žemly, Čaroděj Halibuk Aloise Rady, Princeznu Kýchavku Julie Brožové-Malé, dále V kosteleckém hradu, U soudu a Čertův hrad Františka Čecha, Šípkovou Růženku a Tvrdohlavou
ženu z pera neznámých autorů, Zlaté srdce Aloise Vojtěcha Šmilovského, to vše ve školním roce 1928/1929.
Rok 1930/1931 přinesl Oldřicha a Boženu neznámého autora a Vílu Dobrunku Eugena Stoklase. I v těchto
hrách platí, že je důraz kladen na slovo, a tak loutky, pravděpodobně marionety, nemají téměř žádný prostor
pro akci. Je to zmenšenina velkého přísně realistického divadla živých herců.
A zazvonil zvonec a do příště je povídání konec. Tentokrát se přesuneme za divadlem hraným dětmi do
období 2. světové války a doby poválečné…						
Kateřina Dudová
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Z HISTORIE - ZÁMEK V LOUŇOVICÍCH POD BLANÍKEM

Zdravím všechny čtenáře našeho louňovického zpravodaje a vítám Vás u pokračování v exkurzu do dějin
zámku a kláštera v Louňovicích.
Tentokrát naše vyprávění bude popisovat méně příjemné události, ale i tak Vám přeji pěkné počtení...
Podle zmínky v kronice Václava Vavřince z Březové byl dne 23. srpna 1420 klášter vyvrácen husity. K
tomuto roku jej uvádí „mezi kláštery Tábory zbořenými. Tento rok rovněž potvrzuje zápis v Popravčí knize
pánů z Rožmberka. Nicméně je pozoruhodné, že v Libri confirmationum je ještě v roce 1436 jmenován
louňovický probošt Jan, který v této době uplatňoval právo podací v souvislosti s obsazením kostela v Nedvědicích. Tuto skutečnost ovšem nelze považovat za důkaz o obnově kláštera a jeho faktické existenci,
mnohem pravděpodobněji se jednalo jen o stejnou osobu kněze Jana, který přečkal husitskou bouři kdesi
mimo Louňovice a i po skončení husitských válek se pokoušel vystupovat jako legitimní držitel patronátního práva. Konfirmační knihy nebyly ale (stejně jako arcibiskupství samé a různé druhy jeho úředních knih)
obnoveny, a tak máme o osudech probošta Jana pouze tuto jedinou zprávu. K poměrům v Louňovicích
samých v období po husitských válkách písemné prameny k naší lítosti také (až na několik málo výjimek)
další informace neposkytují.
Louňovice v majetku Tábora
Je zřejmé, že Louňovice městu Tábor skutečně patřily, avšak dalo by se polemizovat, odkdy tomu tak bylo.
Zdali mu skutečně připadly v roce 1420, nebo až později. Dne 16. října 1436 došlo mezi císařem Zikmundem a táborskými, zastoupenými panem Oldřichem z Rožmberka a Přibíkem z Klenové, k úmluvě o louňovickém zboží, ve které se uvádí: „Item umluweno jest, že Cies. Mt z swé milosti přidal jest jim Lúňowské
zbožie, s dwory, rybníky, s lesy i se wším příslušenstwím, což k tomu proboštwí Lúňowskému příslušie, aby
tiem lépe JMti mohli slůžiti; a na tom zboží má jim zapsati puoltřetího tisíce kop grošuow.“ Tuto úmluvu
následně císař potvrdil majestátem, vydaným dne 30. ledna 1437, kde „zapisuje městu Táborskému, jménem zástawy, zboží kláštera Lúněwského a les Dobronický, we 2400 kopách gr. Pražských, pojímaje w to i
některé wsi služebníkům Táborských zapsané,.... pod pečetí císařskau a měst Pražských na swědectví. Ref.
Přibík de Klenow.“
Roku 1454 potvrdil táborským louňovické zboží král Ladislav Pohrobek, 1470 Jiří z Poděbrad, 1499 Vladislav II. a 1530 císař Ferdinand I. Po rozsáhlém požáru Pražského hradu a Malé Strany dne 2. června
1541, při kterém byly zničeny i Desky zemské, spěchali táborští s obnovením vkladu. Město v té době
zastupoval jakýsi Matěj Křižan. Ten na „list mocný“ vydaný purkmistrem a radou města Tábor, spolu s
třemi dalšími měšťany, vložil do jmenovaného kvaternu postupně veškeré statky, které městu tehdy patřily,
tudíž i Louňovice s pustým klášterem a městečko Domašín. Nicméně z obnovených vkladů se netěšili příliš
dlouho, neboť vypukla takzvaná šmalkaldská válka, ve které se Tábor připojil na stranu odbojných stavů a
měst, jež odmítla podporovat Ferdinanda I. Habsburského v boji s představitelem šmalkaldského spolku,
saským kurfiřtem Janem Fridrichem. Po vítězné bitvě a zajetí kurfiřta u Mühlbergu v dubnu roku 1547 byl
však neúspěch odboje zpečetěn a odpůrci habsburské politiky se následně setkali s patřičnou odezvou císaře. Několik rytířů a měšťanů bylo popraveno, následovaly konfiskace statků a omezení práv a pravomocí
odbojných měst. Zboží někdejšího kláštera bylo Táboru v roce 1547 zkonfiskováno císařem Ferdinandem
I. a ještě téhož roku prodáno Janovi z Pernštejna. Ten jej však téměř obratem ruky, příštího roku, postoupil
Kryštofovi Skuhrovskému ze Skuhrova, který za Louňovice a Domašín zaplatil 2 750 kop pražských grošů.
V dalších dílech louňovického zpravodaje se budeme dozvídat o dalších majitelích zámku a jak se svým
majetkem nakládali. První jsou Skuhrovští ze Skuhrova.

Pokud Vám není lhostejný stav našeho zámku, můžete i vy přispět na opravy na transparentní účet: 2601706585/2010.
Děkujeme.
za TJ SOKOL sestra Lucie Chatrná Špácalová
www.lounovicepodblanikem.cz
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ZprávičkyŠkolní
ze ZŠ Alyžovačka
MŠ LOUŇOVICE
POD BLANÍKEM
na Šumavě
		ZPÁTKY VE ŠKOLCE
Před nucenými korona prázdninami jsme ve školce přivítali ekocentrum s výukovým programem Motýl.
Děti se dozvěděly o životě na louce a pomocí speciálních brýlí si vyzkoušely, jak motýl vidí.
Úplně poslední akcí byla návštěva místní knihovny v rámci týdne knih a pohádek. Paní Vyskočilová děti
seznámila s provozem knihovny, dětem půjčila zajímavé knihy a encyklopedie a na závěr přečetla několik
českých pohádek. Tímto paní Vyskočilové děkujeme.
Od 17. března byla školka uzavřena. Všechny děti měly možnost nám zasílat obrázky a fotografie, co
všechno doma zažily. Některé se zapojily do celorepublikové výzvy „Namaluj obrázek pro babičky a dědy
do domova seniorů“. Ze zaslaných obrázků jsme si ve školce udělali výstavku. Předškoláci dostávali na
doma pracovní listy. 25. května se školka opět otevřela. Na jídlo chodí děti do multifunkční učebny, protože kuchyně i jídelna jsou v rekonstrukci. 1.června jsme oslavili Den dětí soutěžemi na školním hřišti. Za
splněné úkoly dostaly zmrzlinu. S dětmi teď chodíme častěji ven a hojně využíváme mezigenerační hřiště
u školy. Dále jsme začali vyrábět prodejní předměty na charitativní bazárek městyse.
V pondělí 22. června nás čeká poslední akce - Rozloučení s předškoláky. Na jejich tablo se můžete podívat
v louňovické Jednotě.

OTEVŘEME DALŠÍ ODDĚLENÍ MŠ
Zápisy do základní i mateřské školy se díky opatření nařízení vlády konaly bez přítomnosti dětí i rodičů.
Do školních lavic poprvé usedne sedm dětí. Mateřská škola se potýkala s velkým převisem žádostí. Současná kapacita MŠ umožnila přijetí pouze sedmi dětí. Proto jsme se se zřizovatelem dohodli, že otevřeme
ještě jedno oddělení, abychom vyšli vstříc co největšímu počtu rodičů. V současné době zajišťujeme podklady nutné k doložení na Krajský úřad Středočeského kraje, který rozhodne o navýšení kapacity MŠ na
55 dětí. Věříme, že kladné vyjádření obdržíme do začátku nového školního roku. Od nového školního roku
by měl být na základní škole zřízen školní klub pro starší žáky. Dvě třetiny všech žáků zdejší školy jsou
dojíždějící, je tedy důležité zajistit odpolední organizaci volnočasových aktivit, aby děti měly zázemí do
odjezdu linkových autobusů nebo příjezdu rodičů.
STAVBA JE V PLNÉM PROUDU
I přes obtíže s dodávkami materiálu a zařízení v době koronaviru se daří dodržovat termíny na všech prováděných stavbách. Kolaudace proběhne v plánovaném termínu do konce srpna 2020. V mateřské škole
probíhají dokončovací práce. Zbývá ještě montáž protihlukových panelů, světlovodů, osvětlení, vzduchotechniky a podlahových krytin. Vybavení nábytkem a zařízením proběhne v letních měsících.
Ve školní kuchyni jsou hotové veškeré elektroinstalace, odpady a vodoinstalace. Každým dnem proběhne
lití betonu, následovat budou obkladačské práce a samotné usazení gastro nábytku a zařízení. Poslední fází
budou práce na vzduchotechnice, v jídelně proběhne výměna lina, stolů a židlí. Když už jsou prostory pod
jedním prachem, obec využila tohoto období k dalším opravám. Z umývárny před školní jídelnou vzniklo
zázemí pro úklidový personál, skladovací prostory na úklidové a hygienické zboží, pračku a sušičku prádla. Podařilo se také odstranit nebezpečné skleněné výplně u vstupu do jídelny, nově je vstup přizděný a
opatřený dveřmi. 									
...dokončení na str. 8
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Dokončení ze str. 7

Umývárna s novou vodoinstalací a sanitární keramikou vznikla v samotném zádveří u vstupu do jídelny.
Velké poděkování patří panu místostarostovi a pracovníkům obce, kteří svým nasazením urychlili stavební
práce i finanční prostředky spojené s vícepracemi. Děkujeme.
Poslední stavbou, která u nás současně probíhá, je venkovní učebna. Stavební práce včetně chodníků jsou
zcela dokončeny, nyní budou následovat tesařské práce na stavbě střechy a opláštění dřevěnými horizontálními lamelami. Střechu následně pokryje zeleň. Venkovní učebna díky svému vybavení může sloužit nejen
pro výuku, ale také jako zázemí sportovních a kulturních akcí.
Poslední dotací, při jejichž podání byla škola také úspěšná v rámci podpory sportovních a volnočasových
aktivit ze Středočeského kraje, je Vybavení ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem. Díky tomuto programu škola pořídí sportovní vybavení a prvky pro hodiny tělesné výchovy i volnočasové aktivity. Jedná se o doskočiště pro skok vysoký s příslušenstvím, trampolínu pro rozvoj koordinace a obratnosti a drobné vybavení jako
míče, rozlišovací nátělníky a florbalové brankářské masky. Dlouhodobě v areálu chybí zázemí pro skok
daleký. Díky této dotaci škola pořídí pryžové obrubníky s odrazovým břevnem pro zhotovení bezpečného
doskočiště. Celý projekt bude realizován a dokončen do listopadu 2020.
JAK PROBÍHALA ONLINE VÝUKA
Během uzavírky škol naši učitelé připravovali distanční výuku v mnoha podobách.
Úkoly zadávali jednotně přes internetové
Třídní stránky, stěžejní byly pro výuku pracovní listy, které děti odevzdávaly za pomoci rodičů online, nebo do boxu před budovou školy. Děti z nižších ročníků se mohly
zprvu přihlásit k individuálním online hodinám např. přes WhatsApp, druháci zhlédli
výukové video, a jak se děti i učitelé sžili
s online světem, tím více přibývalo výuky
formou videokonferencí.
Pro starší školáky byl v distanční výuce
klíčový počítačový program Zoom, který
umožňuje skupinovou hodinu přes videotelefonát, učitelé v něm mohou dětem nasdílet
obrazovku s výukovými materiály nebo zápisky na tabuli. Nově jsme pro školu získali
licenci na Google Classroom, kde komunikace učitele s žáky probíhá ještě snadněji.
Pokud by se měla uzavírka škol ještě někdy
opakovat, budeme mít v rukou další skvělý
nástroj.
Všem děkujeme za zvládnutí nelehké situace a přejeme krásné slunečné letní dny.
Kolektiv ZŠ Louňovice pod Blaníkem
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UDÁLO SE...
Co nového v Býkovicích...
PO KARANTÉNNÍM ÚTLUMU BÝKOVICE POKRAČUJÍ VE ZKRÁŠLOVÁNÍ VESNIČKY

foto: Michal Šulc

Ač jsou Býkovice vískou vskutku pohádkově kouzelnou, žádné kouzlo, které by je vyjmulo z mimořádných opatření, se nedostavilo. Spolčování, to ryze pro zábavu i to pracovní, se nekonalo, a tak se alespoň
v hlavách akčních hasičů mohly snovat plány, co se bude dít, až se zase spolkový život spustí.
A jakmile se brána rozvolněných pravidel otevřela, tvrdá práce hasičů a hasiček započala. Nálety k pracovnímu náčiní se uskutečnily 23. a 30. května. Co se zkrášlovalo tentokrát? Pánové se vrhli do opravy
tanečního parketu, při níž potvrdili, že si s betonem a pracovním náčiním rozumí jako Svěcený s houslemi.
Dámy se nenechaly zahanbit. Nejprve zábradlí u Louže obrousily a pak jej i natřely.
Víska tedy zase prokoukla a nový parket už se těší na taneční řádění v sobotu 27. června.
Retro disco číslo 4 jede!
Za SDH Býkovice pod Blaníkem Kateřina Dudová

Divadelní den dětí s překvapením
„Jenom toho, kdo mi přinese botky, co se nikdy neprotancujou, si vezmu! I kdyby to byl ten nejposlednější
pasák koz.“ V nárocích na toho pravého ženicha má
komteska Julinka coby vášnivá tanečnice jasno. Její
cesta za vysněným mužem se ale pořádně zkomplikuje, když se o ni začne zajímat sám vládce pekel, kde
takové kouzelné střevíčky mají. Bydlet ve špinavém
pekle s ne právě nejmladším Luciperem se Julince vůbec nezamlouvá. Naštěstí se objeví statečný a pohledný
zachránce – švec Ondra, který nejen, že Julince ušije
bytelné střevíčky, ale dokonce ji z pekelných spárů
vysvobodí a získá ji za ženu. Humorná pohádková komedie „O ševci Ondrovi a komtesce Julince“ v podání
ochotnického spolku Blaník z Načeradce potěšila první
červnový páteční večer malé i velké diváky z Louňovic
i širokého okolí. Pódium bylo postaveno na zámecké
zahradě a lavice v hledišti ani nestačily pojmout všechny zájemce o pohádkové představení. Přálo nám i počasí – z tmavých mračen začalo pršet těsně po děkovačce.
Druhá část programu v podobě milého vystoupení kouzelníka p. Žížaly se tudíž odehrála na nádvoří zámku,
kde byl bleskurychle postaven improvizovaný kouzelnický stánek.
Děkujeme kulturní komisi městyse za organizaci akce,
ze které se stala hezká tradice.
Hana Kociánová
9
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Louňovice pro dobrou věc
Již tradiční bazárek se uskutečnil v neděli 14. června. Zahájení se trochu protáhlo kvůli dešti, ale pak se
počasí umoudřilo a bazárek mohl začít. Nechyběla soutěž... tentokrát o nejlepší pomazánku. Na prvním
místě se umístily rovnou tři pomazánky, které byly vybrany v tajném hlasování: rybí - od paní Neradové,
řepová - od paní Filipové a drožďová - od paní Burdové. Nejen, že jsme zase prožili příjemné odpoledne
v doprovodu skvělé kapely Náhodná setkání, ale podařilo se také vybrat krásných 11 660 Kč. Celá částka
tentokrát poputuje do Leštiny, kde se nachází domov pro staré, týrané a nechtěné koně.
Lidé si mohli na bazárku za dobrovolný příspěvek vybrat mezi bazarovým zbožím, ale také nakoupit sýry,
keramiku, textil, květiny a nebo sladkou ovocnou dobrotu z čokoládové fontány.
Jsme moc rádi, že jste se zúčastnili, pomohli s přípravou i úklidem (protože bez toho by se nekonala žádná
akce), a to ve prospěch dobré věci. Už se těšíme na další podzimní bazárek, o kterém dáme včas vědět :).
Připravte se na další soutěž o nejlepší pochutinu a příjemné nedělní odpoledne.
Ještě jednou děkujeme a přejeme krásné léto!
Za organizátory Lucie Špácalová

foto: Jan Krmela, Jaroslava Hernandez (Flígrová)
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Akce roušky
I v Louňovicích bylo třeba pomoci spoluobčanům, a tak se den před vyhlášením povinného nošení roušek
dala dohromady skupina ženských, které chtěly pomoci.
Původní vize byla našít a připravit roušky k okamžitému použití pro lidi, kteří nemají možnost je vyrobit
a jinak si je zajistit. Místo k vyzvednutí bylo původně v místním obchodě, posléze se přesunulo na úřad
městyse. Zájem byl opravdu veliký, asi jako naše radost z pomoci druhým. A tak se šilo a šilo … a netrvalo
to zase tak krátce, jak se zdálo.
Celé to začalo v pondělí 16. 3. vytvořením skupiny na bezplatné mobilní aplikaci WhatsApp, kde
se lépe domluví víc lidí. Kdo chtěl pomoci, dozvěděl se tu, co se vlastně bude dít. Prvních pár žen
se okamžitě pustilo do hledání mustru na šití různých typů roušek a už druhý den se v obchodě objevilo prvních 80 kusů. Byly hned pryč vzhledem k tomu, že byla právě vyhlášena povinnost nosit
roušku na veřejnosti. Každým dnem se počet našitých roušek zvedal. Rozdělily jsme si práci, takže někdo stříhal, někdo šil, někdo navlékal tkalouny, někdo roušky dezinfikoval a balil. Občas to bylo
náročné. Manželé a děti bez večeří, byty a domy jako po výbuchu granátu..:-). Ale vydrželo se to!
Každý den lehce přes měsíc byly připraveny nové roušky. Posledních 10 dní se připravovaly i čapky do
nemocnic. Dne 7. 4. jsme odvezly poslední kusy.
Z pár nadšenců se vytvořila nakonec pěkná banda. Kdo se zapojil?
Jana Burdová, Lucie Chatrná Špácalová, Lucie Kahounová, Ivana Kolandová, Iva Kahounová, Eva Filipová, Lenka Marešová, Monika Nytrová, Jana Zavadilová, Jana Kahounová, Tereza Kirchner Berlová, Mirka Šulcová, Ivana Kožíšková, Alena Adamovská, Šárka Plaštiaková, Jana Burdová, Simona Borkovcová,
Hana Kociánová, Jana Říhová, Tereza Milotová Špácalová a další malí pomocníci.
Zajímá vás, kolik a kam bylo odevzdáno?
Jednota/úřad – přes 700 ks
Domov seniorů Jankov – 250 ks
Pošta – 55 ks
Úřad lodních cest Praha – 100 ks
Vojáci/hranice – 360 ks
Nemocnice Benešov
oddělení ORL – 120 ks + 73 čapek
oddělení chirurgie – 60 ks
oddělení ortopedie – 60 ks
oddělení novorozenecké – 60 ks
Domov s pečovatelskou službou Vlašim - 60 ks
Blatenská ryba/ potravinářství – 120 ks
Brandýs/ sanitáři – 60 ks + 100 čapek
Dr. Kyliánková Vlašim – 50 ks
OSSZ Benešov – 110 ks
Zemědělská laboratoř Chotýšany – 67 ks
Domov seniorů Benešov – 80 ks
To je celkem úctyhodných 2312 roušek a 173 čapek!
Roušky i čapky byly zdarma. Lidé si je vyzvedávali v obchodě nebo na úřadě. Také jsme je posílali poštou,
vozili na určená místa nebo si pro ně někdo přijel a předal je.
Děkujeme všem, kteří poskytli nebo nakoupili materiál jako látky, tkalouny, špagety/ příze, nitě do šicích
strojů, pytlíky na balení. Děkujeme také za dobrovolné finanční příspěvky.
Kdyby bylo třeba, zase se do toho pustíme. Snad ale nebude.
Všem pevné zdraví přeje za všechny Tereza Milotová Špácalová
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SKAUT v Louňovicích
		
S hlavou plnou nápadů a plánů jsme nedočkavě vyhlíželi jaro – místo společně stráveného
času jsme ale museli zůstat všichni doma. Byli jsme zrovna v plné přípravě na závody světlušek a vlčat, těšili jsme se na dubnovou střediskovou výpravu k prameni Vltavy a sháněli vybavení na náš první oddílový
letní tábor, když přišel zákaz činnosti s nejasnými vyhlídkami, jak to vlastně bude dál. Uvidíme se ještě do
konce školního roku? A pojedeme vůbec na tábor?
Nejlepším lékem na karanténní depresi se ukázalo dělat v rámci omezených možností aspoň něco. V obecních lesích na Bělčí hoře a nad Smršťovem jsme (po jednotlivých rodinách) vysadili cca 1700 stromečků.
Doufáme, že se díky nastalému deštivému počasí pěkně ujmou. A tábor? Připravovali jsme vybavení s tím,
že se do léta situace určitě zlepší a pojedeme – a kdyby ne, aspoň bude hotovo na příští rok. Jelikož nejedeme do postaveného stálého tábora, ale na zelenou louku, je potřeba sehnat a vyrobit spoustu věcí – od kuchyně, stanů, sprchy přes hrnce a vidličky na obracení řízků až po nejrůznější razítka a povolení od majitele
louky, obcí, lesní správy atd. Vstupní investice je dost vysoká, a proto jsme byli rádi za finanční příspěvek
20 000 Kč od obce (nákup dvou stanů pro děti) a 5 000 Kč od místního spolku WiFi, za který jsme nakoupili
materiál na kamna vlastní konstrukce, na kterých budeme vařit. Děkujeme!
Koncem května jsme dostali zelenou k pokračování společné činnosti. S dětmi jsme vyrazili na dva cyklovýlety po okolí a i další program jsme uzpůsobili tak, aby byl pokud možno „bezkontaktní“. Zelenou
dostaly nakonec i tábory, takže hurá, do Novohradských hor nakonec pojedeme!
Za louňovický 3. oddíl Hana Kociánová

foto: Luboš Račanský
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STOLNÍ TENIS
KONEČNÉ POŘADÍ - SEZONA 2019/2020
TÝM LOUŇOVICE A
Hazmuka Pavel, Štěpánek Milan, Škopková Věra, Jíša Petr
OKRESNÍ PŘEBOR 1

TÝM LOUŇOVICE B
Tichá Vendula, Bébr Milan, Kakos Miroslav, Remiš Tomáš, Tichý František,
Kahoun Petr, Bejbl Jan
OKRESNÍ PŘEBOR 2
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TÝM LOUŇOVICE C
Kahoun Josef nejml., Robertson Samuel, Kahoun Josef ml., Matoušek Jan,
Kahoun Josef, Tichá Lenka, Suk František, Suk Jiří
OKRESNÍ PŘEBOR 5

INZERCE
PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)

13 HODIN - LOUŇOVICE POD BLANÍKEM /NA NÁMĚSTÍ/
PRODEJ 11. 9. 2020					
Kuřice černé, červené, kropenaté				
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/				
Kuřice sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/		
Chovní kohoutci						

STÁŘÍ:		
12 - 18týd.		
12 - 18týd.		
12 - 18týd.		
12 - 18týd.		

CENA:
140 - 200,140 - 200,140 - 200,140 - 200,-

INFO A OBJEDNÁVKY:
Gallus Extra, s. r. o.,
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158; VOLEJTE PO-PÁ 7-15 HODIN!
E-mail: info@prodej-drubeze.cz, www.prodej-drubeze.cz

Svatováclavské slavnosti
Kdo se chce zúčastnit
průvodu nebo se jakkoliv podílet na
Svatováclavských slavnostech,
jste vítáni.
Kontakt: 732 860 942
Simona Borkovcová

www.lounovicepodblanikem.cz
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KALENDÁŘ AKCÍ

3. 7. 2020 - Prší turnaj č. 2 v Zámecké
- od 18 hodin, v Zámecké hospodě
- za hezkého počasí na nádvoří zámku
11. 7. 2020 - Neckyáda
- od 12 hodin, u přírodního koupaliště za školou
- zahájení soutěží ve 12.30 hodin
- pořádají neckaři
18. 7. 2020 - Pouťová zábava
- od 20 hodin, na býkovickém letním parketu s krytým
sezením
- zahraje Tomáš Maďar BAND
- pořádá SDH Býkovice pod Blaníkem
8. 8. 2020 - Rodinný reggae festival 2020
- rodinný reggae festival na zámecké zahradě
- po celou sobotu
- Dj´s, reggae/dub kapely
- kavárna, čajovna, vegejídlo, dětský koutek
- pořádá Right News
8. 8. 2020 - Roztančený reggae bazárek
- začátek ve 13 hodin na nádvoří zámku
- nabídka věcí z druhé ruky i regionálních produktů,
doprovodný program formou módní přehlídky
- pořádají Lůca a Lůla za podpory louňovických
spolků a přátel

15

15. 8. 2020 - Sousedské setkání
- od 16 hodin, na zámecké zahradě
- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem
16. 8. 2020 - Dětský den
- od 13 hodin na zámecké zahradě
- pořádá SDH Louňovice pod Blaníkem ve spolupráci se spolky a městysem Louňovice p. Blaníkem
5. 9. 2020 - Louňovický KoloBěh
- soutěž pro dvojice (běžec + cyklista) pro děti i
dospělé
- prezentace od 9.30 hodin na Lhotě, začátek v 10
hodin
- pořádá 3. smíšený skautský oddíl Louňovice ve
spolupráci s dobrovolníky
20. 9. 2020 - Výprava za sv. Václavem
- environmentální turistická akce v dobovém oblečení, se spoustou úkolů
- jsou zvány všechny děti, rodiče a přátelé školy
- pořádá ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem
26. 9. 2020 - Svatováclavské slavnosti
- od 11 hodin bohoslužba v blízkosti parkoviště
pod Blaníkem, průvod
- souběžně od 11 hodin dechovka a dále program
na zámecké zahradě a okolí
- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem

www.lounovicepodblanikem.cz

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V Louňovicích pod Blaníkem se v minulých měsících narodili tito noví občánci

Luboš Kahoun
Anna Bébrová

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

V minulých měsících
oslavili své životní
jubileum
tito spoluobčané

Josefa Melicharová 		

90 let

Anton Remiš 			

70 let

Marie Stupková 			

90 let

Marie Vyskočilová 		

75 let

Dagmar Němečková 		

85 let

Marie Neradová 			

70 let

Městys Louňovice pod Blaníkem všem srdečně gratuluje a do dalších let
jim přeje hodně štěstí a zdraví.

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE BUDE 6. září 2020.

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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