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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, 
Je před námi podzim, a tak mi dovolte, abych zrekapituloval práce a akce, které se v průběhu léta 
v městysi udělaly a udály. 

Jelikož v letošním roce slavíme výročí 870 let od založení obce, 340 let od narození našeho slavné-
ho rodáka J. D. Zelenky a 55 let od založení fotbalového oddílu, pořádal městys spolu se spolky v 
sobotu 17. srpna pro všechny občany Sraz rodáků. Odpolední program se konal v areálu základní a 
mateřské školy, kde si návštěvníci mohli prohlédnout školku a zrekonstruovanou školu. Pro všech-
ny bylo připraveno občerstvení a bohatý program. 

Další akcí, kterou náš městys pořádá tradičně, byl již 25. ročník Svatováclavských slavností. Le-
tošní slavnosti byly pojaty trochu jinak, poprvé bez povinného vstupného, byli osloveni regionální 
prodejci. Průvod byl sestavený z dobrovolníků díky práci Zuzky Koubkové, která jej organizovala, 
řídila a zajistila kostýmy, čímž bych jí chtěl touto cestou poděkovat. 

Na základě odezvy zúčastněných považuji obě akce za velice vydařené a děkuji všem, kteří při-
ložili ruku k dílu a pomohli s organizací. Velký dík patří především předsedkyni kulturní komise 
Simoně Borkovcové, která s detailní přípravou obou akcí strávila hodně času. Těmito kulturními 
akcemi však letos zdaleka nekončíme. Je připravován koncert k 340. výročí narození Jana Dismase 
Zelenky, který bude v den jeho narození 16. 10. od 19 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Po 
skončení koncertu bude v zámku otevřena výstava fotografií a obrazů. Další akce, které budou pro 
občany pořádány, jsou uvedeny v tomto vydání zpravodaje. 

Dále mi dovolte, abych krátce zmínil dva největší projekty, které připravujeme. V první řadě je to 
projekt revitalizace pivovarského rybníka. Ve věci proběhlo opakovaně jednání na místě samém s 
projektantem a vlastníky pozemků, které se nacházejí pod rybníkem. Bylo dohodnuto, že na místě 
zůstane stávající výpust, která historicky vede přes soukromé pozemky, a odtok z rybníka bude 
zčásti usazen do trubek s revizními šachtami. Připravované vedení bylo rovněž geodeticky zaměře-
no. Dle tvrzení pana projektanta bude projekt připraven do konce roku a v případě přiznání dotace 
bude realizován v příštím roce. 

Dále bych chtěl informovat o projektu stavebních pozemků za Lhotou. Aby nedocházelo k dalšímu 
kumulování vody z komunikací, která by nám následně tekla do obce, je nutné ještě provést hyd-
rologický průzkum včetně zkoušky propustnosti zeminy pro případné budování vsakovacích, re-
tenčních nádrží na odvedení vody z komunikací. Dále je třeba v této lokalitě propojit (zokruhovat) 
vodovodní řád městyse a zapracovat vše do připravovaného projektu. 
Příjemné prožití podzimních dní Vám přeje      

Václav Fejtek

SLOVO MÍSTOSTAROSTY 
Městys objednal pro všechny občany kontejner na bioodpad, který byl umístěn na zahradě městyse. 
Jelikož byl o kontejner zájem, bude objednán nový a tento bude umístěn v prostoru pod zdravotním 
střediskem (čp. 45). Tento prostor bude monitorován kamerou, aby nedocházelo v okolí k budování 
černé skládky a vhazování předmětů, které do bioodpadu nepatří. U kontejneru budou umístěny 
informační tabule, co je bioodpad a co bioodpad není. Do kontejneru patří tráva, listí, plody a větve 
do 8 centimetrů průměru. Do kontejneru nepatří stavební suť, hlína, pařezy a ostatní odpad.

Jiří Malý
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ZASTUPITELSTVO A RADA, VýPISY Z jEDnání

   

INFORMACE Z RADY
 ZE DNE 1. 7. 2019
Č. J. RM – 11/2019

Rada městyse schválila:

- po prohlédnutí odvedeného díla 
na multifunkčním hřišti u školy, 
aby byl ve věci přiznán znalec 
v oboru a bylo zjištěno, zda od-
vedené dílo skutečně odpovídá 
normám a lze jej bez vad převzít
- rozšířit žádost dalšího zaměst-
nance na Úřad práce o příspěvek 
na vytvoření pracovní příležitosti 
v rámci veřejně prosp. prací
- vytvoření nařízení o nakládání 
s pitnou vodou v období sucha;
a pověřila starostu jeho zpracová-
ním
- výsadbu dalších stromů u kou-
paliště a podél cesty ke koupališti

INFORMACE Z RADY
ZE DNE 15. 7. 2019
Č. J. RM – 12/2019

Rada městyse schválila:

- zákaz vyvážení veškerého odpa-
du na „skládku za kravínem“, její 
zajištění proti dalšímu navážení 
odpadků, oplocením, umístěním 
kamery. V případě vývozu odpa-
du bude věc řešena ve správním 
řízení  
- vyhlášení výběrového řízení na 
údržbáře pro městys Louňovice 
pod Blaníkem s tím, že smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou, a 
to na jeden rok
- zaplacení částky 1.500 Kč za 
obnovu pomníku prvního c. k. 
poštmistra v obci, který stojí na 
místním hřbitově 
- pořádání kulturní akce na zám-
ku v úterý dne 30. 7. a zapůjčení 
laviček na akci

Rada městyse neschválila:

- umístění nádrže na dešťovou 
vodu v prostoru nad připravova-
nou venkovní učebnou a navrhla 
svedení veškeré dešťové vody 
řešit komplexně do jedné nádrže 
a požádat o dotaci z programu 
„Dešťovka“

Rada městyse projednala a
schválila:

- u pozemků č. 411, 420/1, 440/1, 
440/5 a 526, vše v k. ú. Louňo-
vice pod Blaníkem, souhlas s bu-
doucím vynětím ze zemědělského 
půdního fondu. V případě sejmutí 
přebytečné ornice souhlasí s roz-
prostřením jejích vzniklých pře-
bytků na výše uvedené pozem-
ky. Souhlas byl vydán z důvodu 
plánované opravy komunikace 
II/125 Louňovice – Kamberk, 
rada vyjádřila souhlas s budou-
cím umístěním předmětné stavby 
na výše uvedené části pozemků 
za podmínky dořešení finančního 
vyrovnání před vydáním staveb-
ního povolení

INFORMACE Z RADY
ZE DNE 12. 8. 2019
Č. J. RM – 13/2019

Rada městyse schvaluje:

- z důvodu nedostatku pitné vody 
v letních měsících s vypracová-
ním hydrogeologického průzku-
mu, případně podání žádosti o 
dotaci na jeho vypracování, aby 
mohla být v budoucnu realizová-
na další opatření k zamezení ne-
dostatku pitné vody
- finanční podporu akce „Vý-
prava za poustevníkem“, kterou 
pořádá ZŠ a MŠ Louňovice pod 
Blaníkem
- opravu požární nádrže v Býko-
vicích s tím, že odhadované ná-
klady na opravu činí 30.000 Kč 
a tyto budou hrazeny z rozpočtu 
městyse 
- zveřejnění záměru pronájmu 
bytu v hasičské zbrojnici č.p. 41 
v Louňovicích p. Bl. s podmín-
kou členství v SDH Louňovice 
pod Blaníkem a členství v jednot-
ce požární ochrany městyse 
- smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene a do-
hodu o umístění stavby č. IP-12-
6066616/1 – Louňovice p. Bl., 
Blanická – KNN-p.č.162/1, uza-
vřena s ČEZ Distribuce, a.s. 
- smlouvu o využití systému za-
vedeného obcí o nakládání s ko-
munálním odpadem – o zapoje-
ní do systému pro tříděný odpad 
s AOPK ČR

- aby obsluhu parkoviště pod Bla-
níkem v pracovních dnech v mě-
síci září dělali pracovníci VPP, 
které úřad zaměstnává

Rada městyse projednala a 
souhlasí:

- s obnovením polní cesty na po-
zemku č. 1446 v k. ú. Býkovice

INFORMACE 
ZE ZASTUPITELSTVA

ZE DNE 14. 8. 2019
Č.J. ZM - 5/2019

Zastupitelstvo městyse: 

- projednalo a schválilo poskyt-
nout příspěvek na provoz Charity 
Vlašim ve výši 15.000 Kč
- starosta přednesl zprávu lesní-
ho hospodáře - těžba bude po-
kračovat (kůrovec v Obíckách, 
Bělčí hora), proto je nutné na-
výšit v rozpočtu částku na těž-
bu. Starosta informoval, že byla 
podepsána smlouva s CHKO na 
příspěvek za výsadbu a budování 
oplocenek přes 30 tis. Kč 
- projednalo a schválilo, že měs-
tys Louňovice pod Blaníkem do 
funkce člena Výboru MAS Bla-
ník v období 2019 – 2021 pově-
řuje Ing. V. Fejtka zastupováním 
při výkonu této funkce
- předseda stavební komise infor-
moval o stavu stavby chodníku 
na hřbitov, místostarosta doplnil 
informace. Vznikly vícepráce ve 
výši 114.599 Kč (změna osvětle-
ní, chodník okolo GASTRA), za-
stupitelstvo projednalo a schváli-
lo vícepráce v částce 114.599 Kč 
- projednalo a schvaluje zveřejně-
ní záměru prodeje pozemků 
č. 1417/4, 1419/3, 1419/4, 1429/3, 
1429/6, 456/18 v k. ú. Býkovice
- projednalo a schvaluje zveřejně-
ní záměru pronájmu pozemku 
č. 472/33 v k. ú. Býkovice

INFORMACE Z RADY 
ZE DNE 29. 8. 2019
Č. J. RM – 14/2019

Rada městyse schvaluje:

- aby nájemci bytu v hasičárně 
byla proplacena ½ nákladů na re-
konstrukci bytu s tím, že v bytě 



3 www.lounovicepodblanikem.cz

ponechá veškeré zařízení, které 
bylo rekonstruováno. Dále pro-
jednala a rozhodla pronajmout 
byt v hasičárně panu J. V. za pod-
mínky členství v SDH Louňovice 
pod Blaníkem a členství v jed-
notce požární ochrany městyse 
Louňovice pod Blaníkem a pod-
mínky získání řidičského opráv-
nění skupiny „C“ do jednoho 
roku od uzavření nájemní smlou-
vy. Dále schválila, že nájem bude 
vzhledem k nedávné rekonstrukci 
navýšen na částku 60 Kč za 1 m2 
za kalendářní měsíc 
- nákup zásahového vybavení a 
ochranných pomůcek pro jednot-
ku požární ochrany obce v celko-
vé výši 96.503 Kč
- pronájem sklepní místnosti panu 
P. T. k nebytovým účelům v domě 
č.p. 48 v ulici J. Žižky v Louňovi-
cích pod Blaníkem

INFORMACE Z RADY
ZE DNE 18. 9. 2019
Č. J. RM – 15/2019

Rada městyse schvaluje:

- akci 2. ročník Svatováclavské-
ho pochodu, který pořádá velitel 
42. mechanizovaného praporu ve 
dnech od 27. 9. do 29. 9. 2019 
- aby přístup na pozemek 
č. 472/13 v k. ú. Býkovice u 
Louňovic byl přes pozemky měs-
tyse, a to č. 472/28 a 1594 v k. 
ú. Býkovice u Louňovic, které 
mohou být užívány jako příjezd 
k zmiňovanému pozemku 
č. 472/13 

v k. ú. Býkovice panu J. Š.
- projednalo a schválilo prodej 
pozemku č. 1429/3 za 100 Kč/m2  
v k. ú. Býkovice panu J. Š. 
- starosta informoval zastupitele 
o schůzkách, které se uskutečnily 
k provedení projektu k rybníku u 
pivovaru. Sešli se všichni dotčení 
vlastníci pozemků pod rybníkem. 
Bylo dohodnuto, že na místě zů-
stane stávající požerák. Na přeliv 
vody se pod silnicí musí  uložit 
větší odtokové zařízení (1 x 2 m), 
aby pojalo možnou přívalovou 
vodu a dále bude pokračovat ote-
vřené koryto
- projednalo a schválilo vyhlásit 
výběrové řízení na odbagrování 
rybníka za kravínem
- starosta informoval zastupitele o 
prováděném projektu pro staveb-
ní pozemky za Lhotou. Je nutné 
ještě provést hydrologický prů-
zkum včetně zkoušky propustnos-
ti zeminy pro případné budování 
vsakovacích, retenčních nádrží 
na odvedení vody z komunikací 
a tím se navýší rozpočet na pro-
jekt. Dále by bylo vhodné v této 
lokalitě propojit (zokruhovat) vo-
dovodní řád městyse a zapracovat 
to do připravovaného projektu
- projednalo a schválilo provede-
ní hydrologického průzkumu lo-
kality za Lhotou
- projednalo a schválilo zaměření 
lokality pro zokruhování vodovo-
du městyse
- projednalo a schválilo termí-
ny Svatováclavských slavností 
v příštích letech, a to: 26. 9. 2020, 
25. 9. 2021 a 24. 9. 2022

- propojení (zokruhování) vodo-
vodu při budování stavebních po-
zemků v lokalitě „U Rybníčku“ a 
souhlasí s geodetickým zaměře-
ním, aby mohlo být zapracová-
no do připravovaného projektu. 
Dále souhlasí s vypracováním 
hydrogeologického průzkumu a 
zkoušek propustnosti zeminy pro 
budování retenčních nádrží s pře-
padem do vsakovací rýhy a vsa-
kovacích nádrží Krecht  
- na základě předložených na-
bídek uzavřít smlouvu o těžbě 
dřeva v lokalitě „Na Bělčí hoře“ 
s firmou Jihočeská provozní 
s. r. o. se sídlem Slavkovice 13, 
398 04 Čimelice a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy
- opravu uzávěrů vodovodu v ul. 
Za Dvorem, aby mohla ulice být 
opravena a vyasfaltována. Stejně 
odsouhlasila připravit na asfalto-
vání ul. Na Terase
- umístění kontejnerů 1 x na plas-
ty „ u bytovek“ v ul. U Kovárny, 
1 x PET „u pentagonu“ a 1x kon-
tejner na papír na Světlou

 INFORMACE 
ZE ZASTUPITELSTVA

ZE DNE 18. 9. 2019
Č. J. ZM - 6/2019                                                                                                                          

Zastupitelstvo městyse:

- projednalo a schválilo prodej 
pozemků č. parc. 1417/4,1419/3 
a 1419/4 za 100 Kč/m2  v k. ú. 
Býkovice panu F. P. 
- projednalo a schválilo prodej 
pozemku č. 1429/6 za 100 Kč/m2  

SPRáVA CHKO BLAníK InFORMUjE

ZMĚNY NA SPRÁVĚ 
CHKO BLANÍK  

Správa CHKO Blaník oznamuje 
změnu tel. čísel pevných linek. V 
současné době je v provozu linka 951 
424 531. Po ukončení rekonstrukce 
budovy v říjnu se zprovozní další tři 
linky:  
951 424 532   Lubomír Hanel  
951 424 533   Martin Klaudys  
951 424 534   Jana Holujová
Zároveň bychom chtěli informovat, 
že přístup do budovy bude opatřen 
zvonkem a úředním dnem bude pouze 
pondělí od 8 do 16.30 hodin, další 
dny po předchozí telefonické dohodě.

Ivana Křížová

VÝSTAVA HUB 
BLANICKÝCH LESŮ

AOPK ČR - Správa CHKO Blaník a 
ČSOP Vlašim zvou srdečně všechny 
houbaře a milovníky hub na v pořa-
dí již 11. ročník Výstavy hub blanic-
kých lesů. Výstava se bude konat v 
Domě přírody Blaníku u Kondrace 
od 26. do 27. října 2019. Pokud ex-
ponáty vydrží, bude výstava pro-
dloužena do 28. října. V sobotu 26. 
října bude na výstavě opět přítomen 
mykolog Pavel Moran, který podá 
výklad o houbách, zodpoví dotazy 
a určí přinesené druhy hub. Výstava 
bude otevřena od 9 do 17 hodin.

Ivana Křížová
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ZAMĚSTNANCI MĚSTYSE SE STARAJÍ O VZHLED OBCE
Jistě jste si při pohybu v obci všimli nových pracovníků, kteří pracují pro náš městys. V současné době se o 
vzhled obce starají tři pracovníci, kteří jsou zaměstnaní na veřejně prospěšné práce, a jejich mzdu prostřed-
nictvím dotace proplácí úřad práce. Tito zaměstnanci budou u úřadu pracovat do konce listopadu. 
Městys také zaměstnává jednoho stálého zaměstnance, Antonína K., a zatím na rok byl přijat Martin S. Dále 
jste možná viděli pro městys pracovat Jaroslavu H. (Flígrovou). Ta pomáhala při pracích své sestře zcela 
zdarma a podílela se na zkrášlení veřejného prostranství i opravě okolí pomníku p. Rozmarina, za což bych 
jí chtěl touto cestou poděkovat. 
Kromě údržby zeleně a veřejného prostranství se pracovníci městyse starají o odpady a kontejnery, okolí 
studen a vodojemu, o okolí naší školy a začali pracovat na oplocení budovaného sběrného dvora. Pracov-
níci kromě přípravy na kulturní akce opravili fasády na včelařském muzeu a na budově nové knihovny. 
Dále na chodníku ke hřbitovu obnovili okolí Rozmarinova pomníku a vybudovali dlažbu pod kontejnery na 
hřbitově. V současné době, kdy je i v lesích městyse kůrovcová kalamita, je čeká nelehká práce při úklidu 
po těžbě a výsadba nových stromků. Dále městys plánuje opravit vchod do zdravotního střediska a opravit 
v budově úřadu místnost matriky a zázemí s kuchyňkou. 
Tímto bych chtěl pracovníkům za jejich odvedenou práci poděkovat a věřím, že se postupnými kroky po-
daří veřejné prostranství v obci zkrášlit tak, aby se líbilo nám všem. 

Ing. Václav Fejtek, starosta, foto: městys

nOVInKY Z MĚSTYSE
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NETRADIČNÍ ŠKOLNÍ POMŮCKA VZNIKÁ V LOUŇOVICÍCH POD BLANÍKEM
Na pozemku před základní a mateřskou školou v Louňovicích pod Blaníkem vzniká unikátní plastická 
geologická mapa České republiky, která bude sloužit především žákům a učitelům při výuce vlastivědy, 
přírodopisu a zeměpisu. Objekt o rozměrech 11 x 6,5 m bude přístupný i návštěvníkům z řad veřejnosti. 
Projekt GEOMAPA na školní zahradě je financován Státním fondem životního prostředí ČR z dotačního 
programu Výzva č. 16/2017. 
Zájem o kameny mě provází od útlého dětství. Přivedl mě ke studiu geologie na Přírodovědecké fakultě 
UK a k práci ložiskového geologa. Zabývám se hledáním a zkoumáním ložisek nerostů ve všech koutech 
České republiky a někdy také na jiných kontinentech. Geologie mě naučila hledět na krajinu jinýma očima. 
Můj pohled se rozšířil o dimenzi minulého času, který v kamenech zanechal své svědectví. Kde ostatní 
vidí pole či les, geolog nachází stopy dávných moří a vulkánů. Přemýšlel jsem, jak bych mohl takovou 
zkušenost zprostředkovat dalším lidem a inspirovat je k většímu zájmu o neživou přírodu, jak srozumitelně 
převyprávět dramatický příběh vzniku naší krajiny. Jednou z možností je zmenšený a zjednodušený model, 
který umožní trochu nahlédnout „pod kůži“ Země. Při seznamování s geologií je nenahraditelná možnost 
dotknout se hornin a zblízka je zkoumat. K tomu se nejlépe hodí velkoformátové vzorky, z části vyleštěné 
a z části přírodní. Současné informační technologie mohou tuto zkušenost doplnit zásobou přehledně uspo-
řádaných textů a obrázků, logicky propojených pavučinou odkazů. Nabízí se využít mapu také pro výuku 
základní zeměpisné orientace, práce s kompasem a souřadnicovým systémem. 
Nápad vytvořit takovou geologickou mapu jsem nosil v hlavě několik let. Snažil jsem se jej rozpracovat 
tak, aby byl prakticky uskutečnitelný a současně jsem hledal vhodné místo a spojence. Obojí se objevilo, 
když mé děti začaly navštěvovat základní školu v Louňovicích pod Blaníkem. Tým zapálených pedagogů, 
otevřených netradičním postupům, rychle rozeznal potenciál tohoto nápadu pro výuku. Na komunitním 
projednávání úpravy školních pozemků moje myšlenka získala všeobecnou podporu. Díky architektu Mir-
ku Ščudlovi a manažerce Renatě Vondrákové vznikl projekt, který získal prostředky ze Státního fondu 
životního prostředí. Živé společenství učitelů a rodičů školních dětí, ochotných přiložit ruce k dílu, vzalo 
realizaci mapy za svou. Také moji kolegové, geologové z firmy GET s.r.o. ochotně přispěli zajímavý-
mi vzorky hornin a užitečnými radami. Podstatnou část materiálu na úpravu terénu poskytla sponzorsky 
společnost SHB s.r.o. Především díky všem těmto lidem, kteří nezištně pracují pro dobrou věc, se mohou 
žáci louňovické školy a zvídaví návštěvníci našeho regionu těšit na zcela novou zkušenost seznamování s 
neživou přírodou. 

Michal Nekl
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PESEMESKY Z OKOLí - RUBRIKA PRO VšECHnY PEjSKAřE

POVINNOSTI MAJITELŮ PSŮ A POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ
BUDOU NÁS SLEDOVAT UFOUNI? 
Možná vám nadpis přijde komický, ale bohužel informovanost ohledně povinného čipování nebo vůbec 
ztráty, nálezu a zodpovědnosti za psa jsou drobet nedostačující, tak si to pojďme uceleně shrnout. 
Od roku 2020 musí být každý pes ze zákona a pod hrozbou vysoké pokuty v řádu desetitisíců vybaven 
čipem, který aplikuje psovi veterinář nebo školený pracovník, a to podkožně, obvykle na levou stranu za 
krkem (je to malá, pármilimetrová tubička). Štěňata se musí čipovat nejpozději s prvním očkováním vztek-
liny, tedy nejpozději v půl roce věku. Čipy nejsou vybaveny žádným signálem GPS, to by stály víc jak pár 
stokorun a možná byste je museli hledat spíš na obchodech určených pro špionážní techniku. S čipy pro 
pejsky vás tedy nikdo sledovat ani odposlouchávat nemůže. S tím ale také padá mylný názor, že díky čipu 
pejska dohledáte kdykoli a kdekoli. Čip není vysílačka! 
Nikdy nebylo potvrzeno zdravotní ohrožení pejska. Někteří jsou schopni vám tvrdit, že čip doputuje až do 
mozku... inu, psí mutant na základě čipování opravdu ještě objeven nebyl. Čip je nutné pro jeho funkčnost 
registrovat. Veterináři čip pejskovi aplikuje, nalepí do očkovacího průkazu číslo čipu, ale málokterý veteri-
nář za vás udělá i registraci. Ta povinnost je tedy na vás. 
Co obnáší registrace čipu a k čemu mi to je dobré? V ČR máme více registrů, stačí však údaje zapsat jen 
do jednoho z nich; většina registrů vám poskytne možnost zápisu zdarma nebo za symbolické částky. Re-
gistrace probíhá přes internet, kde si vyberete jednu z možných registračních adres. Tam vyplníte údaje o 
vaší osobě, aby v případě ztráty a nálezu pejska hned bylo možné zjistit, že vy jste majitel, a vrátit vám 
ho. Seznam je odshora podle těch nejvíce využívaných (osobně tedy doporučuji využít některý z prvních 
tří): www.narodniregistr.cz, www.backhome.cz, www.identifikace.cz, www.centralniregistrzvirat.cz, www.
iftaregistr.cz, www.czpetnet.cz, www.registrmikrocipu.cz, www.cipy-znamky.cz 
Při nálezu pejska jsou útulky, veterináři a městská policie vybaveni tzv. „čtečkami“. Čtečky samy o sobě 
nehlásí nic víc než velmi dlouhé číslo čipu. To je také jediná informace, kterou jsou čipy vybaveny. Násled-
ně jde nálezce (tedy policie, útulek apod.) na internet prohledávat registry, kam zadají číslo čipu objevené 
na čtečce, a kde by aspoň v jednom z registrů měli najít údaje o vás. Okamžitě je pak možné pejska identi-
fikovat a brzy po nálezu ho máte zpátky . 
Nicméně vzhledem k množícím se toulavým pejskům po obcích, kteří někomu patří, ale jsou vypouštění 
navolno, prosím vybavte svého psa obojkem s telefonním číslem! Naším krajem projíždí velké množství 
turistů, kteří neoznačeného pejska kolikrát naloží do auta jako bezprizorního a odvezou ho k sobě domů 
bůhvíkam. Pokud se tedy chcete vyhnout ztrátě pejska nebo placení nákladů za jeho odchyt, označte si ho 
rovnou viditelně obojkem s telefonem na vás. 
Nálezy pejsků se pak hlásí starostům obce, kde byl pejsek nalezen, a obce jsou povinny ze zákona zajistit 
umístění a starost o takového tuláčka. Musí mít pro případy nalezených zvířat smlouvy s některým útulkem 
nebo vlastnit záchytný kotec. Pokud si můžete nalezeného pejska nechat u sebe doma, i tak musíte nález 
oznámit obci (co když ho někdo hledá?). Chápu, že někteří pejsci jsou roztomilí a hned byste si je nejraději 
přivlastnili, ale zákon chrání i původní majitele, a tak jim musíte oznámením nálezu pejska dát šanci, aby 
se přihlásili. Obec pak musí nález pejska zveřejnit. 
Pokud se vám naopak pejsek ztratí, zahajte aktivní hledání ideálně téhož dne, největší šance jsou na naleze-
ní do 48 hodin od ztráty, kdy se pejsci pohybují v kruhu kolem místa ztráty (kruh může mít průměr několika 
km, ale psi obvykle nechodí hned do dálky, jsou někde kolem). Letáky umístěte na veřejných místech jako 
obecní nástěnky, obchody, pošty. Pošťáci jsou vůbec dobrý zdroj, koho oslovit při ztrátě: projíždí lokalitu 
křížem krážem a mají přehled. Stejně tak můžete požádat o pomoc řidiče lokálních autobusů. Dále infor-
mujte o ztrátě policii, obec, veterinu. Nezapomeňte registrovat čip, jinak pejska nelze přiřadit v případě 
nálezu k vám! 
Na co byste ale neměli zapomínat a co je nejdůležitější i pro váš život – jako majitelé jste za svá zvířata 
odpovědní, včetně škod, co můžou způsobit. Ideální je tedy zajistit psa proti ztrátě. Vašemu pejskovi se 
na silnici může vyhýbat auto, způsobí dopravní nehodu, a veškeré náklady jdou za vámi! Pojišťovny vám 
nepomůžou a chraň vás ruka páně, kdyby došlo ke zranění. To jsou potom závratné částky, které po vás 
bude poškozený vymáhat. Myslíte si, že přeháním? Bohužel tomu tak není – nedávno médii proběhl případ 
zatoulaného koně (ze zajištěné ohrady pod proudem), který způsobil dopravní nehodu se zraněním. Koník 
bohužel sám nepřežil, přesto je to právě majitelka koně, na kterou je nyní podané trestní oznámení za ublí-
žení na zdraví z nedbalosti, navíc s náhradou škody. Co na tom, že ohrada byla pod proudem a zajištěná, 
majitelka musí k soudu, má zničený život a hrozí jí vězení. Takže věty typu „však on se pejsek vrátí“ jsou 
při současné frekvenci aut na silnicích tak trochu ruskou ruletou o život nejen vašeho pejska, ale i váš. 
Přeji vám i vašim mazlíkům spokojený život. Na základě četných dotazů se v příštím článku zaměřím na 
chování a povahu pejsků a na komunikaci s nimi.

jana hrstková

Poradenství ohledně psí komunikace a výchovy; umístění toulavých psů Psí cesta František z.s., Karhule
 +420 603 143 341 (19 – 20H), WWW.PSICESTAFRANTISEK.CZ, najdete nás také na facebooku
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Školní lyžovačka na ŠumavěZš A Mš LOUŇOVICE POD BLAníKEM

UTEKLO TO JAKO VODA ...
…a už je tu nový školní rok. Mateřská škola se nám znovu naplnila a nové děti přivítali jak stávající pra-
covníci, tak i nové paní učitelky: slečna Barbora Votápková, která děti při zpěvu doprovází na hudební ná-
stroj, a paní Štěpánka Hague, která děti hravou formou seznamuje s angličtinou. Na vycházky s námi chodí 
i nový pan učitel Miloš Horáček. Základní škola je bohatší taktéž o angličtinářku Štěpánku Hague, pana 
učitele Vojtu Bílka, vychovatele školní družiny Miloše Horáčka, Aničku Staňkovou, vychovatelku školního 
klubu Míšu Rezkovou a v neposlední řadě také paní učitelku šestého ročníku Vlaďku Padevětovou. 
Mateřská škola je naplněna téměř po okraj, v letošním školním roce do ní dochází 43 dětí. Základní škola 
započala nové období, po mnoha letech se stává opět školou devítiletou. „Šesťáci“ tak zahájili vyučování v 
nově zrekonstruované učebně s moderním vybavením i výpočetní technikou. V současné době do školních 
lavic usedá celkem 72 žáků. Základní škola nově pro žáky 5. a 6. ročníku zřídila školní klub, který se od 
školní družiny liší nejen věkem účastníků ale také odlišnými formami činností.
Školní vzdělávací plán a denní režim mateřské školy zůstává bez výrazných změn stejný jako v minulých 
letech: do 8:00 příchod dětí, poté začíná řízená činnost – grafomotorické uvolňovací cviky, pohybové a 
relaxační chvilky, logopedická prevence, hudební chvilka, dramatizace, práce s předškoláky a rozhovory a 
hry v rámci ranního kruhu. Po svačině děti pracují v centrech aktivit jako jsou: ateliér, centrum knihy, kost-
ky, pokusy a objevy a domácnost. Pak společně obě naše třídy odchází na vycházku nebo na školní zahradu, 
kde nám přibyl nový herní prvek, za který bychom chtěli poděkovat panu Josefu Procházkovi z Kamberka 
a Úřadu městyse Louňovice pod Blaníkem. Pobyt venku trvá přibližně dvě hodiny, po kterém následuje 
čas oběda. Následně se děti rozcházejí do svých tříd, některé jdou domů, jiné odpočívají nebo se zapojí do 
klidových aktivit. Následuje odpolední svačina a neméně důležitá volná hra dětí v herních koutcích. Nově 
si děti při příchodu zaznamenávají odchod domů po obědě nebo po spaní. Děti mají tak větší přehled o tom, 
jak dlouho v mateřské škole zůstanou, což jim pomáhá lépe se orientovat v čase stráveném ve školce. 
Od 19. 9. 2019 po dobu 10 týdnů budou přihlášené a starší děti čtyř let absolvovat plavecký kurz v bazénu 
v Táboře společně se základní školou. Základní škola má za sebou kruhový trénink, který spočívá v plnění 
aktivit na šesti stanovištích (např. uplavat 10 m, lovit kroužky ze dna bazénu, přejít co nejdelší část lávky 
z pěnových destiček, skoky do vody …). Žáci se mohou těšit na záchranářský kurz, který je provede např. 
základy první pomoci a chování v situacích, kdy jim při plavání dojdou síly. 
Připravujeme zimní kurz lyžování v areálu Monínec a zajišťujeme pestrou nabídku hudebních, dramatic-
kých i vzdělávacích programů. Žáci ze základní školy budou moci opět sjíždět šumavské svahy na víceden-
ním zimním kurzu. 
Rádi bychom vás pozvali a nabídli takzvaný „Den otevřených dveří“, který u nás máme každý den. Velmi 
rádi Vás uvítáme na ukázce dopoledního programu v mateřské i základní škole. Rodiče jsou u nás vítáni, 
můžete tak s námi strávit příjemné dopoledne a obohatit běžné dny o vaše nápady a účast na programu. Jen 
z organizačních důvodů bychom požádali o případnou konzultaci předem. To jen, kdybychom měli v plánu 
některou z připravovaných akcí a výuka probíhala mimo budovu. 
V průběhu měsíce října odstartují kroužky pod hlavičkou občanského sdružení Cesta pro všechny. Nabídka 
je pestrá díky velkému zájmu rodičů a zaměstnanců školy, kteří se stanou jejich vedoucími. Zahrnuje např. 
včelařství, sportovní kroužky, rukodělné kroužky, jógu, tvorbu školního časopisu, přírodovědný kroužek, 
hudební kroužek, francouzštinu, vaření, turistický kroužek, programování apod. Do kroužků se mohou 
přihlásit také děti, které zdejší ZŠ a MŠ nenavštěvují (rozpis kroužků naleznete na www. skolalounovice-
podblanikem.webnode.cz). 
Přejeme si, aby si děti z naší mateřské i základní školy odnášely spoustu příjemných zážitků a potřebných 
informací pro svůj život. 

Kolektiv pedagogů MŠ a ZŠ
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UDáLO SE...
BÝKOVICE POD BLANÍKEM 
V PRACOVNÍM, KULTURNÍM A TANEČNÍM NASAZENÍ
Že se v Býkovicích pod Blaníkem nespí, se může přesvědčit každý, kdo vesničkou projde. Zahálka je tu 
sprosté slovo, a tak není divu, že se tu během posledního čtvrt roku zase něco dělo.

29. června: Retro diskotéka
Již potřetí se v Býkovicích uskutečnila retro diskotéka. I tentokrát někteří přišli oblečení ve svém oblí-
beném retro stylu. K vidění byla převážně osmdesátá a devadesátá léta, ale zavítaly sem i návštěvy z let 
padesátých a šedesátých. Na sto padesát boků se vlnilo na parketě pod taktovkou DJ Myšáka a někteří 
drahouškové to roztočili tak, že se jim ještě týden poté ozývaly svaly, o jejichž existenci tělo dosud nemělo 
ponětí. Naštěstí máme hodně času na regeneraci, abychom to mohli roztočit napřesrok!

Červenec – září: Oprava tzv. Malého rybníčka
Malý rybníček dlouho připomínal vyschlé africké napajedlo. Taková podoba je však minulostí díky devíti 
dobrovolníkům, kteří se v období července, srpna a září o šesti pracovních brigádách vrhli na jeho záchranu. 
Došlo k opravě odtokové roury, ustavení a zabetonování nového čepu, upravení hráze kolem nového čepu a 
také k částečným terénním úpravám a sekání. Zbývá už jen dokončení terénních úprav. Hasiči nad obnovou 
rybníčka strávili 52 hodin. Za to všechno by si zasloužili nosit na rukou. Děkujeme, pánové!

foto: Kateřina Dudová

foto: Kateřina Dudová

1. - 3. července: Dámy na Vltavě
Býkovické ženy se před rokem rozhodly, že si také udě-
lají chvilku bez svých drahých poloviček, a tak se letošek 
stal druhým rokem, kdy po vzoru pánů taktéž vypluly 
na Vltavu. Čtrnáctka vodaček loňské stany vyměnila za 
jedno společné týpí, kde byly večery vskutku magické. 
Jedinou trhlinou na kráse bylo, že do stanu při dešti dost 
teklo. Samotná plavba na dvou raftech a jedné kánoi 
probíhala ve veselé náladě. Charakteristickým znakem 
letošní plavby bylo časté neplánované výsadkářství ně-
kterých členek posádky. Nicméně utopen nikdo nebyl a 
je na co vzpomínat. Letos se vodačky dokonce, hlavně 
díky deštivému počasí, i kulturně vzdělaly ve vyšebrod-
ském klášteře a místním poštovním muzeu. foto: Miroslava Šulcová
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3. - 7. července: Pánové na Vltavě
Dvacet tři. Co to znamená? Už třiadvacátým rokem Adamovo býkovické pokolení vyplulo pokořit jednu 
z českých řek. V minulosti byly návštěvou býkovických vodáků poctěny např. řeky Ohře a Sázava, letos 
chlapi zavítali do proudů naší nejdelší české řeky Vltavy, která se stává jejich cílem po několik posledních 
let. Ač se léta splouvá stejná trasa se startem ve Vyšším Brodu, o dobrodružství a zábavu není nikdy nouze. 
Zážitky býkovických vodáků by s přehledem stačily na objemnou knihu s názvem Z vodáckých letopisů. 
Letos vltavské proudy zdolalo šestnáct Býkováků. Během výpravy došlo k několika ztrátám, naštěstí však 
jen k materiálním, a tak se Vltava dočká býkovického náletu i příští rok. Ahoj!

20. července: Pouťová taneční zábava s kapelou Horizont
Nečekaně nízká návštěvnost tradiční pouťové zábavy se zpočátku projevila pomalejším tanečním rozjez-
dem, ale nakonec se akce plně rozproudila. Tropická noc venkovnímu řádění přála, proto není divu, že 
několik odvážných křepčilo až do rána, než začalo stírat rosu vším možným, jen ne nohama…

foto: Kateřina Dudová

23. srpna: Klubová oslava a turnaj v petanque
Jednou za čas si každý má něčím udělat radost a zaměřit se jen sám na sebe. Rady psychologů se chytili i 
členové místního SDH a klubová oslava byla na světě. Jedli, pili, hodovali, šťavnatého čuníka zažívacím 
traktem projít nechali a přidali k tomu trochu sportu. S uspořádáním soutěže v petanque nás sice předběhli 
v roce 1910 ve Francii, ale to nezabránilo nadšení všech patnácti hráčů a dalších přihlížejících. Že by byla 
na světě další tradice?

foto: Kateřina Dudová

24. srpna: Za divadlem do Krumlova
Kromě toho, že řada býkovických občanů pravidelně chodí na ochotnická představení po okolí Podblanic-
ka, vydávají se i za profesionální divadelní kulturou. Tentokrát plný autobus divadelních nadšenců vyjel do 
Českého Krumlova na světoznámé otáčivé hlediště. Čekala je zábava v podání Petra Rychlého v titulní roli 
a herců Jihočeského divadla. Všichni se přesvědčili, že česká komedie Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák 
král(em) autorského dua ve složení Martin Glaser a Olga Šubrtová právem patří k činoherním evergree-
nům otáčivého hlediště.
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Srpen – září: Oprava požární nádrže na návsi
To, co v posledních letech bylo na návsi vidět a bylo to ofici-
álně označované jako požární nádrž, se její skutečné funkci 
podobalo jen vzdáleně. Smrdutou bahenní lázeň byste si tam 
asi dát mohli, ale… Hasiči už se to nemohli dívat, a tak se již 
před mnoha měsíci začali zabývat tím, jak nádrž opět obno-
vit, aby mohla dobře sloužit a nebyla ostudou vesnice. Spolu 
s úřadem městyse Louňovice pod Blaníkem hasiči usilovali o 
dotaci, kterou se bohužel získat nepodařilo. Hasiči se tak mu-
seli spolehnout na vlastní zdroje a na příspěvek od městyse, za 
což mu náleží veliký dík. 
Během srpna a září strávila desítka dobrovolníků na obno-
vě Louže, jak se požární nádrži v Býkovicích říká, 63 hodin. 
Bude tam ještě práce jak na kostele, ale pokrok je znát na prv-
ní pohled už nyní. Do dnešních dnů byly na Louži vykonány 
následující úkony: čištění stávajících stěn, úprava podloží, od-
stranění mechu vysokotlakým čističem, penetrace stěn a opra-
va stávajících svislých betonových konstrukcí.
V dalších měsících proběhne konečná finální úprava povrchu 
na stěnách a broušení a nátěr hrazení.
Všem, kteří se na opravách podíleli, náleží veliký dík! Je skvě-
lé, že někomu záleží na podobě vesnice a že nezůstává jen u 
slov, ale má se i k činu.

Za SDH Býkovice pod Blaníkem Kateřina Dudová foto: Kateřina Dudová

Neckyáda
Louňovický koupák v polovině července opět ožil! Po pětileté pauze, během které nádrž sloužila přede-
vším milovníkům koupání, se v sobotu 20. července konal další ročník neckyády. A byl více než úspěšný, 
což bylo vidno jak na počtu návštěvníků, kterých mohlo být více jak padesát, tak i na jejich rozzářených 
tvářích.
S myšlenkou obnovit tutu tradiční letní akci v Louňovicích pod Blaníkem přišel Pavel Hradecký, který 
se dříve na pořádání neckyády podílel. Příprav se ale samozřejmě neúčastnil sám, velkou práci odvedl, 
především při přípravě lávky, Ondřej Šimánek. 

Zorganizovat a připravit takovouto událost není ale možné bez více ochotných rukou. Proto již ve čtvrtek, 
před zahájením akce, začali louňovičtí, dospělí i děti, připravovat u koupáku vše potřebné. V pátek se sta-
věl stan a připravovala lávka, vozila se potřebná aparatura a zajišťovalo občerstvení. Nutno dodat, že bez 
všech lidí, kteří se na přípravách podíleli, by nebylo možné neckyádu opět zorganizovat. Děkujeme všem, 
kteří se na neckyádě podíleli, stejně tak i těm, kteří půjčili potřebné věci! Velký dík patří i zúčastněným 
a návštěvníkům neckyády. Neckyáda se díky nám všem vydařila, louňovický koupák tak byl na jeden ví-
kend opět místem zábavy a setkání. Už se těšíme na další ročník neckyády.
První návštěvníci letošní neckyády se začali scházet u koupáku kolem poledne, soutěže totiž pořadatelé 
zahájili o půl hodiny později, v půl jedné odpoledne. A bylo jasné, že návštěvníci si nechtějí nechat ujít 
žádnou ze soutěží, skoro nikdo nepřišel pozdě. Připraveno bylo přejíždění lávky na kole a v kolečku, 
přetlačovaná na lávce a na závěr i plavba v neckách. I když byla tentokrát neckyáda pořádána především 
pro dospělé, děti měly také o zábavu postaráno. Mohly nejen fandit svým rodičům a známým, ale také se 
vyráchat na mělčině u koupáků, čehož nejedno dítě využilo.
Neckyádu provázelo slunečné počasí, smích a dobrá nálada. Po ukončení soutěží a vyhlášení vítězů ale 
zábava u koupáku neskončila. Plac kolem nádrže totiž poprvé v novodobé historii posloužil k uspořádání 
narozenin třem louňovickým rodákům, kteří tento rok slavili čtyřicátiny - Pitsulovi, Františovi a Číbovi. 

Jedna za všechny, Lucie Sedláková
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Přejezd na kole
zúčastněných: 15 mužů a 3 ženy
1. místo - Peka
2. místo - Honza Pospíšil
3. místo - Pitsula

Přejezd na kolečku
zúčastněných: 13 dvojic
1. místo - Číba + Pitsula (0:25,97)
2. místo - Januš team (0:37,84)
3. místo - Němeček brothers (0:38)

Přetlačovaná na lávce
zúčastněných: 12 mužů a 6 žen
1. místo muži - Kotan
1. místo ženy - Ptáková

A kdo vlastně v soutěžích uspěl? V minulých ročnících neckyády se vytříbřili jasní favorité v jednotlivých 
disciplínách. Po pětileté pauze tak mohli svá vítězství opět obhájit. Podívejte se, komu štěstí na neckyádě 
přálo.

Plavba v neckách
zúčastněných: 16 dvojic
1. místo - Verča Stejskal. + Kuba
2. místo - Fréza + Vašek

foto: Tomáš Remiš
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Reggae festival a Roztančený bazárek

foto: Facebook HANUŠ photo

Pravidelně jednou za rok, v průběhu léta, navštíví náš městys milovníci reggae, aby na zámecké zahradě 
uspořádali festival věnovaný jejich oblíbené hudbě. Součástí akce, která se konala od pátku do soboty, 9. 
až 10. srpna, byl již po čtvrté také Roztančený bazárek. V sobotu tak nádvoří zámku obsadily stánky s nej-
různějšími věcmi z druhé ruky. A letos poprvé i prodejci s vlastními produkty. S batikovaným oblečením a 
doplňky dorazila také naše Lenka - Heduš, která výtěžek z prodeje následně předala karhulskému spolku 
Psí cesta František. Na pejsky se vybralo 3.000 korun. 
Tradicí roztančeného bazárku je také charitativní módní přehlídka konaná během sobotního odpoledne na 
zámecké zahradě. V oblečení z bazárku, které darovali dobrovolníci jak z Louňovic, tak širokého okolí, 
se tak i letos promenádovali dospělí a děti, přičemž diváci mohli jejich oblečení dražit. Vydražená částka, 
1.600 korun, pak byla předána organizátorům komunitního reggae festivalu.
A jelikož ne všechny věci z druhé ruky našly svého nového majitele, zbytek věcí jsme posléze odvezli do 
charitního obchůdku Farní charity ve Vlašimi a vlašimské Diakonii. Všem, kteří bazárek a módní přehlídku 
podpořili, děkujeme. 

Lucie Sedláková a spol.
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Sraz rodáků

foto: Lucie Sedláková

Sraz rodáků k oslavám výročí založení obce, místního fotbalu a narození J. D. Zelenky se uskutečnil v so-
botu 17. srpna. Program akce byl více než bohatý, události se zúčastnilo mnoho místních, rodáci ale dorazili 
také zdaleka. Zahájení se konalo v půl desáté dopoledne u pomníku J. D. Zelenky, následovala mše svatá 
v místním kostele, načež se všichni přítomní louňovičtí rodáci společně vyfotili. Před polednem bylo ještě 
připraveno kladení věnců k pomníku padlých a slavnostní otevření nového chodníku od návsi k hřbitovu. 
Průvod poté došel až k nově upravenému pomníku A. V. Rosmarina. Od 10 do 14 hodin byla také pro 
všechny zájemce otevřena zázemí spolků jako je hasičárna, včelařský dům, rybárna a zámek. Návštěvníci 
se mohli podívat i do louňovické čističky, přičemž všude si mohli vyslechnout zajímavý výklad o daném 
místě. 
Od 14 hodin pokračoval program akce v místní škole, kde byly během prázdnin zrekonstruovány učebny 
nejen pro nové třídy druhého stupně. Ve škole si mohli rodáci prohlédnout historické fotografie i louňovic-
kou kroniku. Zároveň na školním hřišti započal od 15 hodin doprovodný program. Nejdříve zahrál přítom-
ným sbor pana Volka. O hodinu později se mohli návštěvníci pobavit při malé kopané mezi gardou mužů a 
týmem žen. Od 17 hodin začala hrát dechovka Chmelařinka, od 18 hodin Děsband Leo Dittmana. V závěru 
akce byla pro všechny připravena na školním hřišti diskotéka. 
Podle usměvavých tváří, které dokumentují i mnohé fotografie, je zřejmé, že se akce vydařila. Rodáků i 
„nerodáků“ přišlo mnoho. Přejme si proto, aby obdobných akcí, kde se všichni pospolu sejdeme a užijeme 
zábavu, bylo rok od roku více. 

Za rodáky i „nerodáky“ Lucie Sedláková
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Dětský den

foto: Lucie Sedláková

Koloběh
Jedná se o již tradiční akci, kterou pořádají vždy první sobotu ve školním roce místní skauti ve spolupráci s 
dobrovolníky. Koloběh je určený nejen pro naše členy, ale i pro děti a rodiče z celé obce a okolí. Letos jsme 
pořádali již čtvrtý ročník a poprvé nám počasí moc nepřálo. Od rána lilo jako z konve, takže to vypadalo, 
že se start bude muset posunout nebo závod úplně zrušit. Naštěstí těsně před desátou hodinou déšť ustal 
a závod odběhlo 14 zocelených dvojic. Úkolem soutěžících bylo zvládnout okruh dlouhý 1 kilometr v co 
nejkratším čase, přičemž každá dvojice měla k dispozici jedno kolo. Děti do šesti let závodily vždy s někým 
dospělým (nejčastěji rodičem), starší děti pak ve dvojici s kamarádem, sourozencem nebo rodičem. 
Chladnější počasí se příznivě podepsalo na kvalitě sportovních výkonů. Byl stanoven i nový rekord trati, 
který zaběhli Vilík Vecka s tatínkem Honzou (4:23). Starší kategorii vyhrál Jeník Vágner se svým tatínkem 
(rovněž Honzou) časem 4:30.
Odměnou pro vítěze každé kategorie byl putovní pohár a pro všechny pak nejrůznější domácí dobroty jako 
chlebíčky, sladkosti a čerstvé palačinky. Ještě jednou děkujeme všem, kteří pomáhali se zajištěním trasy 
závodu a přípravou občerstvení.

Hana Kociánová

foto: Luboš Račanský
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Poustevník

V neděli 8. 9. 2019 základní a mateřská škola spolu s dalšími spolky, dobrovolníky a sponzory připravila 
turistickou environmentální akci „Výprava za poustevníkem“ na Malý Blaník. 
Ačkoliv počasí zprvu přislibovalo déšť a my jsme měli obavy z malé účasti, nakonec vysvitlo sluníčko a 
cestou na poutníky nespadla ani kapka. Přišlo neuvěřitelných 107 lidí! 
Na startovním bodě (u školy) sličné panny seznamovaly účastníky s pověstí o poustevníkovi, který v 19. 
století žil na Malém Blaníku. „Byl to muž s vlasy po ramena a vousy po kolena. Rozumu spíše pomateného 
nežli světského. Ale byl to muž dobrý…“ Návštěvníci se mohli před začátkem výšlapu posilnit drobným 
občerstvením, které napekly paní učitelky, a už se šlo na věc… 
Cestou bylo 12 zastavení, na kterých si děti vyrobily měšec, mohly si zazpívat při doprovodu mandolíny, 
vystřelit si z kuše, luku i praku. Poznávaly lesní stromy podle kůry nebo listů, vyrobily si drobné šperky z 
kůže a korálků. V lese je překvapivě oloupili o svačinu loupežníci. Zde musím podotknout, že mnozí rodiče 
se zalekli více než jejich děti. K velké nevoli loupežníků však děti obětovaly spíše jablko nebo sušenku, ale 
rohlík se salámem každé dítě raději zamlčelo. J 
Pod kaplí sv. Máří Magdalény čekal na ušlé a oloupené pocestné poustevník. Ve skrovném příbytku je vlíd-
ně přivítal a měl pro ně připraveno mnoho plodin, bylin i ovoce. Úkolem dětí (ale i mnozí rodiče se zapotili) 
bylo rozpoznat a pojmenovat tyto rostliny a plody. Exotické ovoce děti i ochutnaly. 
Na dalším zastavení je čekal pan myslivec s obrázky lesní zvěře, které děti s jistotou poznávaly. Nad úvo-
zem bylo připraveno už odpočinkové stanoviště s číselnou spojovačkou. U rybníka na Lhotě je čekaly 
macaté úlovky místních rybářů. Připomněli jsme i historii klášterní zdi, kde si, po odborném přiblížení 
středověkého postavení mnichů i jeptišek, děti vyzkoušely přepis středověké latiny a vlastnoruční podpis 
na ručně vyrobený papír. 
V závěru cesty na děti čekali v zámku blaničtí rytíři u tajemné chodby ústící do sklepení. Na památku si děti 
odnesly pečeť za úspěšné splnění všech úkolů i výpravy. Celé putování jsme dětem přibližovali nelehký 
život ve středověku a tak doufáme, že si odnesly nejen hezké zážitky, ale také pár vědomostí. 
Děkujeme všem sponzorům, spoluorganizátorům i nadšeným dobrovolníkům akce za hezky a svědomitě 
připravená stanoviště, za zajištění všeho potřebného kolem a všem poutníkům za svědomité plnění úkolů.
Příští rok nás budou čekat „Poklady Blaníka“. Věříme, že nás opět poctíte svou účastí. 

Za celý kolektiv Bc. Jana Burdová

foto: Jaroslava Hernandez (Flígrová)
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Přednáška v knihovně

Svatováclavské slavnosti

Dne  18. září 2019  se uskutečnilo opět od 14 hodin posezení v obecní knihovně.
Tentokráte  se konala beseda na téma „Rostliny na Podblanicka a jejich škůdci“. Přednášel nám a promítal 
fotografie Dr. L. Hanel ze Správy CHKO Blaník.
Knihovna se opět po malé letní přestávce zcela zaplnila. Každý si odnesl z poutavého vyprávění to, co ho 
nejvíce zaujalo a myslím, že za skoro dvě hodiny toho nebylo málo.

Růžena Kučerová

Na letošní svatováclavské slavnosti jsem se moc těšila. Jednak, že byly v novém duchu, a jednak, že jsem 
se vždy chtela zúčastnit průvodu sv. Václava z Blaníku do Louňovic. A to se mi také splnilo. Průvod i celý 
průběh slavností byl skvělý. Focení je můj koníček, a tak jsem celý den měla co dělat. Program byl bohatý 
a velice se mi líbilo jak byly celé slavnosti zorganizovány. Díky všem! Těším se na příští rok!

Jaroslava Hernandez (Flígrová)
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foto: Jaroslava Hernandez (Flígrová)
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Z HISTORIE LOUŇOVIC POD BLAníKEM

Slavnost na náměstí před Němečkovými

Školní třída asi  v roce 1950 - Na Fortně

Městečko pod Malým Blaníkem v roce 1956
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150 LET LOUŇOVICKé POšTY

A nyní už k historii pošty v Louňovicích.
O poštovním úřadu v Louňovicích (Launiowitz, Launowitz) se prvně píše již 20. 2. 1869 v poštovním cir-
kuláři (oběžníku), za oficiální datum otevření pošty je považován 7. duben 1869 (datum z c. k. Vídeňského 
poštovního věstníku). Zde se také již uvádí obce, které v této době spadaly do doručovacího obvodu pošty. 
Byly to Býkovice, Hrajovice, Rejkovice, Louňovice s Březinou, Šípalka, Olešná, Libouň s Bořkovicemi, 
Laby, Otradov, mlýn Strašík, Roudný, Ostrov s Mrkvovou Lhotou a Světlá. 
Zmínky v obecní kronice uvádějí, že před zřízením pošty spadala obec Louňovice do obvodu pošty Vlašim, 
kam dovážel poštu dostavník jezdící z Prahy až do Vídně.
Prvním poštmistrem v Louňovicích byl, jak je již v úvodu uvedeno, Jan Kvasnička, kupec. Protože funkce 
poštmistra na malých obcích tolik nevynášela, byla většinou vykonávána jako vedlejší činnost, například 
k obchodu či jiné živnosti. Pošta v té době sídlila v jeho domě v Rozmarýnské (dnes Vlašimské) ulici čp. 
110. Z pomníku na místním hřbitově se dozvídáme, že zemřel v roce 1905 ve věku 75 let. Dalším známým 
poštmistrem byl pan Ketner, který působil v Louňovicích po 1. světové válce a bydlel v zámku. Pošta byla 
v té době již v domě čp. 128 u Veselků (poslední domek při cestě na Blaník). Zajímavé je, že v témže domě 
byla i obecní šatlava. Pro nevýhodnou polohu na kraji obce je v roce 1925 pošta přeložena do čp. 95 do 
bývalé vinopalny k Herinkovým.
Majitel vinopalny Josef Herink byl arcibiskupský bednář a porybný. Vinopalnu dostal jako výsluhu. Obec 
platila panu Herinkovi za poštu nájem 480 Kč ročně. Poštovní úřad zde měl jednu místnost a chodbičku bez 
příslušenství a bez vody. Zdi byly kamenné, metr široké. Pošta zde působila 67 roků.
Do roku 1930 vedl poštu Václav Staněk, rodák z Načeradce, který sem přišel z pošty Slaný. Od roku 
1930 byl poštmistrem Jan Dražďák, narozený v roce 1894 v Divišově. Jako bývalý ruský legionář byl 
pro německé okupanty nespolehlivý, a proto v roce 1939 poštu opouští. Za protektorátu se zde vystřídali 
poštmistři Šnobl, Škopek a Kanta, kteří přišli jako vystěhovalci z pohraničí. V letech 1943 - 1945 byl pošt-
mistrem František Dub, poté byl přeložen do Kutné Hory.
Po válce se na poštu opět do funkce vrací Jan Dražďák. Působil zde až do roku 1953, a to i ve funkci obec-
ního kronikáře. V roce 1954 je přeložen na poštu do rodného Divišova, zde také v roce 1964 zemřel.
V letech 1954 - 1968 je poštmistrem Josef Herink  (nar. 12. 1. 1908), v jehož domě čp. 95 pošta sídlí. Jako 
vyučený zahradník byl zaměstnán v zahradnictví v Želivě. Po absolvování poštovního kurzu v letech 1945 
- 1946 se stal listonošem a od roku 1954 byl již poštmistrem v Louňovicích, a to 14 let.
Od 12. 1. 1968 do 8. 3. 1987 byl vedoucím pošty pan Jaroslav Veselý, rodák z Louňovic (čp. 168, nar. 8. 
3. 1927). K jeho povinnostem poštmistra patřilo i spojování telefonních hovorů prostřednictvím manuální 
ústředny. V obci pošťácké byl známý tím, jak se ohlašoval v telefonu – „LOUŇA“. V roce 1980 mu povin-
nost manuálně spojovat hovory odpadla a to díky vybudované, v té době nejmodernější, digitální telefonní 
ústředně E10 ve Vlašimi.
Po panu Veselém je jmenována vedoucí pošty paní Jana Blažková (roz. Kuklíková z Vlašimi). V roce 1992 
na poště končí a přechází na ředitelství Okresní správy spojů v Benešově. 
V souvislosti se jmenováním ženy do funkce poštmistra se nabízí uvést, že ženy mohly vykonávat poštovní 
službu shodou okolností rovněž od roku 1869, tj. od roku vzniku pošty v Louňovicích. Další zajímavostí 
je, že první ženou v českých zemích, která vykonávala službu poštmistra, byla Pavlína Weiserová (1836 - 
1905) v nedalekém Neveklově. Aby mohla žena vykonávat poštovní službu, musela dosáhnout věku nejméně 
18 let, mít přiměřené vzdělání a zachovalou pověst. Samozřejmostí pak byla praktická znalost poštovního 
oboru, složení předepsané zkoušky a služební přísahy. 
Dnem 1. 9. 1992 byla jmenována do funkce vedoucí pošty paní Věra Vostřáková (roz. Malá z Vlastišova). 
Na poště končí v březnu 2018. 

Tentokrát začneme povídání o historii pošty opravdu na nezvyklém místě.
Které to je?
Odpovím – na hřbitově.
Když přijíždíte do Louňovic pod Blaníkem od Kondrace, je na kraji obce 
hezký hřbitůvek. 
V současné době k němu byl obcí vybudován i pěkný chodník. 
V pravém rohu hřbitova u zadní zdi stojí již opuštěný hrob s náhrobním ka-
menem (mohylou). Je to hrob prvního poštmistra v Louňovicích pod Blaní-
kem Jana Kvasničky a jeho choti Josefíny. Nápis na pomníku byl již zcela 
nečitelný. Opravu nápisu jsem měl v plánu, jako „celoživotní pošťák“, již 
dávno. Bylo mi líto, že první poštmistr, který ve své době byl jedním z nej-
důležitějších mužů v obci, nemá pěkně čitelný náhrobní kámen. 
Pravá chvíle k odstranění tohoto nedostatku přišla letos, kdy pošta v Louňo-
vicích má úctyhodných 150 let své existence. Nyní je již nápis krásně čitelný. 
Když už budete na hřbitově, podívejte se na něj. 
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Za jejího působení došlo k mnoha změnám:
- 28. 5. 1992 se pošta přestěhovala do nových, moderně vybavených prostor do přístavby čp. 45 v ulici Na 
Lhotku. Přístavba byla pořízena sdruženými finančními prostředky Obecního úřadu a České pošty.
- Motorizace doručování. Poště bylo v roce 1998 přiděleno služební auto Felicia, se kterým bylo postupně 
zajišťováno doručování celého přespolního doručovacího obvodu pošty Louňovice, včetně doručovacího 
obvodu sousední pošty Kamberk.
- Vzhledem k převzetí doručovacího obvodu od pošty Kamberk působila na poště v Louňovicích i vedoucí 
pošty Kamberk paní Dagmar Kříženecká, která zajišťovala posílení otevírací doby pro veřejnost v odpo-
ledních hodinách.
- V roce 1999 je modernizovaná poštovní síť, na poštu je dodán počítač vybavený programem APOST. 
Dříve ručně vyhotovované doklady a uzávěrky byly již do centrály zasílány online počítačovou sítí.
- Pošta díky automatizaci mohla nabízet již nejen klasické poštovní služby, ale nově i bankovní služby. 
Klienti tak nemuseli dojíždět do peněžních ústavů, ale mohli bankovní produkty založit přímo na poště
Zajímavé jsou v obecní kronice i poznámky o způsobu přepravy pošty. Poštovní zásilky byly z Vlašimi pře-
pravované nejprve pěším poslem na cestě do Načeradce. Další zpráva je z roku 1922, kdy poštu přepravoval 
poštovní autobus (viz foto), který převážel poštu z Vlašimi do Čechtic, dále do Načeradce a přes Louňovice 
do Votic. V autobuse byli přepravováni i cestující a v ohrádce na střeše pytle s poštou.
Dle kroniky přepravoval poštu v roce 1945 také Albert Čeněk, arcibiskupský zahradník z čp. 86, a to koň-
ským povozem.
Než bylo zavedeno klasického doručování listonoši (r. 1905), psaní v Louňovicích a okolí roznášel Franti-
šek Vyskočil (z čp. 104). Tento vysloužilý dragoun za 20 let služby na vojně dostal trafiku, nosil poštu a byl 
také obecním policajtem. Za doručení jednoho psaní dostával 1 nebo 2 krejcary.
Kronika obce a místní pamětníci také vzpomínají na listonoše, kteří nosili poštu pěšky na svých rajónech 
za každého počasí. Byli to:
- Josef Stupka (Louňovice čp. 50), který dělal listonoše „za Rakouska“.
- Josef Sojka (Louňovice čp. 43), listonoš po 1. světové válce, který troubil na trubku a tím upozorňoval 
lidi, aby si k němu na náves přišli pro poštu. Děti na něj prý volaly: „Jedna, dvě, Stupka jde, zatroubí i 
v Křížově.“
- Ve stejném období chodil s poštou bývalý ruský legionář František Klenot (čp. 98). Jeho rajónem byly 
Louňovice, Býkovice, Rejkovice a Hrajovice. Doručoval až do roku 1956 pěšky, poslední léta jezdil na 
kole.
- Poštu roznášeli i Josef Kronus, Vilém Růžička (čp. 146) a také Marie Horáčková (roz. Šádová z čp. 63), 
Anna Burdová (čp. 168). Od roku 1980 doručovala v Louňovicích Zdeňka Roubychová (čp. 189).
- Dlouholetým přespolním doručovatelem byl Antonín Novák z Velíše, který doručoval Velíš, Sedlečko, 
Hrzín, Lipiny, Světlou, Ostrov, a to až do roku 1975. Po rajóně jezdil na kole, později na mopedu. Po něm 
rajón převzal Josef Dub z Velíše (vyučený obuvník). Ten spolu s Miloslavou Vosátkovou (čp. 56), která 
dříve doručovala Louňovice, Býkovice a Hrajovice, doručoval od roku 1998 autem Felicia všechny obce 
v přespolním doručovacím obvodu, včetně Kamberka. Louňovice obec doručovala Věra Chynová. 
Vzhledem k pokračující racionalizaci doručovací služby přešlo postupně veškeré doručování k poště Vla-
šim, která je zajišťovala prostřednictví motorizace služebními auty. To trvá dodnes. Na poště již působí jen 
vedoucí pošty.
V současné době řídí poštu paní Alena Polívková pocházející z Lukavce. Po návštěvě pošty mohu uvést, 
že poštu vede řádně a s úsměvem. Nabízí klientům poštovní služby, bankovní produkty a doplňkový sorti-
ment. Jak zdatná je obchodnice, jsem poznal i osobně, když jsem si z pošty neplánovaně odnesl a samozřej-
mě i zaplatil 6 pohledů Louňovic.
V roce 1999 proběhlo na poště setkání bývalých a současných zaměstnanců pošty, aby si připomenuli 130. 
výročí pošty v Louňovicích. Setkání se zúčastnil i tehdejší starosta obce pan Bébr a kronikářka obce paní 
Jiřina Holá. K této příležitosti byla vydána i příležitostná dopisnice s přítiskem erbu obce. Dnes je tato 
dopisnice cennou raritou filatelistů a ostatních sběratelů. 20 let uběhlo jako voda a v tomto roce již je poště 
v Louňovicích 150 let.
Pošta byla v celé své historii vždy důležitou institucí v obcích. Přejme jí, ať je tomu tak i nadále. 

František Šimon
Autor tohoto článku, který sám pra-
coval  na  poštách  Středočeského 
kraje 43 let, děkuje Úřadu městyse 
v Louňovicích pod Blaníkem v čele 
se starostou Ing. Fejtkem za vstříc-
nou spolupráci a zejména za příspě-
vek  k  uhrazení  nákladů  spojených 
s  obnovou  nápisu  na  náhrobním 
kameni  prvního  poštmistra.  Dále 
děkuje Poštovnímu muzeu  v Praze 
za poskytnuté doklady o vzniku poš-
ty a také bývalé kronikářce městyse 
paní Jiřině Holé.
... fotografie z roku 1922
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FOTBAL

Průběžné pořadí - sezóna 2019/2020

* Klub Z V R P S B

1. TJ Sokol Miličín 5 4 0 1 26:6 12

2. TJ Svoboda Ratměřice 6 3 1 2 24:19 10

3. SK Načeradec 5 3 0 2 12:9 9

4. TJ Sokol Mezno „B“ 3 2 1 0 12:9 7

5. Tělocvičná jednota Sokol Louňovice pod Blaníkem 4 2 1 1 13:12 7

6. TJ Sokol Postupice „B“ 5 2 1 2 14:18 7

7. SK Olbramovice „B“ 5 2 0 3 12:15 6

8. TJ Sokol Jankov „B“ 6 2 0 4 13:18 6

9 FK Budenín 4 1 0 3 11:17 3

10. Tělovýchovná jednota Sokol Heřmaničky 3 0 0 3 5:19 0

PODBLANICKÝ TURNAJ
3. 8. se u nás konal Podblanický turnaj, zároveň i jako oslava k 55. výročí založení fotbalu v Louňovi-
cích. Tradičně se turnaje zúčastnily týmy - Louňovice, Kondrac, Libouň a Velíš.
Celý turnaj doprovázely pěkné fotbalové výkony, příjemná atmosféra, dobré počasí a občerstvení.

Lenka Tichá

foto: Jaroslava Hernandez (Flígrová)
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Prodej uhlí, písku a štěrku Vilice  
 

Zdeněk Smetana  
 

 uhli-vilice.jex.cz                                       uhli.vilice@seznam.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hnědé uhlí - ořech 1, ořech 2, kostka, brikety  
a pro vaše stavby písek kopaný, písek říční, štěrky a drtě  

ve frakcích dle potřeb, včetně oblázků. 
 
 
 

                                                      
Certifikovaný prodejce tříděného 
hnědého uhlí z SD a.s. Doly Bílina 

                                        

Uhlí skládáme pásovým dopravníkem. 
 
 
 
 

Objednávky a rozvoz: pondělí až pátek od 8 do 16 hodin. 
  

Rozvážíme dle vašich časových možností. Brikety prodáváme i v pytlích.   
Naložíme i menší množství na vaše kárky ve skladu ve Vilicích (bývalé JZD).   

 
 
   

Objednávky na telefonu 737 469 002 
 
 

Předzásobte se na zimu již nyní, nečekejte na podzim,  
kdy se sezónně zvyšuje poptávka i cena 
 a hrozí dlouhé čekací lhůty s pořadníky. 

  

INZERCE, PLAKÁTY
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16. 10. 2019 - Koncert k 340. výročí narození Jana 
Dismase Zelenky
- od 19:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie
- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem

23. 10. 2019 - Návštěva zvěstovského zámku
- sraz ve 14:00
- pořádá obecní knihovna městyse

2. 11. 2019 – Zamykání Býkovického rybníka
- ve 14:00 na hrázi rybníka
- plavání otužilců
- pořádá SDH Býkovice pod Blaníkem

2. 11. 2019 - Divadelní hra Švestka
- Sokolovna Miličín
- hraje divadelní spolek Blaníci z Louňovic p. Bl.

9. 11. 2019 - Dokopná
- na fotbalovém hřišti
- zváni jsou všichni fanoušci a příznivci místního fot-
balu
- pořádá TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem

13. 11. 2019 - Odpoledne v rytmu swingu
- od 14:00 v knihovně
- pořádá obecní knihovna městyse

         KALEnDář AKCí2019

22. 11. 2019 - Sametově s loutnou a akordeonem
- od 20:00, sál J. D. Zelenky na zámku
- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem

30. 11. 2019 – Setkání s čerty
- od 13:00 na náměstí
- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem a spolky

1. 12. 2019 - Rozsvícení vánočního stromku
- od 17:00 na náměstí
- pořádá městys Louňovice p. Bl., ZŠ a MŠ Louňovi-
ce a místní spolky

7. 12. 2019 – Vánoční koncert skupiny Diogenes
- od 19:00 v sále J. D. Zelenky na zámku
- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem

13. 12. 2019 - Strom splněných přání
- od 17:00 v knihovně
- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem

25. 12. 2019 - Vánoční turnaj ve stolním tenise
- od 8:30 v tělocvičně ZŠ Louňovice
- pořádá TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem

STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Akce na podporu setkávání v knihovně a zvýšení návštěvnosti knihovny.

Dle ankety ve škole a školce jsme vybrali 17 knížek, které by si děti přály mít v naší knihovně. 
Dobrovolně je možné zakoupit jednotlivé knížky a věnovat je knihovně. 

Předání knížek dětem proběhne slavnostně 13. 12. v 17 hod. pro školkové děti, rodiče a další, kdo se 
chtějí zúčastnit. Od 17:30 pro děti školního věku+ další. 

Program v knihovně - přivítání naší paní knihovnice, předání knížek, krátké předčítání.
Postupně děti s doprovodem a dalšími přejdou do zasedací místnosti budovy úřadu, kde ještě společně 

posedíme u připraveného občerstvení. Poslechneme si koledy a počkáme si na vánoční pohádku.

Seznam knížek: 
    Deník malého poseroutky - Jeff Kinney, cena 205 Kč

    Kočky - příruční atlas – Zdeněk Gorgoň , cena 223 Kč
    Zákon smečky - Mrtvé město - Erin Hunterová, cena 178 Kč

    Pohádky bratří Grimmů - Jacob a Wilhelm Grimmovi, cena 357 Kč
    Povídání o pejskovi a kočičce - Josef Čapek, cena 160 Kč

    Poněkud otravný slon - David Wallians, Tony Ross, cena 213 Kč
    Krysáci - Jiří Žáček, cena 268 Kč

    Ema a jednorožec - kouzelný roh - Oldřiška Ciprová, cena 178 Kč
    Proč nekveteš? - Katarína Macurová, cena 178 Kč

    Rok v lese - Emilia Dziubaková, cena 234 Kč
    Prasátko na útěku - Arnold Lobel, cena 169 Kč

    V Dlouhonosech zlobí čerti - Sluyter Dean, cena 178 Kč
    Dobrodružství pavouka Čendy - Pavel Čech, cena 251 Kč

    Kolotoč v Africe - Václav Čtvrtek, cena 45 Kč
    Justýnka a asistenční jednorožec - Kateřina Maďarková, cena 312 Kč

    Amélie a tma - Petra Neomillnerová, cena 178 Kč
    Svět techniky, cena 178 Kč

Tyto knížky jsou připraveny na úřadě městyse pro možné zájemce. Tel.: 317 852 658.



!!! UPOZORNĚNÍ !!!
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE BUDE 15. PROSINCE 2019

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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Marie Smajdorová   75
Jana Fialová     75
Josef Novák          100
Miroslava Kronusová   80
Marie Kahounová   85

V minulých měsících oslavili své životní jubileum tito spoluobčané

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

             SPOLEČEnSKá RUBRIKA

V Louňovicích pod Blaníkem 
se v minulých měsících narodili 

tito noví občánci

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

Nina Kubecová, Louňovice

Marie Melicharová, Světlá

Eva Kirchnerová, Louňovice


