Louňovický zpravodaj
Červenec - září 2021
Číslo 3 - 2021
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 sousedé, milí přátelé,
čtrnáctého srpna jsme na pouťovém sousedském setkání za krásného počasí společně oslavili významné 100. výročí od založení Sokola. Pouťové setkání, které bylo v areálu naší školy, včetně
komentované prohlídky školy i školky, bylo okořeněno sportovními výkony stolních tenistů včetně
exhibičního zápasu, utkáním gardy a žen v malé kopané a překvapením v podání Babince. Druhý
den na pouťovou neděli proběhl dětský den, kde program a hry pro děti připravili hasiči a myslivci. Myslím, že pouťový víkend se vydařil. Za to bych chtěl poděkovat všem spolkům, které se na
přípravě podílely. Vážím si práce všech, kteří nezištně jdou a pro druhé něco zorganizují a největší
odměnou je úsměv na tváři druhých.
Další akci, kde budeme mít příležitost vzájemně se potkat, jsou dlouhodobě připravované Svatováclavské slavnosti. Letošní již šestadvacátý ročník proběhne 25. září a hlavními hosty budou Petra
Janů a Lukáš Pavlásek.
K činnosti našeho úřadu bych chtěl uvést, že byla podána žádost o dotaci na zásahové vybavení
(zásahové obleky) jednotky našich hasičů. Dále bylo zažádáno o další dotační podporu na rekonstrukci Pivovarského rybníka, tentokrát na Ministerstvo zemědělství ČR. Probíhající rekonstrukce
je nákladná a v průběhu prováděných prací se objevily další vícenáklady - větší množství bahna,
které se muselo odtěžit, a nutnost přeložit vodovod v celé délce hráze. Původní vodovod byl ve
starém litinovém potrubí a případná havárie by znamenala další uzavírku a zemní práce na hrázi,
čemuž jsme chtěli do budoucna předejít.
Co se týče kompostérů, již máme za sebou výběrové řízení. Kompostéry a štěpkovač již byly dle
smlouvy dodány. V současné době čekáme na schválení výběrového řízení na ministerstvu, poté
bude probíhat samotná distribuce kompostérů. Zřejmě to bude již po zahrádkářské sezoně, ale
složitou dotační administrativu nelze obejít.
Další projekt, který se v současné době připravuje, je pasport rybníka „U Pospíšilů“. Zároveň je ve
spolupráci s právníkem připravováno výběrové řízení na zasíťování parcel pro rodinné domy v lokalitě „Za Lhotou“. Na tuto akci se nám podařilo vyřídit dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve
výši 1,2 mil. Kč. Vzhledem k předpokládaným nákladům na realizaci to však bude jen zlomek ceny,
a tak pořízení stavební parcely nebude lacinou záležitostí. Věřím, že to zájemce neodradí a ti, kteří
si parcelu zakoupí, budou přínosem pro náš městys.
Příjemně prožitý podzim vám přeje Václav Fejtek

ZASTUPITELSTVO A RADA
INFORMACE
ZE ZASTUPITELSTVA
ZE DNE 9. 6. 2021
Č. J. ZM - 4/2021
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- rozpočtové opatření č.4
- závěrečný účet městyse Louňovice pod Blaníkem za rok 2020
bez výhrad
- vyvěsit záměr směny či prodeje
pozemku č. 1461 v k. ú. Louňovice pod Blaníkem
- koupi části pozemku č. 1441 v
k. ú. Louňovice pod Blaníkem.
Dle GP č. 600-47/2021 se jedná o
pozemek pod písmenem „t“ o výměře 32 m2 za cenu maximálně
50,00 Kč/m2
- pronájem ordinace logopedky
a nutnost opravy zdravotního
střediska v částce cca 1 000 000
Kč buď z dotace, nebo z vlastních
prostředků městyse
Zastupitelstvo neschválilo:
- vyvěsit záměr směny či prodeje
pozemku č. 1460
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- závěrečný účet svazku obcí
Blaník
- závěrečný účet svazku obcí
BENE-BUS
INFORMACE Z RADY
ZE DNE 12. 7. 2021
Č. J. RM – 9/2021
Rada městyse schválila:
- opravu obecního traktoru s tím,
že ji na základě nabídky bude
provádět pan T. V.
- nákup nábytku do ZŠ a MŠ
Louňovice pod Blaníkem dle
předloženého návrhu paní ředitelky
- na základě předložené nabídky
nákup licencí systému Datainfo
pro zpracování a účtování vodného a stočného
- obnovu vodorovného dopravního značení na náměstí v Louňovicích pod Blaníkem, kterou bude
provádět dle vyhotovené šablony
pan P. B.
www.lounovicepodblanikem.cz

- pronájem ordinace v místním
zdravotním středisku logopedce
paní A. V. od 1. 1. 2022 za nájem
1 000 Kč za měsíc a pověřuje starostu podpisem smlouvy
- opravu vodní nádrže u hasičárny v Louňovicích pod Blaníkem
s tím, že práce na opravě bude
provádět firma Laros, s. r. o., která provádí opravu Pivovarského
rybníka
- předložený návrh smlouvy o řízení projektu „Rozšíření kapacity
Mateřské školy Louňovice pod
Blaníkem“ s poskytovatelem LKA,
s. r. o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy
- konání předvolební akce koalice SPOLU s názvem „Probudíme
rytíře“ v termínu 2 a 3. 10. 2021
na parkovišti pod Blaníkem a rozhledně na Velkém Blaníku
- pojištění mobilního pódia dle
předložené nabídky a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
- nabídku technické pomoci od
firmy Schneider Electric CZ, s.
r. o. pro ČOV v Louňovicích pod
Blaníkem
- Dohodu o změně veřejnoprávní
smlouvy s městem Vlašim, kterou bude změněna veřejnoprávní smlouva uveřejněná v částce
2/2016 Věstníku Středočeského
kraje ve věci zajišťování výkonu
přenesené působnosti ve věcech
přestupků dle přílohy. Dohoda
bude uzavřena na dobu neurčitou s nabytím účinnosti od 1. 1.
2022 a pověřuje starostu podpisem Dohody
- pronájem pozemku č. 1521 v k.
ú. Louňovice pod Blaníkem (bývalý školní sad) SDH Louňovice
pod Blaníkem za podmínek, které
byly již smluvně upraveny před
pozemkovou úpravou katastru
Louňovice pod Blaníkem a pověřuje starostu podpisem smlouvy
- pronájem části pozemku 148/29
v k. ú. Louňovice pod Blaníkem
na základě žádosti paní V. a J. B.
za částku 500 Kč měsíčně na dva
roky s možností prodloužení vždy
o jeden rok a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
- předloženou Příkazní smlouvu
na kompostéry pro městys, uzavřenou s manažerkou místního
mikroregionu Ing. Eliškou Švejdovou, a pověřuje starostu podpisem smlouvy

INFORMACE
ZE ZASTUPITELSTVA
ZE DNE 14. 7. 2021
Č. J. ZM - 5/2021
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- dle geometrického plánu č.
600-47/2021 směny dílu označeného písmenem „b“ o výměře
655 m2 odděleného z pozemku
parc. č. 1496, vše k. ú. Louňovice
pod Blaníkem, za díly „u“, díl „v“,
díl „i“ a spoluvlastnické podíly
ve výši ideální 1/2 na dílu „g“ a
„h“ a na pozemku parc. č. 1494
s tím, že v souvislosti se směnou
nebudou stávající vlastníci nic
platit. Schválilo koupi druhé ideální poloviny na dílu „g“ a „h“ na
pozemku parc. č. 1494 za částku
500 Kč, stejně tak schválilo zřízení služebnosti a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
- výsledek veřejné zakázky „Kompostéry Louňovice pod Blaníkem” a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s firmou ELKOPLAST
CZ, s. r. o., Štefánikova 2664, 760
01 Zlín, IČO: 25347942 a pověřuje starostu podpisem smlouvy
- přijetí dotace ve výši 1 000 000
Kč z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu životního prostředí
a zemědělství a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace na realizaci projektu „Pivovarský rybník“, ev. č. projektu
FŽP/RVN/043844/2021 a pověřuje starostu podpisem smlouvy
- vícepráce na odbagrování Pivovarského rybníka v hodnotě 598
752 Kč bez DPH
- přijetí dotace ve výši 100 000 Kč
z rozpočtu Středočeského kraje a
uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace na Svatováclavské slavnosti v roce 2021
a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
Zastupitelstvo neschválilo:
- vyvěšení záměru prodeje č.
parc. 1679 v k. ú. Louňovice pod
Blaníkem
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- žádost o změnu ÚP a v případě
změny ÚP městysem se bude o
žádosti jednat
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INFORMACE Z RADY
ZE DNE 16. 8. 2021
Č. J. RM – 10/2021
Rada městyse schválila:
- zapojení ZŠ a MŠ Louňovice pod
Blaníkem do projektu Místního
akčního plánu rozvoje vzdělávání
ORP Vlašim III., kterou bude realizovat od května 2022 do října
2023 MAS Blaník, z. s. a pověřuje
starostu podpisem Prohlášení o
partnerství, Prohlášení o přijatelnosti partnera a Čestného prohlášení
- Smlouvu o sdružení prostředků
s obcí Velíš, která zřizuje společnou jednotku požární ochrany,
kdy bude obec Velíš přispívat
za 12 měsíců částkou 20 000 Kč
a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
- obnovení cesty z ul. Na Oboře,
která je na pozemcích městyse č.
1266/1 a č. 1439 v k. ú. Louňovice pod Blaníkem
- pořádání 3. ročníku Svatováclavského pochodu 24. a 25. 9. 2021
a souhlasí se zřízením zázemí na
louce pod parkovištěm
- výstavbu chodníku na parc. č.
148/29, podél parc. č. 148/21
a částečně na st. parc. č. 292 (u
RD č. p. 199) vše v k. ú. Louňovice pod Blaníkem v ul. Na Oboře
a souhlasí s vybudováním vjezdů

k výše uvedenému RD, kdy výstavba bude provedena na náklady majitele RD čp. 199
- dle předložených nabídek výměnu plynového kotle v budově
pošty
- pronájem části pozemku 148/25
v k. ú. Louňovice pod Blaníkem
na základě žádosti paní M. K. za
částku 1 000 Kč měsíčně na dobu
30 let, kdy nájemné se každých 6
let bude navyšovat o 20 %. Nájemkyně je povinna zajistit přístup k trafostanici ČEZ Distribuce,
která se na pozemku nachází, a
případné připojení k sítím vybuduje na své náklady. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy
- že za hlášení rozhlasu a zasílání
informačních SMS bude městys
účtovat částku 40 Kč
Rada neschválila:
- předloženou nabídku od firmy
Ekosvětlo, s. r. o. na pasport veřejného osvětlení
INFORMACE
ZE ZASTUPITELSTVA
ZE DNE 23. 8. 2021
Č. J. ZM - 6/2021

pro ORP Vlašim na období 20212027 na svém správním území
- vyvěšení záměru prodeje pozemku č. 1679 v k. ú. Louňovice
pod Blaníkem
- rekonstrukci vodovodního řadu
na hrázi Pivovarského rybníka a
proplacení z rozpočtu HČ
- smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby Louňovice
pod Blaníkem – KNN – lokalita p.
č. 1559, IV-12-6029288 a pověřuje starostu jejím podpisem
- že vzhledem k finanční situaci
městyse neuvažuje o nákupu zásahového vozidla pro JSDH městyse a pověřuje starostu požádat
o převod vozidla ze HZS Středočeského kraje
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- zprávu z kontrolního výboru o
provedených kontrolách na úřadě městyse a v MŠ a ZŠ Louňovice pod Blaníkem za období 1. 1.
2021 – 30. 6. 2021

Zastupitelstvo městyse schválilo:
- rozpočtové opatření č. 5
- realizaci Plánu sociálních služeb

NOVINKY Z LOUŇOVIC POD BLANÍKEM
VÝSADBA STROMŮ
Strom pro každého nového občánka. Nápad, díky kterému vzroste v Louňovicích pod Blaníkem a blízkém
okolí nejen nespočet nových stromů, ale zároveň započne i nová tradice pro všechny občany.
A jak to začalo? Každý nový občánek dostal kartičku na jeden stromek. „Sázet budeme na podzim na určené místo podle plánu Vítka Kociána a v čase, který předem oznámíme. Pokud byste měli zájem o zasazení
stromku pro své starší děti, pro sebe či pro někoho blízkého, dejte nám na úřad vědět. Můžete se přidat.
O zasazených stromech povedeme přesnou evidenci na mapě se jménem každého stromu. Tak se každý
třeba po třiceti letech může podívat, který strom je jeho. Zároveň uvidíme, jak se krajina kolem nás díky
této tradici postupně osazuje. V letošním roce přibude díky novým občánkům a případně dalším nemalý
počet stromků,“ prozradila Simona Borkovcová.
V letošním roce tedy dostaly nově narozené děti od městyse darem ovocný stromek, který je možno zasadit na veřejně přístupných plochách jak v Louňovicích, tak i v přilehlých obcích (Býkovice, Rejkovice,
Mrkvová Lhota, Světlá). Stromky budou k dispozici v měsíci listopadu. Výsadbu je také možné provést v
předem určených lokalitách – na hřišti u pivovaru, v okolí čističky, na Hlinách, v areálu Základní školy, příp.
v ulici Vlašimská nad novou zídkou. Po domluvě lze stromky vysadit i na veřejnosti přístupné soukromé
pozemky (se souhlasem vlastníka).								
Vít Kocián
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Z HISTORIE LOUŇOVIC POD BLANÍKEM
KAPLIČKY POD BLANÍKEM
V minulém vydání zpravodaje jsme si povídali o sv. Janu Nepomuckém a památkách, jež jsou tomuto světci
v naší obci a jejím nejbližším okolí zasvěceny. Článek vzbudil diskusi a zájem nadšenců o opravu Nepomukovy kapličky na náměstí před zámkem. Držme jim (i Johánkovi) palce a pojďme si posvítit na další louňovické kapličky.

Tu první nalezneme naproti hřbitovu. Jedná se o výklenkovou kapličku z roku 1842 se sochou sv. Prokopa.
Ta je ovšem výrazně starší, pochází z roku 1767 a byla sem po dokončení kapličky přenesena. První sázavský opat je na ní zachycen jako církevní hodnostář s mitrou na hlavě a berlou v ruce. Kupodivu chybí jeho
nejznámější atribut – na řetězu připoutaný čert. Podle legendy totiž Prokop ještě jako poustevník zkrotil
pekelníka, který ho obtěžoval, přivázal ho na řetěz a vyoral s ním tzv. Čertovu brázdu, 21 km dlouhý příkop
táhnoucí se od Sázavy až k Chotouni, údajnému světcovu rodišti.
Kdybychom hřbitov minuli a pokračovali na Světlou, potkáme na její návsi uzavřenou kapličku se zvoničkou
z 2. pol. 19. stol.
Další krásnou kapličku najdeme na návrší nad Louňovicemi u cesty na Libouň. Pochází z přelomu 18. a 19.
stol. a je v ní zobrazena sv. Anna. U kapličky je vztyčen dřevěný kříž a vysazeny lípy a břízy. Nechybí ani nové
posezení, z něhož se můžeme pokochat výhledem na Louňovice a panorama Blaníků. A kdyby se nám
Blaníky okoukaly (což nepovažuji za příliš pravděpodobné), je možné kapličku obejít, usednout na lavičku
z palet a pro změnu obhlédnout Libouň a Labskou hůrku. 				
...pokračování na str. 5

www.lounovicepodblanikem.cz
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Dokončení ze str. 4

Ke kapličce sv. Anny se váže zajímavá pověst. V minulosti tu prý obcházel bílý přízrak. Lidé se ho báli a pokud mohli, raději tudy po setmění nechodili. To si nemohla dovolit porodní asistentka, neboli – jak se tehdy
říkalo – bába babicí. Chtě nechtě musela k porodu kolem kapličky. Bílý přízrak byl na místě, ale nejednalo
se o žádné strašidlo, nýbrž o bílého psa běhajícího kolem kapličky. Že by bylo vysvětlení tak jednoduché?
Ale jak to, že pes běhal stále dokola po té samé trase a okolo spěchající osoby si ani nevšiml? Že by nebyl
tak úplně z tohoto světa?
Pokud se vám nechce
škrábat do kopce ke sv.
Anně, můžete se projít
k mostu pod hřbitovem
(u cihelny). Také tam je
kaplička, a to dokonce
se dvěma výklenky. V každém je kříž a obvykle
nechybí ani svíčka nebo
věneček od zbožných věřících. Jakékoliv podrobnosti o kapličce se mi
ovšem zjistit nepodařilo.
Není uvedena ani v sumáři v publikaci Příběh
kapliček z roku 2001.
Za jinou kaplí naopak musíte do pořádného „krpálu“, totiž na Malý Blaník. Kaple sv. Máří Magdalény zde
stála údajně již v 17. stol. Svatomagdalénská úcta je tu ovšem doložena už od roku 1543, a to velmi osobitým způsobem. Jakási „zbožná“ poutnice k Majdalence na Malý Blaník využila pohostinnosti vlašimské fary
a přespala zde. Druhý den pokračovala v putování, ovšem i s nějakými předměty z majetku vlašimské farní
kuchařky. Nu, kradlo se vždycky…
Roku 1753 byla vystavěna kaple, jejíž trosky stojí na vrcholu Malého Blaníka dodnes. Svému účelu ovšem
svatostánek příliš dlouho nesloužil, už po 30 letech byl zrušen v rámci josefínských reforem a začal chátrat.
V roce 1887 byly poutě k sv. Máří Magdaléně obnoveny a ke kapli byla přistavěna dřevěná kaplička. Zub
času ale rozhlodal i ji.
V současné době prochází zřícenina opravou, protože se stala nebezpečnou svým návštěvníkům. Podle
údajů firmy, která práce provádí, by k ní měla být v rámci oprav přistavěna nová dřevěná kaplička ve stylu
té z 19. stol. 										
...pokračování na str. 6
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Dokončení ze str. 5

Až půjdete z Malého Blaníka, můžete to vzít na Býkovice a Rejkovice. V Býkovicích se pokocháte další uzavřenou kapličkou se zvoničkou, pocházející z pol. 19. stol.

Z Rejkovic vede do Louňovic pomístní komunikace a při ní najdete ještě jednu kapličku. Poněkud překvapivě ovšem stojí k cestě zády. Ne, není to kaple nějakého revoltujícího svatého. To se jen za léta posunula
cesta. O kapličku kdosi pečuje, seká kolem ní trávu a donáší do ní svíčky a kytičky. Dokonce tam zavěsil i
obrázek svatého… Nevím, jak je možné, že mi minule unikl, ale není to nikdo jiný než sv. Jan Nepomucký,
resp. fotka jeho nejznámější a nejstarší sochy, té z roku 1683, která stojí na Karlově mostě.
(Zpracováno dle Příběhu kapliček /Nusek, Svoboda a kolektiv, 2001/, Národního památkového ústavu a lidového podání)

Zuzana Koubková Bartúšková

foto kapliček: Lucie Sedláková; pohlednice - archiv; foto Malý Blaník: https://www.adambenda.net/
www.lounovicepodblanikem.cz
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VÝVOJ POVĚSTI O BLANICKÝCH
RYTÍŘÍCH
(POKRAČOVÁNÍ Z MINULÉHO ČÍSLA)
LOKÁLNÍ OBOHACENÍ POVĚSTI O DALŠÍ PRVKY
Je třeba říct, že se nejedná o čistě českou pověst. Na
její utváření měla vliv mj. Sibylina proroctví. Ta byla
sepisována již v 1. - 4. století v latinské podobě podle
řeckého originálu. Na naše území začala v plné míře
pronikat až v 16. století. Vedle Sibyliných proroctví se
v té době rozšiřovalo i Proroctví slepého mládence,
ale opravdovou popularitu si získala až ve chvíli, kdy
byla doplněna o domácí reálie – o zasazení na Blaník.
Blanické proroctví se dostávalo do výtvarného umění,
hudby i literatury. Základní linka proroctví se v průběVěnceslav Černý - ilustrace ke Starým pověstem českým,
hu staletí málo změnila, ale často docházelo k ideoA. Jiráska, 1898, volné dílo
vým proměnám. Poté, co v pověsti došlo k odstranění
motivu víry, začal nabývat na síle nacionální aspekt a pověst se pomalu přetvářela v národní mýtus.
Ještě předtím ale byla pověst obohacena o další prvky, vycházející z reálných svědectví. Pravonínský farář Jan Václav Krasl v letech 1732 a 1733 prý z Blaníku slyšel tajemné troubení a bubnování a nejprve se
domníval, že „se vojáci buď přes Pravonín, neb kolem Pravonína, k službě výše jmenovaného monarchy
(Karla VI., který byl rovna na cestě do Karlových Varů) povolaní pohybují.“ Svědectví doplňují poznámky
rektora P. Eugena a Matre Dei, který vypravuje příběh kolující tehdy mezi lidmi – jakási služka z Louňovic
se prý ztratila a když se po dvou letech vrátila, vypravovala, že byla odvedena nějakým vojínem do hory.
Záležitost se řešila dokonce s pražským arcibiskupem. Pozor! Latinsky psané opisy záznamů prožitků faráře
i poznámky rektora jsou uloženy ve Státním okresním archivu v Benešově, překlad záznamů byl dokonce
roku 1909 uveřejněn rektorem benešovské piaristické koleje P. Romanem Josefem Kůrkou v Hlasech od
Blaníka číslo 25 (č. 6, s. 2).
Od té doby se pověst šíří rychlostí kulového blesku a mluví se o setkání obyčejných lidí s rytíři z hory. Nejčastěji se vypráví o ovčákovi, kterému se oddělí ovečka od stáda a on se ji snaží dohonit. Ovčák vběhne za
ovečkou do hory, která se za nimi zavře. Následuje služba u rytířů, za niž dostane odměnu (většinou smetí
či piliny) a je propuštěn ze služby. Ovčák odměnu po cestě vyhází. Doma pak zjišťuje, že v hoře nebyl krátkou chvíli, jak se domníval, nýbrž celý rok. K tomu všemu zjistí, že zbytek smetí, které nestačil vyházet, se
mezitím proměnil ve zlato.
Do hory se podle jiných vyprávění dostal i
vozka, který tam následoval své splašené
koně, a po návratu z ní zjistil, že uplynulo 10
let. Sirotčí dívka zas vběhla do hory za ovečkou, kterou si ale musí vysloužit zpět, aby se
s ní mohla vrátit. Jinou dívku zas pozval nějaký rytíř, aby tam poklidila, a když se vrátí
domů, po třech dnech zemře.

Velký a Malý Blaník. Pohled od Ostrova.
zdroj: http://www.blanicti-rytiri.cz/
7

Existují nespočetné varianty pověsti, například O louňovickém kováři se vypravuje takto: V období kolem bitvy na Bílé hoře nastal
v celé zemi nepokoj a kovářova rodina žila
ve velké bídě, proto se kovář vydal do světa.
Náhoda tomu chtěla, že se dostal do služby k blanickým rytířům, za kterou mu jeden
z rytířů... 		
...pokračování na str. 8
www.lounovicepodblanikem.cz

Dokončení ze str. 7

...(blíže neurčený vévoda) místo peněz dal „bochník chleba řka: ,Budou nyní časy zlé, penězi si nepomůžeš,
neb ani za ty nedostaneš jídel; tu přijmi tento dar, z kterého nikdy neubude, pokud hlad a bída budou u
vás domovem.´ Pak se vrátil domů a kromě své vlastní rodiny živil chlebem, jehož neubývalo, celou vesnici.
Dlouhou dobu jsem si myslela, že znám všechny varianty blanické pověsti, ale mé hloubání mě asi před pěti
lety přivedlo k pověsti Blanický rytíř, která se rázem stala jednou z mých dvou favoritek.
Na okno domu polesného Boreše a jeho sestry Anny jedné větrné noci zaťuká polomrtvá cikánka s dítětem
na zádech. Cikánka během noci i přes jejich velkou péči zemřela, a tak se o holčičku Bebu starali sourozenci. Když Beba vyrostla, chodila pást krávu k potoku poblíž Blaníka, kde se jí jednou zjevil rytíř a požádal ji o
jídlo pro něj i jeho koně. Beba se rozdělila, ale rytířův kůň nechtěl žrát. Rytíř dal tedy Bebě žrádlo s tím, že
to, co je uvnitř, by se jí mohlo hodit. Doma Beba v pytli našla místo krmení zlaté plíšky. Beba byla krásná a
každý mládenec ji chtěl. Velmi se o ni zajímal Bedřich, ale rytíř ji před ním ve snu varoval a dal Bebě pravdomluvný prsten. Když si ho Bedřich navlékl, přiznal se, že chtěl ze vztahu získat jen peníze. Na Bebu se
ale usmálo štěstí, když potkala na trhu ve Vlašimi Václava, syna mlynáře ze Smilkova, který se o ni později
ucházel. A prošel i zkouškou pravdomluvného prstenu. Na jejich svatbě se objevil i rytíř, kterému Beba
velmi děkovala.
Další mojí srdeční záležitostí je pověst O kováři Jiříkovi. Znám ji už léta z doslechu, ale po písemné zmínce
o ní jsem nenašla ani stopu. Díky překvapivému závěru je ale jedinečná.
Louňovický kovář Jiřík žije se svou babičkou Anežkou (nebo místo babičky se ženou). Jednou je požádán
pány z Načeradce, aby jim přišel okovat koně. Jiřík službu přijme, vykoná a při cestě domů ho zastihne
prudký déšť a vítr, že skoro není na krok vidět. Zabloudí v lese a dostane se do nitra hory Blaník, kde se setká s rytíři, kteří ho odmítají pustit domů, pokud jim neoková koně a pokud jim neslíbí, že o tom, co v hoře
viděl, bude mlčet. Poruší-li daný slib, stihne ho trest. Jiřík službu vykoná, přislíbí mlčenlivost a odchází
domů, kde zjišťuje, že nebyl rok doma. Anežka a postupně všichni lidé z vesnice chtějí vědět, kde byl. Jiřík
tajemství nakonec vyjeví babičce a v tu chvíli pro něho přijde rytíř, který ho odvede do nitra hory, kde má
zůstat navěky. Babička (v jiné verzi Jiříkova žena) se však vydá do hory a umluví rytíře, aby Jiříka pustili.
Krásné pověsti, ale kde je pořád ten svatý Václav? Vojsko spící v Blaníku bylo totiž až do konce 18. století
anonymní, bez konkrétního vůdce. A ani poté mu svatý Václav nevelel, ten si musel ještě chvíli počkat.
Pokračování příště.									

Kateřina Dudová

foto: Lucie Sedláková
www.lounovicepodblanikem.cz
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ZŠ A MŠ LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Léto už pomalu zavírá své brány a nastává podzimní čas.
Ještě koncem srpna byl ve školce slyšet ruch. Obě třídy – Ježků a Soviček – se začaly proměňovat do nových kabátů. Okna již ozdobila podzimní výzdoba. Ve třídách se zapracovalo na větším a praktičtějším
uspořádání koutků. Přibyly nové hračky, pravidla, vítací rituály, ranní úkoly pro rodiče a děti.

1. září se dveře školky otevřely pro 49 dětí, z toho je v tomto školním roce 17 předškoláků. Na děti se těšily
čtyři paní učitelky, chůva a pan asistent. První den panoval ve školce čilý ruch.
Nové děti odvážně vykročily do další životní etapy. Zvykaly si na nové prostředí a staří „ mazáci“ zase na
nové kamarády. Společně jsme vytvořili jeden tým, ve kterém budeme táhnout za jeden provaz.
V září nás čeká slavnostní pasování předškoláků a v rámci týdne sv. Václava i výšlap na Blaník. V podzimních
dnech se podíváme do lesa, pomyslně zamkneme zahradu, les i louku k zimnímu spánku a do výšin vypustíme draky. Doufáme také, že se opět letos zúčastníme lyžování na Monínci a plaveckého výcviku v Táboře.
Koncem roku se snad budeme moci sejít i s rodiči a uspořádat oblíbené vánoční dílničky.
Budeme společně věřit, že letošní rok bude pohodový a prožijeme společně nová dobrodružství.
Kolektiv MŠ
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
		

ZAČÍNÁME

Jako každý rok, tak i letos v září 2021 jsme slavnostně přivítali naše nové prvňáčky spolu s jejich rodiči v
nově vybavené a vyzdobené třídě ve stylu námořníků. Úvodní slova pronesla paní ředitelka Mgr. Eva Filipová a pan starosta Ing. Václav Fejtek. Pak už bylo vše v režii třídní učitelky Bc. Jany Burdové. Za zvuků
námořnické hudby jedenáct žáčků vytvářelo loďky. Musím říct, že kreativita a technické znalosti především
tatínků, kteří se s chutí zhostili úkolu, neznala mezí. Výsledkem byly lodě, za které by se rozhodně nemusel
stydět žádný konstruktér. Děti zdobily vlajky i trup lodí, maminky „vyšívaly“ plachty, tatínkové stavěli stěžně. Tímto společným úkolem byli námořníci přijati na palubu a svým podpisem to stvrdili na pergamen.
V programu Začít spolu táhneme všichni za jeden provaz. Popřejme si tedy, aby naše plavba byla úspěšná.
Malí námořníci budou poznávat velký svět poznání, budou plout do různých zátok učení, vydají se na širé
moře vědění a občas zakotví u ostrova pokladů (lidských hodnot). Může se stát, že se naši bárku bude snažit potopit bouře, že kormidelník bude mít plné ruce práce, aby loď nenasměroval na útesy nebo mělčiny...
Ve třídě však máme maják, který hlídá životy námořníků a máme i záchranný kruh pravidel.
HEJ HOU, HEJ HOU! VYTÁHNĚTE KOTVU! Plujeme… šťastnou plavbu, námořníci! ...pokračování na str. 11

Více fotografií ze školy i školky na facebooku ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem
www.lounovicepodblanikem.cz
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Dokončení ze str. 10

NA PRAHU NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
Školní chodby se opět rozezněly dětským smíchem a opanoval je čilý ruch. Posmutnělé prázdné třídy rychle ožily. Aby taky ne. Celkem do lavic usedlo 98 žáků a my jsme se přiblížili magické stovce. V současné chvíli
na 1. stupeň dochází 58 žáků, na 2. stupni je přítomno 40 žáků. Šestý ročník byl posílen o 7 žáků z Vlašimi
a okolí, kteří si pro přechod na 2. stupeň zvolili koncepci naší školy.
Než se ale mohly otevřít pomyslné brány školy, bylo zapotřebí se na první den náležitě připravit. Nově
musela být zařízena a vybavena učebna pro první ročník, která vznikla z třídy předškoláčků mateřské školy,
kteří u nás získali dočasný azyl. Také ostatní nábytek si zahrál „škatulata, hýbejte se“. Z celé budovy se pohledalo vybavení, aby mohla vzniknout sborovna po II. stupeň a vyučující získali potřebné zázemí.
Nově jsme mezi kolegy přivítali paní učitelku Mgr. Adélu Peštovou, která vyučuje na 2. stupni, paní učitelku
1. ročníku Bc. Janu Burdovou, asistentku pedagoga Lucii Chatrnou Špácalovou, vychovatelku Bc. Adélu Zelenkovou, chůvu i učitelku v MŠ Jitku Královou a v neposlední řadě pana školníka Václava Borkovce. Celkem
již v ZŠ a MŠ pracuje 32 zaměstnanců.
V novém školním roce se můžeme těšit v základní škole na řadu připravovaných akcí jako turistickou, historickou a environmentální akci Poklady Blaníka, plavecký výcvik, lyžování apod. Nově pro žáky 2. stupně
připravujeme adaptační vícedenní program, který se uskuteční v Rezortu Blatnice. Budeme věřit, že epidemiologická situace bude příznivá a nezhatí nám naše plány.
V současné chvíli připravujeme novou nabídku zájmových kroužků, které obohatí volný čas žáků. Široké
spektrum kroužků zahrne aktivity z různých oblastí od sportovních, tvořivých po vzdělávací. Vedení kroužků nemusí být jen na učitelích. Děkujeme rodičům, kteří svůj volný čas s námi věnují dětem a chtějí jim
zpestřit jejich aktivity.
Všem dětem, rodičům i pedagogům přejeme úspěšný školní rok bez větších omezení, který strávíme ve
školních lavicích a ne za obrazovkami počítačů. Taktéž přejeme, aby získávání poznatků a dovedností bylo
poutavé, děti chodily do školy rády a odnesly si maximum vědomostí.
Krásný školní rok přeje kolektiv ZŠ a MŠ
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UDÁLO SE...
BÝKOVÁCI OPĚT V TANEČNÍM RYTMU… A VE FILMU
Do Býkovic se po covidové pauze oficiálně vrátil život. Naplno se rozběhl už v sobotu 26. června retro diskotékou pod taktovkou DJ Myšáka. Lidu bylo nemálo, pilo se tu dosti, srdéčko se zasmálo, procvičily kosti.
A kosterní soustava návštěvníků z rytmu nevypadla ani na pouťové taneční zábavě s kapelou Tomáš Maďar
band, která na našem letním parketě hrála v pátek 16. července. I sem přišlo okolo 130 návštěvníků a další
zaskočili ještě po ukončení vybírání vstupného, takže parket zažil pořádný nálet.
A aby toho hudebního křepčení nebylo málo, 7. srpna následovala další zábava, tentokrát s kapelou Fontána live. Ten den se oproti předchozím dnům docela výrazně ochladilo a rosničky předpovídaly silné deště.
Není proto překvapením, že co do počtu účastníků (kolem 50) se moc nezadařilo. Ale kdo dorazil, nelitoval.
Z nebe padající provazy vody totiž nejsou překážkou k pořádné řachandě. Déšť nedéšť, tančili jsme jako
diví, skákali v loužích, radovali se jak děti ze zakázaného lízátka. A máme na co vzpomínat.
Kromě pravidelných sedánků v naší klubovně nebo pár rybářských dýchánků u Louže pak 28. srpna Býkováci uspořádali loučení s létem. Nemohlo se slavit jinak než dobrým jídlem, pitím, tlacháním a turnajem
v petangu. Já tam nebyla, ale podle vyprávění ostatních a jejich rozjasněných tváří lze usuzovat, že i tato
akce stála za to.
Součástí býkovického letního života jsou po jistou dobu vodácké výpravy pánů a dam. Obě výpravy se
svého uskutečnění dočkaly i letos. Dobrá zpráva je, že se z nich všichni vrátili v kompletní sestavě (všechny
končetiny, všechny orgány…), i když někdo trochu potlučený nebo mírně přitopený.
Dnešní souhrn uplynulých událostí ukončíme informací, že Býkováci se objeví ve filmu. V jednom srpnovém
nedělním dni se tu totiž natáčely tři scény nezávislého filmu Princessna v režii režisérky, výtvarnice, doktorandky FAMU a lektorky FreeCinemy a Aeroškoly Viktorie Rampal Dzurenko a pod kamerovou nadvládou
Ranjana Rampala. Jak jsme k tomu přišli? Stalo se, že jsem prošla dvěma vydatnými kurzy filmového herectví a na jejich základě mi pak byla nabídnuta role v nezávislém filmu a možnost poznat, co všechno film
obnáší, ať už to byla tvorba scénáře, zajišťování lokací nebo něco jiného. Kromě Prahy, Újezdu, Pardubic,
Boliny a Kondrace se točilo právě v Býkovicích pod Blaníkem. Hasiči s natáčením souhlasili a mnozí nahlédli
do tvorby filmu prostřednictvím účasti v komparzu. Svou práci odvedli báječně! Nesmrdí tu samochvála?
Možná, ale opravdu ze sebe vydali maximum a štáb byl uhranutý jejich bezprostředností a vstřícností.
A šmytec... 						

Za SDH Býkovice pod Blaníkem Kateřina Dudová

Podzimní býkovický ráj, foto: Kateřina Dudová
www.lounovicepodblanikem.cz
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NECKYÁDU NAVŠTÍVILO NA DVĚ STĚ LIDÍ

Tradiční letní akce, louňovická neckyáda, se uskutečnila v sobotu 24. července od 13 hodin u místního
přírodního koupaliště. Slunečný den pobídl k účasti jak místní, tak přespolní příznivce vodních radovánek
a adrenalinové zábavy.
„Letos se nás tu sešlo doopravdy mnoho. Oproti minulému roku, kdy bylo špatné počasí, tu mohlo být až
dvě stě lidí. Máme z toho radost. Zájemců o soutěže na neckyádě bylo tolik, že poslední disciplínu, závody
v neckách, jsme ukončili až kolem sedmé hodiny večerní,” prozradil jeden ze spolupořadatelů Pavel Hradecký.
Disciplíny, které si mohli nadšenci vyzkoušet, byly různorodé - méně náročné pro začátečníky i těžší pro
ostřílené závodníky. Začalo se s koulenou, při které jednotlivci museli odkutálet velký míč přes lávku až na
druhý břeh. Dál byl připravený souboj s tyčemi na lávce pro dvojice, stejně tak přejezd v kolečku přes lávku.
Největší odvážlivci se pak zúčastnili přejezdu na kole přes lávku, na druhý břeh se letos bohužel, stejně jako
minulý rok, nikdo nedostal. Celou neckyádu pak ukončila hlavní soutěž, a to závod v neckách.
A jak tedy dopadly výsledky?

Koulená

Kolo

Souboje

1. František 0:18:70

1. Filip (14)

1. Peka

2. Vašík 0:19:22

2. Peka (5)

2. Sláva

3. Fréza 0:20:18

3. Péťa (5)

3. Smrček

Necky

Kolečko

1. Číba + Víťa

1. Petr + František 0:17:90

2. Sovík + Kožich

2. Pitsula + Lucka 0:23:54

3. Anetka + Filip; Naty + Kája

3. Pádivec + Dan 0:34:18

pozn. číslo v závorce značí,
kolik duší na lávce soutěžící
přejeli. Na kole se letos nikomu nepodařilo přejet lávku.

Zisk z akce poslouží, stejně jako ten loňský, na další uskutečnění neckyády. Je potřeba koupit nové fošny
na lávku a nové necky. Díky letošnímu výtěžku se nám tyto věci určitě podaří zakoupit. Děkujeme všem
zúčastněným - těm, co pomáhali s přípravou, soutěžícím i divákům. A těšíme se na další ročník.
Za pořadatele Lucie Sedláková
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Více fotografií na https://jarusseattle.rajce.idnes.cz/, foto: Jaroslava Hernandez; Další fotografie na str. 14
www.lounovicepodblanikem.cz

Více fotografií na www.ceskejsedlak.rajce.idnes.cz, foto: Lucie Sedláková
www.lounovicepodblanikem.cz

14

ZÁMEK ROZTANČIL FESTIVAL SPOLU S BAZÁRKEM A PŘEHLÍDKOU

Největší a zároveň jediný reggae festival v České republice se uskutečnil od pátku 30. července do soboty
31. července na zámku v Louňovicích pod Blaníkem. Dvoudenního festivalu, nazvaného Right News Music
Garden, se letos zúčastnilo na 300 lidí, letošní ročník byl tak jedním z nejúspěšnějších. Součástí 12. ročníku
festivalu byl v sobotu již tradiční Roztančený bazárek a od 17.30 hodin Bláznivá módní přehlídka. Bazárek
se tento rok konal již po šesté a jako každý rok ho pro vás připravujeme s Lucií Kuthmanovou spolu s přáteli
z Louňovic a okolí.								
Lucie Sedláková
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Více fotografií na www.ceskejsedlak.rajce.idnes.cz, foto: Lucie Sedláková
www.lounovicepodblanikem.cz

SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ

Příjemné odpolední setkání má už v kalendáři kulturních akcí své pevné místo v polovině srpna. Je to
zároveň příležitost k přivítání nových sousedů – lidí, kteří si u nás v uplynulém roce zapsali svůj trvalý pobyt. Když můžou být za občánky přivítána nově narozená miminka, proč ne i dospělí? S každým zapsaným
obyvatelem roste státní příspěvek do rozpočtu obce, která tak má víc peněz třeba i na zvelebení veřejných
prostor, aby se nám tu příjemně bydlelo.
Zvláštní poděkování patřilo paní Janě Žákové za mnohaletou práci pro naši školu a školku. Jako milou a
usměvavou paní učitelku ji znají nejen současní školkáčci, ale i jejich rodiče.
V pestrém programu si každý našel to své. Děti zaujal skákací hrad, dospělí si povídali u dobrého pití a výborné teplé šunky, sportovci za fandění publika předvedli své výkony v přátelském fotbalovém utkání. Pro
zájemce byla připravena prohlídka školy a školky a pro všechny živá hudba – nejprve na lidovou notu, večer
pak rockové hity v podání kapely Detonátor.
Tradiční soutěž pro pány – v pití piva – vyhrál Vítek Bartoš, v kulinářské disciplíně bodovala Martina Veselá.
Její pouťové koláčky byly výborné a tentokrát jediné soutěžní – naše uznání má i za to, že se odhodlala v
dnešním horkém dni nějakou dobrotu upéct.
Poděkování patří organizátorům celé akce, zejména kulturní komisi městyse. Za rok se budeme těšit na
shledanou!										
Hana Kociánová

Více fotografií na stránkách městyse a na https://jarusseattle.rajce.idnes.cz/, foto: Jaroslava Hernandez a Jan Krmela
www.lounovicepodblanikem.cz
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JELO NÁS DEVĚT

Je čtvrtek 19. srpna 2021 krátce před 3. hodinou ranní a náměstí před zámkem ožívá na tu dobu nezvyklým
ruchem. Z různých směrů sem míří účastníci zájezdu do Alp, který, jako už po několikáté, pořádá v rámci
CK HOSTu Bury.
Jako první na shromaždiště dorazil služebně nejmladší, ale ve skutečnosti nejstarší účastník, mistr Pepíno
Vrána. V ruce hůl a péro za kloboukem. To již Bury kontroluje, zda přišli všichni, a jelikož časový plán je
třeba dodržet, velí k odjezdu. Jako správný vůdce výpravy je přísný, ale spravedlivý. Následuje krátké mezipřistání u kapličky v Předbořicích.
Výprava je kompletní, spanilá jízda do Rakouska začíná. Jedeme tradičně po trase Tábor - České Budějovice. Dálnice z Tábora směrem na jih je naprosto prázdná a po 4. hodině ranní děláme první krátkou přestávku na čerpací stanici v Českých Budějovicích. Každý ji využije dle svého. Kávička, cigárko atd. Žádné velké
zdržení, nasedat, spočítat a jedeme dál.
Další zastavení naší cesty je neodmyslitelně na Dolním Dvořišti, poslední možnost k doplnění zásob na našem území. Samozřejmě většina je vybavena z domova tradičním řízkem, ale chlebíčkový speciál také není
špatná volba. Krom toho je na erárních zásobách několik desítek vychlazených desítek i jedenáctek, nějaké
to nealko a neodmyslitelné množství klobás, které vždy těsně před zájezdem připravuje Vlasta Šutka. Jeho
klobásy nás sytily i ve Vídni, Paříži či Londýně. Zvláště na letištích naše skupinka i díky jejich libé vůni působila jistou pozornost. Ale vraťme se na Dolní Dvořiště.
Ještě za tmy překračujeme zemskou hranici a přes Leopoldschlag a obec, jejíž český název by zněl Čtrnáct,
míříme na Freistadt a dále pak po dálnici na Linz. Zde přejíždíme Dunaj a pokračujeme na Salzburg. (Toto
starobylé město - česky Solnohrad - bylo až do zániku Svaté říše římské hlavním městem samostatného
arcibiskupského knížectví a není snad bez zajímavosti, že Mladé Vožici a jejímu okolí se také někdy přezdívá
Český Solnohrad).
Cesta rychle ubíhá. Je tu další z tradičních zastávek pod majestátním hradem Hohenwerfen. Zastavení je to
jen krátké, pár fotek a jede se dál.
Naším prvním cílem je soutěska Kitzlochklamm u městečka Taxenbach. Na parkoviště jsme dorazili 10 minut po osmé. Je zatím prázdné, krom 2 postarších turistů z Holandska a jejich vozu. Posádka našeho vozu je
hravě přečíslila, i co se věku týče. Na parkovišti jsme si protáhli nohy a jdeme na to. Ale u pokladny nás čekalo překvapení, vstup nebylo možné zaplatit kartou. Nějaká eura jsme měli, a tak nám nic nestálo v cestě.
Každý dle vkusu a velikosti si vybral helmu a tím se náš přátelský kolektiv rozdělil na 2 družstva - oranžové
horolezce a bílý stavební dozor. 							
...pokračování na str. 18
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foto: Tomáš Zrno

www.lounovicepodblanikem.cz

Dokončení ze str. 17

To už jde do tuhého, výstup začíná poměrně zostra. Popisem přírodních scenérií se zabývat nebudu, zde
lépe poslouží množství fotografií. Co bych ale připomenout chtěl, jsou 2 pomníčky - 1. směrem vzhůru připomíná tesaře, který zde zahynul v r. 1953; 2. připomíná tragédii z r. 1974, kdy se pod 30člennou dívčí školní třídou zřítil most při pořizování společné fotografie. Zahynulo 8 děvčat. Od tohoto pomníčku se již cesta
svažuje a klikatí zpět na parkoviště. Zde se nachází množství ve skále vytesaných tunelů a také jeskyňka s
lidovým obrázkem sv. Barbory, patronky horníků. Projít soutěsku trvalo volnou chůzí přibližně 2 hodiny.
Ačkoliv se výstup zdál zpočátku namáhavý, zvládli ho všichni a myslím, že nikdo nelitoval. Po krátkém oddychu a občerstvení nás čekal přesun do známého lyžařského střediska Kaprun, kde se tak jako v celém
Rakousku těší obzvláštní úctě náš starý dobrý známý sv. Jan Nepomucký. Na rozdíl od zděné kapličky, jako
je v Louňovicích, je zde dřevěná socha nejznámějšího českého světce v kapličce skleněné. Nechybí zde ani
tabulka s prosbou o ochranu před velkou vodou, což má tento světec v popisu práce. Zde proběhlo společné focení a další bod celodenního programu jsme si mohli odškrtnout.

Odtud jsme pokračovali ke Krimmelským vodopádům. Projížděli jsme také obcí s voňavým názvem Speckdorf, kde stojí budova vypadající jako krásně vyuzený kus špeku. Ještě že máme ty klobásy. Na loukách podél silnice bylo vidět, že před několika málo dny v této části Rakouska vydatně pršelo. O tom, co zdejší říčky
umí, jsme se přesvědčili nedaleko našeho dalšího cíle. Podemleté a vytrhané koleje, obrovské hory bahna,
které zavalilo vlakové nádraží a okolní domy. Na místě pracovalo několik bagrů a zasahovala i armáda.
Parkoviště u Krimmelských vodopádů byla nacpaná k prasknutí, ale i pro naši dodávku se místo našlo a
vedle nás se ještě vešlo auto s rodinou z Čech. Pokladna u vstupu do areálu opět potvrdila, že v Rakousku
jsou peníze častější než karty. Popis vodopádů opět vynechám s odkazem na fotodokumentaci. U vodopádů jsme pobyli asi 3 hodiny.
Další plánovaný cíl naší výpravy nás poněkud zklamal. V Bad Ischlu jsme se chtěli vyfotit před Císařskou
vilou, letním to sídlem císaře a krále Františka Josefa I. Jaké však bylo naše zklamání, když jsme dorazili k
bráně a zde se dočetli, že se zavírá v 16.30. Bylo již kolem 19. hodiny. Zakroužili jsme tedy lázeňským městečkem, zahlédli kostel, poštovní a telegrafní úřad a historickou lokomotivu s vagonem a zamířili na Hallstatt. Projeli jsme část městečka, ale na návštěvu historického centra již nezbýval čas, a tak jsme zastavili
alespoň u jezera téhož jména. Zde byla občerstvovací přestávka.
Den už se nachýlil, a tak hurá do vozu a směr Salzburg, Linz, Freistadt, Dolní Dvořiště opět s tradiční zastávkou. A pak už po stejné trase jako ráno, směr Louňovice pod Blaníkem. Blížila se půlnoc, tachometr ukazoval bezmála 1.000 kilometrů, když černá dodávka CK HOST (cestovní kancelář hospoda Stojánek) zastavila
před zámkem. Kruh se uzavřel.
A kdo vlastně byli účastníky tohoto zájezdu? T. Zrno (Bury) - iniciátor, organizátor a řidič v jedné osobě, J.
Vincíbr, F. Kahoun, B. Růžička, T. Kuklík, J. Vrána, R. Suchý, V. Šutka, J. Dobeš - autor článku.

www.lounovicepodblanikem.cz
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ROZHLEDNA NA VELKÉM BLANÍKU SLAVÍ 80!

V sobotu 28. 8. 2021 se uskutečnila vzpomínková akce ke znovuzprovoznění rozhledny na Velkém Blaníku.
Před 80 roky byla rozhledna dána do provozu Klubem českých turistů.
Na vrcholku hory se sešli lidé z Pravonína, Načeradce a Louňovic pod Blaníkem. Hlavní projev měl starosta
Louňovic pod Blaníkem Ing. Václav Fejtek za přítomnosti paní Bartoníčkové za Načeradec a paní Lapáčkové
z Pravonína. Pan starosta se ve svém projevu vrátil do historie rozhledny, její opravy a k provozu.
K poslechu hrála country skupina Kotlíci. Pro šikovné děti byla připravena lanová aktivita, při které se podívali na hemžení dole z pěkné výšky K občerstvení se opékaly buřty a k dobré náladě patřilo podávání
nápojů.
Podívejme se do historie rozhledny:
Dnešní rozhledna ve tvaru husitské hlásky není první vyhlídkovou stavbou na Blaníku. První rozhlednu zde
nechal postavit pražský kardinál František Schönborn roku 1895. Jednalo se o 20 metrů vysokou dřevěnou
konstrukci. Ta se však v roce 1936 zřítila. V roce 1940 se rozhodl KČT postavit rozhlednu novou. Projekt
vypracoval architekt Alexandr Hanuš. V roce 1940 byla stavba 29 m věže zahájena a v roce 1941 otevřena.
Ještě téhož roku byla však uzavřena, bylo to za Protektorátu Čechy a Morava.
Znovuotevřena byla roku 1944. Po válce byl postaven kamenný otevřený oltář sv. Václava. V roce 1977
byla rozhledna opravena a byl na ni instalován šindel. Opravu řídil předseda Národního výboru Louňovice
pod Blaníkem A. Houlík.												
											
Zdeněk Otradovec
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foto: Zdeněk Otradovec
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LOUŇOVICKÝ KOLOBĚH

V sobotu 4. září se v Louňovicích pod Blaníkem opět konala akce pro rodiče a děti, která je pořádána místními skauty a při jejíž přípravě a zajištění zdárného průběhu se zapojilo i mnoho dobrovolníků.
A tak proběhl již šestý ročník Louňovického koloběhu. Pravidla jsou vcelku jednoduchá: soutěžící se
zaregistrují do dvojic (ty se skládají buď z rodiče s dítětem nebo dvou dětí) a podle věku jsou zařazeny do své věkové kategorie. V Louňovicích je vytyčena trasa, která měří přibližně jeden kilometr. Dvojice se tak snaží co nejrychleji překonat tuto vzdálenost. Nejedná se ale pouze o běh, neboť s sebou
mají na pomoc i jedno vozidlo, které si dva závodníci mezi sebou mohou vypůjčovat a dosáhnout tak
většího výkonu. Dané vozidlo může být kolo, koloběžka, kočárek, nebo jiné podobné prostředky.
Letos se také opět navýšil počet soutěžících v porovnání s minulými ročníky. Ve starší kategorii bylo zaregistrováno 15 dvojic a v mladší dokonce 19 – celkem se tak zúčastnilo 68 závodníků!
Výherci letošního roku v mladší kategorii se stali Adélka Račanská s tatínkem Lubošem, kteří uběhli a ujeli
celou trasu v čase 4:54. Ve starší kategorii, již po čtvrté v řadě, doběhli do cíle v nejkratším čase Vilík Vecka
s tatínkem Honzou, kterým se dokonce podařilo překonat svůj minulý čas a stanovili nový absolutní rekord
trati: 4:10. Vyhlásili jsme i nejrychlejší dětskou dvojici – časem 4:44 si medaile zasloužila Jana Kociánová
s Johankou Neklovou. Vítězové obou kategorií dostali putovní pohár a sladká odměna čekala na všechny
účastníky. V průběhu akce bylo také zajištěné občerstvení, ať už v podobě buchet, chlebíčků. utopenců či
skvělých langošů. Moc děkujeme všem, kteří nám při Koloběhu pomáhali!						
												
Šárka Křížová
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foto: Luboš Račanský; Další fotografie na str. 21
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Vítězové mladší kategorie soutěže LOUŇOVICKÝ KOLOBĚH, foto: Luboš Račanský
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Vítězové starší kategorie soutěže LOUŇOVICKÝ KOLOBĚH, foto: Luboš Račanský
www.lounovicepodblanikem.cz

SKAUT V LOUŇOVICÍCH POD BLANÍKEM

NÁŠ TÁBOR V NOVOHRADSKÝCH HORÁCH

Loni před námi stála velká výzva – zorganizovat a materiálově zajistit první tábor našeho louňovického
oddílu. Byli jsme rádi, že jsme obstáli se ctí, a rovnou se vrhli do výzvy minimálně stejně velké – připravit
to samé pro dvojnásobný počet dětí, včetně osmi předškoláků – benjamínků z nové družiny Káňat. Celkem
nás na louce u nádrže Zlatá Ktiš tábořilo přes třicet!
Do šestnácti táborových dní se (i díky docela pěknému počasí) vešlo nespočet zážitků a aktivit. Zlatou Ktiš
jsme nově křižovali na nafukovacích člunech, společně jsme si vyrobili historicky první louňovický oddílový
totem, byli jsme na průzkumu v nefalšovaném pralese a navázali jsme kontakt s nedalekým táborem budějovických skautů (nejprve tak, že jsme je v noci přepadli). Vydatné menu táborové kuchyně letos poprvé
doplňovaly prémiové dobroty z vlastnoručně uplácané hliněné pece – je libo pizzu, či kynuté buchty?
Vrcholem tábora byl slavnostní slibový večer, kdy svůj slib složilo celkem pět dětí. Své síly si o den později
mohli všichni změřit v klání táborové olympiády a navzájem předvést svůj herecký či pěvecký talent při
divadelním galavečeru, doplněném táborovým rautem. Ve vzpomínkách na tábor má své trvalé místo taky
chřástal polní – vzhledem nenápadný a vzácný pták, který si táborovou louku vybral jako ideální místo k
namlouvání životní družky. Jeho každonoční (a skutečně celonoční) hlasový projev v podobě skřeků o hlasitosti motorové pily nám zněl v uších ještě dlouho poté, co bourací četa opouštěla tábořiště. Doufáme, že
seriál „chřástal hledá ženu“ má šťastný konec a že se sem za rok (do třetice) vrátíme.
A co nás čeká v novém skautském roce? Novinkou bude vznik další družiny benjamínků pro předškolní i
mladší děti (4,5 – 6 let). Želvičky začnou fungovat ve druhé polovině září, ale už teď je kapacita družiny
naplněná. Stávající družiny Káňat, Lišek a Netopýrů hlásí taky plno – v Louňovicích tak skautuje 40 dětí, což
je naše nové (a asi konečné) maximum. Pokud situace dovolí, objevíme se s mini skautským táborem i na
svatováclavských slavnostech, kde budou pro děti připraveny hry a rukodělky a pro všechny komentovaná
přehlídka fotografií. Více informací o nás najdete na https://lounovicepodblanikem.skauting.cz/
Hana Kociánová
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foto: Luboš Račanský
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OBECNÍ KNIHOVNA
STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Akce obecní knihovny na podporu čtenářství a setkávání ve školní knihovně.
I letos můžete udělat radost svým darem, a to sice na podporu čtenářství a rozšíření knižního fondu na základní škole. Cílem akce je zvětšit nabídku populárních titulů ve škole tak, aby knihy zaujaly žáky z vyšších
ročníků.
Předkládáme vám seznam knih, které můžete zakoupit a věnovat. Nechybí Harry Potter nebo současná
nástupkyně foglarovek Prašina. Knihy jsme orientačně rozdělili podle ročníků a volíme takové tituly, které
bývají v knihovnách statisticky nejpůjčovanější.
Samozřejmě můžete věnovat i jinou knihu, která vás v dětství oslovila. Knihy, které věnujete škole, se stanou součástí doporučené četby a kterýkoli titul si děti mohou zanést do čtenářských deníků.
Slavnostní předání vašich darů proběhne 10. prosince v obecní knihovně v 17 hodin.
Následuje divadelní představení v sále zámku – Víťa Marčík: Setkání před betlémem.
Pořádá městys Louňovice pod Blaníkem a knihovna městyse.
Objednání knih a bližší informace na úřadě městyse, na telefonním čísle: 773 757 570

STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Děkujeme

SEZNAM KNIH
Knihy pro 3. třídu:

Anča a Pepík 1
Lucie Lomová
Cena: 295 Kč
Slavný český komiks pro děti v novém moderním vydání. Když v roce
1989 vznikaly první příběhy myšek Anči a Pepíka, jistě málokdo
předpokládal, že i po více než čtvrtstoletí se bude jednat o kultovní
bestseller, který na české komiksové scéně téměř nenachází obdoby.

Anča a Pepík 2
Lucie Lomová
Cena: 295 Kč
Slavný český komiks pro děti v novém moderním vydání. Když v roce
1989 vznikaly první příběhy myšek Anči a Pepíka, jistě málokdo
předpokládal, že i po více než čtvrtstoletí se bude jednat o kultovní
bestseller, který na české komiksové scéně téměř nenachází obdoby.
23
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Harry Potter a Kámen mudrců
J. K. Rowlingová
Cena: 268 Kč
Až do svých jedenáctých narozenin si o sobě Harry myslel, že je jen
obyčejný chlapec. Pak ale dostal soví poštou dopis, kterým byl zván ke
studiu na prestižní soukromé Škole čar a kouzel v Bradavicích, a jeho život
se rázem proměnil. Leccos se dozvídá o minulosti svých zemřelých rodičů,
získá pár dobrých kamarádů, naučí se mistrovsky hrát famfrpál a kvůli
Kameni mudrců podstoupí smrtelný souboj se zloduchem Voldemortem.

www.lounovicepodblanikem.cz
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Ceny a anotace knih jsou uvedeny podle www.knihydobrovsky.cz.
Doporučený ročník pro četbu knihy je pouze orientační.
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TJ SOKOL
SPORTOVNÍ TURNAJE
TJ Sokol Louňovice p. Bl. uspořádal v létě 3 turnaje. V červnu proběhl první ročník nohejbalového turnaje
O pohár blanického rytíře. Hrálo se na víceúčelovém hřišti u školy. Zúčastnilo se 10 týmů. V červenci se
uskutečnily turnaje v tenise a badmintonu. Turnaje se vydařily a těšíme se na další ročníky.

NOHEJBALOVÝ TURNAJ

www.lounovicepodblanikem.cz
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BADMINTONOVÝ TURNAJ
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FOTBAL
ROZPIS PODZIM 2021

FOTOGRAFICKÉ STŘÍPKY Z LOUŇOVIC

Baví Vás fotografovat? Rádi byste se čtenáři zpravodaje sdíleli své fotografické střípky? Pošlete na e-mail
zpravodaj@lounovicepodblanikem.cz vybrané obrázky Louňovic a okolí a my Vaše úlovky zveřejníme.
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Nové posezeni u kapličky sv. Anny nad Louňovicemi, foto: Lucie Sedláková
www.lounovicepodblanikem.cz

KALENDÁŘ AKCÍ

2021

Kulturní akce budou probíhat podle aktuální situace
v souvislosti s opatřeními proti šíření Covid-19
9. 10. 2021 - Hospodský kvíz
- od 19:00, Hostinec pod Blaníkem (u Ládi)
- vědomostní kvíz
- startovné 60 korun
- pořádá Tereza Milotová (Špácalová)

27. 11. 2021 - Promítání filmu
- promítaný film bude upřesněn na plakátu
- od 19:00 v koncertním sále zámku
- pořádá městys ve spolupráci s TJ Sokol Louňovice
pod Blaníkem (Kinoklub)

15. 10. 2021 - Koncert k poctě Jana Dismase Zelenky
- 18:30 pietní akt u pomníku J. D. Zelenky
- 19:00 koncert, koncertní sál zámku
- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem  

28. 11. 2021 - Rozsvícení vánočního stromku
- od 16:30 na náměstí
- pořádá městys Louňovice p. Bl., ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem a místní spolky

17. 10. 2021 - Louňovice pro dobrou věc
- od 14:00 na náměstí
- bazárek, domácí produkty, hry a hudba
- pořádají dobrovolníci

10. 12. 2021 - Strom splněných přání
- od 17:00 v knihovně
- od 18:00 divadelní představení v sále zámku Víťa Marčík: Setkání před betlémem
- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem a knihovna městyse

30. 10. 2021 - Promítání dokumentu
- promítání dokumentu „7915 km“, který sleduje trasu Rallye Dakar 2007 z projektu Jeden svět
- od 18:00 v koncertním sále zámku
- pořádá městys ve spolupráci s TJ Sokol Louňovice
pod Blaníkem (Kinoklub)
listopad 2021 - Výsadba stromů
- přesný datum bude upřesněn v průběhu podzimu
- po dohodě možnost individuální výsadby
- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem
- zajišťuje Vít Kocián, tel. 737 561 632
13. 11. 2021 - Halový badmintonový turnaj
- halový badmintonový turnaj ve čtyřhře pro dospělé
- tělocvična ZŠ Louňovice pod Blaníkem
- pořádá TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem
- přihlášky p. Soukup, tel. 605 922 249
13. 11. 2021 - Koncert v zámku
- koncert
- Modrá Synkopa hraje Osvobozené divadlo
- od 19:00 v koncertním sále zámku
- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem
14.11. 2021 - Halový badmintonový turnaj
- halový badmintonový turnaj ve čtyřhře pro děti
- tělocvična ZŠ Louňovice pod Blaníkem
- pořádá TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem
- přihlášky p. Soukup 605 922 249)

11. 12. 2021 - Vánoční koncert a výstava
- Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
- od 18:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie
- před kostelem výstava k historii varhan
- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem a Římskokatolická farnost Louňovice pod Blaníkem
4. 12. 2021 - Čertovská šipkovaná
- turnaj v šipkách
- od 17:00 v Hostinci pod Blaníkem (u Ládi)
- pořádá TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem
- přihlášky u p. Soukupa, tel. 605 922 249
4. 12. 2021 - Setkání s čerty
- od 13:00 na náměstí
- jarmark s hudbou a čertovským programem
- pořádá Babinec
AKCE V OKOLÍ:
1. 10. 2021 - Pozorování vesmíru pro veřejnost
- od 20:00 ve vlašimské hvězdárně
- pořádá Hvězdárna Vlašim
4. 12. 2021 - Čerti na zámku
- od 16:00 ve zručském zámku
- úkoly a plno zábavy pro děti
- rezervace nutná
- pořádá Zámek Zruč nad Sázavou

Ke kulturním akcím...
VÝSTAVA „JSEM SOKOL“

V rámci všech kulturních akcí, které budou do konce roku probíhat na zámku, bude otevřena výstava
JSEM SOKOL - k výročí 100 let od založení Sokola v Louňovicích pod Blaníkem
www.lounovicepodblanikem.cz
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA - z redakční pošty

Chcete něco sdělit svým sousedům, kamarádům či známým? Máte neutuchající potřebu vyrukovat se svojí
básní nebo povídkou? Nebo byste se čtenáři zpravodaje chtěli jen sdílet své názory? Pošlete nám Vaše
texty na adresu zpravodaje, zpravodaj@lounovicepodblanikem.cz. My je rádi uveřejníme.

Osamělá seniorka - nejen chlebem živ je člověk
Osamělá jsem už rok a dosud jsem se ještě neodvážila podniknout samostatně výlet do světa kultury.
Omluvou (výmluvou?) mi také budiž pochmurný kulturně-covidový stav v naší zemi.
Jako příslušnici určité věkové kategorie mě vylákal do akce film „Respect“ o životě Arethy Franklinové
(připomínám, že to byla americká zpěvačka, skladatelka a pianistka a jedna z nejvýznamnějších tvůrkyň
soulové hudby, nositelka 18 cen Grammy). Zemřela v roce 2018.
Výprava do kina se u mě rovnala cestě na severní pól. Zvolila jsem kino, které se mi polohou zdálo nejschůdnější. Napřed jsem si asi tak třikrát ověřovala na internetu, v kolik to začíná - chtěla jsem na odpolední promítání. Jenomže - mou oblast postihly rozsáhlé výluky v dopravě. Úhrnem jsem vyjela ve dvě a
vrátila jsem se na televizní zprávy v sedm. Cesta zahrnovala přestupy s „během“ (mám bolavé koleno) na
další spoj.
Kino bylo v obchodním centru a nedařilo se mi najít pokladny. Všude jsem viděla jen pulty s popcornem
a kolou. Přistoupila jsem tam s dotazem, kde si mohu koupit vstupenku. Milý mladík řekl „tady“. Až tak to
bylo jednoduché. Jen mě zklamali, že nebyla seniorská sleva.
Přes tehdejší vedra jsem si vzala s sebou šál (decentně v příruční tašce). Dobře jsem udělala, klimatizace
byla opravdu více než účinná. Kýchala jsem ještě doma, šál-nešál. Také - po jedné nelibé zkušenosti - jsem
přidala ucpávky do uší. Opět správně, byl to sluch rvoucí randál, hlavně u reklam před začátkem. Ale - věřte
nebo ne - i tak jsem si muziku užila. Na mou generaci to bylo i se špunty tak akorát. (Moc mi totiž netěsní,
což je velmi nepříjemné třeba u magnetické rezonance. Ale to odbočuji).
Taky jsem měla dva kapesníky (rovněž správně, kromě rýmy z klimatizace jsem uronila slzu nad pohnutými
Arethinými osudy). Hudba byla fakt nádherná a představitelka hlavní role Jennifer Hudsonová se jí zhostila
skvěle (to zavání reklamou, ale recenze už byly napsány). Telefon (malinkou tlačítkovou Nokii) jsem nechala doma, protože ho neumím vypnout - respektive trochu ano, ale vždy se bojím, že ho pak nezapnu (má
svá léta). A nechtěla jsem případně „rušit“. Pravdou ale je, že mi ve skutečnosti skoro nikdo nevolá.
V kině jsme nakonec byly tři ženské. Ještě jsem si spletla řadu a ty dvě kamarádky (zjevně o dvě generace
mladší, potěšující!) měly samozřejmě i to mnou zasednuté místo (bylo to šikovně uprostřed dost vzadu).
No - podívaly se na mě (už jsem tam seděla kvůli bolesti kolena s velkým předstihem) a řekly - „no vždyť je
to jedno, seďte, my si sednem jinam“.
Perlička nakonec - ušní ucpávky jsem zapomněla vyjmout a bylo mi divné, že lidé všude mluví tak potichu.
Hmmm. Přišla jsem na to venku asi za 5 minut.
Už mám koupený lístek na další kulturu! A propadnout ho (asi) nenechám...			

D.H.

POZOR! POZOR!
Máte dotaz na své zastupitele, radní či pana starostu?
Neváhejte nám svoji otázku poslat na redakční
e-mail: zpravodaj@lounovicepodblanikem.cz, nebo doručit na úřad městyse, a my se pokusíme všechny dotazy zodpovědět v dalším čísle zpravodaje.
Prosíme o zaslání otázek ideálně do KONCE LISTOPADU.
Stejně tak můžete zasílat své poznámky, reakce, tvůrčí pohnutky či reportáže z akcí.
Rádi vše zveřejníme.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V Louňovicích pod Blaníkem se v minulých měsících narodil nový občánek

Miroslav Forejt

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

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.

Milada Šachová		

85 let

Olga Krmelová		

70 let

Jiří Kumšta			

70 let

Vlasta Štěpánková

70 let

Allan Velek			70 let
Marie Chmelenská

75 let

Václav Budil			

75 let

Pavel Vrána			80 let
Antonín Zelinka		

85 let

Karel Maršíček			

80 let

Jaroslav Holý			

70 let

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE BUDE 5. prosince 2021.

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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