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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, 
máme před sebou vánoční svátky, konec roku a oslavy Silvestra. V tomto období asi každý 
rekapituluje a hodnotí uplynulý rok a dává si předsevzetí na rok nově příchozí. I já bych se 
chtěl po roce ve funkci starosty poohlédnout, zhodnotit a nastínit plány na rok následující. 
V tomto roce byly dokončeny stavební práce na rekonstrukci naší základní školy a budo-
va byla zkolaudována, proběhla výstavba a kolaudace chodníku na hřbitov a přilehlého 
osvětlení. Obě tyto akce byly dlouhodobě připravovány a spolufinancovány z dotačních 
prostředků. V současné době probíhají práce na odbagrování bahna v rybníku za kravínem 
a úpravě jeho okolí, kdy tuto akci realizuje městys z vlastních zdrojů. 
Dílo, které se zatím nepovedlo realizovat podle našich představ, je multifunkční hřiště u 
základní školy. Hřiště bylo sice firmou opraveno, ale původní a opravovaný povrch se ne-
spojil. Firma odmítala naše požadavky na bezvadné provedení díla, tvrdila, že takto je vše 
v pořádku. Proto byl na doporučení právníka ve věci přizván znalec, který vypracovaným 
posudkem potvrdil naše požadavky. Když náš právník vyzval zhotovitele k nápravě, zjistil, 
že tato firma je v konkurzu. V současné době probíhá zjišťování ceny opravy u konku-
renčních firem, abychom se mohli do konkurzu přihlásit a uplatňovat vzniklou škodu. Byl 
bych rád, kdyby se podařilo hřiště v příštím roce dokončit a předat jej škole a občanům do 
užívání. 
Další akce, které byly projekčně připraveny, jako rekonstrukce hasičské zbrojnice v Býko-
vicích a obnova povrchu a odvodnění místní komunikace Na Smírech, nebyly realizovány 
z důvodu nepřiznání dotace.  
V příštím roce od ledna budou zahájeny práce na rozšíření kapacity mateřské školy, kdy 
bude školka kompletně přestavěna a rozšířena o místnost bývalé kotelny. Dojde v podstatě 
k přestavění půdorysu celého patra, kde se školka nachází. Bude vystavěno nové sociální 
zázemí s toaletami a celá školka bude zařízena novým nábytkem a vybavením. Z tohoto 
důvodu dojde od ledna k přesunu dětí ze školky do prostor základní školy. Po rekonstrukci 
školky bude přes prázdniny probíhat rekonstrukce školní jídelny.
Další stavbou, která je připravena a bude z dotace realizována v příštím roce, je výstavba 
venkovní učebny. Učebna bude postavena v rohu hřiště před vchodem do základní školy.
Tolik tedy k akcím, které jsou projekčně a administrativně připraveny. Dále připravujeme 
projekt a rozpočet na tolik potřebnou rekonstrukci pivovarského rybníka, probíhají práce 
na dokončení projektu stavebních parcel v lokalitě „U Rybníčku“ Nejpalčivějším problé-
mem, který však nastal v současné době, je nedostatek pitné vody. I přes využití studně u 
fotbalového hřiště, která byla v loňském roce po instalaci zařízení na odželeznění vody na-
pojena na vodovodní řád, se stále potýkáme s nedostatkem pitné vody v obecním vodoje-
mu. Z tohoto důvodu byl osloven hydrogeolog a bude probíhat hydrogeologický průzkum 
pro zjištění dalších možných zdrojů pitné vody...

...pokračování na str. 2
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Dokončení ze str. 1
...které by šly co možná nejefektivněji a nejekonomičtěji připojit na stávající řad, aby ne-
musela být voda dovážena nebo dokonce aby nenastala situace, že jsou obyvatelé bez pitné 
vody. Do doby, než se podaří situace vyřešit, je proto třeba pitnou vodou šetřit. 
Jistě jste všichni zaznamenali, že v říjnu a listopadu proběhlo dotazníkové šetření a poté 
schůze pro tvorbu Programu rozvoje obce Louňovice pod Blaníkem. Program rozvoje je 
potřeba vyhotovit a zapracovat do něj co možná nejvíce podnětů a připomínek, protože na 
tento dokument budou odkazovat všechny dotační programy. Pokud nebude něco v progra-
mu zapracováno, nebude možné na danou věc získat dotaci. Proto bych chtěl touto cestou 
poděkovat všem, kteří si udělali chvilku času a dotazník vyplnili, nebo přišli na veřejnou 
schůzi do základní školy. V reakci na dotazník již bude možné získat dotaci na hydrogeo-
logický průzkum. Pokud se podaří vypracovat projekt a rozpočet, chtěli bychom v únoru 
podat žádost o dotaci na rekonstrukci zdravotního střediska, které bylo většinou z vás v do-
taznících zmiňováno jako nevyhovující.  
Jak uvádím výše, plánů a představ by bylo mnoho. Základním problémem, se kterým se 
však městys jako asi každý hospodář potýká, jsou finanční prostředky. Městys, stejně jako 
například rodina, hospodaří s omezeným rozpočtem. Rozpočet každé obce je tvořen pře-
devším z daňových příjmů, kdy záleží na počtu trvale žijících obyvatel v obci. Rozpočet 
Louňovic pod Blaníkem se bez dotací pohybuje okolo 13 mil. korun. Jsem rád, že i přes 
doplacení dotace na rekonstrukci základní školy a chodníku na hřbitov jsme v tomto roce 
hospodařili s přebytkem okolo 1.7 mil. korun. V budoucnu nás totiž čekají větší investice 
jako rekonstrukce školky, kde budeme doplácet přes 3 mil. korun. Oprava pivovarského 
rybníku vyžaduje investici obce okolo 2 mil. korun. Zdaleka nejdražší bude vybudování 
stavebních pozemků. Pokud ale chceme udržet mladé lidi v obci, musíme pozemky pro vý-
stavbu připravit. 
Jak píši, peněz pro rozvoj městyse není nikdy nazbyt. Proto mě mrzí, že v obci trvale žijí 
občané, kteří skutečné trvalé bydliště mají jinde. Možná si to dotyční ani neuvědomují, že 
využívají náklady na společné služby, počínaje veřejným osvětlením, zimní údržbou a úkli-
dem, opravou komunikací a konče školstvím a zdravotnictvím. Peníze, které by městys po-
třeboval pro svůj rozvoj, odchází do místa pobytu, který mají uveden v občanském průkazu. 
Louňovice pod Blaníkem takto přichází za každého takového občana přibližně o částku 20 
tis. korun. Přitom změna trvalého bydliště není nic složitého a časově náročného, lze ji zaří-
dit na úřadě městyse, kde pracovnice úřadu rády pomohou a poradí. Čím více ve „společné 
kase“ budeme mít, tím více bude prostředků pro hospodaření obce a tím pádem nás všech. 

U příležitosti svátků vánočních vám jménem úřadu městyse a zastupitelstva chci 
popřát příjemné prožití Vánoc, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2020.

Václav Fejtek

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Opět začíná zimní období. Žádáme všechny majitele automobilů, aby své vozy parkovali 
mimo místní komunikace (na svých pozemcích) nebo na místech, kde nebudou vadit při 
zimní údržbě silnic. Jestliže někdo zablokuje svým vozidlem ulici a tím znemožní prohrnutí 
sněhu či posyp silnice, bude toto vozidlo vyfoceno a majitel bude vyzván, aby tuto ulici 
uklidil sám. Nechte prosím ulice volné nejen k projetí místních vozů, ale také k projetí po-
pelářů, sanitky, hasičů či policie. Nikdo z nás neví, kdy takovou službu bude potřebovat.
Informace  pro majitele psů: v lednu příštího roku se opět bude platit poplatek za psa a kaž-
dý pes by měl mít čip. Městys nabízí těm, kteří budou mít zájem, zapsat číslo čipu na úřadě 
městyse pro identifikaci místních psů. Žádáme majitele psů, aby si zabezpečili své mazlíčky 
na svých pozemcích. V poslední době se v obci vyskytl nešvar volně pobíhajících psů. 

...pokračování na str. 3
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Dokončení ze str. 2
Hromadí se nám na úřadě stížnosti spoluobčanů jak na tyto psy, tak i na velké množství 
psích exkrementů po celé obci. Úřad městyse bude nucen na volně pobíhající psy zavolat 
odchytovou službu a náklady s tímto spojené bude hradit majitel psa. Určitě všichni víme, 
komu tito psi patří. Majitelé byli vyzváni k nápravě. Bohužel se situace nelepší, a proto bu-
deme nuceni přistoupit k výše uvedenému opatření.
Kontejner na bioodpad pod zdravotním střediskem byl na zimní období odvezen a přista-
ven bude opět na jaře. Skládka za kravínem byla upravena a na jaře bude oseta trávou. Je 
zde umístěna kamera, aby nedocházelo k tvorbě černé skládky. Tento nešvar by byl řešen 
ve správním řízení. Určitě nechceme, aby okolí naší obce vypadalo jako smetiště. Návoz 
bioodpadu u transformátoru za kravínem je také černou skládkou. Každý obyvatel si musí 
uvědomit, že vše, co odveze ze svého pozemku a nezrecykluje, tvoří černou skládku. Poze-
mek u transformátoru i jinde má své majitele a bez jejich souhlasu není možné tam cokoli 
ukládat. 
Na několika místech v obci máme kontejnery na bílé i tmavé sklo, papír (na větší množství 
papíru s kartony je kontejner umístěn na zahradě městyse), tetrapaky, pet láhve, plast. Pod 
zdravotním střediskem je navíc kontejner na rostlinný olej a oděvy. Na zahradě městyse je 
zpoplatněný kontejner na směsný odpad. Železo je možno odvézt na zahradu u hasičárny. 
Možností, jak naložit s odpadem, je dostatek, proto udržujte v obci a jejím okolí pořádek. Je 
to vizitka nás všech.

Jiří Malý

INFORMACE Z MĚSTYSE
KULTURNÍ KOMISE

V takovém rozsahu, v jakém se letos kulturní akce ko-
naly, bychom pouze kulturní komise, bez velké podpo-
ry starosty, místostarosty, všech zastupitelů, pracovnic a 
pracovníků úřadu a vás všech, kteří jste pomohli a  nebo 
se zúčastnili, nemohli organizovat. 

Zájem setkávat se nám dává velký smysl pro další práci 
v roce 2020. Je radost, když tvoříme společnou věc. 

Přeji nám všem klidný vánoční čas 
a za kulturní komisi děkuji.

Simona Borkovcová

HLÁŠENÍ ROZHLASU – INFORMOVANOST SPOLUOBČANŮ

Rádi bychom vás lépe zpravovali o informacích, které jsou vyhlašovány místním rozhlasem. Za tímto úče-
lem vám nabízíme využití zasílání těchto hlášení na vaši emailovou adresu. V případě, že o tuto službu máte 
zájem, zašlete svoji e-mailovou adresu na níže uvedený email úřadu městyse. Následně budou odesílána 
veškerá hlášení na vámi uvedený e-mail a vy o tyto informace nepřijdete.

Dále bychom rádi zjistili, zda by byl z vaší strany zájem tyto informace dostávat formou SMS zpráv. Tento 
informační kanál s sebou nese jisté finanční náklady. Pokud ale bude o tuto službu zájem, budeme se v bu-
doucnu snažit toto zařízení na úřad zakoupit a informovat vás prostřednictvím SMS zpráv na vaše mobilní 
telefony.

Vaše podněty a kontaktní e-mailové adresy pro zasílání hlášených 
informací nám zašlete na e-mail: vodovod@lounovicepodblanikem.cz

Můžete se i zastavit na úřadu městyse v úředních hodinách pro veřejnost a svoji e-mailovou adresu a názor 
nám sdělit osobně.

Václav Fejtek
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ZASTUPITELSTVO A RADA, VýPISY Z jEDNáNí

INFORMACE 
ZE ZASTUPITELSTVA

ZE DNE 18. 9. 2019
Č.J. ZM - 6/2019

Zastupitelstvo městyse: 

- projednalo a schválilo Řád ve-
řejného pohřebiště   
- projednalo a schválilo prodej 
pozemku č. 456/18 v k. ú. Býko-
vice u Louňovic o výměře 26 m2 
za 100Kč/m2  paní J. G. 
- projednalo a schválilo vystoupe-
ní Z. Izera na Svatováclavských 
slavnostech 26. 9. 2020  
- projednalo a schválilo návrh 
rozpočtu městyse na rok 2020
- projednalo a schválilo návrh 
střednědobého výhledu městyse 
na roky 2021 – 2023
- projednalo a schvaluje Smlou-
vu o bezúplatném převodu vlast-
nického práva k nemovité věci 
pozemku č. parc. 6/1 v k. ú. 
Louňovice pod Blaníkem (hřiště 
u pivovaru) 
- projednalo a schvaluje Smlou-
vu o budoucí smlouvě o zříze-
ní věcného břemene a dohodu o 
umístění stavby el. přípojky k po-
zemku č. 135, k.ú. Louňovice pod 
Blaníkem. Předmětem smlouvy 
je zřízení věcného břemene na 
parcele 1077/2 v k. ú. Louňovice 
pod Blaníkem (u vodojemu) pro 
elektrickou přípojku k anténnímu 
stožáru provozovanému spolkem 
WIFI. Spolek bude po dobu trvá-
ní smlouvy poskytovat bezplatné 
připojení k síti internet v infocen-
tru provozovaném městysem 
- místostarosta seznámil zastu-
pitele s nedostatkem pitné vody 
ve vodojemu pro městys. Proto 
byl osloven hydrogeolog, tento 
byl seznámen se stavem, prochá-
zí okolí Louňovic p. Bl. a vybírá 
lokality k vytvoření nových vrtů, 
případně by se provedla revize a 
čištění vrtů u Býkovic. Dále do-
jde k postupné výměně vodoměrů 
u odběratelů vody. Starosta infor-
moval o jednání s paní Kudláčko-
vou, která zpracovává podklady 
pro cenovou kalkulaci vody. Voda 
je dlouhodobě prodávána pod ce-
nou, dle zákona o vodovodech

jednáním o odkupu pozemků č. 
parc. 79 a č. parc. 148/1 v k. ú. 
Louňovice pod Blaníkem

INFORMACE Z RADY 
ZE DNE 21. 10. 2019
Č. J. RM – 16/2019

Rada městyse schvaluje:

- zprávu lesního hospodáře o ka-
lamitním stavu v lesích městyse, 
o probíhající těžbě a prodeji dřev-
ní hmoty a plánované výsadbě a 
souhlasí s prováděnou těžbou a 
prodejem dřeva, dále pověřuje 
starostu zjištěním ceny úklidu po 
těžbě v lokalitě „Na Bělčí hoře“
- podání žádosti o dotaci z Pod-
půrného a garančního rolnického 
a lesnického fondu (PGRLF) na 
nákup traktoru, čelního naklada-
če a rampovacího žlabu, firmou 
Elmoz Czech, s. r. o. navrženou 
stavbu el. přípojky k pozemku č. 
135 a jejím vedení přes pozem-
ky č. 1263, 536/1 a 532/3 v k. ú. 
Louňovice pod Blaníkem 
- žádost o poskytnutí příspěvku 
na rok 2020 pro Sdružení zdra-
votně postižených Vlašim z. s. ve 
výši 1000 Kč 
- přípravu na asfaltování v ul. Za-
hradní a pověřuje místostarostu 
oslovením firmy pro realizaci  
- předložený Dodatek č. 1 ke 
smlouvě o zpětném odběru pou-
žitého rostlinného oleje s odběra-
telem odpadu firmou Černohlá-
vek oil 
- předloženou Smlouvu o výpůjč-
ce nemovité věci č. UZSVM/
SBN/4959/2019-SBNM s Čes-
kou republikou – Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech ma-
jetkových, která se týká pozemku 
č. 6/1 v k. ú. Louňovice pod Bla-
níkem, kterém se nachází dětské 
hřiště „U Pivovaru“ a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. Za-
stupitelstvu doporučuje následně 
schválit Smlouvu o bezúplatném 
převodu vlastnického práva k ne-
movité věci na uvedený pozemek 
- uzavřít předloženou dohodu 
s panem F. R. na zabezpečení 
vhodných pouťových atrakcí na 
Svatováclavských slavnostech 
dne 26. 9. 2020 s tím, že městysi 
uhradí částku 25 000 Kč
- doplacení dotace pro TJ Sokol

je třeba tvořit rezervní fond na 
případné opravy. Dle výpočtu 
podle zákona by v Louňovicích 
pod Blaníkem měla činit cena sa-
motného vodného 75,78 Kč bez 
DPH. Nedostatek vody bude také 
řešen vyhláškou o zákazu zalé-
vání a napouštění bazénů pitnou 
vodou
- projednalo a schvaluje doda-
tek Smlouvy o dílo projektantem 
stavebních pozemků Ing. Janem 
Šlechtou. Dojde k rozšíření ob-
sahu díla o zokruhování vodo-
vodu, řád splaškové kanalizace 
bude rozšířen o připojení domu 
čp. 287 v ul. U Nádrže a odvod-
nění komunikace bude rozšířeno 
na základě provedené Závěrečné 
zprávy inženýrsko-geologického 
a hydrogeologického průzkumu
- projednalo a schvaluje vybag-
rování rybníka za kravínem zadat 
panu Lapáčkovi
- starosta informoval, že na ryb-
ník u pivovaru je již vytvořen ná-
vrh projektu a je k nahlédnutí na 
úřadě
- souhlasí s návrhem hodnotí-
cí komise, aby stavební práce 
na akci „Rozšíření kapacity MŠ 
Louňovice pod Blaníkem“ pro-
váděla komisí navrhovaná firma 
FINAREST, která z firem, které 
splnily všechny podmínky výbě-
rového řízení, byla vybrána podle 
nejnižší ceny a zavázala se dílo 
zhotovit za 5 649 398,58 Kč 
- projednalo a schvaluje realizo-
vání venkovní učebny vítěznou 
firmou s nejnižší nabídkovou ce-
nou – p. Stanislavem Kováčem, 
Vlašim
- starosta uvedl, že popraskaný 
vchod do střediska byl zkontro-
lován statikem, tento je staticky 
v pořádku a dětská lékařka bude 
opět ordinovat v Louňovicích 
p. Bl. od prosince 2019. Jedním 
z požadavků, které vzešly z do-
tazníkového šetření, je oprava 
střediska. Na rekonstrukci stře-
diska bude v únoru vypsána do-
tace z MMR ČR, proto je s Ing. 
Káškem řešen projekt a rozpočet 
pro podání žádosti o dotaci
- projednalo a schvaluje vytvoře-
ní projektu na rekonstrukci zdra-
votního střediska v Louňovicích 
p. Bl.
- projednalo a pověřuje starostu 
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Louňovice pod Blaníkem ve výši 
13 000 Kč na sekání hřiště, která 
je schválena po vykonaných bri-
gádách
- umístění bannerů v ul. Táborská 

INFORMACE Z RADY 
ZE DNE 11. 11. 2019
Č. J. RM – 17/2019

Rada městyse schvaluje:

- žádost Klubu českých turistů o 
přemístění dřevěného sloupu se 
směrovkami na náměstí 
- vybudování ubytování v budově 
úřadu městyse. Zatím bude k uby-
tování upravena jedna místnost 
(bývalé toalety školky) a v přípa-
dě zájmu o ubytování bude dále 
přestěhována obřadní místnost do

úspornější a výkonnější. Výměna 
bude nejprve provedena na křižo-
vatkách
- po konzultaci s paní matrikář-
kou, aby výše úhrady za náklady 
spojené s uzavřením manželství 
na jiném vhodném místě (mimo 
obřadní síň) od roku 2020 činily 
částku 1 000 Kč pro občany, kteří 
mají v matričním obvodu trvalé 
bydliště, a 2 000 Kč pro občany, 
kteří mají trvalé bydliště mimo 
matriční obvod 
- nabídku o pronájmu tiskárny od 
firmy COPY – SERVIS Tábor 
- zadat práci na bagrování ryb-
níka za louňovickým kravínem 
nejlevnější nabídce, doporučuje 
zastupitelstvu ke schválení. Dále 
schválila terénní úpravy okolí 
rybníka.

zasedací místnosti zastupitelstva 
a dojde k vybudování dalších tří 
pokojů. Rada schválila vypraco-
vání projektové dokumentace na 
uvedené ubytování
- uzavřít smlouvu na prohrnování 
sněhu a posyp v zimním období 
roku 2020 pro městys s panem 
Luďkem Matuškou a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy 
- plán inventur - přílohu č. 8 ke 
Směrnici č. 7/2010 o inventari-
zaci. K zajištění inventarizace 
zřizuje tuto inventarizační komi-
si. Předseda: Ing. Václav Fejtek.
Členové: Jana Vrtišková, Ing. Vít 
Kocián, Jiří Malý, Mgr. Pavel Tu-
lej, Martin Vávra, Martin Krato-
chvíl
- výměnu svítidel na stožárech 
veřejného osvětlení za svítidla

Z HISTORIE LOUŇOVIC POD BLANíKEM
SVĚCENÍ ZVONŮ
Po 1. světové válce v roce 1920 začal pan farář Soukup sbírat finance na nové zvony, jelikož ty předchozí 
byly odvezeny pro válečné účely. Mezi obyvatelstvem se podařilo vybrat 12 571 Kč. Dva nové zvony 
však stály (bez uchycení stolic na věži) 22 882 Kč. Nekrytý schodek 12 000 Kč zaplatil pan farář ze svých 
vlastních prostředků.
Větší zvon má okraj Nejsvětějšího srdce Páně a nese nápis: „Jsem ulit z milodarů osadníků a rodáků osa-
dy louňovické 1925“. Ulil ho Richard Herold v Chomutově. Zvon váží 422 kg, i s armaturou pak 519 kg. 
Menší zvon, tzv. poledník, nese obraz nanebevzetí Panny Marie a nápis: „Ke cti blahoslavené Panny Marie 
– František Soukup, zdejší farář r. 1925“. Pochází ze stejné dílny jako větší zvon, váží 311 kg, s armaturou 
318 kg. Zvony jsou laděny do fis a h. Sladění bylo provedeno dle návrhu msgre. Václava Mullea.
Při křtu zvonů byly jeho kmotrami Marie Jasserová (choť patronátního komisaře a zároveň správce vel-
kostatku a lesního hospodářství) a Anna Kubátová (dcera zdejšího váženého občana a bývalého starosty, 
který spolu se svými syny přispěl na zhotovení zvonů největší částkou). Svěcení provedl msgre. František 
Hrubík, kancléř arcidiecéze pražské, za přítomnosti vikáře Antonína Filipa z Kondrace a dalších duchov-
ních z blízkého okolí.

Zdeněk Otradovec

foto: archiv Zdeňka Otradovce
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340 LET OD NAROZENÍ JANA DISMASE ZELENKY
V letošním roce uplynulo 340 let od narození významného louňovického rodáka. V roce 1679, někdy 
v první polovině října, se v Louňovicích pod Blaníkem narodil na dlouhou dobu zapomenutý, leč světově 
proslulý, hudební skladatel Jan Lukáš Zelenka. 16. října 1679 ho křtil první katolický farář místní fary Jan 
Ignác Komenský, synovec Jana Amose Komenského. Zelenkou používané jméno Dismas pokládají mnozí 
badatelé za záhadu a označují ho buď jako jméno biřmovací, nebo jako jméno, které si dal Zelenka v sou-
vislosti s nějakým hříchem z mládí. Dismas byl totiž (dobrý) lotr ukřižovaný po pravici Ježíše Krista.
Zelenkova umělecká pouť se vymyká obvyklému životu barokního skladatele. Hudbě se sice učil od dětství 
díky svému otci Jiřímu Zelenkovi, jenž v Louňovicích zastával funkci kantora a varhaníka, a poté nastoupil 
na jezuitskou kolej Klementina, ale podrobného hudebního vzdělání se mu dostalo až po završení třicátého 
roku života, někdy kolem roku 1710. To byl ve službách barona Johanna Huberta Hartiga, který mu po-
skytoval hudební vzdělání a zprostředkoval mu místo violonisty (kontrabasisty) ve dvorní kapele saského 
kurfiřta a polského krále. Kvůli tomu Zelenka přesídlil do Drážďan, kde se stal klíčovou osobností kapely 
a zajišťoval její repertoár.
V letech 1717-1719 mohl Zelenka díky podpoře panovníka studovat ve Vídni kontrapunkt u Johanna Jose-
pha Fuxe, pravděpodobná je i jeho návštěva Itálie v těchto letech. Po této zahraniční cestě se stal Zelenka 
uznávaným skladatelem, jeho skladby se těšily velké vážnosti a oblibě. 
Korunovace císaře Karla VI. českým králem byla pro Zelenku příležitostí vrátit se na čas do Prahy a před-
vést zde alegorickou skladbu Sub olea pacis et palma virtutis. Po návratu do Drážďan chvíli zastával funkci 
náhradníka za nemocného kapelníka a posléze získal post dvorního skladatele pro dvorní katolický chrám. 
Jeho skladby se však nesměly hrát jinde než u drážďanského dvora a pořizovat si opisy originálu nebylo 
povoleno. Jejich cesta končila v královském archivu, tudíž nebyla přístupna ani Zelenkovým obdivovate-
lům J. S. Bachovi, G. F. Händelovi nebo G. P. Telemannovi. 
Jan Dismas Zelenka alias český Bach, jak je mu v hudebních kruzích přezdíváno, zemřel 23. prosince 1745, 
ale ani po jeho smrti jeho díla nesměla opustit prostory archivu. To se stalo až o 85 let později, kdy saský 
archiv některá z jeho děl vydal.
Zelenkova hudba se vyznačuje obrovskou dávkou originality, emocionální výbušností a nadčasovostí. Je 
proto s podivem, že na dlouhou dobu upadla Zelenkova osobnost v zapomnění. O znovuobjevení Zelenko-
vých děl v Čechách se zasloužil Bedřich Smetana, který v drážďanském archivu pořídil opis jedné orche-
strální suity a postaral se o její pražské uvedení v roce 1863. Další zelenkovský boom nastal na konci 50. 
let 20. století. Stalo se tak zásluhou Milana Munclingera a jeho souboru Ars rediviva, který uvedl několik 
Zelenkových děl. Nemálo se o probuzení zájmu o hudební dílo louňovického rodáka zasloužil český muzi-
kolog a hudební publicista Camillo Schoenbaum. 
Pak už následovalo založení festivalu Podblanický hudební podzim v roce 1984, Zelenka festivalu Praha 
– Drážďany v roce 2014 a vydání nových knižních publikací: roku 2006 vyšla kniha Jan Dismas Zelenka 
autora Jaroslava Smolky a v roce 2018 kniha Jan Dismas Zelenka australské muzikoložky Janice B. Stocki-
gt. A právě tomu, kdo by rád strávil zimní večer s knihou o inspirativním umělci, tomu doporučuji zejména 
druhou jmenovanou knihu. A pokud si k ní pustíte některé ze Zelenkových skladeb, prach zapomnění už na 
něj určitě nespadne…

Kateřina Dudová

Z HISTORIE DĚTSKÉHO DIVADLA V LOUŇOVICÍCH POD BLANÍKEM I.
Po většinu 19. století na Podblanicku nebylo nejčastějším veřejným výstupem dětí provozování divadla. 
Začínalo se, a většina škol to tak praktikovala minimálně do začátku 20. století, dětskými pěveckými a de-
klamačními výstupy. U příležitosti oslav začátků a konců školního roku, státních oslav, jmenin a narozenin 
císaře, oslav zásnub a svatby korunního prince Rudolfa s belgickou princeznou Stefanií či výročí panování 
Jeho Veličenstva děti nejčastěji zpívaly náboženské písně Te Deum1, které se v kronikách objevuje i pod 
názvy Tebe, Bože, chválíme a Tě Boha chválíme, dále Veni Sancte Spiritus a samozřejmě nesměla chybět 
rakouská hymna a později i Kde domov můj.
První vlaštovka dětského divadla jako takového se objevila právě tady, v Louňovicích pod Blaníkem, prav-
děpodobně mezi lety 1863 a 1866 díky Matěji Kopeckému a místnímu učiteli Josefu Kapkovi, který se jím 
inspiroval a od roku 1847 se věnoval přípravě her, čímž se zasloužil nejen o vznik dospělého ochotnického 
divadla v Louňovicích, ale pravděpodobně i o počátky dětského divadla na Podblanicku vůbec.

Matěj Kopecký jako inspirátor k probuzení louňovického divadla
V Louňovicích a jejich širokém okolí byla situace v té době taková, že jen málokdo 
viděl hrát divadlo živými herci. Do nedaleké Vlašimi sice pravidelně jezdily hrát 
divadlo dva spolky, ale jelikož jejich řediteli byli Němci, české hry k vidění nebyly. 
Kronikář Antonín Norbert Vlasák píše, že spolu s tchánem Václavem Karfiolem do 
Louňovic jezdíval sám Matěj Kopecký (1775-1847), který měl od roku 1820 pro-
vádět po Čechách mechanická představení, a je možné, že už tehdy v nich používal 
loutky, i když v oficiálních úředních spisech se o jejich užití mluví až roku 1830.
Kopeckého úspěch netkví ani tak v práci dramaturgické, jelikož většinou přebíral již 
existující texty nebo upravoval činoherní repertoár pro potřeby loutkového divadla, 
avšak ani to nemůžeme říct se stoprocentní jistotou – autorství řady her mu totiž bylo 
jen připisováno.
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Podle některých zdrojů mu takto bylo připsáno autorství šedesáti až sta her, což podle Jindřicha Veselého 
může pramenit z toho, že nakladatel Josef Richard Vilímek vydal mnohé loutkové hry s jeho jménem...
Kopeckému bylo připsáno také autorství hry Blaník, kterou údajně vytvořil podle Klicperovy stejnojmenné 
hry a která se, dokonce s využitím bengálského ohně, více přiblížila dramatické báchorce. Do děje tu navíc 
vstupuje Kašpárek, jehož typ postavy ukazuje „zřetelně na souvislost obrozenského loutkového divadla s 
barokním improvizovaným divadlem.“ Postava Zdeňka Zásmuckého je zachována a většina postav změně-
na – např. Miloslavu nahradila Zdeňka a Zbyhoně Prokop. Pro text jsou příznačné dlouhé monology a dia-
logy, kterých se účastní většinou jen dvě osoby, na scénu se tak dostávají maximálně tři postavy najednou:
/…/ HANUŠ: Pane rytíři! Před mostem stojí Latibor a zástupy vojska.
PROKOP: Latibor se chce bezpochyby též do vězení podívati. – Svolejte zbrojnoše a žoldnéře, a ukážeme 
mu tam cestu i jeho společnosti. –
ZBROJNOŠ (vystoupí): Do zbraně! – Pokoušejí se o most.
V souvislosti s Kopeckého provozováním divadla v Louňovicích se dovídáme, že Kopecký vždy přijížděl 
„na dřevěném zeleném voze, který nahrazoval obydlí, tažený hubenou vychrtlou ,herkou´. Po stranách vozu 
byly umístěny bedny s herci a šatnou s jevištěm. /…/ Pod plachtou nahoře byly umístěny chudé dekorace, 
dole pod vozem prkna na jeviště. Při voze hnal principál nezbytnou kozu /…/, dvě slepice a prasátko pro 
,lepší časy´. Na rynku vyjednali hry a místnost v hostinci na ,Adamovsku´/…/, pak připravili bubny a nině-
ru, kteréž nástroje nahradily orchestr. /…/ Pak vzali bubny, trumpetu a šli zvát.“
V kronice se dále píše, že Kopecký využíval i reklamní divadelní cedule, ohlašující produkci. Pokud měl 
premiéru, natřel ceduli dokonce bronzem. Kopecký pro loutkovou produkci v Louňovicích adaptoval oblí-
benou vlastenecko-rytířskou pětiaktovou hru, původně německý text Josepha Schiffnera, přeložený a upra-
vený Václavem Matějem Krameriem s názvem Zdeněk ze Zásmuku se svými tovaryši aneb Rytíři v blanic-
kém vrchu zakletí. Toto Schiffnerovo dílo znamenalo snad největší oživení známé blanické látky, která se 
v budoucnosti dočkala mnoha nejen literárních zpracování.
Matěj Kopecký na představení pozval i místního učitele Kapka a školní děti. Byla to veliká sláva, na pre-
miéru do přeplněné krčmy dorazily i nejvýznamnější louňovické osobnosti.

Josef Kapek jako iniciátor prvního dětského divadla na Podblanicku
Právě Kopeckého vystoupením se nechal inspirovat učitel a muzikant Josef Kapek, který vyučoval v louňo-
vické škole, kam nastoupil v roce 1842 po osmileté vojenské službě. Josef Kapek „byl více muzikantem 
než učitelem. Proto v té době byla celá řada školáků v Louňovicích muzikanty. Ve svém živlu byl v kostele 
na kůru při zpívaných mších a o svátcích. O Vánocích sem přicházeli lidé z dalekého okolí i několik hodin 
pěšky. /…/ Takový vánoční zážitek /…/ nebylo slyšet ani ve velkém městě. /…/ Kantor učil čtení, psaní, 
počty, mluvnici, hudbu a zpěv. V kostele hrál na varhany, panu faráři vedl matriku a účetnictví.“ Josef Ka-
pek zemřel v roce 1866.
Pod vlivem Kopeckého představení nacvičil o jedné srpnové neděli, nedovídáme se však jakého roku, Josef 
Kapek hru Františka Pravdy Učitel ve francouzském zajetí. Tato hra ze života dětí, považovaná za první hru 
s historickým námětem v divadle pro děti, se odehrává v roce 1813 na vesnici. Děti zkoušejí různé taktiky 
(od uplácení hlídky penězi až po pokusy uplatit ji jídlem a opít ji), aby vysvobodily učitele, kterého zajali 
francouzští vojáci. Často se tu děti navzájem poučují a nedílnou součástí hry jsou i výčty znalostí. Tak na-
příklad jeden z chlapců poučuje ostatní: „/…/ Francouz je náš nepřítel. Ten Napoleon pořád válčí s naším 
císařem. Jednou prý už byl až na Moravě a tam u Slavkova nad námi zvítězil. /…/ Je tomu osm let. /…/ Pak 
zase přijel do Rakous a tam opanoval i Vídeň. To se stalo před čtyřmi lety. Před rokem táhl do Ruska, ale 
byl tam poražen a skoro všichni vojáci mu pomrzli /…/.“
Hra je určena dětským hercům. Hraní dětí bylo ale v té době neobvyklé, jelikož dobové povolovací řízení 
ke hře dětí bylo dost složité. Z kroniky se bohužel nedovídáme, zda ve hře hrály i místní školní děti, ale je 
to pravděpodobné, protože jinak by všech šestadvacet dětských rolí, což je pro školní třídu jistě výhodný 
počet, museli převzít dospělí herci. Představení se podle mého názoru pravděpodobně uskutečnilo až po 
smrti Matěje Kopeckého (3. července 1847). Čím jiným vzdát hold obdivovanému člověku, než divadlem, 
jímž žil? Pokud by se Josef Kapek rozhodl vystoupit s představením právě na jeho počest, nejspíše by to 
vykonal krátce po úmrtí Kopeckého – v tom případě by byl možný i srpen roku 1847, není však pravdě-
podobné, že pokud by Pravda napsal hru v této době, Josef Kapek by měl k dispozici opis jejího rukopisu. 
Další možností je, že Kapek přišel s nápadem sehrát představení až po roce 1863, kdy byla hra oficiálně 
vydána. Datum uvedení by však nesmělo překročit rok 1866, tedy rok Kapkovy smrti.
Louňovice se tak dočkaly divadla s živými herci, což bylo v té době nevídané. Jeviště bylo postaveno na 
dvoře pivovaru, kulisy byly vyrobeny z vypůjčených prostěradel, opona z praporů a budka pro nápovědu z 
bedny od cikorky. „Opodál jeviště byla postavena vysoká, hladce oloupaná jedle ,máje´, ve vršku ověnčená 
fábory a cukrovím, a chlapci lezli nahoru, aby něco z dobroty pro sebe urvali.“ I přes technickou jednodu-
chost měla hra se zpěvy obrovský úspěch. Ve hře si zahrál samotný Kapek, ztvárnil v ní roli učitele. „Vžil 
se do hry tak, že když došlo k scéně, kdy se vrací z Francie a sbor žáků ho obklopí a zpívá ,Již tě máme, 
učiteli náš, tys naše blaho, velkou péči máš,´ ronily se mu slzy z očí.“ A i tato poslední poznámka je snad 
důkazem toho, že ve hře opravdu hrály školní děti.
Tím, na rozdíl od okolních podblanických obcí, kde se dětské divadlo hrálo pravidelně, divadlo hrané dět-
mi v Louňovicích pod Blaníkem prozatím končí. Znovu se objevuje až po 1. světové válce, ale o tom až 
příště…

Kateřina Dudová
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PESEMESKY Z OKOLí - RUBRIKA PRO VšECHNY PEjSKAřE

A to je stále jen zlomek toho, co čeká dítě, pokud slibuje péči o pejska. V první řadě tedy, pokud má být 
jakékoli živé zvíře jako dárek, prosím – ověřte, zda nebude darem danajským.
Jako jedna z variant klasického daru se nabízí tzv. dočasná péče.  Je to něco jako domácí opatrování pejska 
z nouze, zatímco se mu hledá trvalý domov. Jako jedna z možností pořízení životního parťáka to je pro ka-
ždého, kdo má už určitý životní rytmus, děti či jiné živočichy, nebo prostě tuší, že chce pejska jasné povahy 
a má na něj určité požadavky. Štěndo je sice nepopsaný list papíru výchovou lidskou a můžete si ho (zkusit) 
trochu modelovat; jinak vštěpený základ a naučené chování hlavně od feny - matky do 8 týdnů věku je 
prvořadé a zcela zásadní. Ale netřeba si nic nalhávat, zažil to snad každý, kdo nějaké to čtyřnohé mládě 
doma měl: občas to odnesou boty, pokud přežije přezubovací útok nábytek (a děti), pak je čeká druhá ataka 
v podobě biochemických zbraní. S koberci je lepší se rozloučit předem a připravte si hodně času a pevné 
nervy (a rukávy) na aktivitu a energii většiny malých třeštidel, kteří jsou sice slaďoučcí, ale jen na pár 
týdnů. Takže pokud tušíte, že nemáte čas na výchovu, a(nebo) prostě si jen chcete ušetřit starosti a užívat 
radostí, můžete zvolit adopci z dočasky (pro více info můžete kontaktovat mě na mail psicestafrantisek@
gmail.com nebo mezi 19-20h na tel. č. +420 603 143 341). Lidé, co u sebe pejska do opatrování umístí, se 
často starají o jeho výchovu, pozorují jeho povahu a můžou vám tedy téměř s jistotou popsat pejskovy re-
akce na různé podněty v klasickém prostředí, tedy v běžném provozu. Pokud tedy třeba bydlíte v bytě a jste 
většinu dne v práci, můžete si zvolit jako požadavek zvládání samoty; asi by se vám nehodilo štěňátko, co 
minutu po vašem odchodu začne trénovat na operního sólistu. Pro klidnější životní styl si lze vybrat pejska 
s motorem trabanta. A pokud potřebujete třeba snášenlivost s ostatními zvířátky, v dočaskách vám někdy 
popravdě řeknou, zda nového schovance přežila jejich kočička. V útulcích a azylech čekají tisíce obyvatel 
(a z toho se stovky nikdy nedočkají pohlazení a tepla). Takže pokud si kupujete nový mobil, zkuste si aspoň 
pár parametrů vypsat i pro představu o pejskovi (nemáte na mobil větší požadavky?) 
Jestli už píšu článek s křížkem po funuse a vy spíš teď lomíte rukama nad rozlitou loužičkou, zkuste 
vyhledat někoho, kdo vám bude dělat překladač. Často zjistíte, že veškerý problém je vyřešen tím, že si 
s pejskem hezky ujasníte slovo a jeho význam. Ač se jejich mamina jistě snažila, celé věty a slovní spojení 
typu „ke mně, pocem, co to zase děláš, říkám ti kemněvole, kolikrát ti to mám opakovat, ježiš to seš hluchej 
nebo blbej, povidám ke mně“, se přece jen učí až během života. V jednoduchosti je síla, tím spíš ve zvířecí 
říši. Oni nejsou tak komplikovaní jako my. 
Pokud přeci jen nabudete dojmu, že předání dárku jinam je jedinou možnou variantou a dárku bude u ně-
koho jiného lépe, nezapomeňte být v inzerátu co nejvíce konkrétní a upřímní. Inzeráty jsou plné náhlých 
dětských alergií na zvířecí srst nebo nutných stěhování, jako na potvoru chvíli po tom, co máte pejska a 
nemůžete ho vzít se sebou. Proto pokud už musíte poslat pejska o dům dál, snažte se, aby to byl domov 
informovaný o jeho skutečné povaze a vašich skutečných důvodech, ať se to zbytečně neopakuje. On za to 
nemůže, on je jen pes, který se snaží být dobrým psem.
S láskou a (sou)citem přeji nejen v tomto ročním období hodně vzájemného pochopení a nalezení společ-
né mluvy. Oni nás milují, i když nám často nerozumí, nebo mají jiný názor. Možná bychom se to od nich 
mohli zkusit učit.

jana hrstková

Poradenství ohledně psí komunikace a výchovy; umístění toulavých psů Psí cesta František z.s., Karhule
 +420 603 143 341 (19 – 20 hod.), WWW.PSICESTAFRANTISEK.CZ, najdete nás také na facebooku

PES JAKO DÁREK
V období Vánoc (a na konci školního roku) plesáme my, 
útulky a jiné zvířecí azyly, nad zvyšující se poptávkou 
po našich svěřencích. O pár týdnů později však zažívá-
me trend opačný – poptávka po jejich umístění zpět. Jak 
si tedy vybrat správně nového člena domácnosti nebo co 
dělat, pokud se váš obrázek o pejskovi a pejsek reálný 
cestou někde minuli?
Prvně ze zkušenosti doporučuji všem žadatelům o „pej-
ska jako dárek“ – zeptejte se budoucího obdarovaného, 
jestli nechce přece jen třeba hodinky s vodotryskem, 
když touží po mokru v domácnosti; v tomto období ob-
zvlášť. Leckdy babička, která „zaručeně dalšího pejska 
bude chtít, měla je celý život“, nakonec kvituje s povdě-
kem, že konečně také může vyjádřit svůj názor, protože 
si chce po letech odpočnout a mít dny už jen sama pro 
sebe.. Nebo když jsem já chtěla pejska jako dítě, musela 
jsem půl roku před školou vstávat a chystat rodině sní-
dani (a u toho si zachovat prospěch). 
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Školní lyžovačka na Šumavě ZPRáVIčKY ZE Zš A Mš LOUŇOVICE POD BLANíKEM
  Chladný vítr odvál nejen poslední listy ze stromů, ale společně s ním i zážitky podzimních 
dnů. Pojďme se ještě ohlédnout a zavzpomínat na ně.
Od září do listopadu se přihlášené děti z mateřské i základní školy účastnily plaveckého výcviku v Táboře. 
Instruktorky se dětem plně věnovaly a snažily se zdokonalit jejich dovednosti. Děti z mateřské školy se 
naučily potápět, splývat na hladině a lovit předměty pod vodou. Jako odměnu za svou snahu dostaly kapříka 
se šupinami a diplom. Žáci základní školy si výrazně zlepšili svou techniku plavání. Od svých instruktorů 
se dozvěděli důležitá pravidla při záchraně tonoucího, která si mohli ověřit v rámci kruhového tréninku. Ten 
spočíval v několika stanovištích, na kterých například lovili kroužky, odpovídali na otázky týkající se první 
pomoci, vyzkoušeli si obtížnost plavání v oblečení i v záchranných vestách. Plavecký výcvik byl zakončen 
závody dle věkových kategorií a předáním diplomů i mokrých vysvědčení.
Poslední říjnový den se předškoláčci vydali spolu se školáky z 1. a 2. ročníku do Prahy, kde zhlédli diva-
delní představení Birlibánova dobrodružství.
V mateřské škole se uskutečnila celá řada výukových programů, např. environmentální program Babí léto, 
kde se děti dozvěděly o životě zvířat a ptáčků v zimě. Připomněly si české zvyky a tradice, jako je svátek 
zesnulých a jeho anglický protipól Halloween. Tento svátek děti oslavily v maskách a paní učitelka Hague 
si pro ně připravila anglické písničky. Od září se děti pravidelně každý týden účastní krátké výuky v ang-
ličtině, kde se hravou formou učí anglické písničky, barvy apod. Větrné podzimní počasí mateřinka využila 
k pouštění draků na školní zahradě a pečení buřtů. Za ně bychom chtěli opět poděkovat rodině Matouško-
vých, která buřty věnovala sponzorským darem. Jak čas plynul, odtrhli jsme další list kalendáře a vkročily 
k nám první prosincové dny. Již tradičně k nám přijel pan Hroš, který skvěle ztvárnil Zimní pohádku, jež 
měla v naší mateřské škole premiéru. Po roce nás také navštívila paní Hamajdová s Vánočním příběhem, 
ve kterém nás po celou dobu doprovázela hudba v podobě kytary a fléten.
V listopadu proběhlo napříč školou předvánoční focení s doprovodným programem Planetárium, kde se 
děti seznámily s krásami vesmíru. Animovaný film je provedl naší sluneční soustavou a poutavě jim vyprá-
věl o vlastnostech jednotlivých planet.
Mezinárodní den studentstva i Den boje za svobodu si připomněli starší žáci základní školy napříč několika 
ročníky. Připomenutí událostí moderních dějin z roku 1989 ale předcházelo seznámení s událostmi říjno-
vých a listopadových dní roku 1939, kdy následně došlo k uzavření vysokých škol. Žáci v hodinách i v době 
školní družiny vytvořili několik plakátů k připomenutí těchto dní.
Koncem listopadu jsme u nás přivítali etopeda PaeDr. Zdeňka Martínka, který působí převážně v Pelhři-
mově. Mezi odborníky i laickou veřejností je velmi znám a uznáván, se svými přednáškami jezdí po celé 
republice. My jsme čekali dva roky, než jsme se v jeho diáři dostali na řadu. Přednáška byla velmi zajímavá, 
praktická a poutavá. Je škoda, že se setkání s odborníkem, které bylo financováno z evropských dotačních 
zdrojů, neúčastnilo více návštěvníků z řad rodičů a široké veřejnosti.
Postupně se celá škola i školka ponořila do vánočního tvoření na tradiční vánoční jarmark. Překrásné vý-
robky začaly zaplavovat chodby, z každého koutu se začal hlásit nadcházející advent. V mateřské škole 
paní učitelky připravily vánoční dílničky pro rodiče a děti, ze kterých vzešly překrásné výrobky, které již 
zdobí nejednu domácnost. Rodičům děkujeme za příjemné odpoledne a za rok se těšíme na další dílničku. 
Školáci tvořili ve třídách, ale také v odpolední době ve školní družině i na zájmových kroužcích. Prodejní 
stánky se tak prohýbaly pod množstvím výrobků z nejrůznějších materiálů od papíru, látek, po sklo, dřevo 
i voňavého cukroví. Děkujeme všem, kteří se u našich stánků zastavili, i za finanční podporu, kterou nám 
poskytli. Výtěžek jako vždy připadl sdružení Cesta pro všechny, které nám hradí náklady na materiál a při-
spívá na kulturní akce v MŠ i ZŠ.
Nadcházející adventní čas umocňovaly i tóny, které se linuly ze všech koutů školky i školy. Všude se nacvi-
čovaly koledy, básničky i písničky, které děti předvedly během rozsvěcení vánočního stromku na náměstí. 
Školáci na úvod zazpívali koledu „Dobrý král Václav“, která je sice koledou anglickou, ale text napsal 
český básník Václav Alois Svoboda. Svatý Václav již symbolicky patří k nám pod Blaník, pomohl nám tak 
přivítat adventní čas.
5. prosince k nám zavítal Mikuláš s čerty a anděly ze základní školy. Balíčky zajistila školní jídelna s fi-
nančním podílem sdružení Cesta pro všechny.
V novém kalendářním roce rodiče i děti přivítá mateřská škola v nových prostorech, a to v budově základní 
školy, kam se nyní stěhuje. Věříme, že celá přestavba a náš pobyt v dočasných prostorech bude probíhat bez 
větších komplikací. Zpět do svých, již zrekonstruovaných prostor se vrátíme až začátkem nového školního 
roku. Nečeká nás sice jednoduché období, ale získáme větší, světlejší učebny, nová sociální zařízení, šatny, 
vybavení,… a to za trochu „nekomfortu“ v přechodném období stojí. Věříme, že všichni budeme trpěliví, 
shovívaví a případné těžkosti společně překonáme.

Celý kolektiv mateřské i základní školy by vám chtěl popřát krásné a pohodové pro-
žití svátků vánočních, v novém roce pevné zdraví i pohodu v rodinném kruhu.

Kolektiv pedagogů MŠ a ZŠ
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Fotografie dětí z louňovické školky

Fotografie dětí z louňovické školy
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ŠKOLNÍ DRUŽINA V NOVÉM
Školní družina se v letošním školním roce může pochlubit nově vybavenou polytechnickou učebnou pro 
tvoření různého záběru jako vaření ve cvičné kuchyňce, opracovávání dřeva i kovu ve skvěle vybavené díl-
ně nebo sestavování elektronických obvodů s naučnou stavebnicí Boffin, která pomáhá dětem proniknout 
do tajů fyziky a elektrotechniky.
V září a říjnu počasí přálo venkovním pohybovým aktivitám. Často jsme chodili do lesa, sportovali na 
hřišti… Od listopadu se ochladilo, a tak sportujeme v tělocvičně. Přihlásili jsme se do projektu Sportuj ve 
škole, který nám přinesl nové sportovní náměty, možnost bezplatných seminářů i drobné sportovní vybave-
ní zdarma. Chvíle v tělocvičně jsou dětmi velmi vyhledávané, pokud přeci jen nemají chuť se zrovna hýbat, 
mají možnost zůstat v druhé družině, kde jsou pro ně připraveny jiné aktivity. Snažíme se tvořit z přírodních 
materiálů jednoduché pohyblivé hračky, figurky do betlémů, skládačky, vánoční výzdobu... podle zájmu 
dětí. Tedy tak, aby je to bavilo a naučily se přitom určovat vlastnosti použitých materiálů, pracovat s jedno-
duchými nástroji a přístroji. Učí se řezat, vrtat, brousit, měřit, ale také plánovat a logicky uvažovat o tom, 
jak má finální výrobek vypadat. Zvažují, které části se mají pohybovat, jaký průměr vrtáku zvolit apod.
Mile nás překvapilo, jak jsou děti šikovné. A to jak kluci, tak i děvčata. Že dovedou vynaložit velké úsilí, 
vůli a píli, aby se nakonec mohli radovat z vlastnoručně vyrobené skládačky, traktůrku nebo figurky. A tak 
pevně doufám, že nás to bude držet až do jara. Tak se na děti nezlobte, pokud Vám doma občas zmizí nějaké 
to kulaté polínko na topení. Budou z něj třeba kola pro lokomotivu.

Krásné vánoční svátky plné pohody a radosti z obdarovávání přejí vychovatelé ŠD 
Miloš Horáček a Anička Staňková
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UDáLO SE...
BÝKOVICKÝ PODZIM
Podzim vešel do dveří s širokou paletou barev. A Býkovice a jejich okolí vymaloval vskutku nádherně. Ale 
barvami hýří i život v Býkovicích: pracuje se na zušlechťování vísky, tuží se zdraví, zásobují se mozkové 
buňky novými informacemi, schůzuje se… 
A mimo oficiální akce dochází k soukromému sdružování při oslavách narozenin (kde stejně většinou skon-
čí celá vesnice), rodinných sešlostech, rodinných zabijačkách (a ač jsou někteří členové rodiny opravdu 
občas na zabití, zatím v žádné rodině nebyl nahlášen lidský úbytek). 
Také se tu občas dějí zajímavé věci. Při jakékoliv příležitosti. Proto se jen tak při brigádě na opravu požární 
nádrže zrodila někomu v hlavě idea, že je potřeba prostor před hasičskou klubovnou nějak vánočně vyladit. 
Májku tedy nahradil vánoční stromeček (ne že by nestačil ten, který každoročně bývá uvnitř klubovny). 
Jenomže můžou existovat české Vánoce bez Jezulátka? Nikoliv. I o to se pánové hasiči postarali – jesličky 
nahradily necky a Jezulátko zdatně zastoupil Bohouš… Po tom už asi nikoho nepřekvapí, že si po skončení 
jedné rodinné zabijačky sedm jejích účastníků dá koupel v neckách, v půlce listopadu…
Takhle si tady žijeme. A jsme zvědaví, co nám přinese další rok. Ale než ten nás přivítá, shrňme si nejdůle-
žitější býkovické události podzimní a časně zimní doby.

Kateřina Dudová

Říjen – prosinec: Pokračování opravy požární nádrže na návsi
Co jste, hasiči, co jste dělali, že jste nám tu nádrž, tu požární nádrž napustit nechali?
Co jiného by dělali, než že poctivě utužovali pracovní morálku. A tak se stalo, že stěny nádrže mají nový 
kabát, díky němuž se nádrž může chlubit nejen mnohem estetičtějším vzhledem, ale hlavně tím, že nashro-
mážděná voda se v nádrži drží! Vivat! Práce devíti chlapů sklízí ovoce. Dalších 65 hodin opracovaných 
během října až prosince nepřišlo vniveč.
Na nádrži zbývá provést několik posledních kosmetických úprav, např. broušení a nátěr hrazení. Ale i teď 
je na nádrž radost pohledět.

foto: Michal Šulc

foto: Kateřina Dudová foto: Michal Šulc
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2. listopadu: Zamykání Býkovického rybníka
Déšť a vítr. Pro místní otužilce počasí nevypa-
dalo vůbec příznivě. Ale v Býkovicích se nic 
nevzdává. Šlo se na věc. Voňavá voda vábila 
otužilce k rozčeření stříbrně se zrcadlící hladiny. 
A počasí se nad plavci slitovalo, vítr i déšť ode-
zněly, a tak se otužilcům do plavacího úboru 
svlékalo mnohem příjemněji. Přesně ve 14:00 
pak odvážlivci, opět jich bylo pět, jen v pozmě-
něném složení (Miloslav Tobiška a Josef, Jana, 
Kateřina a Kristýna Dudovi), vstoupili do chlad-
ných vod. Brrr. Pár temp, zamknout rybník ob-
řím dřevěným klíčem a šup z vody do teplého 
oblečení. Rázem bylo vedro. A grog připravený 
mistrem Waldanem k onomu pocitu jen přispěl. 
Otužilce opět podpořilo asi patnáct diváků. Ten-
tokrát se přijela podívat i delegace z Louňovic, 
ale protože přijela až čtvrt hodiny po začátku mi-
niakce, zastihli otužilce ve fázi oblékání se.

foto: Karolína Zvárová

9. listopadu: Přednáška O život
V býkovické hasičské klubovně je prostor i pro vzdělávání se. Tentokrát Mgr. Kristýna Šulcová, studentka 
doktorského studia farmacie, přednášela o kosmetice a léčivých přípravcích, které využívají sílu léčivých 
bylin a jsou pro tělo šetrnější než čistě chemická léčiva a kosmetika. Seznámila posluchače s kosmetikou 
značky TianDe a s výsledky laboratorních testů některých výrobků, jež dopadly velice pozitivně.
Patnáct posluchačů napínalo slechy a hltalo moudra, někteří se zapojili do diskuze, kladli slečně Šulcové 
otázky, ale našli se i tací, které těmto přípravkům neprojevovali přílišnou důvěru. A o tom to je. Existují 
různé možnosti toho, co můžeme využívat nejen ke kosmetickým účelům, ale i k účelům podpory zdraví. 
A je na každém, jakou cestu k vlastnímu blahu si vybere.

23. listopadu: Valná hromada SDH Býkovice pod 
Blaníkem
Zákonnou povinnost uskutečnění valné hromady 
místní hasiči splnili třiadvacátý listopadový den. Nic 
závažného k řešení nebylo, a tak měla schůze poklid-
ný a rychlý průběh. 
A jaká je výroční bilance našeho SDH? Sbor čítá 42 
členů (z toho 31 mužů a 11 žen), hospodaří s vyrovna-
ným rozpočtem a může se pyšnit množstvím odvede-
né práce a úspěšných akcí. Takže představitelé vedení 
sboru rozhodně nemusí trpět pocity zbytečnosti koná-
ní nejen jich samotných, ale i ostatních členů. Dobrá 
práce je prostě vidět!
Je jen ku prospěchu věci takovou práci náležitě osla-
vit! A tak se po ukončení schůze slavilo, zažívací trakt 
si pochutnal na uzené kýtě, tančilo se, žvanilo se a pak 
všichni zalezli do svých nor, aby nabrali síly na další 
aktivní činnost do dalšího roku…
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Louňovice pro dobrou věc

foto: Zdeněk Otradovec

Léto nám rychle ulétlo a začalo se připravovat další velmi příjemné setkání : Louňovice pro dobrou věc. 
Stejně jako minule se do přípravy zapojilo více lidí a za to jsme velmi rádi.
Ve stejnou dobu se starosta obce sokolské Jan Vincíbr chystal založit transparentní účet. Peníze, které bu-
dou na tento účet zasílány, pomůžou s opravami naší největší dominanty obce, a to louňovického zámku. 
Když jsme se tedy rozhodovaly, kam tentokrát peníze poputují, zámek byl jasná volba.
Program se podařilo opět trochu zpestřit. Spoluorganizátorka Tereza M. Š. totiž připravila soutěž o nejlepší 
polévku a nápad to byl opravdu skvělý! Ten, kdo se do soutěže přihlásil, měl jediný, přesto důležitý úkol 
– uvařit tu nejlepší polévku, jakou umí. Polévky poté návštěvníci postupně ochutnávali a hlasovali, která z 
polévek je opravdu ta nej.
Nechyběl zde ani bazárek, stánek s květinami, domácí sýry, občerstvení, točené pivo, pro děti již tradiční 
tvoření z přírodních materiálů, Jana Hrstková se svou Psí cestou František, a to všechno za příjemného 
hudebního doprovodu, který tentokrát zprostředkovalo kytarové uskupení J. M. P.
Nedělní odpoledne 13. 10. 2019 se vydařilo a napovídá tomu i fakt, že se podařilo vybrat krásných 5500 
korun. Peníze byly hned poté zaslány na transparentní účet Sokola - zámku a věříme, že poslouží dobrým 
účelům.
Velké díky tedy patří všem, kteří buď pomáhali s organizací či věnovali věci do bazárku, zúčastnili se po-
lévkové soutěže a nebo prostě přišli a podpořili dobrou věc.
Ještě na závěr bych chtěla zmínit, že akce Louňovice pro dobrou věc se bude připravovat opět na jaře.
Pokud by tedy kdokoliv chtěl přiložit ruku k dílu, měl v hlavě dobrý nápad, nebo s námi jen přišel strávit 
hezké odpoledne, je určitě vítán.

Jestli Vám také není lhostejný stav zámku v Louňovicích, můžete při-
spět libovolnou částkou na číslo účtu: 2601706585/2010.

Děkujeme!
Lucie Špácalová

Koncert k poctě J. D. Zelenky
16. listopadu proběhl velice zdařilý koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Koncert zahájil páter Fran-
tišek Říha. 
Smíšený Podblanický sbor a orchestr pod vedením pana Josefa Volka přednesl písně slavného barokního 
skladatele Jana Dismase Zelenky, který se narodil zde v Louňovicích pod Blaníkem 16.10. 1679 jako syn 
zdejšího varhaníka a kantora Jiřího Zelenky, od kterého získal základy hudebního vzdělání. Dále byly před-
neseny duchovní písně různých světových skladatelů.  
Po skončení koncertu byla na zámku představena výstava dobových fotografií a obrazů z Podblanicka.

Videa z celého koncertu můžete zhlédnout na této webové adrese:https://otrad.rajce.idnes.cz/Koncert_Pod-
blanickeho_smiseneho_sboru_Jiriho_Volka_k_vyroci_narozeni_J.D._Zelenky/ 

Zdeněk Otradovec
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Divadelní spolek Blaníci v Miličíně
Dne 2. 11. 2019 odehrál dobrovolný herecký spolek Blaníci hru Járy Cimrmana Švestka v Miličíně. Do 
krásně zrekonstruované sokolovny se na představení přišlo podívat přibližně 60 diváků. Všichni zúčastnění 
se, i přes nižší počet, nenechali (co se smíchu a potlesku týče) zahanbit. 
V příštím roce se diváci mohou těšit na hru Prachy, prachy od autora Raye Cooneyho, kterou Blaníci začí-
nají nacvičovat. 

Všem přátelům divadla přejeme veselé Vánoce a do nového roku vše nej-
lepší, hodně zdraví a nespočet krásných divadelních zážitků. 

Tomáš Remiš

Sametově s loutnou a akordeonem je název pásma hudby a slova k připomínce událostí tzv. Sametové re-
voluce a založení České a Slovenské federativní republiky. 
Netradiční propojení slova a hudebního umění loutnisty Jindřicha Macka a akordeonistky Jitky Baštové 
návštěvníky provedlo významnými událostmi, které předcházely vzniku federace a jejímu následnému roz-
dělení. Přibližně třicítka příchozích si připomněla průběh revoluce s jejími ideály a myšlenky jednoho ze 
zakladatelů Charty 77 a společenské platformy občanských nezávislých aktivit Občanského fóra.
V programu uskutečněném 22. listopadu v sále Jana Dismase Zelenky zazněly např. skladby Karla Kryla, 
Václava Trojana, Lucie Chuťkové, Eduarda Douši nebo Jana Meisla, ale také autorské počiny samotného 
Jindřicha Macka. Hudba to byla silně obrazotvorná, tu tklivá a rozjímavá, tu divoká a burcující. Tento emo-
tivní hudební rej skvěle podtrhoval střídmě využité průvodní slovo obou hudebníků, které se vyznačovalo 
příjemným přednesem.
Diváci si s účinkujícími zazpívali oblíbenou píseň „tatíčka“ Masaryka Ach synku, synku. Po oficiálním 
ukončení programu se jedné z přítomných dam splnilo přání, poslechnout si loutnové provedení písně 
Rozvíjej se, poupátko. A pak si zájemci mohli osahat loutnu a povídalo se. A když se dopovídalo, atmosfé-
ra představení a milých setkání v mnohých ještě dlouho doznívala. Kulturní komise, jíž za zorganizování 
večera patří velký dík, se snad utvrdila v tom, že i přes nižší počet návštěvníků mělo uspořádání akce smysl.
Svoboda se tedy v Louňovicích dočkala náležitého připomenutí a uctění. Není totiž samozřejmostí. Ani 
v dnešním světě, kdy existuje ještě stále velké množství států v područí totalitního systému. Proto bychom 
si svobody měli vážit. A i když nejsou všechny dny růžové a občas se nám věci sypou jako domeček z ka-
ret, vždycky má smysl zvednout zadek a něco s tím udělat. Vždycky nám problikává naděje, kterou dobře 
vystihují slova Václava Havla „Není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl 
– bez ohledu na to, jak to dopadne.“

Kateřina Dudová

Revoluci jsme si připomněli s loutnou a akordeonem
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Setkání s čerty
V sobotu 30.listopadu patřilo náměstí tradičnímu setkání s čerty. V 9 hodin se začalo s přípravami - stavěly 
a zdobily se stánky, chystaly se věci na přípravu jídel. Novinkou této akce bylo rožnění prasete. Ve stáncích 
pak nechyběly jitrnice, jelita, tlačenka, palačinky, langoše či bramboráčky. Ženy z Babince jako každý rok 
napekly spoustu dobrot.
Odpoledne začal program hlavně pro děti. Na druhou hodinu bylo přichystáno to, na co se nejvíc těšily. 
Nejprve přišli dva strašidelní vypelichaní čerti. Ti vzbudili velký rozruch, pláč a křik se rozléhal po celém 
náměstí. Klid se vrátil s příchodem Mikuláše a anděla. Děti měly nachystané básničky a písničky, a tak byly 
odměněny balíčkem. Připravených 100 balíčků bylo rázem pryč.
Na odpoledne vyšlo pěkné počasí, pěkně hrála a zpívala kapela Poprask. Doufáme, že si všichni tento den 
užili stejně jako my z Babince. Děkujeme za podporu úřadu městyse a všem, kteří pomáhali s přípravou 
této akce. 

spolek Babinec

V minulém čísle zpravodaje byl v kalendáři akcí u dvou z nich chybně uveden jejich pořadatel. Dík za organi-
zaci Setkání s čerty a koncertu skupiny Diogenes patří spolku Babinec. Omlouváme se za chybnou informaci.

foto: Jan Krmela
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Blaničtí rytíři vyjeli navštívit maltézské rytíře

V Louňovicích pod Blaníkem od začátku října do konce listopadu probíhal kurz šití a krejčoviny pro do-
spělé. Jednotlivé lekce probíhaly v budově školy v prostorné učebně bývalé fyziky. Na kurz se přihlásilo 
dvanáct účastnic nejen z Louňovic, ale i ze vzdálenějšího okolí. Lektorky kurzu byly Mgr. Eva Filipová a 
Bc. Jana Burdová.
Na prvních dvou lekcích jsme se učily obsluhovat šicí stroj – bezpečnost práce, správné navlečení obou nití 
i navinutí cívky, druhy stehů šicího stroje a jejich vlastní užití. Poté jsme se pustily do střihu pro kuchyňskou 
zástěru. Naučily jsme se tři druhy začišťování okrajů a nakládanou kapsu. Další lekce byly věnovány střiže-
ní a ušití kuchyňské chňapky nebo podložky pod hrnec. Ženy pracovaly se šablonou a věříme, že se naučily 
nové fígle pro další samostatnou práci. 5. a 6. lekce byly věnovány měření, konstrukci střihů a střihové ma-
nipulaci při tvorbě originální sukně. K vidění byla široká škála vlastní tvorby: sukně se sklady, kostkovaná 
sukně, balonové sukně, sukně šikmo střižená s vysokým pasem i klasická kostýmová sukně a sukně kolová 
nebo půlkolová. Na předposledních lekcích jsme se učily, jak správně postupovat při kličkování a jak sukni 
sestehovat na první zkoušku. Na posledních lekcích jsme šly do finále a vsazovaly jsme zdrhovadlo (zip) 
klasický i krytý. Pak už jen chybělo vsadit sukni do pásku a začistit dolní okraj.
Všechny účastnice byly velmi tvořivé, šikovné a houževnaté tak, že je ani drobné zádrhele neodradily 
v další práci. Za jejich pozitivní přístup jim děkujeme a věříme, že si z kurzu odnesly mnoho poznatků, 
praktických zkušeností a že to byl čas strávený příjemnou formou setkávání se.
Také díky jejich nadšení a přímluvám bude koncem zimy otevřen další Kurz šití a krejčoviny, na který se 
můžete přihlásit i Vy.

Všem nadšencům šití, ale i vám ostatním přejeme pohodové prožití vánočních svátků.
lektorky kurzu

Kurz šití pro dospělé

foto: Tomáš Zrno; více fotografií na webu https://jawalounovice.rajce.idnes.cz/
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SKAUT SKý PODZIM V LOUŇOVICíCH

   V současné době máme v našem louňovickém 3. oddílu děti rozdělené na dvě samostatné 
družiny. S nástupem chladnějšího počasí jsme museli rozdělit i čas schůzek, protože do klubovny už se 
všichni nevejdeme. Družina Lišek (mladší) má schůzky každou středu od 15:30 do 17 hodin, starší Neto-
pýři pak od 17 do 18:30.
Nedílnou součástí naší činnosti jsou kromě schůzek výpravy. Ta říjnová vyplnila dětem část podzimních 
prázdnin a zavedla nás do krásné přírody Novohradských hor. Pojali jsme ji opravdu dobrodružně a zále-
sácky – spali jsme v malé skautské chatě bez elektřiny, topili a vařili na kamnech a pro vodu jsme chodili k 
nedaleké pumpě. Hory se nám za naši návštěvu odměnily nádherným počasím a teplotami i nad 20 stupňů. 
Viděli jsme Žofínský prales, český pramen Lužnice a navštívili jsme i poutní místo Dobrá voda. Také jsme 
zde objevili krásnou louku, na které bychom mohli příští léto tábořit. 
Oblíbenou listopadovou akcí je večerní hra po obci, kterou jsme pojmenovali „Louňovický dýňák“ a le-
tos jsme ji připravili už popáté. Děti (rozdělené do týmů po třech) musely podle mapy najít domy, jejichž 
obyvatelé pro ně měli připravený nějaký zapeklitý úkol –  vyluštit šifru, poznat zemědělské plodiny, složit 
puzzle, poznat dopravní značky či si z nabídnutých ingrediencí připravit svačinku. Navíc na každém stano-
višti dostali heslo, které si museli zapamatovat a co nejvíce jich vyjmenovat v cíli hry. Kromě toho na děti 
kdesi ve tmě (tentokrát na hřbitovní zdi) čekala velká rozsvícená dýně, v jejíž blízkosti byl ukrytý poklad. 
Děkujeme všem ochotným sousedům, kteří nám se soutěží pomohli!
Na konci listopadu jsme se spolu s vlašimským střediskem vydali hledat nadpřirozené bytosti do Benešova 
a zúčastnili jsme se šifrovací hry „V Benešově straší“. Masky byly opravdu propracované a některé sku-
tečně děsivé.
Na začátku adventu jsme si spolu s vlašimskými skauty připomněli 30. výročí obnovení skautingu u nás. 
Došlo k němu 2. prosince 1989 po dlouhých 20 letech komunistického zákazu. V celé více než stoleté 
historii českého skautingu se naše organizace nemohla svobodně rozvíjet tak dlouhou dobu bez přerušení, 
jako je tomu v současnosti.
V prosinci nás čeká další čistě louňovická akce – tradiční Vánoce pro zvířátka. Těsně před Štědrým dnem 
budeme na Roudném zdobit stromek pochutinami pro zvěř i ptáčky, čeká nás posezení u ohně s kytarou, 
bojovka a také vánoční nadílka.

Do nového roku přejeme všem hodně radosti, dobrých přátel a pohody!
Za louňovický 3. oddíl Hana Kociánová

foto: Luboš Račanský
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LOUŇOVICKá KNIHOVNA
Po letní přestávce jsme se v září opět sešli v knihovně na odpolední posezení.
Téma Rostliny a jejich škůdci na Podblanicku přednesl dr. Hanel od ochranářů, takže spokojenost byla 
předem zaručena.
V říjnu jsme si zajeli do Zvěstova, kde nás čekalo bohaté pohoštění a beseda se starostou obce panem Ba-
bickým. Seznámil nás s průběhem oprav zámku, chodem pečovatelského domu a kulturními akcemi v obci.
Listopadové téma bylo trochu odlišné od všech předcházejících. Sešlo se nás hodně a povídání s ukázkami 
hry na bendžo pana Leo Dittmanna bylo velmi úspěšné. Se zájmem se setkalo i prohlížení starých fotografií 
z různých akcí pořádaných v Louňovicích pod Blaníkem v letech dávno minulých.
Protože setkávat v knihovně se budeme i v příštím roce, chtěla bych vás všechny srdečně pozvat na středu 
15. ledna 2020 ve 14.00hod. Téma bude Skauting a povídání s promítáním povede pan Kocián.
Dále máme v knihovně spoustu nových knížek různých žánrů jak pro děti, tak pro dospělé (malý výběr 
našich novinek najdete pod článkem).
Skvěle funguje i výměnný fond s benešovskou knihovnou, takže každý si určitě najde to své.

Knihovna je stále otevřena každé pondělí od 11.00 do 16.00, roční poplatek činí 50 Kč.

Klidné a pohodové prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.
Marie Vyskočilová

Pražské jaro
Autor: Simon Mawer
V létě roku 1968, v období pražského jara a studené války, zavede prázdninové dobro-
družství dva studenty z Oxfordu, Eleanor a Jamese, až do socialistického Československa. 
Ocitají se tak náhle ve víru dění, jehož úhelnými kameny jsou nejen politické události, ale 
také láska a zrada. Tento promyšleně vystavěný a dějově strhující román čtenářům znovu 
nabízí pohled na zásadní okamžiky české historie z perspektivy úspěšného britského spi-
sovatele, autora bestselleru Skleněný pokoj.

Nově v naší knihovně:

Prašina
Autor: Vojtěch Matocha
Prašina je tajuplné místo, temný ostrov uprostřed zářící Prahy. Nikdo neví proč, ale na Prašině 
nefunguje elektřina. Lampy tu nesvítí, tramvaje nejezdí, rádio nehraje, mobil je bez signálu. 
A v téhle strašidelné čtvrti pátrá Jirka se svými kamarády Tondou a En po dávném ta-
jemství, které by mohlo změnit svět. Foglarovsky laděný a mimořádně napínavý příběh 
doplňují ilustrace, které čtenáře vezmou přímo do nitra Prašiny. V naší knihovně najdete i 
volné pokračování – Prašina: Černý merkurit (novinka letošního podzimu).
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Clayův most
Autor: Markus Zusak
Ústředním tématem Zusakovy knihy je důležitost a křehkost vztahů mezi nejbližšími 
lidmi: mezi sourozenci, mezi rodiči a dětmi. Kniha má rafinovanou stavbu, autor nehodlá 
hned odkrýt karty, vrací se do minulosti a zas přeskakuje zpět, takže se čtenář jen postup-
ně a v náznacích dozvídá, co pětici bratrů tak stmelilo, co je odtrhlo od jejich rodičů a a 
co musí a chce Clay podniknout: vystavět most, po kterém by k sobě mohli přejít ti, kdo 
byli z různých důvodů odloučeni. Od autora úspěšného románu Zlodějka knih.

Život po tobě
Autorka: Jojo Moyesová
Kdybyste ztratili někoho, koho jste moc milovali, jak moc by to změnilo váš pohled na 
svět? V pokračování světového bestselleru Jojo Moyesové Než jsem tě poznala najdeme 
Louisu Clarkovou v přesně takové situaci. Po intenzivním půlročním vztahu s ochrnutým 
Willem Traynorem, který se rozhodl ukončit svůj život asistovanou sebevraždou, zůstává 
Louisa sama, zmítána smutkem a výčitkami svědomí. Jako by byla najednou zpátky na za-
čátku cesty – život po Willově smrti totiž znamená učit se leccos znovu, stavět na nových 
základech. V knihovně najdete i další romány této autorky (např. Sama sebou).

Za oponou války
Autor: Jakub Szántó
Prvotina z pera válečného reportéra a zpravodaje České televize na Blízkém východě. 
Jakub Szántó v knize přibližuje své dramatické zážitky z frontových linií, míst teroristic-
kých útoků i státních převratů a revolucí, které během své kariéry televizního novináře 
v uplynulých dvou dekádách natáčel. Barvitým jazykem zprostředkovává pozadí dějin-
ných událostí pohledem očitého svědka. Zároveň poodhaluje a demýtizuje práci žurnalis-
tů uprostřed pohnutých situací a nepředvídatelného vývoje.

Klub Tygrů
Autor: Thomas Brezina
Thomas Brezina je současný rakouský prozaik, autor divadelních a rozhlasových her, 
muzikálových textů a filmových a televizních scénářů. Patří k nejúspěšnějším a nejpro-
duktivnějším autorům děl pro mládež v německy mluvících zemích. Jeho díla byla přelo-
žena do více než 30 jazyků. Přijďte si do knihovny pro některé tituly ze série Klub Tygrů: 
Světla v močálu čarodějnic, Samurajův meč nebo Jed červeného leguána.

Anča a Pepík
Autorka: Lucie Lomová
Slavný český komiks pro děti v novém moderním vydání. Zdařilé detektiv-
ní zápletky v kombinaci s jedinečným kresebným zpracováním vytváří kom-
binaci, která je nadčasová a dokáže upoutat všechny generace. Krátké příbě-
hy, které v průběhu devadesátých let vycházely i v legendárním Čtyřlístku, 
jsou v knize doplněny příběhy delšími, které již od počátku vycházely knižně.  

Spirit Animals 
Dobrodružná fantasy literární série od skupiny několika autorů v čele s ame-
rickým spisovatelem Brandonem Mullem. V naší knihovně na vás čekají díly 
Ledová past, Pokrevní pouto, Skrytá hrozba a bonusový díl Příběhy velkých 
strážců.

Jáma
Autorka: C. J. Tudor
Po úspěchu autorčiny prvotiny Kříďák je tu Jáma. Hororový román, v němž autorka co do 
hrůznosti a napětí ještě přitvrdila... Joe se nikdy nechtěl vrátit do rodného Arnhillu. Ne po-
tom, co zažil se svou partou: šikanu, zradu, sebevraždu. Ne potom, co zmizela jeho sestra 
Annie. Ne potom, co přišel o rodiče. Ale Joe nemá na vybranou. Protože to, co se kdysi 
stalo Annie, se děje zase. Protože minulost má ve zvyku se vracet. Protože nejhorší den 
Joeova života nebyl ten, kdy se jeho sestra ztratila, ale ten, kdy se vrátila. 

s použitím podkladů na www.kosmas.cz zpracovala Hana Kociánová
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FOTBAL
Konečné pořadí po podzimní části 2019

Tým B

STOLNí TENIS
V letošní sezóně porovnávají své síly v Benešovském okresním přeboru opět tři louňovická družstva. „Áč-
kový“ tým, složený z vlašimských odchovanců, prozatím obsazuje 3. příčku v nejvyšší okresní soutěži - 
OP1. Hned o třídu níž válčí náš další tým. Ten zvolil strategii útoku ze spodku tabulky, tak doufejme, že se z 
něho včas odrazí a udrží se v této třídě. Dětský tým za občasné pomoci dospělých prozatím sbírá zkušenosti 
v OP5, kde se jim už podařilo i nějaký ten zápas vyhrát.
Někteří hráči nás zastupují i v jiných soutěžích. Například J. Kahoun nejml. se pravidelně účastní soutěží 
neregistrovaných starších žáků v Praze, kde se umisťuje do 10. místa. Nejlépe byl zatím třetí. Dále V. Tichá 
a V. Škopková hostují v AC Sparta Praha, za kterou hrají 2. ligu žen.

Pokud byste měli zájem o stolní tenis, nebojte se zeptat naší trenérky Venduly Tiché či její pravé ruky 
Lenky Tiché. Můžete dorazit i přímo na dětský trénink, který se koná každé úterý od 17:00 do 18:30.

 
Více informací ohledně okresního přeboru najdete zde: 

https://stis.ping-pong.cz/tabulka/svaz-420201/rocnik-2019/soutez-3573

Vendula Tichá

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

26. 12. 2019 - Vánoční futsalový turnaj
- od 13 hodin v tělocvičně ZŠ
- pořádá TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem

18. 1. 2020 - Hasičský ples
- od 20 hodin v sále louňovického zámku
- hraje kapela Prezent
- pořádá SDH Louňovice pod Blaníkem

22. 2. 2020 - Fotbalový ples
- od 20 hodin v sále zámku
- hraje kapela Profil
- pořádá TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem

         KALENDář AKCí2019

29. 2. 2020 - Masopustní průvod
- od 13 hodin
- pořádá spolek Babinec

21. 3. 2020 – Dětské maškarní
- odpoledne v sále louňovického zámku
- pořádá TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem

21. 3. 2020 - Maškarní ples pro dospělé
- večer v sále louňovického zámku
- pořádá TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem

12. 4. 2020 - Velikonoční jarmark
- od 13 hodin
- pořádá spolek Babinec s příspěním městyse
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Svou cestu za vzděláním pak zakončila v červenci 1944 diplomem na Pedagogické jednoroční střední škole 
v Praze.
Pro učitelské povolání se ale nenašlo v protektorátu uplatnění, a tak zemské ústředí přikročilo k přeškolení 
nových učitelů na zdravotní a sociální pracovníky a zaměstnalo je ve školním zdravotnictví a sociálních 
ústavech. Paní Jiřina byla přidělena do Volyně, kde až do konce srpna 1945 pracovala jako terénní sociální 
pracovnice.
Po znovuobnovení Československa se stala vedoucí sociálního referátu Okresního národního výboru v Čes-
ké Lípě. Zde se seznámila se svým budoucím manželem, Jaroslavem Holým, pracovníkem České státní 
spořitelny, za kterého se dne 3. září 1950 provdala. Po narození syna Jaroslava se s rodinou v roce 1953 
přestěhovala do Louňovic pod Blaníkem, kde žili její rodiče. V roce 1958 přibyla do rodiny dcera Eliška.
Teprve návrat do Louňovic pod Blaníkem jí umožnil uplatnit se v oboru, který vystudovala. Stala se vycho-
vatelkou ve zdejší školní družině a zároveň vedla zájmový školní klub pro starší děti. 
Dodnes na ni vzpomínají bývalí žáci a kolegyně. Její příkladný vztah k dětem si pamatují celé generace. 
Děti chodily do družiny rády. Byla tu pro ně připravena nejen zábava, ale i dobré nápady na zhotovení drob-
ných milých dárků. Dodnes se v mnohých rodinách najdou a schovávají na památku.
Řadu let připravovala děti na zdravotnické soutěže, její hlídky byly známy po celém okrese a umísťovaly 
se vždy na prvních místech.
V tomto duchu i pracovním nasazení vytrvala až do svého odchodu do důchodu v dubnu 1978, několik dal-
ších let ale stále škole vypomáhala. Neodmítla též žádosti žáků a studentů, kteří ji nezřídka žádali o pomoc 
při tvorbě svých odborných prací na témata spojená s historií a kulturou Podblanicka.
Po manželově odchodu do důchodu se společně rádi věnovali procházkám do přírody, zejména blanických 
lesů, práci na zahrádce, kultuře a cestování. Svůj čas také s láskou věnovali svým vnoučatům, Elišce a Pe-
tříkovi.
Během svého života se paní Jiřina zajímala nejen o historii míst, kam ji zavedl její osud, ale také o události 
a dění kolem sebe a o životní cesty svých bližních. Zapojila se do společenského života obce, například byla 
členkou  Svazu žen, stala se cvičitelkou místního Sokola, pracovala jako důvěrnice v péči o děti a mládež, 
ve Sboru pro občanské záležitosti, byla dlouholetou členkou rady Místního národního výboru v Louňovi-
cích pod Blaníkem a předsedkyní sociální komise. 
V roce 1981 se stala obecní kronikářkou. Tuto činnost vykonávala s velkým zaujetím a nasazením. Díky své 
píli, pečlivosti, trpělivosti a důslednosti při shromažďování podkladů pro kronikářské záznamy se v poměr-
ně krátké době vypracovala mezi nejsvědomitější, nejpečlivější a odborně nejzdatnější kronikáře Podbla-
nicka. Při přípravě záznamů důsledně dbala také na jazykovou úpravu a věrohodnost sdílených informací. 
Nenahraditelnou oporou, rádcem, ale také průvodcem jí byl manžel Jaroslav. Za činnost kronikářky jí bylo 
na Velký pátek v roce 2017 uděleno ocenění Blanický rytíř. 
Ani v pokročilém věku se Jiřinka nepřestala zajímat o dění v Louňovicích pod Blaníkem, cítila vždy hrdost 
vůči obci, ze které pochází a milovala podblanický kraj. Záleželo jí na tom, aby obec byla upravená, lidem 
se v ní spokojeně žilo a dovedla se radovat z úspěchů rodáků, kteří z našeho kraje pocházeli. Stinné stránky 
života se snažila vždy překonat optimismem, pokorou, nadhledem i zpěvem.
Paní Holá měla ráda lidi, měla ráda život. Ráda si našla čas na popovídání s lidmi všech generací, od těch 
nejmenších až po své vrstevníky. Svým vlídným přístupem, pochopením a trpělivostí si získala přízeň a 
srdce mnohých z nich. Tou nejcennější hodnotou pro ni  byla rodinná soudržnost, podporovala všechny její 
členy, rodina byla pro ni na prvním místě. Svým pravnučkám Adélce, Karolínce a Anetce i přes svůj věk 
obohatila dětství spoustou krásných společných chvil. V září letošního roku se dožila narození nejmladší 
pravnučky Evičky. Paní Jiřina Holá prožila krásný, dlouhý, naplněný život. 

Čest její památce.

Dne 16. 10. 2019 nás navždy opustila louňovická rodač-
ka, paní Jiřina Holá. 

Narodila se 25. března 1923 v Louňovicích pod Blaní-
kem v č. p. 129 manželům Terezii a Josefu Tomáško-
vým.
Ve zdejší obecné škole v roce 1929 zahájila svá školní 
léta, poté pokračovala na obecné škole ve Skočicích. Od 
roku 1935 bydlela ve Strakonicích. Zde vystudovala os-
mileté reálné gymnázium, které zakončila v roce 1943 
maturitní zkouškou.
Válečné události a uzavření vysokých škol v Protekto-
rátu Čechy a Morava zmařily její snahu získat vysoko-
školské vzdělání. Absolvovala proto proškolení ve Vy-
chovatelské škole pro abiturienty středních škol v Praze 
a souběžně pracovala jako správkyně Dětského útulku 
v Horažďovicích. Jedinou možnost dalšího vzdělávání 
jí tehdy poskytl Učitelský ústav v pražské Křižovnické 
ulici, kde po zkouškách z pedagogiky a němčiny získala 
„vysvědčení způsobilosti vyučovat jazyku německému 
na měšťanských školách“.
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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 narodila holčička

Městys Louňovice pod Blaníkem 

Nikolce i jejím rodičům přeje hodně štěstí v životě.

Nikola Kahounová, Louňovice

Odešla na věčnost paní Jiřina Holá, neúnavná kro-
nikářka, která převzala obecní kroniku v roce 1981. 
Paní Holá se vrhla s velkým zaujetím  a nasazením do 
tajů kronikářské práce. Díky své píli a pečlivosti se 
vypracovala mezi nejzdatnější kronikáře Podblanic-
ka. Vytvořila soukromý archiv, ve kterém shromáždi-
la veliké množství hodnotných materiálů, které využili 

okolní badatelé a kronikáři v regionální historii. 
Starší ročníky jsme paní učitelku Holou znali ze školní 
družiny, díky tomu na ni vzpomíná několik generací.

Její nezapomenutelné přednášky na nejrůznější téma-
ta v místní knihovně se setkalyvždy s dlouhotrvajícím 

potleskem.
Paní Holá byla skromná a nenápadná žena. Díky své 
píli, poctivosti a přístupu k životu a lidem, lásce k 
svému rodišti pod památným Blaníkem se zapsala ne-
smazatelně do kronikářských a badatelských tradic na 

Podblanicku.
V roce 2017 jí bylo uděleno ocenění Blanický rytíř za 
mimořádný přínos k dokumentaci regionální historie.

Čest její památce 
Zdeněk Otradovec

* 25. 3. 1923
† 16. 10. 2019


