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ZPRAVODAJ
PERIODICKÝ TISK ÚZEMNĚ SPRÁVNÍHO CELKU. VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE V LOUŇOVICÍCH POD BLANÍKEM
PRO LOUŇOVICE P. BL., BÝKOVICE, REJKOVICE, SVĚTLOU A MRKVOVU LHOTU.

MILÍ ČTENÁŘI,

právě držíte v rukou další, tentokrát předvánoční číslo našeho zpravodaje. Od předešlých vydání se
na první pohled liší barevnou obálkou a novým vzhledem stránek, což vám doufáme zpříjemní čtení
následujících článků. Najdete mezi nimi texty o proběhnuvších akcích, činnosti úřadu, školy i školky,
spolkové činnosti i pohled do minulosti Louňovic pod Blaníkem. Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem přispěvatelům, díky jejichž článkům, leckdy plným osobního zaujetí a sdílené radosti z povedené
akce, vzniká časopis, který je víc než jen strohým informačním médiem. Je odrazem toho, že v Louňovicích
pod Blaníkem (i přilehlých obcích) se pořád něco děje a že nám záleží na tom, kde a jak žijeme.

Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku.
za redakci louňovického zpravodaje Lucie Sedláková a Hana Kociánová
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SLOVO STAROSTY

VÁŽENÍ SOUSEDÉ,
MILÍ PŘÁTELÉ,
máme před sebou vánoční svátky a závěr roku 2021,
proto mi dovolte při rekapitulaci uplynulého roku
zmínit práci našeho úřadu.
Hned v úvodu bych chtěl vyzvednout práci předsedkyně kulturní komise paní Simony Borkovcové. Odvedla mnoho práce s přípravou Svatováclavských
slavností, které se v letošním roce opravdu vydařily,
a již připravuje program na slavnosti v příštím roce,
kde by mezi účinkujícími měl být mj. Tomáš Klus a
kapela Sebranka.
Dalšími vydařenými kulturními akcemi byl koncert k
poctě Jana Dismase Zelenky a koncert Modré Synkopy. Věřím, že kdo uvedené koncerty navštívil, odnesl
si domů krásný zážitek. Na příští rok je již nasmlouvané vystoupení „Muzikál – moje láska“, kde vystoupí
Leona Machálková s kapelou. Vystoupení proběhne
dne 4. 6. 2022 od 19 hod. a předprodej vstupenek již
probíhá na úřadu městyse.
Jako v loňském roce, i letos byla zorganizována akce
na podporu znevýhodněných dětí – možnost zakoupení dárků pro 19 dětí z dětského domova v Sázavě. Každému, kdo se zapojil, bych chtěl touto cestou
poděkovat.
Největší letošní investiční akcí je rekonstrukce Pivovarského rybníka. Nejobjemnější práce včetně vybudování nového chodníku na hrázi jsou již hotové a
městys v rámci prací osadil okolo rybníka nové lampy
veřejného osvětlení. Vzhledem k tomu, že se na rekonstrukci snažíme získat další dotační peníze ještě
z Ministerstva zemědělství ČR, byl termín dokončení
prací prodloužen až do května 2022. Jak jste jistě
zaznamenali, v listopadu proběhly udržovací práce
i na vodní nádrži u hasičárny. Bylo provedeno odstranění nánosů ze zdrže, zpevnění hráze a vysypání
břehů kamenivem.
V průběhu dotazníkového šetření v rámci tvorby
Programu rozvoje městyse Louňovice pod Blaníkem
velké množství občanů vyslovilo požadavek na rekonstrukci zdravotního střediska. Proto jsme v
průběhu roku nechali zpracovat projekt, rozpočet
a vyřídili povolení. V současné době již máme vysoutěženou firmu, která bude rekonstrukci provádět.
Samotná rekonstrukce ordinací a sociálního zázemí
bude probíhat od ledna do března. Po otevření zrekonstruovaného střediska máme přislíbeny lékaře –
zubaře a obvodního lékaře, kteří by nově opravené
ordinace obsadili. Dětská lékařka nám vypověděla
spolupráci a v její ordinaci by měla nově působit logopedka Mgr. Andrea Vondráková. Jelikož celkové
předpokládané náklady na rekonstrukci zdravotního
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střediska jsou 1.169.724 Kč, byla podána žádost o
dotaci ze Středočeského Fondu obnovy venkova,
kde by nám měli poskytnout dotaci 1.000 Kč na
obyvatele, tedy 675.000 Kč.
Jak jsem již informoval, v letošním roce se nepodařilo získat dotaci na rekonstrukci hřiště „U Pivovaru“, proto byla na Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR podána žádost opětovně. Věřím, že se dotaci
podaří získat a hřiště bude v příštím roce zrekonstruováno a osazeno novými herními prvky.
V současné době také probíhá zpracování
opětovného podání dotace na Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR na Obnovu povrchu a odvodnění
místní komunikace v Býkovicích.
V průběhu podzimu také proběhla našim právníkem
připravená veřejná zakázka na zasíťování parcel
pro rodinné domy v lokalitě „Za Lhotou“ s názvem
ZTV „U RYBNÍČKU“ LOUŇOVICE POD BLANÍKEM.
Do zakázky se přihlásilo osm firem, kdy nejvýhodnější nabídku podala firma MBM TRADE CZ, s.r.o.,
s nabídkovou cenou 20 223 868,88 Kč včetně DPH.
Jelikož byly pozemky (13 stavebních parcel) geometricky rozměřeny a dělení na jednotlivé parcely bylo vloženo na katastr, bude zastupitelstvo
schvalovat prodejní cenu. Při prodeji bychom chtěli upřednostnit místní občany (rodiny s dětmi), a
tak bude zastupitelstvo po domluvě s právníkem
schvalovat podmínky prodeje a v průběhu příštího
roku bude probíhat prodej jednotlivých pozemků.
V současné době také probíhají práce na přípravě
a schválení obecně závazných vyhlášek, které
se týkají odpadového hospodářství. Vzhledem
k tomu, že v tomto roce nabyl účinnosti „nový“
zákon o odpadech, musí každá obec přistoupit ke
změnám, aby vedení, evidence a vybírání poplatku
bylo v souladu se zákonem. Tímto zákonem přibyly
obcím další pravomoci, ale i povinnosti, a tak se
změnám nevyhneme ani u nás. Zásadní změnou
je, že poplatky za popelnice již nebudou vybírány
prostřednictvím Technických služeb Vlašim, ale
každý bude platit za popelnici přímo u nás na
úřadě. Změn v uvedené problematice je více a o
těchto se dozvíte v příloze tohoto zpravodaje.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se
podíleli na vánoční výzdobě našeho městyse a
výrobě krásného slaměného betlému, který zdobí
naše náměstí.

U příležitosti vánočních svátků vám jménem
úřadu městyse a zastupitelstva přeji příjemné prožití Vánoc, hodně štěstí, zdraví a
spokojenosti v roce 2022.
Václav Fejtek
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INFORMACE Z RADY
ZE DNE 6. 9. 2021
Č. J. RM – 11/2021

Rada schválila:
- zvýšení ceny pronájmu nemovitého
majetku městyse, a to místnosti skladu v budově Úřadu městyse Louňovice
pod Blaníkem č.p. 16, o rozměrech 6,7
x 6,3 m, tedy 42,2 m2. Zvýšená cena
nájmu bude 82 Kč za 1 m2
- výměnu radiátorů a instalaci bojleru
v bytě č. 4 v čp. 45 v ul. J. Žižky
- prodloužení nájmu v bytě č. 2 v domě
čp. 48 v ul. J. Žižky
- opravu hasičské cisterny MAN, tedy
výměnu oleje a provozních kapalin a
filtrů, výměnu pneumatik, rolet a měřáku v nádrži
- nákup 3 ks svítidel dle nabídky předložené p. Tulejem
- předloženou Dohodu o poskytnutí dotace z PRV ČR na projekt Rekonstrukce
střechy na hasičské zbrojnici v Býkovicích pod Blaníkem, registrační číslo
21/004/19210/120/125/ 000361 a pověřuje starostu podpisem této dohody
- opravu rybníka u hasičárny, kdy nabídku opravy doporučuje projednat v
zastupitelstvu
INFORMACE
ZE ZASTUPITELSTVA
ZE DNE 20. 9. 2021
Č. J. ZM 7/2021
Zastupitelstvo schválilo:
- rozpočtové opatření č. 7
- opravu rybníka “U hasičárny” do
výše finančních nákladů 200 tis. Kč a
pověřuje výběrem dodavatele radu
městyse
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-6028370/1 a pověřuje
starostu jejím podpisem
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IP-12-6020415/VB/2 Louňovice pod Blaníkem – kNN p.č.1022/6 a
pověřuje starostu podpisem
- Smlouvu o zřízení věcného přemene na pozemku KN č. parc. 1373/5 v
k. ú. Louňovice pod Blaníkem za částku
500 Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- informace místostarosty o rekon-
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strukci Pivovarského rybníka
- kontrolu finančního výboru v ZŠ a MŠ
Louňovice pod Blaníkem a na úřadě
městyse za období od 1. 1. do 30. 6.
2021
- žádost o odkoupení pozemků č. 25/1,
č, 2321 a části p. č. 1376, vše v k. ú.
Louňovice pod Blaníkem (Gastro Blaník) s tím, že starosta bude dále jednat
se žadateli a s vlastníkem sousední
stodoly a vše zastupitelům upřesní
INFORMACE Z RADY
ZE DNE 29. 9. 2021
Č. J. RM – 12/2021
Rada schválila:
- oslovit místní spolky s nabídkou obsluhy parkoviště pod Blaníkem. Obsluha parkoviště bude místním spolkům nabídnuta bezplatně o víkendech
a svátcích v době od 1. 11. 2021 do
31.3. 2022. Výběr z parkovného bude
příjmem spolku. Zájemci z řad spolků můžou podávat písemné žádosti s
požadovaným termínem, kdy by měli
zájem vybírat, na úřad do 25. 10. 2021
- opravu rybníka u hasičárny, kterou
bude dle předložené nabídky s nejnižší
cenou provádět firma LAROS s. r. o.
INFORMACE Z RADY
ZE DNE 20. 10. 2021
Č. J. RM – 13/2021
Rada schválila:
- umístění zrcadla v ul. Vlašimská u
výjezdu z ul. Na Svahu, kde je nepřehledná křižovatka a hrozí zde ohrožení
BESIP
- Dodatek č. 2 ke Smlouvě o využití
systému zavedeného obcí o nakládání
s komunálním odpadem - o zapojení
do systému pro tříděný odpad číslo
1/2019 č.j. 03328/SC/19, kdy cena za
zapojení do systému pro rok 2021 je
stanovena na 500 Kč
- smlouvu o výpůjčce a následném darování, na základě které budou po žádostech vydávány kompostéry
- na základě předložených nabídek,
že práce na pokládce žlabovek, zahradních obrubníků a úpravu vjezdů a
zemní práce na vybudování veřejného
osvětlení bude dělat firma LAROS s.r.
o.
- na základě žádosti paní V. J. prodloužení nájmu bytu č. 2. čp. 45 ul. J. Žižky,
prodloužit nájem opět o 6 měsíců, a to
v době od 1. 12. 2021 do 31. 5. 2022

Rada neschválila:
- nabídku spolku Naše odpadky
INFORMACE Z RADY
ZE DNE 3. 11. 2021
Č. J. RM – 14/2021
Rada schválila:
- že obsluhu parkoviště pod Blaníkem,
které bylo místnímspolkům nabídnuto
bezplatně o víkendech a svátcích, bude
na základě žádostí do konce roku o víkendech a svátcích provádět TJ Sokol
po dohodě se skautským oddílem
- cenovou nabídku na kompletní administraci projektu s názvem „2021 – 15
TI Louňovice pod Blaníkem“ od firmy
LKA, s. r. o., která řeší kompletní administraci projektu z dotačního titulu
Ministerstva pro místní rozvoj Podpora
bydlení, program Technická infrastruktura, který se týká připravovaných stavebních parcel „Za Lhotou“
- zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o výměře 33 m2 v místnosti nad dílnou v budově úřadu městyse čp. 16, ul. J. Žižky v Louňovicích
pod Blaníkem
INFORMACE
ZE ZASTUPITELSTVA
ZE DNE 3. 11. 2021
Č. J. ZM 8/2021
Zastupitelstvo schválilo:
- Smlouvu o zřízení věcného břemene
- služebnosti č. IP-12-6016616/1 a pověřuje starostu podpisem smlouvy
- Smlouvu o budoucí smlouvě a zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. N-12–6029205/VB/1 Louňovice pod Blaníkem, kNN, SS100 pč.
1510 s ČEZ Distribuce, a. s. a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
- podání žádosti o dotaci pro projekt s
názvem Rekonstrukce hřiště U Pivovaru, Louňovice pod Blaníkem z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova, dotačního titulu 117d8210H
– Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
- podání žádosti o dotaci pro
projekt s názvem Obnova povrchu a
odvodnění místní komunikace v obci
Býkovice z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu 117d8210A – Podpora obnovy míst-
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ních komunikací
- uzavřít Smlouvu o dílo na rekonstrukci zdravotního střediska s firmou Finarest, s. r. o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy
- podat žádost o dotaci na akci s názvem
“Udržovací práce zdravotní středisko”
na Středočeský kraj, z Programu 20212024, Rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze
Středočeského Fondu obnovy venkova
- financování rekonstrukce zdravotního
střediska z vlastních zdrojů městyse,
pokud na tuto akci neobdrží městys
dotaci
- zbudování nátokového objektu v Pivovarském rybníku
- převod zásahového vozidla pro jednotku SDH Louňovice pod Blaníkem
CAS 15, r. v. 2007 a poskytnout HZS
dar v max. výši 500 tis. Kč
- smlouvu o provedení uměleckého
výkonu Leony Machálkové a Radima
Schwaba
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- zprávu předsedkyně kulturní komise, která vyhodnotila Svatováclavské
slavnosti, které proběhly 25. 9. 2021 v
Louňovicích pod Blaníkem a předložila návrh na možný program pro příští
slavnosti – vystupující zpěvýk Tomáš
Klus, kapela Sebranka, herečka a zpěvačka Jitka Čvančarová. Dále informovala o kulturních akcích, které by měly
v Louňovicích pod Blaníkem proběhnout do konce roku a požádala úřad o
pomoc při zařizování akcí
INFORMACE Z RADY
ZE DNE 15. 11. 2021
Č. J. RM – 15/2021
Rada schvaluje:
- předloženou Přílohu č. 10 ke Směrnici
č. 7/2010 o inventarizaci – Plán inventur
- zveřejnění výběrového řízení na
knihovnici obecní knihovny, se kterou
bude poté uzavřena dohoda o pracovní
činnosti
- další práce na budování ubytování v
budově úřadu městyse
Rada bere na vědomí:
- zprávu ředitelky ZŠ a MŠ Louňovice
pod Blaníkem Mgr. Evy Filipové k chodu školy, připravovanému rozpočtu a
připravovaným dotacím
- zprávu pracovnice úřadu paní Ivy

INFORMACE
ZE ZASTUPITELSTVA
ZE DNE 29. 11. 2021
Č. J. ZM 9/2021

Tiché k připravovaným vyhláškám k
odpadům, kdy tyto bude schvalovat zastupitelstvo
INFORMACE Z RADY
ZE DNE 29. 11. 2021
Č. J. RM – 16/2021
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Zastupitelstvo schválilo:

Rada městyse schvaluje:
- na základě žádosti přidělit pronájem
nebytových prostor v budově úřadu
čp. 16 paní N. D a panu V. R., kdy nájem stanovila v celkové výši 4.005 Kč.
Náklady na elektřinu, vodné a stočné
budou vyúčtovány dle spotřebovaného
množství
- umístění stavby na pozemku č.st. 91
ve vzdálenosti 1 metr od hranice pozemku č.1258/5 dle předložené studie
stavby
- pronájem části pozemku č.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.
Souhlasí s oplocením části pozemku č.
148/29, sloupky a kovové, drátěné pletivo. Přesné umístění plotu bude řešeno po dohodě s pracovníkem městyse,
toto oplocení bude dočasné po dobu
pronájmu. Rada souhlasí s terénními
úpravami, po konzultaci na místě.
- poskytnutí finančního příspěvku na
činnost Sdružení zdravotně postižených Vlašim, z. s., adresa Husovo
nám. 47, Vlašim ve výši 1000 Kč
Rada projednala a neschválila:
- poskytnutí finančního příspěvku spol.
RUAH, o. p. s.

- hodnotící komisi na veřejnou zakázku
ZTV „U Rybníčku“ Louňovice pod Blaníkem ve složení JUDr. Černecký, Ing.
V. Fejtek a J. Malý
- navýšení ceny a proplacení firmě Laros s. r. o. za udržovací práce na vodní
nádrži u hasičárny částku v celkové
výši 299 637,28 Kč
- pověření starosty jednáním s firmou
Laros s. r. o. o náhradě škody jejich
pojišťovnou. Škoda vznikla městysi při
zřícení hráze u Pivovarského rybníka
- rozpočtové opatření č. 9
- návrh rozpočtu městyse na rok
2022. Návrh rozpočtu byl navržen
jako schodkový s tím, že schodek bude
dofinancován z přebytku hospodaření
z roku 2021. Zastupitelstvo souhlasí
se zveřejněním uvedeného návrhu na
úřední desce
- návrh Střednědobého výhledu městyse Louňovice pod Blaníkem na roky
2023 – 2025, zastupitelstvo souhlasí se
zveřejněním výhledu na úřední desce
- stavbu přístřešku pro SDH na elektroodpad u „hasičárny“
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- cenovou nabídku na změnu územního
plánu s tím, že se do územního plánu
zatím nebude zasahovat
Zastupitelstvo neschválilo:
- příspěvek ve výši 25 tis. Kč pro KBR

SOUTĚŽ
Vyhlašujeme soutěž o nejpěknější venkovní výzdobu rodinného
domu, zahrady nebo veřejného prostoru. Pošlete nám fotku té
výzdoby, která se vám nejvíce líbí, spolu s krátkým popiskem
pro lepší identifikaci domu (ulice, číslo popisné, příjmení majitele
apod.). Soutěž se vztahuje pouze pro vánoční výzdobu v katastru
městyse Louňovice pod Blaníkem (tzn. včetně Býkovic, Rejkovic,
Světlé, Mrkvové Lhoty).
Fotografie s popiskem zasílejte na email vanoce@lounovicepodblanikem.cz do 31. 12. 2021. Následně budou fotografie vyvěšeny
na facebooku městyse Louňovice pod Blaníkem, kde je budou moci
uživatelé týden „likovat”. Následně podle počtu udělených „liků”
pod jednotlivou fotografií budou vybrány tři vítězné fotografie a
autoři výzdoby budou odměněni malou pozorností.
městys Louňovice pod Blaníkem
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Opět nám začíná zimní období. Žádáme všechny obyvatele, aby své vozy parkovali a popelnice umísťovali 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 popelářů, sanitky,
hasičů či policie. Nikdo z nás neví, jakou službu bude sám potřebovat.

Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje

Jiří Malý

NEPOŘÁDEK KOLEM KONTEJNERŮ
Stálý nešvar některých louňováků, nechávat nepořádek kolem kontejnerů na třídění odpad, nebere konce. Snad tyto fotografie přesvědčí všechny
v Louňovicích pod Blaníkem, že vyhazovat odpad KOLEM popelnic není ani estetické, ani slušné, natož v pořádku. Prosíme proto všechny naše
občany, buďte k naší obci ohleduplnější a vyhazujte odpadky jen na určená místa a do určených popelnic, a ne kolem nich. Takové domovní dveře
určitě do tříděného odpadu nepatří a už vůbec ne na zem před popelnice na tříděný plast.

foto: Hana Kociánová

UDÁLO SE 			
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POSTŘEHY ZE
SVATOVÁCLAVSKÝCH
SLAVNOSTÍ
Než připomenu letošní Svatováclavské slavnosti – těm,
kteří se jich zúčastnili a jen
si chtějí porovnat zážitky;
těm, kteří tam být nemohli,
protože měli jiný program,
ale zajímá je, jaké to letos
bylo; těm, kteří by strašně
rádi byli kdekoliv, ale nemohli ze závažných důvodů, a
popis události ve zpravodaji
bývá jeden z mála způsobů,
jak ji prožít, – tak bych si
ráda nejprve ujasnila, pro
koho je tato reportáž určena.
Splněno. Mohu se do toho
pustit.
Marie „Kovářka“
Kahounová
Bylo, nebylo na zámecké zahradě
Zámecká zahrada byla stále
obsazena. V rybářské baště se
baštilo, sokolové točili a rozlévali
nápoje. Dámy ze spolku Babinec
nejenže secvičily skupinový děkovný tanec zdravotníkům, ale i
nasmažily řízky a napekly zákusky. Kdo nechtěl a nemusel jinam,
mohl klidně zůstat celou dobu na
zámecké zahradě. Alespoň by neprošvihl vystoupení Petry Janů
jako já a zrovna mnoho dalších,
od kterých jsem se marně snažila zjistit, jaké to bylo. Netoužila
jsem ji vidět bytostně, jen z úcty
a zvědavosti, takže mi postačilo
uslyšet její bezpečný zpěv zdálky.
Konečně, i na místě to prý znělo
poněkud z dálky. Zajímalo by mne,
co se bude hrát, až se stanu členem cílové skupiny, pro kterou se
pořádá polední hudební program.
Zatím je to stále dechovka. Dětská skupina Sakramejdlo, která
to rozbalila v podvečer, nám za
ta léta zdejšího vystupování nějak povyrostla, že? Při čekání na
ohňovou show, kterou jsem ve
výsledku propásla (stejně jako

tanec se psem a divadelní skeč
od Blaníků), mě zabavil souboj
s příběhem mezi šlechetným
knížetem Dobroslavem a charismatickým Záporem. Večerní
kapela Velorex měla dostatečně
široký rockový repertoár na to,
aby vydržela hrát až do pozdních
nočních hodin.
Celá Praha se sjela,…
… aby v Louňovicích pod
Blaníkem pobavila místní i své
bývalé obyvatele. Když mi všichni dotázaní odpovídali na mou
otevírací otázku, že jsou z Prahy,
sokolník, rýžovači zlata (jen jejich
dámy písařky byly ze z Plzně),
přestala jsem se raději ptát. U
pana Pavláska, moderátora, by to
bylo nevhodné.
Ačkoliv jsem měla příležitost jej
oslovit, jak si tam pod pódiem
něco ťupal a sjížděl na telefonu,
nenašla jsem odvahu ho vyrušovat – taková hvězda! Přišlo mi
sympatické, že s námi zůstal až
do večera, což měl jistě ve smlouvě. Čili je sympatické, že to ve
smlouvě měl.

Bylo, nebylo v zámku a podzámčí
Letošní novinkou bylo hudební vystoupení folkové kapely Načarej
na hřišti u pivovaru. Hřiště kromě tradiční přehlídky veteránů,
rozumějte motoristických, sloužilo jako nástupiště pro okružní
jízdy historickým autobusíkem.
Program na zámeckém nádvoří
zas ocenila jedna načeradská
rodina, kterou jsem s dotazem
na jejich názor přepadla před
zámeckými – díky za ně – toaletami. V jasně modrých očích jim
jiskřilo nadšení z trojice artistů,
kteří scénkami ze středověkého
života, žonglováním a kejklířstvím přitahovali jak diváky dětské,
tak ty náhodně procházející v
honbě za požitky slavností. Vždy
to bývá fofr a i letos člověk sotva stíhal užít veškeré dění, a k
tomu si vymýšlet co ještě, ještě
do zobáčku. Co jste letos nestihli vy? Já si například nestihla
dát medovinu, asi že bylo krásně
slunečno a teplo. Proto jsem se
pídila po dobrém burčáku a nalezla jej u profesionálně strohého
stánku vinárny Pod zámkem.

Jejich stánek vypadal tak vystajlovaně, že jsem je už automaticky zařadila mezi pražské
výjezdní podniky, ale jednalo se
o novou vlašimskou vinárnu z
malého náměstí (Palackého). A
nebyl to jediný stánek s lokálními
produkty. Kromě univerzálních
sladkostí, sýrů, klobás, rychlého
občerstvení a keramik, jež putují od poutě k pouti, zaznamenali úspěch například farmáři z
Křížova se svými bezovými šťávami nebo bezobalový obchod z
Vlašimi.
Průvodem vpřed
Zdravice svatého Václava prý
byla rozpačitá. Nebylo to řečeno
jako rýpavá stížnost, ale jako
kýmsi pronesený prostý popis situace. Já bývám rozpačitá
z celého příchodu průvodu na
zámeckou zahradu. Jak moc tam
máme nepřekážet? Raději bych
tvořila důstojnou kulisu, ale nechci někde zůstat trčet. Někdy
bývá souboj, tentokrát jen pasování, takže jsme málem z meze
padali zbytečně. ...pokr. na str. 8
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V tomto případě se iniciativa na
poslední chvíli přebírá těžko.
Zato v průvodu, co dělat, když
nedoslechnete na předřečnici?
Založit si vlastní buňku, průvod je
dlouhý – přihlížející žádné ticho
neomluví, a provolávat její: Ať
žije svatý Václav; Sláva svatému
knížeti; Nedej zahynouti nám ni
budoucím; oblíbené Vivat, vivat!
a zkomolené Krleš!
Co se ví a co se neví
To, že v Louňovicích pod Blaníkem
poslední zářijový víkend opět zavládla příjemná pouťová atmosféra během Svatováclavských
slavností, kde nechyběly atrakce,
stánky s rozličným občerstvením
a sladkostmi, bohatý kulturní
a zábavný program pro děti i
dospělé, včetně historizovaného
průvodu a dobových dílen, ví
každý a je to nuda číst (nebýt
té parodie na univerzální popis,
byla by to nuda i psát). To, že
Svatováclavské slavnosti pro
nás připravují zaměstnanci a
zastupitelé městyse, zejména
za kulturu Simona Borkovcová,
která prakticky ve svém volném
čase během celého roku licituje
s účinkujícími a stánkaři možné
i nemožné podmínky ke spokojenosti všech stran, zvláště pak
náročného publika očekávajícího
vše perfektní, to by měl vědět
každý. Jistěže i to je nuda číst,
trošku výzva diplomaticky sdělit,
ale každopádně je to ušlechtilá

Zahrada byla
stále obsazena.
V rybářské
baště se baštilo,
sokolové točili a
rozlévali nápoje.
informace. Co však ví jen málokdo a vůbec to není důležité, je
mé tajemství z módní přehlídky
historických oděvů. Na poslední
chvíli, asi deset minut před začátkem přehlídky, mě Zuzana Koubková požádala, jestli by mi nevadilo prezentovat jiné šaty a období,
než jsem původně měla mít.
Jsem pro každou špatnost, tak
jsem souhlasila. Už při oblékání
jsem si připadala jak v 19. století,
když mi asistovaly dvě kolegyně modelky. Bylo to však nutné,
neboť předváděné šaty nebyly v
nejlepší kondici, nefungoval jim
totiž zip. Ani náznakem, chyběl
jezdec. Ten, kdo měl dorazit se
špendlíky, nedorazil. Možná, že s
nimi dorazili jiní už v srpnu, ale
teď byl konec září a my si musely poradit s jedinou sichrhajskou
a dvěma vlásenkami. Není větší
motivace pro vzpřímenou chůzi
manekýny, než hrozba odhalení
hluboké zádi a zflikované róby.

SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI

UDÁLO SE

Ekonomické okénko
Slavnost si na sebe údajně vydělá, proto není třeba obnovovat
spolky s ďábly ani jinými mediálními giganty v touze po přebujelé
účasti.
Neprodyšně uzavřené náměstí
ani různé hrátky se vstupným nás
tedy v dohledné době naštěstí
také nečekají.
Kromě štědrých sponzorů a

podpory Středočeského kraje
skvěle funguje lákavá tombola
plesového typu. Dává to smysl.
Kdo by dal za vstup na pouť dvě
stovky? Ale kvůli tombole se
kdekdo rozšoupne i za víc.

Sláva svatému knížeti, ať žehná již započatým přípravám na
příští rok!

UDÁLO SE 			

SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI

foto: Jaroslava Flígrová Hernandez, Jan Krmela
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KONCERT

UCTILI
PAMÁTKU
JANA DISMASE
ZELENKY

Lucie Sedláková

Hudebního
skladatele
Jana
Dismase Zelenku připomněli při slavnostním koncertu v
Louňovicích pod Blaníkem houslový virtuos Václav Hudeček a
herec Alfred Strejček. Akci konanou v sále louňovického zámku v pátek 15. října od 19 hodin
navštívilo skoro dvě stě lidí.
„Koncert jsme museli dvakrát odložit kvůli covidovým opatřením.
Jsem ale ráda, že i tak jsme se
tu všichni sešli,” řekla Simona
Borkovcová, kulturní referentka
Louňovic pod Blaníkem.
Herec Alfred Strejček zahájil koncert k poctě skladatele Zelenky
úvodní řečí, přičemž programem slovem provázel střídavě s

Věrou Dudíkovou. Hudební virtuos Václav Hudeček vystoupil spolu se členy Pražského barokního
souboru, další sólistkou byla violoncellistka Alžběta Vlčková. Dirigování se chopil Vojtěch Jouza.
Jan Dismas Zelenka se narodil
16. října 1679 v Louňovicích
pod Blaníkem. Známého rodáka
připomíná v obci pomník a po
něm pojmenovaný zámecký sál,
kde se koncert odehrál.
Řadu let se také pod Blaníkem
konají hudební akce k poctě skladatele, dříve pod festivalem Podblanický hudební podzim, nyní v
režii městyse a paní Mgr. Dudíkové. Té patří za celou dramaturgii a sestavení koncertu velké
poděkování.

foto: Lucie Sedláková

UDÁLO SE
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LOUŇOVICE PRO DOBROU VĚC

POD BLANÍKEM
HODNOTILI
NEJLEPŠÍ
PAŠTIKU
Lucie Sedláková
Paštiky všech možných lahodných chutí si mohli vychutnat
ti, kteří přišli na již tradiční akci
na náměstí u LunAtelieru v
Louňovicích pod Blaníkem.
V neděli 17. října od 14 hodin totiž
začala událost nazvaná
Louňovice pro dobrou věc, tedy
bazárek, který vždy provází
soutěž o nejlepší pokrm, živá
hudba, stánky s regionálními
produkty a hlavně dobrá nálada
a příjemná atmosféra.
Do soutěže se přihlásilo sedm
kuchařek a jeden kuchař. Dohromady tak mohli příchozí ochutnat
osm paštik, jedna z nich byla veganská z hlívy, druhá pak vegetariánská z několika druhů zeleniny. Ostatní paštiky soutěžící
připravili tradičně z jater a masa,
ale vždy je něčím obzvláštnili,
buď kořením nebo dalšími surovinami.
Nakonec soutěž vyhrále paní
Němečková,
která
přinesla
k ochutnání domácí paštiku
připravenou podle svého receptu. U hlasujících tak nejvíce
vítězila klasická lahodná kombi-

nace masa a jater. Jako odměnu
si vítězka odnesla krabici regionálních produktů z Podblanicka.
Po celou dobu bazárku hrála
přítomným vlašimská skupina
Náhodná setkání, která k této
akci už neodmyslitelně patří. Ve
stáncích si mohli zájemci koupit
louňovické pivo Špácal, produkty
z černého bezu z Křížova a uzeniny z Hrajovic.
Výtěžek z akce, a to 6 553 korun, tentokrát poslouží přímo
občanům Louňovic pod Blaníkem.
Za vybranou částku si zakoupíme
ručně vyřezávaný betlém, který
nám v obci chybí, a umístíme ho
do okna knihovny.
„V plánu je betlém dále rozšiřovat, aby se v budoucnu zaplnila
všechna okna knihovny. V létě,
až bude mít paní Floriánová
více času, přiobjednáme další
- zvířata, postavy a tak. Kdo by
jste si přál darovat figurku do
tohoto společného louňovického
betlému, zavolejte mi prosím na
telefon 732 860 942,” uvedla s
díky Simona Borkovcová,
kulturní referentka Louňovic pod
Blaníkem.
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LOUŇOVICE PRO DOBROU VĚC

foto: Lucie Sedláková
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V LOUŇOVICKÉM ZÁMKU ZAZNĚLY PÍSNĚ

OD JEŽKA, WERICHA
A VOSKOVCE
Lucie Sedláková

Oblíbené písně od známého
dua Voskovce a Wericha zahráli
hudebníci z uskupení Modrá Synkopa v sobotu 13. listopadu od 19
hodin v louňovickém zámku.
Přítomní se mohli zaposlouchat
do skladeb, k nimž hudbu napsal

Jaroslav Ježek, a text vytvořili Jiří Voskovec a Jan Werich
převážně v době první republiky i
během druhé světové války.
Hudebních nástrojů a mikrofonů se ujali skvělí muzikanti
z pražské swingové formace
Modrá Synkopa, přičemž koncert
trefně slovem doprovázel jejich

Život je jen náhoda,
jednou jsi dole,
jednou nahoře,
život plyne,
jak voda,
a smrt je jako moře,
každý k moři
dopluje,
někdo dříve a někdo
později,
kdo v životě miluje,
ať neztrácí naději...
foto: Lucie Sedláková

člen Filip Sychra.

I přesto, že posluchačů se na
koncertě nesešlo mnoho, potlesk
byl mohutný. A reakce na koncert
velice pozitivní. „Koncert byl moc
pěkný. Jsem ráda, že jsem přišla. A to jsem se o akci dozvěděla
na poslední chvíli,” řekla Barbora
Fontanová.
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LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

UDÁLO SE

INDIÁNSKÉ LAMPIONY
ROZZÁŘILY LOUŇOVICE

foto: Lucie Sedláková

Indiánské sedmero,
kterým je zajisté dobré se
řídit i po sundání indiánských čelenek:

Nelži!
Pomáhej ostatním!
Chraň přírodu
(živou i neživou)
Buď slušný!
Poslouchej dobré
rady starších!
Buď kamarád!
Každý den udělej
něco dobrého!

Šárka Plaštiaková
Po roční covidové pauze se v
letošním roce podařilo obnovit
tradici lampionového průvodu,
tentokrát s tematikou inspirovanou divokým západem a indiánským náčelníkem Vinnetouem.
Průvod začínal na křižovatce ulic
K Pařezinám a Na Hlinách, kde
na děti čekaly krásné indiánky z
kmene Apačů. Na startu se děti
rozdělily do tří skupin, dostaly indiánské čelenky, svítící náramky
a indiánské písmo, které zajisté
využijí i k dalšímu šifrování vzájemné korespondence. Letošní
účast dětí i rodičů byla rekordní –
počet dětských účastníků se blížil
stovce!
Na první zastávce na hřišti u

pivovaru tančil mezi buvoly
hladový indián, který děti vyzval,
aby mu pomohly buvoly ulovit.
Malí i větší indiáni se úkolu zhostili parádně a šiškami vší silou
házeli na kartonové terče. Kdo
měl splněno, pokračoval ke kruhovému objezdu „Na Lhotě“, kde
byl již nachystaný další tajemný
indián s hádankou k otevření
pokladu, kterou děti musely rozluštit. Poznávat písmenka podle indiánského písma statečně
zvládaly i menší děti. Dalších
dvou zastávek se zhostili naši
„hlinští“ mládenci. Předposlední zastávkou bylo házení lasa
na kůly v ulici Na Oboře, jehož
nácvik se indiánům bezesporu k
lovu hodil. I k závěrečnému úkolu zpět Na Hlinách se malí indiáni
postavili čelem a za doprovodu
proslulé filmové melodie z roku

1963 proběhli s koněm slalom,
na jehož konci čekal velký náčelník rudý gentleman Vinnetou se
svým kmenem. Po sdělení dříve
vyluštěných hesel se otevřel
poklad a každý malý indián dostal odměnu. Následovala volná
zábava, menší občerstvení, které
napekly průvod pořádající indiánky, případně opékání buřtů
(nebo snad buvolů)?
Děkuji všem sousedkám, které
se i přes časovou vytíženost vrhly do přípravy této akce a také
děkuji našim manželům, kteří
bez většího odporu každoročně
pomáhají proměnit naše nápady
v realitu. Samozřejmě děkujeme
obci, že nám na dárky pro děti a
menší pohoštění přispívá, protože bez toho bychom v této míře
průvod uskutečnit nemohli.

UDÁLO SE 			
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POCHOD PŘES BLANÍKY

Zdeněk Otradovec

17. listopad v Domě přírody Blaníku slavili už po čtvrté “Svátečním pochodem přes Blaníky”. Desetikilometrový okruh začínal i končil v Domě
přírody. Účastníci pochodu se podívali na vrcholy obou Blaníků. Kvůli nedávné vichřici měli výletníci cestu trochu překážkovou, ale nikdo se
neztratil.
Cestou měli za úkol hledat odpovědi na kontrolní otázky o přírodě i historii CHKO Blaník a jako bonus najít schovaného rytíře. V cíli na ně čekal
teplý čaj, tradiční česká buchta a pamětní placka jako trofej.
Pěkná akce, které přilákala 103 účastníků. V loňském roce se pochod neuskutečnil kvůli koronaviru. Letos byla nasazena přísnější opatření.
Startující byli spokojeni a listopadové krásně počasí přispělo ke zdaru pochodu.

foto: Zdeněk Otradovec
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BĚHEM
AFTERPARTY
LOUŇOVICE PRO
DOBROU VĚC
Simona B.: „Bylo by fajn zužitkovat ten balík slámy v parku,
třeba z něj udělat ovci. Šly
byste do toho, holky?“
Marie K., Adéla B., Péťa M.:
Zamyšlený souhlas.
A.: „Aby to vypadalo jako ovce,
je třeba vystihnout důležité
rysy, mám knihu s anatomií
zvířat.“
M.: „Aby to nevypadalo jako
obláček s nožičkama.“
A.: „A z čeho uděláme konstrukci? Co ji z něčeho svařit?“
M.: „Není to zbytečně složité?“
Petr K.: „My vždycky dělávali
zvířata z pletiva, to se dobře
tvaruje.“
Z dvoutýdenního individuálního rozjímání nás vytrhla
Simonina hromadná svolávací
sms.
V parku:
Marie K.: „Přinesla jsem
nějaké pletivo, co jsem doma
našla, snad to vystačí. Mám
okopírovanou tu stavbu ovce.“
Lenka H.: „Já se budu radši
jen koukat.“
M.: „Nezkusíš aspoň ocas?“
L.: „Tak jo. Takhle dobrý?“
M.: „Paráda. Tak to by se
ti mohly povést i uši. Je to
důležitý detail, a já bych na to
potmě už neměla trpělivost.“
Po úspěchu ovce následovala
druhá Simonina svolávací sms
ohledně slaměného betlému.
Simona: „Maruško, pustíte se s
holkama do toho betlému? Co
na to bude potřeba?“
Marie K.: „Jo, počítám s
tím. Jestli se to má udělat
stejně jako ta ovce, tak pletivo,
provázky a dráty. Přinesu
nějaké látky, abychom je měli
do čeho odít a mohl se zapojit i
ten, kdo umí lépe šít. Jaká má
být velikost?“
Simona: „Životní.“

BETLÉM

UDÁLO SE

ZROZENÍ
BETLÉMU

S nápadem vytvořit pro náměstí reprezentativní
betlém přišla Péťa Matušková. V jejích představách
a dlouhodobém plánu se jedná o trvanlivé dřevěné
sochy umně propracované její vlastní rukou. Než
však svou vizi uskuteční, dala tím alespoň podnět
ke vzniku slaměného betlému. A jak vznikal?
Marie “Kovářka” Kahounová
Pátek 19. 11.:
V Lunatelieru Péťa s Luckou
Ch. a Janou B. se Simonou B.
pracují na věncích, Adéla dumá
nad pletivem. Marie přichází se
zpožděním a návrhem. Krátká
společná porada. Použití látek
označeno umělkyněmi za neušlechtilé. Návrh s oblečenými
postavami typu krejčovská panna zavržen. Postavy budou realistické a celé slaměné, máme na
víc. Více práce, více času, nejistý
výsledek. Výzva přijata. Hrubá
figura Josefa hotova.
Neděle 21. 11.:
Péťa a Lucka se pouštějí do
oslíka. Adéla modeluje Josefa
a vynalézá techniku pro plášť.
Jana B., Eva F., Simona B. a mihnuvší se Zuzana K. připravují
na plášť snopce slámy. Jana s
Evou zakládají Ježíška. Marie K.
modeluje Marii a má definitivně
zapovězeno zmiňovat látky.
Úterý 23. 11.:
Marie dokončuje postavu Marie,
pokrývku hlavy a symbolický
oděv ve stylu Josefova pláště.
Adéla stále propracovává plášť.
Michal B. remodeluje Ježíška
a vystrkuje mu ručičky. Figury
hotovy. Zbývá zajistit stabilitu
vnitřními železnými vzpěrami na
lokaci. Sláma kvapem sesychá,
příští den můžeme instalovat.
Středa 24. 11.:
Nemůžeme. Ježíškovi by byla

bez nedokončeného oslíka venku zima; Mariin symbolický oděv
vyžadoval příliš mnoho představivosti; sláma již stejně nemohla
vevnitř více vyschnout; hlavně,
nad betlémem se místo hvězdy
vznášela hrozba v podobě hordy
dětí*, toužících jej zdevastovat
při první příležitosti, slavnostním
rozsvěcení vánočního stromu.
V získaném čase v interiéru je figura Marie ukotvena k
jesličkám (bleskově dopravuje
Venca B. ze školy). Do Josefa je
vpraven svařený roxor (od Petra
K.). Příslib stability navozen. Eva
prodlužuje sukni. Péťa, Lucka,
Eva, Jana a Terka K. B. dokončují
oslíka.

Pátek 26. 11.:
Všechno zlé je k něčemu dobré.
Nájezd dětí je kvůli covidu zažehnán. Marie, Jana a Péťa instalují
betlém, renovují ovci a staví ji
opět na nohy**. Terka M. fotí.
První sněžení dodává vánoční
atmosféru.
*Každý soudí podle svých
zkušeností. Osobně mám víc
obavu z opilců a ti hrozí kdykoliv. Asi takhle, kdo se bude
ochomýtat v přílišné blízkosti
betlému, zavrávorá a spadne na
ovci, nabodne se a bude nabodnutej.
**Pozor na tu ovci. Původní bezpečná výztuha je tím změněna.

UDÁLO SE 						BETLÉM

foto: Tereza Milotová Špácalová
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STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

foto: Jaroslava Flígrová Hernandez

UDÁLO SE

UDÁLO SE 						DIVADLO

ZPRAVODAJ

VESELÉ DIVADELNÍ
PŘEDSTAVENÍ

POBAVILO DĚTI I DOSPĚLÉ

foto: Lucie Sedláková
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ADVENTNÍ KONCERT

UDÁLO SE

ADVENTNÍ KONCERT V
KOSTELE V LOUŇOVICÍCH
Marie Rozkošná
V sobotu 11. prosince v podvečer
se louňovický kostel Nanebevzetí Panny Marie zaplnil zpěváky,
hudebníky a posluchači. Konal se
adventní koncert, a to pod záštitou městyse v Louňovicích pod
Blaníkem a zdejší
římskokatolické farnosti.
Pan starosta Václav Fejtek
úderem 18. hodiny přivítal
Podblanický smíšený sbor a orchestr pod vedením sbormistra
pana Aleše Suchomela.
Úvod koncertu tvořily tři krátké
skladby Adama Václava Michny
z Otradovic, hlavním programem

však byla slavnostní Česká mše
vánoční Jakuba Jana Ryby.
V krásném prostředí barokního
interiéru zdejšího kostela zazněla
tak klasická díla z pera českých
skladatelů, vybízející k pozvednutí mysli všech přítomných
od běžných denních starostí ke
kráse a naději.
Po závěrečném potlesku a
poděkování hudebníkům a sboru
předal pan starosta Václav
Fejtek slovo současnému varhaníku Ivanu Rozkošnému. Ten
krátce shrnul historii nástroje,
informoval o zhoršeném technickém stavu varhan a nastínil
koncept záměru jejich případ-

ného využití pro liturgické a koncertní účely. V souvislosti s tím
přednesl návrh plánu vyhlášení
veřejné sbírky, která by opravu
varhan finančně podpořila.
Velký dík patří samozřejmě nejen souboru, ale i posluchačům,
všem těm, kdo v dnešní nelehké
atmosféře neváhali a zúčastnili
se. Zvláště potěšilo spontánní
sdělení dirigenta i členů Podblanického smíšeného sboru a
orchestru, že i pro ně samé bylo
toto setkání radostnou příležitostí znovu si po dlouhé době veřejně zahrát a zazpívat.
Poděkování patří organizátorům
koncertu – panu starostovi Vá-

foto: Zdeněk Otradovec

clavu Fejtkovi a paní Simoně
Borkovcové, která dokázala zajistit nejen scénář a průběh samotné kulturní události, ale i kompletní logistické zázemí koncertu
včetně občerstvení sboru i hostů.
Poděkování patří též panu faráři
Františku Říhovi za poskytnutí
důstojného prostředí.
Další poděkování patří ředitelce
ZŠ a MŠ paní Evě Filipové, která
byla obětavou hostitelkou zajišťující plynulý catering v místní
knihovně. Svařené víno přišlo
všem zkřehlým hudebníkům
vhod, stejně jako vynikající
vánoční cukroví paní Jany Kahounové.

UDÁLO SE 					KONCERT
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VÁNOČNÍ KONCERT V ZÁMKU
Koncert laděný do vánočního ducha v podání čechtické skupiny Diogenes potěšil všechny, kteří dorazili v pátek 17. prosince od 19 hodin do
zámeckého sálu J. D. Zelenky. Přítomní se mohli zaposlouchat do rozmanitého repertoáru talentovaných hudebníků - zazněly české i zahraniční
písně jak novodobé, tak třeba ty od Václava Michny z Otradova a jiné vánoční skladby.

foto: Lucie Sedláková
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HOSPODSKÝ KVÍZ

UDÁLO SE

KVÍZOVÁNÍČKO U PIVA
Lucie Sedláková
Hospodský kvíz u Ládi pořádaný Frézou již třetí sezónu baví místní i
přespolní - naposledy se s námi louňováky pobavili nadšenci z Odlochovic, Jankova nebo Vlašimi.
V sobotu 18. prosince si přijelo na v pořadí dvanáctý kvíz zasoutěžit
56 hráčů dohromady v 11 týmech, což byl skoro rekordní počet zúčastněných. O něco více soutěžících, a to 63, přišlo jen jednou, 19. listopadu
2019.
Další setkání v hospodě u Ládi je už naplánované, konat se bude v sobotu 22. ledna opět od 19 hodin. O zábavu, srandičky, různé frky, dobré
pivko a domácí vymazlenou pohodičku nebude nouze, což je už takové
veřejně známé pravidlo všech uplynulých turnajů.
Z těch posledních letošních, listopadového a prosincového, máme
několik fotografických unikátů, které vám naservírujeme exluzivně
zde, v louňovickém zpravodaji. A jelikož má náš oblíbený hospodský
kvíz před sebou další, třetí sezónu a my ho máme rádi, svěřili jsme se
se svými poznatky, dojmy a pojmy v malé anketě.

ANKETA Z HOSPODY
NEPŘEMOŽITELNÍ
Proč chodíte na hospodský
kvíz?
Víťa K.: Je tu zábava. Baví nás
to.
Hanka K.: Je to inteligentní
zábava v hospodě.
Kožich.: Protože jsem
nejzábavnější a lidem se tu po
mě stejská.
Jaká je strategie vašeho týmu?
Doktor: Vyhrát!
Co vyřídíte naší milé Fréze?
Všichni: Děkujeme!

Takže na zdraví, a taky ty body, však to znáte. A příště zase u Ládi.

VÍTĚZOVÉ
HOSPODSKÉHO KVÍZU
V LOUŇOVICÍCH POD BLANÍKEM
18. 12. 2021
20. 11. 2021
9. 10. 2021		
25. 1. 2020		
20. 12. 2019
26. 11. 2019
19. 10. 2019
18. 5. 2019		
2. 3. 2019		
22. 12. 2018
27. 10. 2018
29. 9. 2018		

Nepřemožitelní
Podblanickej výběr
Nepřemožitelní
Quíz Pistols
Quíz Pistols
Správná pětka
Podblanickej výběr
Mimoni
Podblanickej výběr
Podblanickej výběr
Quíz Pistols
Podblanickej výběr

PODBLANICKEJ VÝBĚR
Proč chodíte na hospodský
kvíz?
Zuzana K.: Mám ráda hospodské posezení a inteligentní
výzvy.
Luboš B.: Je tu zábava a dobrá
společnost.
Jaká je strategie vašeho týmu?
Jiří D.: Vědět víc správných odpovědí než soupeř.
Co vyřídíte naší milé Fréze?
Zuzana K.: Byl to skvělý nápad,
to tady rozjet.
Jiří D.: Ať se dožije sto let.

KVÍZONAUTI
Jaká je strategie vašeho týmu?
Lucie T.: Být čtvrtý. Čtvrté je
naše číslo. A taky studujeme
encyklopedie.
Co vyřídíte naší milé Fréze?
Jana D.: Má skvělý outfit.

RUDÝ OKO
Proč chodíte na hospodský
kvíz?
Kája Š.: Líbí se mi, že se sejde
celá ves.
Jaká je strategie vašeho týmu?
Petr S.: Nebýt poslední... Zatím
jsme poslední.
Co vyřídíte naší milé Fréze?
Kája Š.: Těšíme se na další kvíz.
A doufáme, že nebudeme poslední.
Petr S.: Chceme otázky z basketbalu.

KVÍZ PISTOLS
Proč chodíte na hospodský
kvíz?
Kotan: Baví mě to. Mám rád tuhle hospodu a mám tu spoustu
kamarádů.
Lucie Ch. Š.: Je to skvělá věc.
Cituji jednoho starého pána:
“Nevím, jak bych lépe strávil
sobotní večer.”
Jaká je strategie vašeho týmu?
Vašek M.: Dát hlavy dohromady
a využít potenciál našich vědomostí.
Co vyřídíte naší milé Fréze?
Lucie Ch. Š.: Je výborná a koncentrovaná.

UDÁLO SE 				HOSPODSKÝ KVÍZ

foto: Tereza Milotová Špácalová
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BÝKOVICE POD BLANÍKEM

UDÁLO SE

A TAKHLE SI
V BÝKOVICÍCH ŽIJEME...
Za SDH Býkovice pod Blaníkem
Kateřina Dudová
Rok 2021 se pomalu připravuje
na předání vlády svému nástupci.
Předává ji v době, kdy covidová
opatření přituhují a na jejich
pomyslné tání se čeká jako na
zázrak. Předává ji v době, kdy je
situace ve společnosti vyostřená
kvůli dění okolo covidu, zejména
kvůli očkování či neočkování.
Tomuto tématu se nevyhnete. Ani
v malé zapadlé vísce pod oběma

Blaníky. I tady nejednou proběhla
výměna názorů ohledně tohoto
covidového blázince, ale naštěstí
ne nijak dramaticky, žádná hospodská bitka nenastala. Lidi se
tu prostě respektují a nedělají ze sebe navzájem úhlavního
nepřítele jen kvůli jinému názoru
na věc. Život si tu plyne víceméně
v poklidu.

Tradiční zamykání Býkovického
rybníka proběhlo tentokrát v úzkém kruhu.

Na konci října se naši hasiči sešli
v hojném počtu na výroční schůzi, zhodnotili, co rok dal a vzal,
a po ukončení schůze jedli, pili,
hodovali, dokud postupně neodpadli.

Sice člověku občas hlava nebere,
co a proč jsou lidé schopni v
přírodě vyhodit, ale potěšující je,
že to vypadá, že odpadky
přibývají ve stále se zmenšujícím množství. A to je, když nep-

Sběr odpadků na podzim
neprobíhal organizovaně, ale
sem tam byl někdo viděn, jak se
na procházku vyzbrojil pytlem
a těch pár odpadků, co potkal,
zlikvidoval.

očítáme různé soukromé oslavy
a klasické sedánky, všechno, co
se v Býkovicích během podzimu
událo.
Do konce roku nás čekají už jen
vánoční svátky, silvestrovský
výstup na Blaník a oslava konce
starého a začátku nového roku.
A tak nám i Vám přejeme pohodový adventní čas.
Krásné vánoční svátky a v novém
roce spoustu zdraví, štěstí a
vřelých lidských setkání!

ZPRAVODAJ

KULTURA				KALENDÁŘ AKCÍ

KALENDÁŘ AKCÍ

Kulturní akce budou probíhat podle aktuální situace
v souvislosti s opatřeními proti šíření Covid-19

15. 1. 2022 - ŠIPKOVÝ TURNAJ

29. 1. 2022 - PREMIÉRA

- od 16 hodin v hospodě u Ládi

		PRACHY, PRACHY

- přihlášení do turnaje do 10. 1. 2021 u

- od 19 hodin v sále v zámku

p. Soukupa - tel. 605 922 249

- premiéra nově nastudované divadel-

- startovné 100 korun

ní hry v podání louňovických ochotníků

- pořádá TJ Sokol Louňovice p. Bl.

- pořádá divadelní spolek Blaníci

19. 1. 2022 - ČTENÍ SE

19. 2. 2022 - PŘEDNÁŠKA O 			

ZUZKOU KOUBKOVOU
- od 17 hodin v místní knihovně

LOUŇOVICÍCH POD BLANÍKEM
A JAK SESTAVIT RODOKMEN

- čtení z nové knihy Koniášův klíč

- od 18 hodin v sále J. D. Zelenky

- povídání o historii

- přednášející PhDr. Tomáš Zouzal

- pořádá knihovna spolu s ZK

- pořádá městys Louňovice p. Bl.

22. 1. 2022 - HOSPODSKÝ KVÍZ

26. 2. 2022 - MASOPUST

- od 19 hodin v hospodě u Ládi

- od 13 hodin

- vědomostní kvíz

- masopustní rej s maskami v ulicích

- týmy hlaste předem

Louňovic pod Blaníkem

- pořádá Fréza

- pořádá spolek Babinec

Ke kulturním akcím...
PROMÍTÁNÍ V LOUŇOVICKÉM ZÁMKU

Říjnové a listopadové promítání nás opět přesvědčilo, že i jednoduše se dá udělat atmosféra přijemného prožitku z kina. V příštím roce budeme pokračovat.
Dokument pouštíme na projektoru a filmy + pohádky na analogové promítačce 16mm filmu.
Jaký dokument by vás zajímal? Vybrat si můžete z nabídky na webových stránkách Institutu dokumentárního filmu www.promitejity.cz. Film a pohádku na biograf16.cz
Tip na dokument, film, nebo pohádku pošlete SMS Vítkovi B. na tel. 732 588 578.
Děkujeme Simona Borkovcová a Vítek Bartoš
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ZŠ A MŠ LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

ZŠ A MŠ LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Za kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ
Eva Filipová
Začátek školního roku odstartovala krásná historicko-turistická akce „Poklady Blaníka“,
která měla připomenout historický nález pokladu místním
rodákem
panem
Kudlíkem.
Poklad již není ve sbírce místního
muzea, ale musel být kvůli bezpečnostnímu zajištění uložen v
Národním muzeu.
Na samotném začátku cesty byl
prostor k zamyšlení – co pro nás
může být pokladem. Zmiňovala
se zdejší krajina, která by měla
zůstat odkazem pro další
generace, slavní rodáci, kteří
nás proslavili ve světě, odkazy historie, … Sešlo se mnoho
krásných i vtipných úvah dětí i
rodičů jako „zdejší škola“, „den
bez dětí“, „plná lednice“ apod. Na
trasu se vydalo 126 účastníků,
kteří plnili řadu zajímavých aktivit – pečetění, malování kamínků,
výroba brože, házení podkov do
truhlice a prohlídka sbírky mincí,
prohlídka muzea i ražba mincí.
Rodiče také nepřišli zkrátka,
čekalo na ně občerstvení ducha a
těla v podobě historického kvízu
o rodácích a méně známých
osobnostech Podblanicka a
ochutnávka místního piva. Cesta
se ubírala po úpatí Malého Blaní-

ka, kde se v blízkosti původního
místa úkrytu podblanického
pokladu odehrál rytířský souboj.
Za řinčení zbraní se výprava vydala hlouběji do hvozdů, kde na
ně čekala tlupa hladových ozbrojených loupežníků. Nebohé děti
obírali o poslední střídku chleba, jen jedna maminka uchránila
svačinu svému dítku výměnou za
plnou placatici, čímž odzbrojila
loupeživou verbež.
Na začátku měsíce října žáci
2. stupně vyměnili své třídy za
malebnou přírodu v okolí Rezortu Blatnice u Mladé Vožice. Na
adaptačním kurzu si užili krásné
3 dny her, soutěží, smíchu a
výborného jídla. Sportovní duch
uchvátil každého účastníka a s
nasazením života se všichni
vrhali do strategických her,
soutěží i úkolů. První úraz
na sebe nedal dlouho čekat.
Zocelené tělo mladého muže ale
něco vydrží, ztráty tak nakonec
byly nulové, a to i z řad pedagogického sboru. Ten se všem účastníkům téměř podařilo zlikvidovat
při hře Mamuti, když se chudáci
učitelští snažili lapit nehorázně
rychlé a vychytralé soukmenovce. Namožené svalstvo a vyplivané plíce kantorstva byly nejlepší odměnou protivníků.
Tři třídy z prvního stupně vyrazily

na začátku listopadu za kulturou.
Navštívily pražské divadlo Gong,
kde zhlédly představení o Tomu
Sawyerovi. Dětem i doprovodu
z řad učitelů a asistentek se hra
moc líbila. Nechyběla v ní akce,
napětí ani notná dávka humoru.
Na jaro se plánuje další výjezd,
tentokrát do Malého divadla v
Českých Budějovicích.
Poslední listy ze stromů odvál
vítr. Nejen příroda se připravila na nastávající zimní čas, ale
také děti si začaly chystat program k přivítání první adventní
neděle. Bohužel situace k nám
nebyla přívětivá a děti se svého
vystoupení nedočkaly. Nechtěli
jsme se smířit s tím, že jejich úsilí
přijde vniveč. Celý program jsme
dětem, rodičům i prarodičům natočily, aby všichni mohli prožít radost z jejich úspěchu dodatečně.
Velký dík patří A. Borkovcovi za
kameru a střih.
V pátek 3. 12. se začátkem vyučování chodbou naší školy
začal ozývat zvuk řinčení řetězů,
brumlání a dupání. To Mikuláš
s andělskou posilou a několika
nedočkavými čerty přišli předběžně zkontrolovat přítomné
žáky – a nejen je. Letos si s sebou
také přinesli pekelnou váhu,
kterou žádné lhaní neobměkčí!
Převážná většina dětí se dříve

či později odhodlala na pekelnou
váhu postavit. Čertí značkou bylo
označeno mnoho žáčků i pedagogů, kteří mají do jejich příští
návštěvy čas na nápravu svých
hříchů. Tak špatné to ale zatím
s osazenstvem naší školy není
– všem nakonec andělé předali
mikulášskou nadílku (i když některým z balíčku koukala
brambora). Děti za odměnu přednesly pekelné návštěvě několik
povedených básniček a písniček,
a tak návštěva nakonec odcházela s prázdnýma rukama.
Poslední týdny se učebny,
družiny, školní klub i kroužky
proměnily v tvořivé dílničky,
ve kterých vznikaly překrásné
výrobky k potěše ducha, užitku i oblažení chuťových buněk.
Ani radost z jejich prodeje na
tradičním čertovském jarmarku
žákům nebyla přána. Přesto se
nakonec svými výrobky mohli
pochlubit na prodejní výstavě,
která se uskutečnila v areálu
školy přes výdejní okýnko za
dodržení žádaných opatření.
Víra v lepší zítřky, naděje i touha
po spokojeném životě je přáním
každého z nás. Přejeme všem
pevné zdraví, abyste se v nadcházejícím roce mohli radovat
se svými blízkými a přečkali toto
nelehké období ve zdraví.
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ANKETA OD ŽÁKŮ OSMÉ TŘÍDY
V týdnu 18. – 22. října na základní škole natáčela Česká televize dokumentární pořad s názvem Jak se dělá dobrá škola. Učit se před kamerou
byl pro děti velký zážitek a osmáci zjistili, co všechno děti zažily. 		
spolupracovali: Jonáš Nekl, Fabián Vondrák, Adéla Pellantová

Co jste zažili při natáčení?
Václav Kábele - Pán mi dal sluchátka a
slyšel jsem, co tam všichni říkají. Celé
natáčení bylo zábavné a zajímavé.

V čem pro vás bylo natáčení zajímavé?
Terezka Votrubová - Hodně se mi líbily
ty přístroje.

Ondra Peška - Bylo mi to nepříjemné
a styděl jsem se. Pořád jsem se před
kamerou smál.

Ondra Mareš - Celý týden mi přišel lepší a více
zábavný. Byly to nové zkušenosti.

Johanka Neklová - Měli pěkné kamery
a bylo to obecně velmi zajímavé, jenom
mi vadilo, že jsme museli třikrát vstupovat do autobusu.

Jakub Filip - Nevadilo mi, když mě začali
natáčet u fotbálku.
(pozn. red. Žáci louňovické základní školy začali vydávat v tomto školním roce zcela nový časopis pojmenovaný “TOTÁLNÍ
K zhlédnutí je na webových stránkách školy.)

WOKNO”.
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ZPRÁVY Z
MATEŘINKY
Kolektiv mateřské školy
Když začínáme psát tento článek,
začíná právě adventní čas. Vlády
se ujímá zima, mráz už na okna
maluje a z dálky je cítit vůně
předvánočních dnů.
Ale teď ještě malé ohlédnutí za
podzimními dny. Koncem září
jsme zamávali vlaštovičkám
a poznali dravce našich lesů s
kulturním programem Dravci z
Vavřince. Naši školku navštívil
kouzelník se svým psem Edou.
Společně jsme zamkli pomyslným klíčem zahradu. Sovičky
v rámci týdenního projektu
navštívily les a nasávaly jeho
vůni a energii všemi smysly. Vyrobily si lesní korunu, poznávaly
stromy a uvařily si čaj. Ježci
zase navštívili statek pana Luďka Matušky, aby poznali cestu
brambor z pole až do obchodu.
Prohlédli si všechny zemědělské stroje, vyzkoušeli váhu a
seznámili se s třídičkou brambor. Na závěr se svezli na koni.
Tímto panu Matuškovi děkujeme
za prohlídku a paní Štolbové za
svezení dětí na koni.

Do podzimních projektů jsme
zapojili i rodiče. Uspořádali jsme
soutěž „O nejlepší jablíčkový
pokrm“ v rámci celodenní jablíčkové slavnosti. Někdo upekl
tradiční štrúdl, někdo zase úplně
netradiční koláč a nechyběly ani
křížaly a jablečné lívance.
Maminky připravily výborné dobroty i na naši halloweenskou
párty. V multikulturní výchově se
děti seznámily s rozdílnými zvyky v Americe a u nás. Na Dušičky
jsme společně uvázali věnec a
kytičku a odnesli k památníku
padlých na náměstí. Nezapomněli jsme zapálit svíčku na místním
hřbitově. Ještě jsme upekli
poslední letošní špekáček a vypustili draky do oblak.
Zapojili jsme se do celorepublikové výtvarné soutěže „Čistá
příroda“ a nyní jsme začali vybírat dobrovolný příspěvek do
projektu „Krabice od bot“ na podporu dětí bez domova.
Některé děti začaly jezdit na
plavecký výcvik do Tábora. Někteří zkušení si jen trénují styl a

ostatní se formou her učí nebát
se vody.
Dlouho jsme také připravovali
a nacvičovali vánoční pásmo
na rozsvěcení stromku, které
se bohužel neuskutečnilo. Ale
připravujeme malý vánoční
dáreček. Společné tvoření s
rodiči vzhledem k epidemiologickým opatřením proběhlo
v komorním duchu, nicméně
v prostorách školky se prodalo opravdu vše. Moc všem
rodičům děkujeme.
Třídy už zdobí rozsvícené
vánoční stromečky, které nám
věnoval pan Karel Borkovec.
Tímto mu také moc děkujeme.
Na adventním věnci se pomalu
chystáme zapalovat další svíčku. Děti píší své dopisy Ježíškovi a my si tajně přejeme jediné.
Už konečně normální život bez
omezení, pevné zdraví a kolem
sebe jen samé fajn lidi, parťáky
a kamarády.
Krásné Vánoce a klidný vstup
do roku 2022.
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Se začátkem nového skautského roku se náš louňovický oddíl rozrostl o další
družinu. Jmenuje se Želvičky a chodí sem ti nejmenší benjamínci od 4,5 let věku.
Společně si hrajeme, poznáváme blízké i vzdálenější okolí a přitom se dozvíme
leccos nového o přírodě i o nás samotných. Stejně jako ostatní tři družiny se
snažíme co nevíc času trávit venku, k čemuž nám letošní podzim poskytl ideální
podmínky.
Za louňovický 3. smíšený oddíl
Hana Kociánová
Nedílnou součástí naší činnosti jsou kromě schůzek výpravy.
Se Želvičkami a Káňaty jsme se
podívali do Vrchotových Janovic
a na Hřiva, starší Lišky jely na
víkendovou výpravu do Mníšku
pod Brdy. Říjnová výprava vyplnila Netopýrům celé podzimní
prázdniny a zavedla je do krásné
přírody Českého ráje.
Oblíbenou listopadovou akcí
je večerní hra po obci, kterou
jsme pojmenovali „Louňovický
dýňák“ a letos jsme ji připravili
už pošesté. Děti (rozdělené do
týmů) musely podle mapy najít
domy, jejichž obyvatelé pro ně
měli připravený nějaký zapeklitý úkol – vyluštit šifru, poznat
zemědělské
plodiny,
složit
strašidelnou báseň, namaskovat
si obličej, ukázat svou šikovnost
při zatloukání hřebíků či si z
nabídnutých ingrediencí připravit
svačinku. Navíc na každém stanovišti dostaly heslo, které si musely zapamatovat a co nejvíce jich
vyjmenovat v cíli hry. Kromě toho
na děti kdesi ve tmě (tentokrát na
pivovarské zahradě) čekala velká
rozsvícená dýně, v jejíž blízkosti byl ukrytý poklad. Děkujeme
všem ochotným sousedům, kteří
nám se soutěží pomohli!

šifrovací hry „V Benešově straší“.
Masky byly opravdu propracované a některé skutečně děsivé.
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.

Na konci listopadu jsme se spolu
s vlašimským střediskem vydali
hledat nadpřirozené bytosti do
Benešova a zúčastnili jsme se

Přejeme vám poklidné prožití
svátků vánočních a do nového
roku zdraví, štěstí a veselou
mysl!

foto: Luboš Račanský
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V Louňovicích už dlouhou dobu chyběl nějaký pohybový kroužek pro předškolní
děti, a tak jsme daly dohromady pár nadšenkyň z řad Sokola a rozhodly se,
že takový zavedeme. Přemýšlely jsme o všestrannosti a nakonec se zapojily
do projektu „Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se
zvířátky.“
Cvičitelky
Tereza, Lucka a Lenka
Projekt je složen z několika
tematicky zaměřených skupin.
Jeho obsahem jsou pohybové
aktivity, rozšířené o činnosti rozumové a činnosti společné pro
možnost lépe se poznat a prožívat radost z pohybu.
Motivací pro děti jsou zvířátka,
která je provází celý rok v rámci jednotlivých činností. Tato
zvířátka jedou do světa a pomocí
vláčku při projíždění jednotlivými světadíly otevírají dětem
pomyslná vrátka a seznamují je s
jednotlivými pohybovými a rozumovými činnostmi.
S jakými zvířátky se děti
postupně seznámí? Kobylka
Emilka děti provází přirozenými
cvičeními, jako je chůze, běh,
skok nebo lezení. Opička Hanička se zaměřuje na obratnost.
Ježeček Mareček zase předvádí
dovednosti s míčem. Je tu ale i
veveruška Věruška, se kterou
děti rozvíjí poznání nebo beruška Danuška ukazující netradiční
činnosti.
A jak to tedy vypadá?
Máme přihlášených dvacet dětí
ve dvou kategoriích, a to 4 - 5 let
a 5 - 6 let. Jsou z Louňovic i okolí.
Čas schůzek je v úterý od 15
do 16 hodin. Vyzvedneme děti
ve školce a odvedeme je do
pronajaté tělocvičny v ZŠ. Poté,
co se děti převléknou do sportovního oblečení, utíkají do kruhu, kde už na ně čeká plyšový
maskot sokolík Pepík. Společně
se přivítáme básničkou doprovázenou pohybem. Hodina je

pak zaměřena na nějakou dovednost z nabízených činností. Vše
probíhá hravou formou tak, aby
děti cvičení a úkoly bavily. Nejde
o soutěžení, ale o radost z pohybu a poznávání. Děti se učí si
navzájem pomáhat, podporovat
se a respektovat. Ke konci se děti
vždy chtějí pohoupat na kruzích,
bez toho už nemohou být. Před
tím, než je předáme rodičům, si
každá skupinka nalepí obrázek
do svého sešitu.

jsme využili na nákup cvičebních
pomůcek. Děti se mohou těšit z
nových obručí, overballů, šátku,
chůdiček či balančních míčů.

Děti jsou moc šikovné, čas s
nimi neskutečně letí. Doufáme,
že s námi budou pokračovat i v
dalším roce. Ať už v tomto projektu nebo v plánovaném oddílu
mladších žáků – všestrannosti.
Župa Blanická podpořila naše
začátky dotací 5000 Kč, které

Pokud se vám myšlenka sokolského cvičení líbí, můžete nás
jakkoli podpořit.
Finanční dary budou použity na
nákup cvičebního náčiní nebo odměn pro děti.
Více info na tel.: 602 256 277
(Tereza)
foto: Tereza Milotová Špácalová

Velký dík patří rodičům, kteří
vedou děti k tomu, aby se pohyb
stal součástí jejich života a jejich
budoucího životního stylu. Protože kdy začít? Co nejdříve!
Krásné a pohodové vánoční svátky všem a cvičení zdar!
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LOUŇOVIČTÍ OCHOTNÍCI

DIVADELNÍ
SOUSTŘEDĚNÍ
CHMELNÁ
Tereza Milotová Špácalová
Ve dnech 5. - 7. listopadu 2021
proběhlo v kulturním domě ve
Chmelné divadelní soustředění
dobrovolného hereckého spolku
Blaníci.
Cílem soustředění bylo nastudování nově připravované hry
Prachy, prachy od Raye Cooneyho tak, abychom mohli vyrukovat
s její premiérou co nejdříve.
Akce se zúčastnili všichni potřeb-

Premiéru
divadelní hry
Prachy, prachy
louňovičtí
ochotníci odehraji
v sobotu
29. 1. 2022.

ní herci a samotné zkoušení bylo
poměrně vydatné. V pátek jsme
se na místě činu sešli okolo
osmnácté hodiny a zkoušelo se až
do půlnoci, v sobotu jsme začínali
v devět ráno a končili jsme kolem
desáté večer. V neděli pak následoval úklid prostor, balení a odjezd do Louňovic.

lo značný posun v jejím nastudování. Teď už chybí jen zalepit
občasné mezery v textu, dodělat
kulisy, sehnat všechny rekvizity
a můžeme hru premiérově uvést
na prknech našeho divadla. S
premiérou bychom rádi vystoupili v louňovickém zámku začátkem
nového roku.

Hru Prachy, prachy začal soubor
nově nacvičovat po téměř roční
přestávce v září tohoto roku a
proběhlé soustředění přines-

DHS Blaníci přeje všem veselé
Vánoce a do nového roku všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví
a hromadu legrace.

foto: Tereza Milotová Špácalová
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ČERTOVSKÁ ŠIPKOVANÁ
Čertovská šipkovaná se konala v sobotu 4. prosince od 17 hodin v hospodě u Ládi. Na další turnaj v šipkované se mohou louňováci těšit v sobotu
15. ledna od 16 hodin opět v Hostinci pod Blaníkem, u Ládi.

SPOLEK WIFI LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
předseda spolku
Mgr. Pavel Tulej
Dovolím si v pár větách
shrnout činnost a novinky v
našem spolku za uplynulý kalendářní rok. Bohužel stále trvá
pandemie a s ní i vládní opatření
a restrikce. Vzhledem k tomu
dochází k většímu vytížení naší
sítě a musím konstatovat, že
nedávné posílení konektivity byl
krok správným směrem.
Také jste si jistě všimli, že jsme
po dohodě s vedením městyse a
s vedením místního sboru dobrovolných hasičů vybudovali nový
vysílací bod na sušáku, který je

umístěn na hasičské zahradě.
Tento bod plně nahradí
vysílací bod umístěný na
hasičárně. Pro tento krok jsme
se rozhodli z důvodu špatné
dostupnosti vysílacích prvků na
střeše hasičárny. Vysílací bod
na hasičárně je přístupný pouze
přes byt v hasičárně. Vzhledem
k tomu jsou jeho údržba a servis
znatelně ztíženy.
Další větší akcí bylo připojení
obytného domu čp. 45 v ul. J.
Žižky kvalitním páteřním spojem o kapacitě až 700Mb/s a
následně napojení domácností utp kabelem. Z daného bodu
je optickým spojem připojen i

úřad městyse. Oba dva tyto body
(hasičský sušák a čp. 45) jsou
záložním spojem „zokruhovány“
tak, aby při výpadku hlavního
páteřního spoje na daný vysílač
byl tento vysílač stále funkční
přes náhradní spoj. Takto máme
již zálohovány všechny vysílací
body v obci. Oba tyto body byly
zazálohovány i kvalitním zdrojem
pro případ delšího výpadku elektrické energie.
V průběhu roku rada spolku
rozhodovala o sponzorování
místního skautského oddílu,
místní Tělocvičné jednoty Sokol
Louňovice pod Blaníkem, školní
turistické environmentální akci

s dobovou tematikou a Svatováclavských slavností. Byli jsme
připraveni sponzorovat i letošní
slavnostní rozsvěcení vánočního
stromu s doprovodným programem. Bohužel tato tradiční akce
byla z důvodu epidemiologické
situace zrušena.
Dále rada rozhodovala o přijímání nových členů spolku.
Naši WIFI síť se budeme snažit
i nadále udržovat tak, aby plnila standardy při požadovaném
přenosu dat a členové spolku byli
s její funkčností spokojeni.

ZPRAVODAJ

KNIHOVNA

ZPRÁVY Z KNIHOVNY

M. Vyskočilová

I přes různá covidová opatření
knihovna stále funguje. Uskutečnilo se jedno oblíbené posezení, tentokrát se starostou
městyse panem V. Fejtkem.
Bohužel další plánovaná posezení se kvůli covidu musela
zrušit. Snad až se situace zlepší,
budeme pokračovat, zajímavá
témata jsou připravená.
Pro čtenáře přibyla v knihovně
spousta nových knížek, které se
hodí pro dlouhé zimní večery.

Hodně žádaný je Šikmý kostel,
krimi od Roberta Brynzy a severské detektivky, historické romány
nebo romantické romány pro
ženy. Vybrat by si mohly i děti,
ale jejich zájem je stále slabý.
Pro děti i rodiče jsou k vypůjčení
také deskové hry, ale ani o ty není
zájem takový, jak jsme si představovali.

L. Daňková

Dne 22. 11. 2021 zástupci městyse
Louňovice pod Blaníkem navštívili řezbářku paní J. Floriánovou ve
Staré Říši u Telče, aby vyzvedli
objednaný vyřezávaný betlém.
Původně plánovaný zájezd na

V jednání je i nová výpůjční
doba, která by mohla pomoci
větší návštěvnosti z řad dětí i
dospělých.

Od počátku roku 2022 bude
provozní doba knihovny:
- pondělí		

11 – 17

hod.

- středa		

17 – 19

hod.

POSEZENÍ V KNIHOVNĚ
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tuto akci nemohl být uskutečněn
vzhledem ke covidové situaci.
Betlém byl vystaven a slavnostně rozsvícen v sobotu 27. 11. v 17
hodin v okně knihovny. Zde si jej
můžete prohlédnout každý den,
rozsvícen bude od 16 hodin do 8.
hodiny ranní.
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KAPLIČKY, KAM SE
PODÍVÁŠ
Zuzana Koubková
Ačkoliv jsme my Češi považováni
za národ ateistů, pro obyvatele
Louňovic pod Blaníkem to
zřejmě neplatí. Nebo mi to tak
aspoň připadá poté, co se na
stránkách
zpravodaje
objevily moje články o kapličkách
a dalších drobných sakrálních
stavbách na území městyse a v
jeho okolí. Články – zdá se – zabodovaly, našly si svoje čtenáře
a na mě se obrátila řada lidí s nejrůznějšími připomínkami, dodatky a otázkami. Dělám, co mohu,
abych je zodpověděla, takže…
Co se mi zatím podařilo zjistit:
Výklenkové kapličce z konce 18.
stol. u cesty na Velíš (u cihelny) se říká u Isidora. Sv. Isidor
žil na přelomu 11. a 12. stol.
ve Španělsku. Byl mimořádně
zbožný, šťastně ženatý a velice
obětavý. Ač sám chudý rolník,
pomáhal jiným chudákům, pro
unavené poutníky vyhloubil studni. Pro jeho zbožnost mu prý při
zemědělských pracích pomáhali
andělé, např. za něj orali. Isidor je tak v zajímavé paralele k
sv. Prokopovi, který na kapličku
svého španělského kolegy doslova shlíží od hřbitova a za nějž
zase oral čert.
Isidor byl po dlouhá léta uctíván
pouze lokálně v rodném Španělsku. Teprve když jej roku 1622
kanonizovali spolu s Ignácem z
Loyoly a Františkem Xaverským,
zakladateli jezuitského řádu, chopili se jezuité jeho kultu a rozšířili
ho i do jiných zemí. Zemědělský
svatý (je patronem rolníků a
přímluvcem proti suchu) byl zřejmě prostému lidu sympatický,
a tak není divu, že jeho kaplička
vznikla i u nás. Škoda jen, že v
ní chybí jeho socha, nebo aspoň

obraz. Ty, které zde původně
visely, byly sejmuty a zmizely
(viz medailon). Kdyby je snad
chtěl někdo nahradit novými, tak
Isidor bývá zobrazován v prostém oděvu, bos, s rýčem, pluhem
nebo srpem (v žádném případě
ne se srpem a kladivem!!!).
Další kapličkou, o níž jsem se ve
svém minulém článku zmiňovala, je ta v Býkovicích. Čtvercová
stavba z pol. 19. stol. se zvoničkou je prý zasvěcena sv. Máří
Magdaléně, což dává celkem
smysl s ohledem na blízkost
Malého Blaníka a tamní staletí
trvající svatomagdalénskou úctu.
Zdá se jen logické, že po zrušení
maloblanické kaple byl kult Marie
Magdalény přesunut do Býkovic,
kde nemohl vadit ani fanatickém
úředníkovi na trůně, Josefu II.
Třetí kaplí, která vyvolala otázky, je ta světelská. Na oltáři je
prý obraz Panny Marie Lurdské,
ostatně i páter Říha se domnívá,
že kaplička je zasvěcena Boží
rodičce. Jdou ale i zprávy, že
nikoliv. Slibuji, že do budoucna

historický objekt, ovšem popravdě zde zvonička stojí teprve
od roku 2018. Tehdy ji tu u příležitosti stého výročí československé
republiky vztyčili skauti.

se pokusím zjistit víc.
Poslední zvoničkou, kterou chci
zmínit, je ta dřevěná na Lhotě,
rozumějte v ulici J. Žižky
(zřejmě Jiřího; po Janovi, který
se do dějin Louňovic zapsal pouze tím, že tu ukradl, co mohl, a to,
co neukradl, aspoň zapálil, se u
nás – předpokládám – žádná ulice nejmenuje), zkrátka před č.p.
27. Turistický průvodce se nám
sice pokouší vsugerovat, že se
jedná o citlivě zrekonstruovaný

Na Lhotě je ještě jeden velice
zajímavý sakrální objekt. Před č.
p. 30 stojí litinový kříž s Kristem
na kamenném podstavci s datem
1889.
…O něm a jemu podobných
připomínkách naší minulosti ale
až v dalším čísle zpravodaje.

Medailon
Novodobá historie
kapličky u Isidora:

foto: Lucie Sedláková

V roce 1949, během
oslav 800. výročí
založení Louňovic,
byla kaplička z popudu
tehdejšího faráře pátera
Oktábce opravena a vyzdobena dvěma obrazy
od příbramského malíře
Kulíška. Na jednom
byl orající sv. Isidor a
jeho manželka Toribie,
na druhém Louňovice
s Blaníkem v pozadí, v
popředí lán pšenice a v
něm Ježíš s apoštoly.

Obrazy byly později z
obavy před vandaly sňaty
a údajně uloženy na faře,
kde ale v současné době
nejsou.

O 40 let později byla
kaplička v havarijním
stavu a začalo se uvažovat
o její rekonstrukci. Tu
provedl ze své vlastní iniciativy louňovický zedník
Podlaha. Jiný louňovický
občan, kovář Burda, ji pak
doplnil železným křížem.
Další opravy proběhly v
letech 1994 a 2009.
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LOUŇOVICKÝ KLÁŠTER
Zdeněk Otradovec
V roce 2009 vytvořil po dlouhém bádání Pepíno von Vrána
obraz, jak mohlo vypadat přepadení louňovického premonstrátského kláštera husity v roce 1420.
Jeho skica je pověšena v Libouni, kde se na ni v roce 2014 byli
podívat zájemci z řad přátel louňovické knihovny.
Přikládám tehdejší fotografie.

STRUČNÉ DĚJINY LOUŇOVICKÉHO KLÁŠTERA
Zdeněk Otradovec
Ženský premonstrátský klášter
v Louňovicích pod Blaníkem
byl podle pramenů založen želivským opatem Gotschalkem
L.P. 1149. Ten byl povolán do Želiva, aby nahradil se svými bratry předchozí dominikány. Opat
Gotschalk souběžně s převzetím
Želiva zakládá klášter louňovický.
První mniši a jeptišky do regionu
přišli z kláštera v německém Dünnewaldu. Začátky obou klášterů
byly krušné, řeholníci i řeholnice
tehdy žili na pokraji žebroty.
Za prvního převora byl jmenován
Petr, sestry měly ještě matku
představenou ze svých řad. Převor obýval dům mimo samotný
areál kláštera, který byl historiky
lokalizován na místo nejstaršího
křídla zdejšího zámku. Přes
počáteční obtíže se klášter tvrdou
prací vzmáhal, kolem roku 1180
už bylo možno založit další řádové
kláštery v Rakouském Pernecku

a roku 1183 v Kounicích u Brna.
Tam odchází také oblíbený Petr a
na jeho místo byl dosazen převor
Mandvin.
Opat Gotschalk zemřel ve věku 68
let v Louňovicích dne 18. 2. 1184
a jeho ostatky byly převezeny do
Želiva, kde je pochován. Byl považován za významnou osobnost
své doby.

al dary a pozůstalostmi. Klášter
vlastnil mnohé statky i jinde,
např. v Libouni, Labech, Předbořicích, Hrajovicích, Karhuli,
Křížově a dalších pozemků na
Pelhřimovsku a u Soběslavi. Známa jsou jen některá jména převorů - po výše uvedených ještě
r. 1275 převor Jan, po něm 1362
Bernard a po něm následoval
další Jan.

Kláštery v době zakládání
působily jako kolonizační centra a místa, kde se opisovaly
knihy, provozovalo se úspěšné
hospodářství. Obvykle měly
významné knihovny a staly se
středisky vzdělanosti. V tamních
dílnách sestry šily textilie pro
jiné řeholníky, včetně těch bohoslužebných. Samy chodily v
bílých hábitech s černými plachetkami, vedly odříkavý a skromný způsob života. Do kláštera
vstupovaly mnohé dcery a vdovy
ze zdejších šlechtických rodů,
majetek kláštera se rozmnožov-

Existence
kláštera
končí
rokem 1420, kdy husité pod
vedením Žižkovým vytáhli na
milevský klášter a po jeho
zničení pokračovali na klášter
louňovický. Sestry premonstrátky již věděly, že nemají na obranu
šanci, uschovaly proto majetek
na hradě v Příběnicích a samy
se rozutekly, kam to šlo. Husité
nalezli klášter liduprázdný a bez
majetku, tak z důvodů jim vlastních pobořili alespoň všechna
stavení. V nedaleké Libouni byla
tvrz, kde sídlil správce Boreš,
ten byl dopaden a zabit. Husi-

foto: Zdeněk Otradovec

té později dobyli Příběnice a
zmocnili se všeho tamního majetku, tedy i toho klášterního z
Louňovic.
Louňovice patřily poté až do
roku 1547 táborské obci, po
tomto datu se staly panským
majetkem. Ve druhé polovině 17.
století se vrátily katolické církvi,
leč k obnově kláštera již nedošlo. Mnoho pramenů se nezachovalo, jen jisté náznaky existence
budov v těchto místech nalezl
při svých výzkumech archeolog
PhDr. Pavel Radoměřský.
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OSAMĚLÁ SENIORKA - VESELÁ MYSL, PŮL ZDRAVÍ
To se lehce řekne. Ale jak na to?
Připomněla bych v úvodu refrén známé písničky
(snad pan Nohavica promine):

přeháním, ale ve skříni ji mám) a vzpřímeným krokem vyrazím k
tramvaji. Ovšem první nástrahou jsou schůdky. Pevně se uchopím
jednou rukou, pomalu našlápnu nohou se zdravějším kolenem na
první schůdek, zadýchám se (grimasa pod rouškou naštěstí není
vidět), někdy heknu a vytáhnu se nahoru. V tu ránu se pět lidí
zvedne a pustí tu divnou babku sednout. Pokud to ovšem nejsou
mladí s očima upřenýma do chytrých telefonů - ti nevidí, neslyší
(mají i sluchátka). Různě nad nimi balancuji (fakt ne “významně”,
prostě tak to je - ale nic...).

Cirhóza, trombóza,
dávivý kašel,
tuberkulóza
jó, to je naše.
Neuróza, skleróza,
ohnutá záda,
paradentóza,
no to je paráda.
Jsme slabí na těle,
ale silní na duchu,
žijem vesele,
juchuchuchuchu.
Jestli se vám chce počítat (cvičit mozek je žádoucí!), tak mě se velmi
podstatně týkají položky 5, 6, 7 a 8. Ovšem navíc i další problémy, co by
se panu Nohavicovi asi už nerýmovaly.
Asi jako úplně vetchá stařenka na první (letmý) pohled nepůsobím
- vážím přibližně stejně už asi čtyřicet let, takže chodím nepřiměřeně
mladistvě oblečená. Nechce se mi totiž vyhazovat věci, co mi padnou (a
móda je stále dokola, však víme) a už vůbec nechci utrácet za nové. V
praxi to vypadá tak, že spolknu ibalgin (položka 7 plus bolavý vbočený
palec a koleno), navléknu úzké džíny a koženou bundu křivák (no, trochu

Ještě zmíním položku 8 - čili paradentózu - zjevně v posledním
stádiu. Můj zubař odešel dávno do důchodu. Před asi deseti lety mi
po kontrole řekl, že ten poslední můstek, co mi dělal, ještě “klidně
vydrží dva roky” - no a drží stále. Ovšem zejména proto, že na něj
vůbec nekoušu. V poslední době nějak nekoušu vůbec. Předstírání,
že nějaké zuby mám, je pro mě velmi důležité. Pokud však se mnou
chce náhodou někdo známý jít na oběd, výběr mám těžký. V těch
restauracích, kam zamíříme, haši nevedou. Abych to nemusela vysvětlovat, dám si polévku a tvrdím, že moc hlad nemám. Ale blíží
se Vánoce a s nimi rybí či hrachová - a kapříka také nějak “ocucám”!
Na cukroví mohu sice zapomenout, ale dobré je, že můžu třeba
zmrzlinu (když ignoruji své hraniční hodnoty cukru).
Tak abych úvod radši změnila na “Čistota - půl zdraví” - to ještě
zvládám...					D.H.
P.S. Takže šťastné a veselé (čisto určitě máte)!

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM
Co nám tyhle časy řeknou o nás samých?
Děkuji všem, kteří pomáhají při kulturních akcích v Louňovicích.
Navíc všichni společně umíme velké věci - šijeme roušky, dvakrát jsme uspořádali sbírku pro zdravotníky, pravidelně děláme Louňovice pro
dobrou věc, Strom splněných přání, dárky pro dětský domov, sázení stromů, společnou výrobu slaměného betlému atd. Těší mě, jak dobří lidé
tady v Louňovicích a okolí jsou.
Také mě, a to píši ze zkušenosti osmiměsíčního zdravotnického dobrovolníka covid oddělení, těší vysoká míra proočkovanosti proti covid-19
ve Středočeském kraji. Doufám, že časem více lidí, kteří váhají s očkováním, bude objektivně posuzovat faktické informace než facebookové
“zaručené zprávy“.
Vážím si zdravotníků a smekám před jejich trpělivostí, ochotou a nasazením. Ještě si nechají nadávat a teď to opravdu jednoduché nemají.
A jsem ráda i za to, že přestože i v Louňovicích mají lidé rozdílné názory na očkování, tak vzájemný respekt jednoho k druhému stále zůstává.
Děkuji Simona Borkovcová

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Rada Spolku WIFI Louňovice pod Blaníkem
přeje čtenářům Louňovického zpravodaje
a všem svým členům
příjemné prožití vánočních svátků
a v roce 2022
pevné zdraví, štěstí, lásku
a řadu správných rozhodnutí na cestě ke splněným snům!!!
předseda spolku Mgr. Pavel Tulej

Za kulturní komisi vám přejeme
hlavně zdraví a optimismus.
V novém roce
při kulturních akcích
na viděnou.
Simona Borkovcová
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VÝSADBA STROMŮ

Vít Kocián

V podzimních měsících proběhla výsadba ovocných stromků u nás v Louňovicích
pod Blaníkem. Šlo o akci “Stromky pro nové občánky”. Celkem bylo vysazeno cca
25 stromů (třešně a jabloně). Doufáme, že ovoce přinese užitek nejen našim novým
spoluobčanům.

foto: Vít Kocián
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V MINULÝCH MĚSÍCÍCH OSLAVILI SVÉ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM TITO OSLAVENCI:
Maršíčková Marie						

75let

Kahoun Jiří							

70let

Štěpánek Miroslav						

70let

Hradecká Stanislava					

70 let

Procházková Jana						

75let

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

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE BUDE 6. BŘEZNA 2022.
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