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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 čas prázdnin a letních dovolených. Dovolte mi přesto malé ohlédnutí zpět,
abych krátce přiblížil dění v našem městysu.
Jsem rád, že s končícími opatřeními ožívají společenským životem i Louňovice. Na multifunkčním
hřišti u školy proběhl za účasti 10 týmů první turnaj v nohejbale. Na novém pódiu na zámecké
zahradě své zábavné vystoupení ke dni dětí předvedl kouzelník Roberto a další akce se připravují.
Jak jste jistě všichni zaznamenali, již ve velkém rozsahu probíhají práce na opravě a odbahnění
Pivovarského rybníka. V průběhu stavby došlo k havárii opěrné betonové zdi, která se spolu s
chodníkem zřítila do prostoru zdrže. Vzhledem k tomuto byla na silnici č. II/125 úplně zastavena
doprava přes hráz rybníka. Objízdná trasa pro osobní vozidla je kyvadlově vedena ulicemi Malá
strana a U Pivovaru, autobusy ulicí Na Kopečku a nákladní doprava je odkloněna přes Načeradec.
Uzávěra pro stavbu je povolena do konce srpna, poté by mělo dojít k obnovení provozu. Zároveň
bych chtěl upozornit na zákaz vstupu na staveniště, při pohybu v okolí staveniště je třeba dbát zvýšené opatrnosti a pokynů určených osob.
Další stavba, která v městysi probíhala a již byla dokončena a předána do užívání, je Obnova povrchu a odvodnění místní komunikace Na Smírech. Tato stavba byla financována i prostřednictvím
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Dle projektu měla nová komunikace končit u domu čp.
90, na základě rozhodnutí rady byla na náklady městyse prodloužena až k domu čp. 137, kde trvale
bydlí také naši občané. Byl zpevněn i příjezd k fotbalovému hřišti.
Velkým zklamáním pro mě je, že Ministerstvem pro místní rozvoj ČR nebyl podpořen náš projekt
„Rekonstrukce hřiště U Pivovaru“. Budeme se na rekonstrukci snažit získat podporu ze Středočeského kraje. Z vlastních prostředků na hřišti vybudujeme přístřešek s posezením. Stejně tak nebyl
podpořen projekt „Obnovy povrchu a odvodnění komunikace v Býkovicích“.
Dobrou zprávou je, že se podařilo přes MAS Blaník z Programu rozvoje venkova ČR získat dotaci
na novou střechu u hasičárny v Býkovicích. Základní škola získala ze stejného programu dotaci na
nákup nového vybavení. Je třeba zakoupit myčku, stoly a židle do školní jídelny a nábytek do třídy.
Často jsem občany dotazován na slibované kompostéry. Ve věci probíhá zpracování výběrového
řízení na dodavatele, až pak mohou být kompostéry zakoupeny a zájemcům dodány.
Závěrem bych chtěl poděkovat Oskaru Kurpanikovi a Antonínu Kubecovi, kteří pro městys několik
let neúnavně pracovali a pomáhali tak udržovat správný chod naší obce. Velké poděkování patří
také paní učitelce Janě Žákové, která dlouhá léta pracovala pro naši mateřskou a základní školu.
Svou práci, kterou věnovala nám a pak i našim dětem, vykonávala vždy s láskou a porozuměním.
Hezké letní dny vám přeje Václav Fejtek

ZASTUPITELSTVO A RADA
INFORMACE Z RADY
ZE DNE 23. 3. 2021
Č. J. RM – 4/2021
Rada městyse schvaluje:
- přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze Středočeského
fondu podpory včasné přípravy
projektu EU 2021+ a NIP, na akci
„Hydrogeologický průzkum – posudek“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy
- že dle předložených nabídek
bude vykonávat technický dozor
na rekonstrukci Pivovarského
rybníka Ing. Petr Datel, Tyršova
1902, Benešov
- proplacení zednických prací na
nebytových prostorech v budově
úřadu městyse čp. 16 v hodnotě
23 118,26 Kč
- vyhlášení výběrového řízení na
pracovníka obsluhy ČOV a pověřila starostu jeho zpracováním
- 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 24. 3. 2021
Č. J. ZM - 1/2021
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- účetní uzávěrku městyse r. 2020
- návrh rozpoč. opatření č. 1/2021
- návrh hodnotící komise na zakázku s názvem „Pivovarský rybník, Louňovice pod Blaníkem“,
která vybrala na základě nejnižší
nabídkové ceny firmu LAROS, s.
r. o., Jana Nohy 1285, Benešov,
s cenovou nabídkou 6 752 013,60
Kč včetně DPH s tím, že zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou
- podání žádosti o dotaci na rekonstrukci Pivovarského rybníka
ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na rok
2021 a závazku spolufinancování
projektu z rozpočtu obce ve výši
uvedené v žádosti o poskytnutí
dotace
www.lounovicepodblanikem.cz

- OZV městyse Louňovice pod
Blaníkem č. 1/ 2021 o místním
poplatku z pobytu
- OZV městyse Louňovice pod
Blaníkem č. 2/ 2021 o místním
poplatku ze psů
- podání dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj ČR na výstavbu
technické infrastruktury budovaných stavebních pozemků v lokalitě „U Rybníčku“ dle předložené
projektové dokumentace
- umístění Z-Boxu na odstavném
parkovišti vedle pošty
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- zprávu kontrolního výboru
- podání žádostí o dotaci z PRV
ve výši 420 000 Kč, a to na novou myčku, židle do jídelny, stoly
do jídelny, nábytek do třídy (20
žákovských stolů, skříň, tabule).
Spoluúčast 20 %, přes MAS Blaník
- podání žádosti o dotaci na hasičárnu v Býkovicích, a to na
střechu, která je v havarijním stavu. Byla podána žádost o dotaci
z PRV ve výši 200 000 Kč
- zprávu předsedkyně kulturní
komise S. Borkovcové, která navrhla zastupitelům předběžně
domluvit výrobu nového betlému. P. Matušková by chtěla sama
vyřezat figuru a věnovat ji obci.
Byly předloženy i kreslené návrhy
jednotlivých postav. Dále navrhuje každý rok vyřezat postupně
figurku do betlému s možností
spolupráce se školou. Shromažďovat vhodné dřevo. Oslovit P.
Matuškovou ke spolupráci, vymyslet něco zajímavého do kaple.
- rozhodnutí specializovaného finančního úřadu, ke kterému proběhla diskuse a zastupitelstvo jej
vzalo na vědomí
INFORMACE Z RADY
ZE DNE 12. 4. 2021
Č. J. RM – 5/2021
Rada městyse schvaluje:
- na základě žádosti pana L.V. prodloužit nájemní smlouvu na byt
č. 1 v čp. 48 v ul. J. Žižky v Louňovicích pod Blaníkem o rok
- že dle předložených nabídek
bude na staveništi „Pivovarský
rybník“ provádět koordinátora
BOZP paní Bc. Jana Běšťáková

- proplacení dodání stromků na
výsadbu v lesích městyse, včetně
materiálu, za 22 268 Kč bez DPH
- na základě investice do opravy
povrchu a pronájmu udržovaného mobilního WC zvýšit cenu parkovného na parkovišti pod Blaníkem na částku 50 Kč za osobní
automobil/den a částku za obytný karavan stanovila jako u autobusu na 150,- Kč za den, kdy k navýšení cen dojde od 1. 5. 2021
- poskytnutí finančního příspěvku na Linku bezpečí, z. s. ve výši 1
000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy
- že na základě předložené nabídky bude k dopravní uzavírce
ohledně rekonstrukce pivovarského rybníka provádět DIO a
osazení značek firma Quo, s. r.
o., Středisko dopravního značení,
Křižíkova 2158, Benešov a pověřuje starostu jednáním ohledně
uzavírky a podpisem smlouvy
s uvedenou firmou
- dotace pro TJ Sokol Louň. p. Bl.
- 3 000 Kč - setkání s čerty
- 26 500 Kč - sekání hřiště
- 20 000 Kč - nákup histor. krojů
Celkem: 49 500 Kč
a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy
INFORMACE
ZE ZASTUPITELSTVA
ZE DNE 12. 4. 2021
Č. J. ZM - 2/2021
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- investiční záměr opravy bytového domu čp. 11 v ul. Blanická v Louňovicích p. Bl., souhlasí
s podáním žádosti o dotaci na Ministerstvo financí ČR z programu
Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury a pokud bude dotace přiznána
souhlasí se zabezpečením povinné výše spoluúčasti z vlastních
zdrojů z rozpočtu městyse
- návrh hodnotící komise na zakázku „Dům čp. 11, Louňovice
pod Blaníkem“, která vybrala na
základě nejnižší ceny firmu FINAREST, spol. s r. o., Olbramovice
Ves 12, 259 01 Olbramovice, s cenovou nabídkou 1 668 712,23 Kč
včetně DPH s tím, že zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
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smlouvy o dílo s touto firmou
- jmenovat členem školské rady
ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem
paní Simonu Borkovcovou jako
zástupce za zřizovatele na další
volební období
- výjimku z počtu dětí na třídu z
24 na 28 dětí na každé oddělení
mateřské školy
INFORMACE Z RADY
ZE DNE 27. 4. 2021
Č. J. RM – 6/2021
Rada městyse schvaluje:
- účetní závěrku ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem a přebytek hospodářského výsledku přidělila do
Fondu rezerv
- na základě žádosti přidělit pronájem nebytových prostor v budově úřadu čp. 16 panu M. K.,
kdy nájem stanovila v celkové
výši 3 805 Kč. Náklady na elektřinu, vodné a stočné budou hrazeny zálohově a poté vyúčtovány
dle spotřebovaného množství
- předloženou cenovou nabídku od firmy Vialit Soběslav, s. r.
o., Na Švadlačkách 478/II, Soběslav, na opravu části komunikace
Na Smírech, která není zahrnuta v dotované akci, v hodnotě
128 250 Kč bez DPH, kdy částka
bude hrazena z rozpočtu městyse, a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
- výsledek výběrového řízení na
pracovníka obsluhy ČOV a pracovníka na pozici školník – topič
v ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem, kterou bude od 1. 7. 2021
vykonávat pan V. B.
- že stromy, které byly vysazeny
podél komunikace na Světlou,
jsou vysazeny blízko komunikace a budou přesazeny. Přesazení, stejně jako ochranu kmenů
stromků, bude dále řešit lesní
hospodář pan V. K.
- podání žádosti o podporu z dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR na „Rekonstrukci požární
zbrojnice“. Rada neodsouhlasila
předloženou nabídku od firmy
LKA, s. r. o. na zpracování a podání žádosti o podporu s tím, že
tuto zpracuje manažerka mikroregionu paní Ing. Eliška Švejdová
Rada městyse neschválila:
- žádost TAJV, z. s. o poskytnutí
fin. příspěvku na sportovně-edukační akci na multifunkčním hřišti
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v areálu ZŠ a MŠ Louňovice p. Bl.
- žádost o pronájem prodejního
místa na parkovišti pod Blaníkem
s tím, že uvedenou věc bude řešit
nejbližší zastupitelstvo
INFORMACE
ZE ZASTUPITELSTVA
ZE DNE 10. 5. 2021
Č. J. ZM - 3/2021
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- koupi 1/5 pozemků č. 1606,
1386, 1587, 2077 v k. ú. Louň. p.
Bl. od O. B., 1/5 pozemků od B. K.
- koupi pozemku č. 1499 a pozemku č. 1623 v k. ú. Louň. p. Bl.
od paní M. V. za 50,- Kč za 1 m2
- bezúplatný převod pozemku č.
110/9 v k. ú. Louňovice p. Bl.
- dělení pozemků č. 1493, 1496,
1497 a 1559 v k. ú. Louňovice
pod Blaníkem dle geometrického
plánu č. 600-47/2021
- návrh směny části pozemku
1496 v k. ú. Louňovice pod Blaníkem (označení dílu b) za pozemek 1494 a část pozemku č. 60/1
a č. 1495 v k. ú. Louňovice pod
Blaníkem, (označení dílu g, h, i,
u, v) dle geometrického plánu č.
600-47/2021 za podmínky zřízení
věcného břemene na pozemku č.
1495 v k. ú. Louňovice p. Bl.
- zveřejnění záměru či směny pozemku č. 1462 v k. ú. Louň. p. Bl.
- návrh směny části pozemku č.
1491 za část pozemku 148/1,
oboje v k. ú. Louňovice p. Bl. a
vytvoření geometrického plánu
- plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
- příspěvek ve výši 20 000 Kč na
provoz Charity Vlašim
- podání Žádosti o poskytnutí dotace na Svatováclavské slavnosti
v letošním roce 2021
Projednalo a neschválilo:
- neschválilo žádost o pronájem
části parkoviště pod Blaníkem
k prodeji občerstvení
INFORMACE Z RADY
ZE DNE 24. 5. 2021
Č. J. RM – 7/2021
Rada městyse schvaluje:
- Dohodu o poskytnutí dotace
z Programu rozvoje venkova ČR s
názvem „Rozšíření kulturního zázemí v Louňovicích p. Bl.“ a pověřuje starostu podpisem dohody

- nákup nové zpětné klapky do
potrubí pod čp. 103 a odbagrování a výměnu prasklé trubky vyústění z potrubí za novou
- rozšíření Dohody o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací s Úřadem práce o dalšího (třetího) zaměstnance a pověřuje starostu
podpisem potřebných dokumentů k uzavření dohody
- vyhlášení výběrového řízení na
pozici opravář – údržbář a pověřuje starostu jeho zpracováním
- na základě žádosti paní V. J.
prodloužení nájmu v bytě č. 2 v
domě čp. 45 v ul. J. Žižky v Louňovicích pod Blaníkem
- nákup 30 kusů nových laviček
s opěradlem a stanovila, že od
dne 1. 6. 2021 bude městys půjčovat 1 lavičku za 50 Kč/den, stejně tak pivní sety, které městys
vlastní, za částku 50 Kč/den
INFORMACE Z RADY
ZE DNE 31. 5. 2021
Č. J. RM – 8/2021
Rada městyse schvaluje:
- že bude na pozemku č. 73/1 v k.
ú. Louňovice p. Bl. vybudován
uzamykatelný dřevěný přístřešek o velikosti 6 x 4 m, který jako
sklad elektroodpadu vybuduje do
1. září 2021 místní SDH Louňovice p. Bl. na své náklady a určí odpovědné osoby, které budou mít
sklad na starosti a budou elektroodpad po domluvě odebírat
- záměr pronájmu pozemku č.
1521 v k. ú. Louňovice p. Bl. (bývalý školní sad) a záměr pronájmu
částí pozemků 148/25 a pozemků
č. 148/29 v k. ú. Louňovice p. Bl.
- na základě žádosti spolku Péťův
podblanický veteránklub AČR Křížov poskytnout finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč na 7. ročník
akce „S VETERÁNY PODBLANICKEM“ za podmínky spolupráce
na Svatováclavských slavnostech,
kde bude výstava veteránů
- konání 1. ročníku závodu Noční
běh na Blaník dne 16. 10. 2021
- na základě doporučení společnosti Elmoz-Czech, s. r. o., že k
projektové dokumentaci, kterou
zpracovávají pro ČEZ Distribuce,
bude zahrnuto zpracování i projektové dokumentace VO v ul. J.
Žižky a v ul. K Pařezinám v Louňovicích pod Blaníkem a toto bude
zpracovávat projektantka Nora
Hurdová
www.lounovicepodblanikem.cz

NOVINKY Z LOUŇOVIC POD BLANÍKEM
MĚSTYS PODPOŘIL OBCE NA MORAVĚ POSTIŽENÉ TORNÁDEM
Rada městyse Louňovice pod Blaníkem se rozhodla podpořit obce na jižní Moravě, Hodonínsku a Břeclavsku, které ve čtvrtek 24. června v odpoledních hodinách zasáhly silné bouře
s tornádem. Městys jim poslal jako podporu v této těžké situaci 10 tisíc korun.
Podpořit obce postižené tornádem mohou i samotní obyvatelé městyse.
Veřejné sbírky vyhlásily organizace Člověk v tísni, Nadace Via, Nadace ADRA, Český červený kříž, Církev
československá husitská nebo Diecézní charita Brno. Finanční pomoc lze zaslat buď na účet bankovním
převodem (najdete na webových stránkách charitativních organizací), nebo dárcovskou SMS zprávou na
telefonní číslo 87 777. Podle částky, kterou chcete darovat, napíšete SMS ve tvaru „DMS DCHB 30“, „DMS
DCHB 60“ nebo „DMS DCHB 90“. Podle toho, jaké číslo na konci zprávy napíšete, zašlete pro podporu jižní
Moravy buď 30, 60 nebo 90 korun. Tuto finanční pomoc zaštiťuje Diecézní charita Brno.
Vnikla i speciální tísňová linka Jihomoravského kraje pro všechny dobrovolníky, kteří chtějí v postižených
obcích pomoci. Telefonní číslo je 800 129 921.
Mnoho informací o tom, jak pomoci postiženým obcím na jižní Moravě, je také k nalezení na sociálních sítích. Například na facebooku existuje několik skupin, kde se dozvíte blíže, co je potřeba. Jsou zde jak výzvy
pro dobrovolníky, tak i sepsaná místa, kde je možné shromažďovat materiální pomoc.
Lucie Sedláková

www.lounovicepodblanikem.cz
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Více fotografií na facebooku Městys Louňovice pod Blaníkem, foto: SDH Louňovice pod Blaníkem
www.lounovicepodblanikem.cz

ČERNÉ SKLÁDKY A HOSPODAŘENÍ S ODPADY

V současné době je u nás taková situace, že na jednu stranu dobrovolníci v Louňovicích pod Blaníkem a
Býkovicích svolávají brigády na sběr odpadu, ale na druhou stranu se najde jedinec, který „nepřemýšlí“ a
vyveze odpad, kam se mu zlíbí. Vyhodí jej podél cesty (viz fotografie), na louku nebo do lesa. Nechápu jednání takového člověka, může odpad odvézt do velkoobjemového kontejneru, který městys pro tyto účely
má. Pokud si někdo neví rady, jak s odpadem naložit, pracovníci městyse jsou ochotni každému poradit.
Když odpad vyveze např. k cestě za kravín, rozhodně to nemá blíž než do kontejneru. Navíc takovému jedinci hrozí, že bude při svém jednání někým spatřen nebo zachycen na kameru a pokuta za založení černé
skládky se může ve správním řízení vyšplhat až do desítek tisíc. Nehledě na to, že musí pak někdo jít, odpad
posbírat a uklidit. Proč tedy něco takového dělat? Je to k nepochopení.
Další problematikou je třídění odpadu, které spolu s recyklací využitelných složek komunálních odpadů
vede ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Za vytříděný odpad městys od společnosti
EKO-KOM navíc získává finanční prostředky - za rok 2020 to byla částka ve výši 127 573 Kč.
Pro třídění městys zřídil čtyři sběrná místa: na náměstí, v ul. Mládežnická, v ul. U Kovárny a ul. Pražská za
administrativní budovou ZD. Ke všem místům je dobrý přístup i vozidlem. Pokud se stane, že jsou kontejnery plné (nejčastěji v ul. Mládežnická), je možné odvézt odpad do nádob na jiné sběrné místo. Pro pořádek,
vedle plných nádob není vhodné odkládat další věci. Pokud jsou nádoby plné, voláme svozovou firmu, ale
ta je vytížená tak, že odveze plný kontejner až za několik dní.
Za městys Louňovice pod Blaníkem Václav Fejtek
www.lounovicepodblanikem.cz
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Z HISTORIE LOUŇOVIC POD BLANÍKEM

Věnceslav Černý - ilustrace ke Starým pověstem českým, A. Jiráska, 1898, volné dílo

VÝVOJ POVĚSTI O BLANICKÝCH RYTÍŘÍCH
(PŘEPIS 1. A 2. DÍLU PODCASTU HLASY Z BLANÍKA)
PŮVOD POVĚSTI
15. století. Až tam sahají kořeny blanické pověsti. První literární zmínka o hradu, který měl na Blaníku stát,
pochází ze Starých letopisů českých z roku 1402. Král Zikmund táhl k hradům, které stály při jeho bratru
Václavovi, až přitáhl na Blaník. A jak píše Pavel Toufar ve své knize Česká Sibiř, „přikázal přivázat ho k tarasu
a střílet na hrad, takže Blaník se musel Zikmundovi vzdát. A tak nastaly v Čechách a na Moravě bouře a
války a od té chvíle přestal v Čechách platit řád a právo.“
Davy lidí proudících na Blaník nejsou jen výsadou dnešního turistického ruchu. Magický Blaník byl totiž
hojně navštěvován i před mnoha staletími. Arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hasenburka ve své synodě z 15. června 1404 zakázal pověrečné poutě na Blaník. Ptáte se proč? Jen se od jednoho občana, žijícího v blízkosti
blanického hradu, doslechl, že Blaník je posvátné místo a že tam odpočívají těla apoštolů Petra a Pavla. Kdo
prý toto posvátné místo navštíví a přinese kameny pro stavbu kostela, dočká se velkých zásluh. Zpráva se
rychle roznesla a na Blaník začalo putovat množství lidí ze širokého okolí. Po arcibiskupově zákazu poutě na
Blaník ustaly, ale hora přesto svůj magický význam neztrácela.
Dokládá to Vidění pana Oldřicha z Rožmberka z roku 1417. Vidění ospravedlňovalo jeho konverzi ke katolické víře na počátku husitského hnutí. Oldřich
ve svém vidění spatřil zkrvaveného Krista, hned po něm se mu zjevil Jan Hus
s pochodní, kterého však během chvíle sežral pes. Najednou k Oldřichovi přistoupil svatý Václav a ukázal mu, jak na hoře Blaník stojí jakýsi velký a hrozný
muž, jenž zapálil velkou kupu slámy. Není tu sice ani zmínka o vojsku ukrytém
v hoře a připraveném k útoku vůči nepřátelům, ale je tu poprvé vedle sebe
postaven svatý Václav a hora Blaník.			
...pokračování na str. 8
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Svatý Václav, votivní obraz
Jana Očka z Vlašimi, cca 1370,
volné dílo
www.lounovicepodblanikem.cz

Dokončení ze str. 7

ZÁKLADY BLANICKÉ POVĚSTI
Ale kde jsou ti blaničtí rytíři, co nás mají zachránit?
Rytíři si museli počkat až do 70. let 15. století, než se objevili ve vyprávěních o Blaníku. Stalo se tak díky
předpovědi sedláka Mikuláše Vlásenického z Vlásenice u Pelhřimova, která tvrdí, že po smrti pravého krále přijde král cizozemec, jenž přivede zemi do úpadku a za jehož vlády se objeví několik božích znamení.
Nejdříve to je pohoršlivý biskup, pak nejkratší masopust, rozmařilost lidí, „hora blanická schnouti bude od
vrchního dřeva (…), žádný se nebude moci skrývati, aby nebyl vyhledán od nepřátelův. (…) A protož v tý
časy takový mord bude a krve prolití na tý louce mezi Načeradcem pod Blaníkem blíž vsi Bejkovice. A ten
rybník naplněn bude krví. (…) Ti pak nepřátelé budou zmámení sami sebe mordovati a potom Pán Bůh divnou pomstu učiní, a to z prostředku hory blanické, kteréž tu Pán Bůh divnou mocí svou sobě chová tajně. A
ti vyjdouce a jiní jezdecky vyjedouce nepřátele mordovati budou a je ze země ven vypudí (…).“
Proroctví tak položilo základ pověsti, jak ji známe dnes. Poprvé se tu objevuje vojsko ukryté v hoře, ačkoliv
jeho vůdce je prozatím zcela anonymní.
Co ale mohlo lidi přivést k tomu, aby proroctví věřili? Tím se zabýval už v roce 1964 Jan Hertl. Podle něj se
proroctví mohlo opřít o několik událostí – o rok 1471, kdy byl v Čechách korunován Vladislav II., dále o rok
jeho korunovace v Uhrách (1490) a o rok 1492, kdy se snažil i o získání polské koruny. Za Vladislava II. prý
v Čechách panovaly krušné časy – prudké výkyvy počasí, špatná úroda, drahé obilí, oběh falešných mincí…
Tím se odstartovalo vypočítávání znamení úpadku české země a proroctví nabývalo na věrohodnosti.
Pokračování příště.
Kateřina Dudová

SVATÝ NA MOSTĚ
16. 5. si věřící připomněli památku sv. Jana Nepomuckého a o 14 dní později, 31. 5., třísté výročí jeho blahoslavení. Kdo byl náš nejznámější svatý? A proč mu my Češi říkáme poněkud neuctivě „svatý na mostě“?
Johan, syn rychtáře Welflína, se narodil okolo roku 1340 v jihočeském Pomuku (v průběhu staletí byla původně trhová ves, posléze městečko, přejmenována na Nepomuk), vystudoval Karlovu univerzitu a vstoupil do řad církve. Posléze si vzdělání doplnil na věhlasné univerzitě v italské Padově. Působil jako generální
vikář pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna, a právě díky tomu vzbudil značnou nelibost krále Václava IV.
Král totiž vedl se svým arcibiskupem vleklý spor. Ten vyvrcholil, když Jenštejn bez Václavova souhlasu jmenoval roku 1393 do úřadu kladrubského opata svého člověka a Johan jeho jmenování z titulu svého úřadu
okamžitě stvrdil. Prchlivý a věčně opilý král se strašlivě rozčílil a chtěl Jenštejna zajmout. Arcibiskupovi se
podařilo utéci, ale Johánek a tři další klerici už takové štěstí neměli a cholerický král si na nich zchladil žáhu,
přičemž na Johanovi se obzvláště vyřádil.
Moderní antropologické bádání prokázalo, že Johánkovi byly nejen vykloubeny ruce z ramen, byl pálen
žhavým železem na bocích a ve slabinách, ale posléze mu někdo doslova rozbil obličej, takže zemřel na
krvácení do mozku. Je velmi nepravděpodobné, že by se podobného zásahu dopustil profesionální kat, spíš
se zdá, že poslední ránu/rány uštědřil ubohému knězi sám král.
Johanovo tělo bylo zašito do pytle a shozeno do Vltavy, odkud po několika týdnech vyplavalo. A tady začíná svatonepomucenská legenda. Nad místem, kde se tak stalo, se prý rozzářilo pět hvězd. Proto se sv. Jan
Nepomucký zobrazuje s pěticí hvězd kolem hlavy, což je v katolické ikonografii zcela ojedinělé (s hvězdami
okolo hlavy bývá zobrazována pouze Panna Maria).
Záhy po své smrti začal být, v té době ještě Johánek z Pomuku lokálně uctíván. V průběhu staletí jeho úcta
sílila, Jan začal být považován za patrona vorařů, loďařů, mlynářů, zkrátka všech řemesel, která mají něco
společného s vodou. 									
...pokračování na str. 9
www.lounovicepodblanikem.cz
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Dokončení ze str. 8

Roku 1683 mu byla na pražském (Karlově) mostě vztyčena bronzová socha. Johan začal být ctěn jako svatý,
ačkoliv Římem byl kanonizován až roku 1729, o 8 let dříve byl blahořečen.
Úcta k němu záhy překročila české hranice a díky misionářskému působení českých duchovních pronikla
do celé Evropy, ale i do Asie nebo Ameriky. Mimochodem jedna z lodí bojujících ve slavné námořní bitvě u
Trafalgaru se jmenovala San Juan Nepomuceno.
O Janovi koluje spousta nepravd, a tak si pojďme některé
vyvrátit:
O místě jeho rodiště (Ne)Pomuku už jsme mluvili. Město
bylo zkrátka během let přejmenováno.
Existovaly pochybnosti o datu jeho smrti – 1383 nebo
1393? Správné je to druhé, první vzniklo přepisem.
Sv. Jan Nepomucký bývá často uváděn jako mučedník zpovědního tajemství. Podle legendy z něj chtěl žárlivý král
Václav IV. vynutit, co mu u zpovědi svěřila královna Johana
Bavorská. Ta ale zemřela už roku 1386, údajně zadávena
psem, kterého na ni její „milující“ manžel poštval. V době
Nepomukovy smrti byla českou královnou Johanina neteř
Žofie. Není doloženo, že by byl Jan Nepomucký jejím zpovědníkem, nelze ovšem vyloučit, že se s ním inteligentní a
podnikavá Žofie radila jako s právníkem, například o rozvodu. Pak by bylo královo vražedné běsnění sice neomluvitelné, ale pochopitelné.
Když byly Janovy ostatky u příležitosti jeho blahoslavení
exhumovány, vypadl z lebky kus organické tkáně, který byl
považován za jazyk. Co jiného by ostatně také mělo zůstat
z chlapíka, který držel „jazyk za zuby“, i když mu propalovali tělní dutiny žhavým železem? Moderním bádáním se
zjistilo, že se nejedná o jazyk, nýbrž o kus mozkové tkáně.
Podle jiráskovské tradice je sv. Jan Nepomucký jakýmsi
umělým svatým, který byl českému lidu vnucen jezuity během rekatolizace za jiného „opravdového“ svatého, mistra
Jana Husa. To ale zcela vyvrací fakt, že Nepomuk byl uctíván už v 16. stol., tedy dávno před rekatolizací. Navíc je
dost dobře možné, že se oba Janové, nadobyčej inteligentní a vzdělané osobnosti své doby, znali…
Heslem sv. Jana Nepomuckého je Tacui! Mlčel jsem… takže
už zmlkneme i my…

...pokračování na str. 10

Socha svatého Jana Nepomuckého u mostu u bývalého
Podlouňovického mlýna, foto: Lucie Sedláková
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Svatý Jan Nepomucký v kapličce před louňovickým zámkem,
foto: Lucie Sedláková
www.lounovicepodblanikem.cz

Dokončení ze str. 9

SVATÝ JAN NEPOMUCKÝ POD BLANÍKEM
V našich krajích nalezneme Nepomukovy sochy takřka na každém kroku, obzvláště časté jsou na mostech
nebo v blízkosti vodních toků – proto ta poněkud familiární přezdívka.
V Louňovicích máme dvě. Jedna dřevěná polychromovaná stojí v kapličce na náměstí před zámkem a utěšeně se rozpadá, trávena červotočem. Za druhou se musíte vypravit k mostu u bývalého Podlouňovického
mlýna (u vily). Jedná se o kvalitní sochařskou práci patrně z roku 1769, socha je v mírně nadživotní velikosti
a zobrazuje Nepomuka v jeho tradiční podobě, tedy jako kněze v sutaně, rochetě a pláštíku přes ramena.
Na hlavě má sv. Jan kněžský biret, nazývaný též kvadrátek, a nad ním typických pět hvězd, v rukou svírá
krucifix. Socha stojí na profilovaném žulovém podstavci (sama je z červeného pískovce), na němž je zpola
setřelý latinský nápis.
O soše Nepomuka na mostě koluje lidová pověst, že původně stávala v Ostrově. Ostrovští ale zůstali obyvatelům Louňovic něco dlužni, prý valník brambor, a protože se jim momentálně nedostávalo peněz, splatili
svůj dluh „Johánkem“. V Ostrově v současné době stojí kaplička hned se dvěma Nepomuky, jeden se skví
na oltáři, druhý je v malém výklenku na průčelí kaple.
(Zpracováno dle Matice sv. Jana Nepomuckého, Národního památkového ústavu, Emanuela Vlčka a lidového podání)

Zuzana Bartúšková

Kaplička svatého Jana Nepomuckého u louňovického zámku.
Pravidelný úklid, výzdoba, ale i rozbité dveře a socha plná červotoče.

foto: Lucie Sedláková
www.lounovicepodblanikem.cz
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LOUŇOVICE POD BLANÍKEM DŘÍVE A DNES

Historické fotografie z archivu Václava Nerada, aktuální foto: Hana Kociánová
11
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ZŠ A MŠ LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZPRÁVIČKY OD JEŽKŮ A SOVIČEK
První jarní dny jsme museli trávit podle nařízení vlády doma. Dětem jsme se snažily posílat pracovní
listy, básničky a různé zajímavé úkoly zaměřené na
téma, které bychom probíraly ve školce, e-mailem
či přes Classroom. Moc nás potěšily zpětné vazby
plné pozdravů, videí a fotek ze společných chvil s rodinou. Děti měly i jednu velikonoční výzvu, kdy měly
ozdobit vrbu v květináči velikonočními vajíčky či jinou ozdobou. Na oknech se mezitím zimní výzdoba
proměnila a „vykvetly jarní kytičky“.
V dubnu se začala školka otevírat, ale pouze pro
předškoláky a děti IZS. Začátkem května se pak otevřela pro všechny děti. Čekalo nás společné téma
Rodina a hlavně svátek všech maminek. Děti se pro
ně naučily básničku, vyrobily přáníčko i malý dáreček. Následovalo barevné téma O kytičkách a zvířátkách na louce. Lidské tělo bylo dalším zajímavým
tématem. Ježečci se naučili, jaké mají v těle kosti,
orgány, smysly, a zkusili malovat nohou. Sovičky si
povídaly o trávení a třídily zdravé a nezdravé potraviny. Obě třídy zdobil kostlivec v životní velikosti.
Poslední květnový týden byl věnovaný hudbě. Děti
se učily poznávat hudební nástroje, vytleskávaly rytmus a hlavně zpívaly známé i méně známé lidové
písně.
Teď je před námi poslední měsíc, ve kterém nabídneme mnoho školkových akcí, ale také mimoškolní
kroužky. Ve školce je to angličtina, rukodělný kroužek a vaření. Zájem o kroužky je opravdu veliký.

www.lounovicepodblanikem.cz

Den dětí oslavíme hraním, soutěžemi a zmrzlinou.
Pokud nám epidemiologická situace dovolí, pojedeme na závěrečný výlet do Soběhrd za zvířátky.
Koncem června nesmíme zapomenout na závěrečné rozloučení s předškoláky, které čeká velká oslava
a dárečky na památku. Tablo předškoláků už zdobí
vývěsku na Jednotě. Tentokrát se děti proměnily
v kosmonauty.
Doufáme, že se také už umoudří počasí a konečně
k nám zavítají teplé dny, abychom si poslední týdny s dětmi pořádně užily. Všem čtenářům přejeme
krásné, sluníčkové a hlavně pohodové dny. 		
				...pokračování na str. 13
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BOBŘÍCI
Po dlouhé době, kdy jsme se s dětmi neviděli tváří v tvář, se nám poštěstilo a mateřská škola se opět otevřela. Všechny děti během té doby hodně vyrostly a my mohli konstatovat, že na sobě i pracovaly. Od září
většina z nich nastoupí do základní školy. Chtěli bychom poděkovat rodičům za čas, který svým ratolestem
v tomto období věnovali. Všechna píle se jim jistě vrátí a vědomosti, znalosti i dovednosti se jim budou
hodit.
Teplé měsíce v MŠ věnujeme opakování a prohlubování znalostí. Hodně času se zabýváme i tvořením dobrého kolektivu. Děti jsou vedeny k ohleduplnosti, umění naslouchat, vzájemné vstřícnosti. To vše se jim
v budoucnu zúročí. Již nyní z nich jsou dobří maličcí lidé, od kterých by se mohli učit i jiní.
V červnu jsme mimo jiné předškoláky vzali na výlet do vlašimské Parazoo a spojili výlet i s polytechnickou
výchovou. Aktivity se jim moc líbily a všechny si odnesly nejen hezké zážitky, ale také tradiční staročeskou
hračku „káču“ – kterou samy vyráběly. Byl prostor i na hřiště ve vlašimském parku a pak zpět linkovým
autobusem do Louňovic.
Ještě nás čeká společné rozloučení se školkou a závěrečný výlet. Snad se již nebude dít nic zásadního a
všechny děti si společně s rodiči užijí krásné letní měsíce. 					
Kolektiv MŠ

13

www.lounovicepodblanikem.cz

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
		

VAŘILY NÁM ČARODĚJNICE

Kdo přišel poslední dubnový pátek do školní jídelny, nestačil se divit. Ze stropu viseli netopýři a výdejní okénka zahalily obrovské pavučiny. Pavouci a hadi se promenádovali všude. Pokud jste měli odvahu,
předříkali jste si zaklínadlo Baby Jagy a mohli s tácem až k samotným čarodějnicím, které z okna podávaly
roztodivné pochutiny. Následující pondělí už se na nás zase usmívaly naše paní kuchařky a po výzdobě ani
památky. Když jsme jim náš zážitek vyprávěli, vůbec netušily, co se v pátek mohlo v jídelně stát. Asi stačily
čarodějnice o filipojakubské noci odletět.							
Kolektiv ZŠ

Více fotografií ze školy i školky na facebooku ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem
www.lounovicepodblanikem.cz
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UDÁLO SE...
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 15. 5. 2021 jsme přivítali do našeho městyse celkem 21 nových občánků, narozených v roce 2019 a 2020.
Děti jsme rozdělili do tří skupin a využili venkovní učebnu
u naší základní školy.
Milým doprovodem bylo tradičně vystoupení žáčků školky
a školy pod vedením paní učitelky Jany Žákové.
Každý občánek spolu s drobnými dary obdržel svého anděla, kterého s pečlivostí a
láskou pro každého vytvořila
Jitka Spálenková. Jitka pracuje
v keramické dílně ICSS Odlochovice. Vítání bylo opět velice radostnou událostí.

Fotografie z vítání občánků na www.ceskejsedlak.rajce.idnes.cz, foto: Lucie Sedláková

Zároveň začíná nová tradice
- Strom pro každého nového
občánka. Každé dítě dostalo
kartičku na jeden stromek.
Sázet budeme na podzim na
určené místo podle plánu Vítka Kociána a v čase, který předem oznámíme.  
Pokud byste měli zájem o zasazení stromku pro své starší
děti, pro sebe či pro někoho
blízkého, dejte nám na úřad
vědět. Můžete se přidat.
O zasazených stromech povedeme přesnou evidenci na
mapě se jménem každého
stromu. Tak se každý třeba po
třiceti letech může podívat,
který strom je jeho. Zároveň
uvidíme, jak se krajina kolem
nás díky této tradici postupně
osazuje. V letošním roce přibude díky novým občánkům a
případně dalším nemalý počet
stromků.		
15

Simona Borkovcová
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ŽIVOT ZAČÍNÁ PO STOVCE
Divácky nejúspěšnější film festivalu Jeden svět se na přání diváků opakovaně promítal 22. 5. 2021.
Z důvodu epidemiologických opatření se promítání přesunulo na nádvoří zámku a kvůli světlu i na pozdější
hodinu. Podrobněji o tomto dokumentu sestavila článek Katka Dudová ve zpravodaji 3/2020, opakované
zhlédnutí jen více umocnilo hloubku moudrosti paní Dagny.
Další promítání plánujeme na podzim. Jaký film by vás zajímal? Vybrat si můžete z nabídky na webových
stránkách Institutu dokumentárního filmu (https://dokweb.net/databaze/filmy). Svůj tip na film pošlete
SMS na tel. 732 588 578 .								
Simona Borkovcová

LOUŇOVICE PRO DOBROU VĚC
V neděli 30. 5. 2021 od 14 hodin se konečně mohly uskutečnit další Louňovice pro dobrou věc, bazárek
věcí z druhé ruky a prodej výrobků s dobročinným záměrem. Výtěžek akce, 5400 Kč, byl věnován zvířecímu azylu Psí cesta František, z. s. se sídlem v nedaleké Karhuli. Kromě funkce útulku pro zvířata v nouzi
patří do jejich agendy poradenství ohledně výchovy a výcviku psů, zprostředkování adopce či krátkodobé
ubytování mazlíčků. Na průběh a zdar této události dohlíželi ze své závratné výšky jejich dva vyslanci, irští
vlkodavové - dvouletý Kamílek a roční Vochomůrka. Velcí pohodáři…
Jednou z hlavních atrakcí byla soutěž o nejlepší slaný koláč, quiche či závin. Ač chutné, koláče od tria Žežulkových ani ten můj nesklidily zdaleka takový úspěch jako sýrovo-cibulový koláč Jany Fáčkové, Strávníkova noční můra Zuzany Koubkové a díky plným šesti hlasům vítězící slané buchty manželů Kociánových.
Dvaadvacet porotců takto rozhodlo, a tím soutěž utržila 1540 Kč pro dobročinný záměr. Jak z matematické
slovní úlohy. 									
V parku u her bylo stále čilo. Člověče nezlob se v životní velikosti, skákání v pytli i květinovou stezku jsem
nechala dětem, ale sama jsem si vyzkoušela trefování lžičkou visící ze zádi do láhve od vína. Inu, na tuto
disciplínu mají více natrénováno dámy navštěvující veřejné toalety…		
...pokračování na str. 17

Více na www.ceskejsedlak.rajce.idnes.cz a www.jarusseattle.rajce.idnes.cz, foto: Lucie Sedláková a Jaroslava Hernandez
www.lounovicepodblanikem.cz
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Dokončení ze str. 16

Kapelu LemRoucha bych si klidně ráda ještě někdy poslechla, třeba na zámecké zahradě, kde by se zvuk
vhodně rozlinul, a rozhodně plně honorovanou, ne jako tady, kde hráli zcela zdarma. Asi mají sami absťák,
když nemohli tak dlouho hrát…
Není se jim co divit. Nedeštivé nedělní odpoledne by dříve znamenalo hemžení turistů i místních náměstím, které by však teď bez našeho setkání bývalo zůstalo poněkud pusté. Jak postřehla klíčová organizátorka akce Simona Borkovcová, zřejmě lidé odvykli veřejnému životu. Zároveň s povděkem a potěšením
vnímá, jak se stále více lidí zapojuje do příprav a bere tuto událost přirozeně za svou. Proto pokud v sobě
cítíte nevyužitý potenciál, máte nápad, jak cokoliv udělat lépe nebo jen jinak, určitě se na Simonu před
příštími Louňovicemi pro dobrou věc obraťte. Podzimní dobročinný záměr bývá orientován na pomoc lidem, tudíž jsou vítány i náměty, kdo by takovou pomoc právě teď nejvíce potřeboval. Trochu finanční,
hodně morální…
Všichni, kterých jsem se v závěru odpoledne ptala na dojmy, byli spokojení. I já byla spokojená, neboť
bazárku tentokrát dominovalo dětské oblečení, ve stánku ICSS Odlochovice se mi hodilo pár jejich výrobků, bylinky z Experimentální zahrady pod Blaníkem i květiny od Selekty Pacov. Spokojená byla i ředitelka
zdejší školy Eva Filipová, která právě jejich květiny prodávala, a pochvalovala si rodinnou atmosféru i zájem
náhodných kolemjdoucích o toto dění na náměstí. Zuzana Koubková zde měla možnost přednést anotaci
ke svému novému románu Koniášův klíč. Místní kluky zas uspokojilo pronést na mikrofon jejich zdravici.
Jednoslovnou…
Zaměstnanci Selekty opět štědře přispěli jak hotovostí, 800 Kč, tak letničkami k prodeji. Nerozebrané kusy
oblečení z bazárku bývají darovány do Charity Vlašim. Zázemí pro občerstvení poskytla Petra Matušková
ve svém Lunateliéru, kde připravuje výstavu a promítání ze svého putování po Evropě. V Experimentální
zahradě pod Blaníkem vyrábějí prý vynikající průduškový čaj. A toto jsou informace, které jsem slíbila zde
uvést, jen se mi je nepodařilo elegantně zakomponovat do textu…		
Marie „Kovářka“ Kahounová
Zde je recept na vítězné slané buchty se zelím:
Slané buchty se dělají z kynutého těsta. Použijte svůj osvědčený recept, nebo se nechte inspirovat tím naším:
Do 250 ml vlažného mléka se lžící cukru rozdrobte cca 30 g
(2/3 kostky) droždí a nechte vzejít kvásek.
Do větší mísy odvažte 250 g polohrubé mouky a stejný díl
mouky hladké (může být i celozrnná či špaldová), výživovou
hodnotu zvýšíte přidáním dvou lžic otrub (nepovinně). Přidejte 2 vejce, 170 ml oleje a větší špetku soli. Po přidání aktivovaného kvásku vymíchejte hladké a nelepivé těsto, které
nechte posléze kynout v teple (či při pokojové teplotě) cca
40 minut.
V mezičase si připravte náplň. 250 g anglické slaniny opečte
v kastrůlku na mírném plameni tak, aby se vypekl tuk. Přidejte sladkou papriku a kmín a nakonec bílé kysané zelí (cca
250 g, čili půl pytlíku). Vzniklou směs důkladně promíchejte
a prohřejte, je-li potřeba, dosolte. Před plněním odstavte z
plotýnky, aby směs nebyla horká (kynutému těstu to nedělá
dobře).
Troubu předehřejte na 150 °C (ideálně horkovzduch). Z vykynutého těsta vykrajujte lžící bochánky a každý následně
vytvarujte do podoby misky, kterou budete držet v dlani.
Po přidání lžíce náplně buchtu zabalte a v dlaních srovnejte
do tvaru koule. Klaďte na plech vyložený pečicím papírem,
buchty potřete rozšlehaným vejcem a posypat můžete sezamovým či chia semínkem. Pečte cca 20 minut (podle typu
vaší trouby), až buchty získají zlatavou barvu. Dobrou chuť!
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foto: Lucie Sedláková
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V BÝKOVICÍCH SE CHYSTÁME OBSADIT TANEČNÍ PARKET

Kulturně uškrcené jaro je za námi, povolování smyčky započalo a její úplné povolení stojí před námi.
Jarní doba byla oficiálně plná zákazů v kultuře a spolkovém životě, takže není moc o čem psát. Snad jen to,
že díky deštivějšímu počasí, než bylo v posledních letech obvyklé, je po mnoha a mnoha letech Býkovický
rybník konečně plný vody. A dokonce z něj opět vytéká bublající potůček.
Dny budoucí jsou plny naděje. Tak snad nám ji situace kolem covidu zase nevezme. Třeseme se totiž na
to, jak zase uspořádáme tradiční taneční nálet na letní parket. Vy se k nám můžete přidat! Tradiční Retro
disco s DJ Myšákem, konané v sobotu 26. června, už máme za sebou. V hojném počtu jsme si zatančili na
nezapomenutelné písně let minulých.
A proto nechybí pozvání na Pouťovou zábavu s kapelou Tomáš Maďar Band, která vypukne opět na našem
letním parketu v sobotu 17. července. Těšíme se na vás!
Za SDH Býkovice pod Blaníkem							

Kateřina Dudová

KOUZELNÍK ROBERTO DĚTEM

Julio Castaňeda Rodríguez je profesionální kouzelník, žonglér a klaun, který odmalička vystupuje pod uměleckým jménem Roberto. Pochází z ostrova Kuba, ale brzy se z něj stal světoběžník - kouzelnické umění studoval na Mezinárodní cirkusové škole v Moskvě, absolvoval turné po Německu a ve Španělsku moderoval
vlastní dětský televizní pořad. Od roku 2008 žije v Čechách a letos se svým programem zavítal k nám pod
Blaník. Pro děti i dospělé si připravil zábavný program, na který přilákal v pátek 4. června do Louňovic pod
Blaníkem místní i přespolní diváky.
Nebylo to ovšem jeho premiéra, tu si Roberto na zdejší zámecké zahradě odbyl už před čtyřmi lety. Sympatickou změnou oproti minulému vystoupení bylo zejména to, že svá kouzla mohl předvést na zbrusu
novém pódiu. Hlediště bylo zaplněné do posledního místečka velkými, ale hlavně malými diváky, z nichž
se každou chvíli někdo ocitl na pódiu, aby kouzelníkovi asistoval. Došlo však i na dospělé – čtyři vybrané
tatínky, pro které si Roberto připravil taneční lekci a akrobatické číslo. Všechny dohromady pak roztančil při
ukazovacích písních ve svižném rytmu latinskoamerické hudby.
Oslava Dne dětí se v Louňovicích opravdu povedla. Velký dík patří i majitelům zdejšího zmrzlinového stánku, kteří věnovali každému dítěti zmrzlinu zdarma a udělali za celou akcí opravdovou sladkou tečku.
Hana Kociánová

www.lounovicepodblanikem.cz
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KONCERT SKUPINY JAVORY SOUROZENCŮ ULRYCHOVÝCH

Koncert známé skupiny Javory sourozenců Hany a Petra Ulrychových se uskutečnil v sobotu 19. června od
17 hodin na zámecké zahradě. A posluchačů tohoto hudebního uskupení přišlo doopravdy mnoho, skoro
400 nadšenců.
„Koncert Javorů byl krásný. To, že je kapela hudebně na velmi vysoké úrovni a že dlouhá léta patří mezi
naše hudební poklady, je jasné. Navíc je jejich hudba laskavá a čistá a taková byla i atmosféra při koncertu,”
řekla kulturní referentka obce a pořadatelka koncertu Simona Borkovcová.
Během koncertu si mohli zájemci dát u stánku pivo Špácal, nealkoholické pití, kávu a i výbornou domácí
škvarkovou pomazánku.			 					Lucie Sedláková
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foto: Lucie Sedláková
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LOUŇOVIČTÍ SOKOLOVÉ POSTAVILI LIDSKOU PYRAMIDU

Noc sokoloven si užili i louňovičtí bratři a sestry. V pátek 25. června od 18 hodin začal program v sokolském
duchu u zdejší sokolovny, na zahradě zámku v Louňovicích pod Blaníkem. Pozdravem „Nazdar!” přivítali sokolové příchozí, načež započala hodina tělocviku. Nejdříve v podání dospělých bratrů a sester, kteří
předvedli nacvičenou šou. Nechyběl skvostný nástup ani gymnastické prvky. Největší úspěch ale u diváků
sklidila lidská pyramida. Posléze se přidaly i děti, které svými výkony dospělé skoro zastínily. Půjčily si ale k
tomu žíněnky.
„Kdo chtěl, mohl si také prohlédnout zámek, tedy naši sokolovnu, opéct si buřty, zkouknout film a na závěr
na zámku přespat. Ráno jsme pro každého, kdo s námi přes noc vydržel, přichystali rozcvičku a samozřejmě
vydatnou snídani,” prozradil jeden z organizátorů Pavel Hradecký.
Sokolské radovánky ale pro louňovické bratry a sestry tento rok ještě neskončily. Jelikož místní sokolský
spolek slaví stoleté výročí, chystají se toto jubileum pořádně oslavit až na konci léta. V rámci akce Sousedské setkání, konané 14. srpna na zahradě zdejší školy, si mohou všichni příznivci připomenout i stoletou
tradici Sokola v Louňovicích pod Blaníkem.						
Lucie Sedláková
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Více fotografií na www.ceskejsedlak.rajce.idnes.cz, foto: Lucie Sedláková
www.lounovicepodblanikem.cz
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SKAUT V LOUŇOVICÍCH POD BLANÍKEM

LOUŇOVIČTÍ SKAUTI OPĚT FUNGUJÍ

Se zlepšující se epidemiologickou situací jsme netrpělivě začali vyhlížet den, kdy se zase všichni uvidíme na
schůzce či na výpravě. Ten den přišel na začátku května a činnost jsme bez okolků zahájili rovnou dvěma
výpravami – starší Netopýři absolvovali menší čundr s přespáním, zatímco Lišky a nejmladší benjamínci se
vydali k zákrutům řeky Blanice.
Prvních pár týdnů nám setkávání trochu komplikovalo povinné antigenní testování, takže to před schůzkou
vypadalo trochu jako v chemické laboratoři, ale v červnu i tato povinnost odpadla. Během schůzek jsme
stihli koupání, cyklovyjížďky do okolí i stavbu nefalšované chýše pod Malým Blaníkem. Benjamínci (nově
nazvaní Káňata) si vyzkoušeli výrobu figurky a misky z jílu, z bylinek připravovali limonádu a filtrovali vodu
z potoka, kterou pak pili z vlastnoručně poskládaných papírových pohárků. Také je spolu s Liškami čekalo
přespání v lese pod plachtičkou, pro leckoho vůbec první noc mimo dům. Byl to vlastně takový malý nácvik
na naše velké prázdninové dobrodružství, letní tábor v Novohradských horách.
Oproti loňsku se počet táborníků zdvojnásobil, jede nás (dětí i dospělých) kolem třiceti. Veškeré síly jsme
už od zimy napínali k tomu, abychom dokázali tak velký tábor materiálně zajistit – sháněli jsme zejména
stany a postele, kuchyňské vybavení, přepravní bedny (budou nám stylově sloužit místo kufrů na oblečení)
a další tábornické nezbytnosti. Velký dík patří městysi za poskytnutí příspěvku ve výši 15 000 Kč (nákup
rozkládacích postelí) a Spolku wifi, díky jehož daru 2 000 Kč jsme mohli zakoupit várnici na čaj. Pomocnou
ruku k dílu přiložili též ochotní rodiče našich světlušek a vlčat, kteří během sobotní brigády udělali velký
kus práce na opravách a výrobě táborového inventáře. Mockrát děkujeme!
Velmi si vážíme zájmu o členství v našem oddílu, který poslední dobou zaznamenáváme. Bohužel jsou kapacity našich družin momentálně plné, takže další zájemci (většinou ve věku benjamínků) byli zapsáni na
čekací listinu. Od září je ve hře i možnost vytvoření další družiny.
Přejeme vám krásné léto plné těch nejlepších zážitků a dobrodružství!
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foto: Luboš Račanský, Hana Kociánová

Za 3. oddíl Hana Kociánová
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SPOLEK WIFI
SPOLEK WIFI LOUŇOVICE POD BLANÍKEM INFORMUJE

Pár slov ohledně funkčnosti wifi sítě, kterou v naší obci spravuje a hlavně provozuje Spolek WIFI Louňovice
pod Blaníkem. V odeznívající koronavirové pandemii naše síť odolávala velké zátěži, která byla způsobena zejména online výukou žáků na všech stupních škol a samozřejmě i pracovníky v režimu home office.
Navýšený datový provoz byl i z důvodu sledování IP televizí (Netflix, HBO GO, O2 TV apod.), ke kterému
zcela zjevně docházelo a dochází ze strany uživatelů. K online sledování TV přispělo i streamování online
přenosů z Mistrovství světa v hokeji. Snažíme se, aby datová průchodnost sítě byla co nejefektivnější a
aby uživatelé byli spokojeni. S tím souvisí i potřebná výměna zastaralých antén, posílení záloh a údržba
vysílacích bodů.
Nezbytnou nutností k udržení sítě na kvalitní úrovni bylo osadit vysílací bod na hasičárně novějšími vysílacími anténami. Toto mělo za důsledek výměnu zastaralých koncových antén u dotčených uživatelů. Těmto
uživatelům se zvedl komfort při využívání konektivity a odlehčilo se i vysílacímu bodu „HASIČÁRNA“. Nyní
dosahují rychlosti připojení již 50 Mb/s (místo dřívějších 15Mb/s).
Dále byl posílen vysílací bod „BYTOVKA“, kde byla nasazena první sektorová anténa na frekvenci 60 GHz.
Tento spoj je schopen přenést v reálu data rychlostí až 800 Mb/s. Antény na dané frekvenci 60 GHz s touto
rychlostí okolo 800 Mb/s jsme nasadili před cca 2 lety na páteřní spoje mezi jednotlivé vysílací body. V současné době tuto nejrychlejší technologii mohou využít pouze klienti v lokalitě „Na Hlinách“. Z dané lokality
je v současnosti připojena již první nemovitost. Výhledově se budeme snažit tuto technologii nasadit i na
již zmiňovaném vysílači „HASIČÁRNA“. Následně i na domu čp. 45, kde bydlí více uživatelů.
Závěrem vám popřeji klidné a pohodové letní měsíce plné pozitivních zážitků.
předseda spolku Mgr. Pavel Tulej

FOTOGRAFICKÉ STŘÍPKY Z LOUŇOVIC

Baví Vás fotografovat? Rádi byste se čtenáři zpravodaje sdíleli své fotografické střípky? Pošlete na e-mail
zpravodaj@lounovicepodblanikem.cz vybrané obrázky Louňovic a okolí a my Vaše úlovky zveřejníme.

www.lounovicepodblanikem.cz

Oprava pivovarského rybníka, foto: Lucie Sedláková
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INZERCE
AUTODOPRAVA VOZEM LIAZ
Votruba – Podrázký
HYDRAULICKÁ RUKA
SKLÁPĚČKA
Provádíme také opravy zemědělských,
nákladních a pracovních strojů

776 854 237, 605 141 492
votpod@seznam.cz

Chcete zábavně a s respektem k přírodě nakoupit, prodat,

darovat či vyměnit cokoli, co již nevyužijete? Zajímají vás

lokální produkty a výrobky tvůrců z okolí? Tak přijďte během
festivalu Right News Music Garden na zámecké nádvoří!
Součástí podvečerního programu je již tradičně bláznivá

módní přehlídka s napínavou dražbou předváděných modelů.
Vybrané prostředky jsou věnovány ve prospěch festivalu,

neprodané modely putují do Farní charity Vlašim.

Na bazárku se můžete podílet i vy – stačí se ozvat na
telefonní číslo 608 945 819.
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KALENDÁŘ AKCÍ

2021

Kulturní akce budou probíhat podle aktuální situace
v souvislosti s opatřeními proti šíření Covid-19
17. 7. 2021 - Pouťová zábava
- večerní zábava
- letní parket v Býkovicích
- pořádá SDH Býkovice
24. 7. 2021 - Neckyáda
- od 13 hodin, přírodní koupaliště u řeky
- soutěže: přejezd lávky na kole, přetlačovaná na lávce, přejezd dvojic na kolečku přes lávku, závod v neckách a letos poprvé nová disciplína
- pořádají neckaři
30. - 31. 7. 2021 - Festival Right News Music Garden
- zámecká zahrada
- večerní program v pátek
- v sobotu celodenní program
- hudba, čajovna, vegejídlo, dětský koutek a další
- pořádá Right News
31. 7. 2021 - Roztančený reggae bazárek
- od 13 hodin, nádvoří zámku
- stánky s oblečením, knihami, šperky, domácími produkty i výrobky
- součástí módní přehlídka
- pořádají roztančené slečny Lůla a Lůca za podpory
louňovických spolků a přátel
14. 8. 2021 - Sousedské setkání a 100. výročí Sokola
- od 13.30 hodin, na zahradě u školy
- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem a TJ Sokol
Louňovice pod Blaníkem
15. 8. 2021 - Dětský den
- od 13 hodin, na zahradě u školy
- pořádá SDH Louňovice pod Blaníkem ve spolupráci
se spolky a městysem Louňovice pod Blaníkem

21. 8. 2021 - Dětské odpoledne a večerní taneční
zábava
- na zámecké zahradě
- večer účinkuje Tomáš Maďar Band
- pořádá David Chyna
28. 8. 2021 - Oslava - Rozhledna 80letá
- v 16 hodin sraz na náměstí
- společný výstup na Velký Blaník
- dále program u rozhledny
- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem
4. 9. 2021 – Louňovický KoloBěh
- soutěž pro dvojice (běžec + cyklista)
- pro děti i dospělé
- prezentace od 9.30 hodin na Lhotě
- začátek v 10 hodin
- pořádá 3. smíšený skautský oddíl Louňovice pod
Blaníkem ve spolupráci s dobrovolníky
18. 9. 2021 - Poklady Blaníka
- environmentální turistická akce
- start mezi 9 – 11 hodinou
- u budovy louňovické školy
- pořádá ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem
25. 9. 2021 - Svatováclavské slavnosti
- od 11 hodin bohoslužba v blízkosti parkoviště
pod Blaníkem
- následně průvod
- souběžně od 11 hodin dechovka
- dále program na zámecké zahradě a okolí
- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem

Ke kulturním akcím...
ROZHLEDNA 80LETÁ

Pro zájemce je u příležitosti 80 let rozhledny na Velkém Blaníku připraven orazítkovaný pamětní list.
K vyzvednutí na úřadě městyse, v knihovně, infocentru a samozřejmě na rozhledně.
Článek k této události je v našem zpravodaji 1/2021 na str. 5 a 6.

POKLADY BLANÍKA

ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem pořádá 4. ročník environmentální turistické akce, tentokrát s názvem
„Poklady Blaníka“.
Srdečně vás zveme 18. 9. 2021, individuální start od 9 do 11 hodin u budovy školy.
Oprášíme další z podblanických pověstí.
Na své si přijdou jak děti, tak dospělí.
Pro děti budou připraveny tematické úkoly a učitelský sbor v dobových kostýmech.
Těšíme se na vás!

SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI

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

26

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA - z redakční pošty

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

Devadesáté narozeniny
Koncem roku 2020 oslavila krásné 90. narozeniny paní Božena Kahounová z Býkovic.
Vypravili jsme se za ní znovu, tentokrát s omluvou za zapomenuté zveřejnění ve společenské rubrice minulého
zpravodaje. Děkujeme za příjemné
uvítání a mile strávený čas a přejeme
hodně zdraví a štěstí do dalších let.
Václav Fejtek

Osamělá seniorka - v nouzi poznáš přítele
Mým přítelem, coby jedenasedmdesátileté poměrně čerstvé vdovy, je teď televize - nebo nepřítelem?
Posuďte sami.
V hlavním vysílacím čase většiny televizí si já osobně nějak nemohu vybrat. Obrátila jsem se tedy na svého
operátora a pořídila si televizi (naštěstí to ještě finančně zvládám) s množstvím dalších programů. Hlavně
ale s možností si je nahrávat a pouštět v jiné době, než se většina kvalitních pořadů vysílá - tedy převážně
(někdy hluboce) po desáté večer. Nespavostí sice trpím, ale do hlavy mi v této době už nic neleze.
Televizi mám starší, tak jsem si musela koupit set-top box (dále krabička). S prvním zapojením mi pomohli.
Následovaly ale tři reklamace krabičky pro její pomalou funkci. Když mi totiž šla TŘI dny, výrazně zpomalila
a skoro přestala fungovat. Během reklamací mi bylo řečeno, že mají jen DVA dny čas na to ji sledovat - čili
podle nich jí nic není.
Nebudu zdržovat. Koupila jsem další set-top box, ovšem místo asi 1 500,- stál 3 300,-. Protože je tam „bluetooth“ - doufám, že mnoho z vás také neví, co to je. Ukázalo se, že když to máte, tak ovladačem nemusíte
mířit na krabičku, ale i jinam. To jsem si vyhrála! Chodila jsem po pokoji a z různých koutů mačkala! Nemilé
je ovšem to, že musím pouštět také televizi, která ale míření na sebe vlastním ovladačem vyžaduje. Po
dvou dnech ale nový set-top box na svůj ovladač nereagoval a poradili mi toto (prosím, stojí za to vydržet):
„Mohlo by pomoci obnovit v set-top boxu tovární nastavení. To vyvoláte tak, že vypnete set-top box tlačítkem vzadu, poté budete držet tlačítko vpředu a současně zapnete set-top box tlačítkem vzadu. Přední tlačítko držte cca 15 vteřin, než začne blikat přední červená kontrolka. Poté bude potřeba vše znovu nastavit,
případně i ovladač, máte-li ho přes bluetooth. Pokud by vám po obnově továrního nastavení nereagoval,
proveďte tyto kroky: Nejdříve zmáčkněte tlačítko „STB“ a zkuste znovu ovládání, pokud ovládání stále
nebude funkční, přepněte ovladač do režimu komunikace přes IR, a to tak, že na ovladači zmáčknete zároveň tlačítko „STB“ + „2“ (cca na 3 vteřiny, případně zkuste STB+1) a následně po rozblikání zelené led na
ovladači stisknete tlačítko „OK“.Ovladač začne fungovat v režimu IR a s tím dokončíte instalaci. Následně je
nutné znovu spárovat ovladač přes MENU/Nastavení v STB“.
No, jak tohle má moje generace zvládnout bez chlapa? Nakonec se ukázalo (příjezd technika stál 1 100,-),
že se mi trochu v tom ovladači posunula baterie... Tak je televize přítel, nebo ne?			
DH

POZOR! POZOR!
Máte dotaz na své zastupitele, radní či pana starostu? Neváhejte nám svoji otázku poslat na redakční
e-mail: zpravodaj@lounovicepodblanikem.cz, nebo doručit na úřad městyse, a my se pokusíme všechny dotazy zodpovědět v dalším čísle zpravodaje. Prosíme o zaslání otázek ideálně do KONCE SRPNA.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V Louňovicích pod Blaníkem se v minulých měsících narodil nový občánek

Adam Maleček

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

V minulých měsících
oslavili své životní
jubileum
tito spoluobčané

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

Božena Kahounová		

90 let

Josefa Melicharová		

91 let

Zdeňka Roubychová		

70 let

Věra Kolmanová			

75 let

Marta Kakosová			

75 let

Jaroslava Drábová		

75 let

Miloslava Tomášková		

70 let

Marie Stupková			

91 let

Zdenka Kahounová		

80 let

Jindřich Matějka			

70 let

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

Prosíme všechny, kteří do zpravodaje píší, aby posílali své příspěvky na adresu:
zpravodaj@lounovicepodblanikem.cz
pokud možno průběžně a nejpozději pak do tohoto data.
redakce zpravodaje
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