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Leden - březen 2021

Louňovický zpravodaj
Periodický tisk územně správního celku. Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro Louňovice p. Bl., Býkovice, Rejkovice, Světlou a Mrkvovu Lhotu.

Vážení spoluobčané, 
dovolte, abych v současné nelehké době plné všemožných a neustále se měnících opatření přiblížil 
dění v našem městysu. 

Dobrou zprávou pro všechny majitele polí, lesů a pozemků mimo intravilán je, že v průběhu března 
nabude účinnosti schválený návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Louňovi-
ce pod Blaníkem, a dojde tedy i k vložení všech úprav na katastrální úřad. 

Z pohledu městyse je to dobrá zpráva hlavně proto, že připravujeme k realizaci stavební pozemky 
v lokalitě „za Lhotou“ a bez této úpravy nebylo možné pozemky přesně zaměřit a následně rozdělit 
na jednotlivé stavební parcely. V návaznosti na tyto úpravy bude možno řešit i vybudování zpev-
něné komunikace za areálem družstva a napojení na již vybudovanou cestu na Rejkovice, kterou 
by měl na pozemcích městyse vybudovat a financovat pozemkový úřad a po vybudování předat do 
užívání městysi. 

K pivovarskému rybníku bych chtěl uvést, že počátkem března proběhlo výběrové řízení na zho-
tovitele díla, a pokud výběrové řízení a realizaci schválí zastupitelstvo, budou samotné stavební 
práce zahájeny v květnu tohoto roku. V průběhu prací bude z důvodu překopání hráze na dvou 
místech provedena uzávěra hlavní komunikace, kdy objízdná trasa osobních vozidel a autobusů 
bude vedena kyvadlově okolo pivovaru. Nákladní automobily budou odkloněny přes Načeradec. 
Budeme se po dohodě se stavební firmou snažit, aby uzávěra byla co možná nejkratší dobu a v 
období letních prázdnin, a aby co nejméně omezila občany, kteří v uvedené části bydlí. 

Další stavební akcí, na kterou městys připravuje projekt, povolení a žádost o dotaci, je oprava byto-
vého domu čp. 11 v ul. Blanická, u něhož je potřebné opravit především fasádu. V současné době 
probíhá také podání dotace přes MAS Blaník z Programu rozvoje venkova, kde budeme žádat na 
novou střechu u hasičárny v Býkovicích. Základní škola bude žádat na nákup nového vybavení tříd 
školy, školní jídelny a kuchyně. 

Počátkem letošního roku byly na Ministerstvo životního prostředí ČR podány žádosti o dotace na 
výsadbu ovocných stromů podél cesty na Světlou a v bývalém školním sadu Na Smírech. 

Závěrem bych chtěl upozornit, že 29. až 31. března bude probíhat úklid ulic metacím vozem. Proto 
bych chtěl poprosit majitele vozidel, aby v uvedené dny parkovali na svých pozemcích. 

Hezké jarní dny a veselé prožití velikonočních svátků vám přeje Václav Fejtek

SLOVO STAROSTY
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ZASTUPITELSTVO A RADA

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Tak jako v loňském roce městys objednal kontejner na bioodpad, který bude od počátku dubna 
umístěn na pozemku pod zdravotním střediskem čp. 45. Zároveň upozorňujeme občany na to, že 
prostor je monitorován kamerou, aby nedocházelo v okolí k budování černé skládky a vhazování 
předmětů, které do bioodpadu nepatří. U kontejneru budou umístěny informační tabule, co je 
bioodpad a co bioodpad není. Do kontejneru patří tráva, listí, plody a větve do 8 cm průměru. Do 
kontejneru nepatří stavební suť, hlína, pařezy a ostatní odpad. 

Příjemné prožití jarních dnů přeje        Jiří Malý

 

INFORMACE Z RADY 
ZE DNE 21. 12. 2020
Č. J. RM – 19/2020

Rada městyse schvaluje: 

- že obsluhu parkoviště pod Blaní-
kem bude do dubna provádět TJ 
Sokol a na Nový rok oddíl skautů 
s tím, že vybrané parkovné bude 
příjmem těchto spolků
- předložené smlouvy se společ-
ností Innogy a pověřuje starostu 
podpisem smluv

Rada městyse neschválila:

- poskytnout příspěvek na pod-
poru činnosti organizace Ochrana 
fauny ČR, o.p.s
- poskytnout příspěvek na pod-
poru činnosti organizace RUAH, 
o.p.s.
- poskytnout finanční příspěvek 
OSH Benešov

INFORMACE 
ZE ZASTUPITELSTVA 
ZE DNE 21. 12. 2020

Č. J. ZM - 9/2020

Zastupitelstvo městyse schválilo:

- obecně závaznou vyhlášku číslo 
1/2020 o místním poplatku z po-
bytu
- obecně závaznou vyhlášku čís-
lo 2/2020 o místním poplatku ze 
psů
- prodej pozemku č. parc. 1022/38

o dotaci. Výsadba bude provede-
na v termínu dané výzvy

Starosta informoval zastupitele: 

- že ohledně škody na hospodář-
ské činnosti, která byla způsobe-
na bývalou účetní hospodářské 
činnosti, byla soudem schvále-
na Dohoda o vině a trestu, kdy 
soud uznal městysem vyčíslenou 
a požadovanou škodu v celé výši 
1 295 738 Kč. Odsouzená již do 
konce listopadu zaplatila částku 
500 000 Kč, kdy v současné době 
škodu hradí v pravidelných mě-
síčních splátkách 15 000 Kč

INFORMACE Z RADY 
ZE DNE 29. 1.2021
Č. J. RM – 1/2021

Rada městyse schvaluje:

- termín pro podání žádostí o do-
tace spolkům z rozpočtu městyse 
do 28. února 2021 a vyzývá místní 
spolky k podání žádostí o dotace 
na svoji činnost. Spolky by měly 
vzít v potaz, že i rozpočet měs-
tyse bude vzhledem k současné 
situaci nižší, proto rada nabízí 
spolkům možnost příjmů z vý-
běru parkovného na placeném 
parkovišti pod Blaníkem. Rada 
bude dle výše přidělené dotace 
požadovat odvedení činnosti pro 
městys na obecních pozemcích a 
lesích 
- uzavření Smlouvy o produkci 
umělce, kdy předmětem smlouvy 
je hudební vystoupení zpěvačky 
Petry Janů a kapely Amsterdam

v k. ú. Louňovice pod Blaníkem 
panu J. J. za100 Kč/m2 
- prodej pozemku č. parc. 1267/3 
v k. ú. Louňovice pod Blaníkem 
panu J. N. za100 Kč/m2 
- rozpočet městyse Louňovice 
pod Blaníkem na rok 2021
- střednědobý výhled městyse na 
roky 2022 - 2024
- že předpisy mezd a odvodů bu-
dou zaúčtovány v prosinci 2020 a 
samotná výplata bude provede-
na v lednu 2021, čímž se stane 
výdajem roku 2021
- převedení finančních prostřed-
ků z otevřeného podílového fon-
du Amundi na běžný účet městy-
se Louňovice pod Blaníkem 
- výsledek výběrového řízení na 
mobilní pódium a pověřuje sta-
rostu podpisem kupní smlouvy 
s firmou ŠIBA Plus, s. r. o.
- smlouvu o zřízení věcného 
břemene - služebnosti č. IP-12-
6016480/1, Louňovice p. Bl., 
V Chalupách – kNN – p. č. 135 
s ČEZ Distribuce, a. s.
- bere na vědomí rozpočet na 
rok 2021, střednědobý výhled na 
roky 2022-24, rozpočtové opat-
ření č. 1 DSO Blaník
- výsadbu stromů z dotačního 
titulu 9/2019 NPŽP „Sázíme bu-
doucnost“ na pozemcích č. 1443, 
1446 k. ú Býkovice u Louňovic, č. 
576 k. ú. Světlá pod Blaníkem, č. 
687/1 k. ú. Louňovice pod Bla-
níkem, a to včetně udržitelnosti 
projektu, která bude realizována 
spolkem Futura academica, z. s, 
která pomáhá obcím realizovat 
ekologická opatření. Výše uvede-
ný spolek je také žadatelem



3 www.lounovicepodblanikem.cz

na Svatováclavských slavnostech 
v roce 2021
- smlouvy s TS Vlašim, a to: 
Smlouvu o svozu směsného ko-
munálního odpadu, Smlouvu o 
svozu tříděného odpadu, Smlou-
vu na vyvážení velkoobjemového 
kontejneru a také Smlouvu o svo-
zu směsného plastu a bioodpadu 
- že obsluhu parkoviště pod Blaní-
kem bude jako v minulých letech 
v sezoně vykonávat paní M. V. 
- Smlouvu o dílo č. 140420841 
se společností SUEZ CZ, a. s. na 
odvoz kalů z čištění komunálních 
odpadních vod 
- na základě žádosti manželů Nie-
dobových připojení ke kanalizaci 
a vodovodu pozemku č. 530/4 
v k. ú. Louňovice pod Blaníkem
- na základě žádosti paní Slabé 
připojení k vodovodu domu čp. 
51 v ul. U Pivovaru za podmín-
ky směny pozemku č. 9. v k. ú. 
Louňovice pod Blaníkem za po-
zemky městyse
- uzavřít předloženou dohodu 
s panem F. R. na zabezpečení 
vhodných pouťových atrakcí na 
Svatováclavských slavnostech 
dne 25. 9. 2021 s tím, že městysi 
uhradí částku 25 000 Kč 
- postup prací na rekonstrukci 
ubytování v budově úřadu měs-
tyse čp. 16 a dle předložených 
nabídek vybrala nejlevnější
- z důvodu krádeží věcí na hro-
bech a vloupání a krádeží v měs-
tysi umístění kamer na hřbitově 
a v městysi na vytipovaných mís-
tech 
- na základě předložené nabídky 
nákup vozíku – palety na nohy 
a cases (bedny) na kolečkách 
na příslušenství k pódiu, které 
se bude pořizovat prostřednic-
tvím dotace z PRV

Rada městyse neschválila:

- žádost společnosti Centrum Na 
Verandě Beroun, z. ú. o finanční 
příspěvek na rok 2021

INFORMACE Z RADY
ZE DNE 10. 2. 2021
Č. J. RM – 2/2021

Rada městyse schvaluje: 

- dosud předložené dotace pro 
spolky: Český svaz včelařů, z. s., 
základní org. Louňovice pod Bla-
níkem 5.000 Kč
- uzavření Smlouvy o zajištění 
uměleckého pořadu č. PH/1004, 

Louňovicích p. Blaníkem, částku 
15 000 Kč na táborové vybavení
- SDH Louňovice pod Blaníkem 
částku 5 000 Kč na nákup odměn 
na dětský den a v obou přípa-
dech pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy o dotaci 

- předložený Dodatek č. 2 ke 
Smlouvě o výpůjčce č. 160599 
s Národním muzeem a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy
- od 1. 4. do 31. 10. 2021 umís-
tění mobilního WC na parkovišti 
pod Blaníkem
- objednání zametacího vozu od 
TS Vlašim za účelem úklidu měs-
tyse (zametání ulic po zimní údrž-
bě), který bude probíhat v době 
od 29. 3. 2021
- podat prostřednictvím MAS Bla-
ník dotaci z PRV na rekonstrukci 
střechy hasičárny v Býkovicích 
pod Blaníkem
- že ZŠ a MŠ Louňovice pod Bla-
níkem bude podávat prostřednic-
tvím MAS Blaník dotaci z PRV na 
nákup nového vybavení tříd ško-
ly, školní jídelny a kuchyně
- cenovou nabídku na zakoupení 
vybavení školní jídelny v ZŠ a MŠ 
Louňovice pod Blaníkem, jejichž 
zakoupení se bude hradit z roz-
počtu školy 
- že městys (pokud to situace do-
volí) bude dne 19. 6. 2021 pořá-
dat koncert skupiny Javory - Hana 
a Petr Ulrychovi
- podat žádost na Úřad práce o 
příspěvek na vytvoření pracovní 
příležitosti v rámci veřejně pro-
spěšných prací k umístění ucha-
zečů o zaměstnání na dva za-
městnance
- Směrnici č. 1/2020 – Platové za-
řazení pracovníků na VPP

- prodejní ceny za odpadní dřevo 
na vlákninu: 
- 100 Kč/m3 s DPH za samovýro-
bu v lese, včetně úklidu po těžbě
- 400 Kč/m3 s DPH za již vytěžené 
dřevo na skládce v lese
- 600 Kč/m3 s DPH včetně dovozu 
pro místní občany 

Rada městyse projednala:

- Rozhodnutí specializovaného 
finančního úřadu, Oddělení ce-
nové kontroly I, a po projednání 
s právním zástupcem městyse 
souhlasí s proplacením udělené 
sankce

kdy předmětem smlouvy je vy-
stoupení L Pavláska na Svatovác-
lavských slavn. v r. 2021 a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy
- žádost o poskytnutí příspěvku 
pro Spolek zdravotně postiže-
ných „Podblanicka“ ve výši 1 000 
Kč a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy
- na základě žádosti pana V. Chatr-
ného umístění reklamních cedulí 
na pozemcích městyse č. 1258/5 
(náměstí) a pozemku č. 179/1 
(parkoviště pod Blaníkem) v k. ú. 
Louňovice pod Blaníkem. Cedule 
nebudou bránit silničnímu pro-
vozu ani parkujícím vozidlům a za 
umístění cedulí stanovila jedno-
rázový poplatek ve výši 500 Kč
- uhrazení finanční spoluúčasti 20 
000 Kč na úhradu nákladů spoje-
ných s realizací Projektu jednot-
né propagace cestovního ruchu 
v Kraji blanických rytířů v r. 2021
- podání dotace z MMR ČR – Pod-
pora bydlení, program Technická 
infrastruktura na připravované 
síťování stavebních pozemků 
pod názvem: ZTV „U Rybníčku“ 
Louňovice pod Blaníkem a sou-
hlasí s předloženou cenovou na-
bídkou fy LKA, s. r. o. za zhotovení 
žádosti o podporu 
-  opravu domu čp. 11 v ul. Bla-
nická v Louň. p. Bl. s tím, že bude 
provedeno odizolování domu a 
nové venkovní omítky a fasáda. 
Akce by byla realizována i pomo-
cí výzvy Ministerstva financí ČR 
z programu Podpora výstavby, 
obnovy a provozování komunální 
infrastruktury. Rada souhlasí se 
zpracováním projektu a rozpočtu 
od firmy JR Projekt za 25 000 Kč
- na základě předložené nabíd-
ky umístění Z-Boxu (automatu 
na vydávání zásilek), který by 
byl umístěn na pozemku městy-
se st. č. 8/1 (vedle pošty) v k. ú. 
Louňovice pod Blaníkem. Podpis 
Smlouvy pro umístění Z-Boxu a 
spolupráci při jeho provozování 
nechává na schválení zastupitel-
stva, jelikož jde o konkurenci Čes-
ké pošty, kterou chceme v městy-
si zachovat

INFORMACE Z RADY
ZE DNE 3. 3. 2021
Č. J. RM – 3/2021

Rada městyse schvaluje: 

- předložené dotace pro spolky:
- Junák – Český skaut, středisko 
Vlašim z. s., na oddíl působící v
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NOVINKY Z LOUŇOVIC POD BLANÍKEM

Základní škola a Mateřská škola Louňovice pod Blaníkem, 

příspěvková organizace
Táborská 170, Louňovice pod Blaníkem 257 06, IČO 710 04 491, mob.737 047 030,
reditelka@zsamslounovice.cz

SBÍRKA PRO ZDRAVOTNÍKY  V NEMOCNICI
RUDOLFA A STEFANIE BENEŠOV

 

Opět cítíme potřebu podpořit  projevenou
účastí zdravotníky u covidových pacientů v benešovské

nemocnici. 

Proto  bude  umístěna  kasa  na  dobrovolný  příspěvek  v
obchodě Coop Jednota a na úřadě městyse. 

Tentokrát  jsme  se  rozhodli  darovat  100  vitamínových
sirupů z plodů bezu z farmy Křížov. Polovina sirupů je dar
farmy a druhá polovina bude financovaná sbírkou. 

Každý  zdravotník,  který  v nemocnici  s covidovými
pacienty pomáhá, obdrží od Vás toto poděkování. Několik
sirupů bylo již předáno a udělaly radost.

Děkujeme

ZŠ a MŠ Louňovice p. Bl. 

Městys Louňovice pod Bl.

,,Šijeme roušky" a Farma Křížov p. Bl.
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ROZHLEDNA NA VELKÉM BLANÍKU SLAVÍ 80 LET!
Je to tak, již osm desítek let výhled z rozhledny lahodí očím těch, kdo na ni vystoupají. Ale rozhledna tak, 
jak ji známe dnes, nebyla první rozhlednou, která shlížela do okolí nádherné podblanické přírody. Předchá-
zela jí jednoduchá dřevěná stavba, která byla vybudována roku 1895 z rozhodnutí kardinála Schonborna. O 
její realizaci se zasloužil stavitel Limax, který ji zhotovil jako dvacet metrů vysokou otevřenou věž, na kterou 
návštěvníci mohli vystoupat po žebřících. Rozhledna však rychle chátrala, až se roku 1936 zřítila.

Z téhož roku pochází záznam z kroniky Louňovic pod Blaníkem, kde tehdejší kronikář na tuto událost rea-
guje povzdechem: „Bylo mnoho stesků, nejvíce z řad turistů, kteří přicházeli na Blaník, a rozhledna v deso-
látním stavu, takže výstup na ni zakázán. Trpěla tím obec, trpěli tím všichni. Až konečně obec se rozhodla 
k ráznému činu. Utvořila výbor pro postavení rozhledny. /…/ Mnoho psaní v novinách, plno článků o roz-
hledně, plno rad, jak ji stavět, ale kde vzít peníze a zač ji postavit, rada ani jedna. Snad obec teď, když to 
vzala dost nerada do ruky, se tím trochu hne. /…/“ 

Pak se několik let s rozhlednou nic nedělo. Až do roku 1940, kdy nechal Klub českých turistů vybudovat 
novou rozhlednu o výšce 30 metrů (dle webové stránky rozhledny, jiné zdroje uvádějí 29,5 metrů, nebo 32 
metrů). Autorem projektu je Alexandr Hanuš, stavbu v podobě husitské hlásky realizovala firma Václava 
Müllera z Vlašimi. Rozhledna byla veřejnosti otevřena v létě 1941. Sezóna neměla dlouhé trvání, neboť 
v době okupace byl vstup na rozhlednu veřejnosti zakázán. Turisté na ni mohli vystoupat jen do 17. září 
téhož roku.

Součástí objektu rozhledny se po druhé světové válce staly prostory určené pro církevní obřady v podobě 
konání polní mše svaté. A návštěvnický ruch se na vrchol hory vrátil. 28. září 1945 se dokonce konala sva-
továclavská národní pouť na Blaník, kde mši svatou vedl louňovický farář Antonín Kartšovský.

Roku 1949 následovalo její znárodnění a postupné chátrání. Rok 1968 přinesl převedení rozhledny pod 
místní národní výbor Louňovice, díky čemuž se v letech 1976 - 1977 dočkala rekonstrukce, jejímž hlavním 
iniciátorem byl předseda MNV Antonín Houlík. 

Kdo na rozhlednu v podobě husitské hlásky vystoupá, nebude litovat. Za dobré viditelnosti je z ní totiž vidět 
až na jihočeskou Kleť nebo na televizní vysílač Cukrák ležící na soutoku Berounky a Vltavy. A návštěvníci 
tu mohou ukojit i některé ze svých fyziologických potřeb. Už nějakou řádku let se o vyhladovělé a žíznivé 
poutníky na rozhledně stará Vladimír Babka.      ...pokračování na str. 6

Z HISTORIE LOUŇOVIC POD BLANÍKEM

Rozhledna na Velkém Blaníku. Fotografie z webu https://www.cestyasny.cz/rozhledna-velky-blanik/
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Rozhledna na Velkem Blaniku kolem roku 1950, 
nakl. Orbis, ceskasibir.cz

Dokončení ze str. 5

V nabídce jsou párky, utopenci, pivo, nealkoholické nápoje, 
pochutiny a turistické předměty (pohledy, známky, vizitky…).

Jenomže v posledních letech byl pohled na oblíbené turistic-
ké lákadlo, které letos slaví 80 let od jeho zpřístupnění veřej-
nosti, pro zkoumavé oko poněkud smutný – trámy přístřešku 
nad kamenným stolem se rozhodně nedaly označit za zdravé, 
neboť byly kvůli léta zatékající vodě shnilé. Šindelová střecha 
volala po opravě a dřevěné obložení této části si výměnu také 
zasloužilo. Stačilo říct, pozvat do pracovního nasazení šikov-
né ruce a vše výše jmenované dostalo nový kabát. A nejen 
to – samotný vrchol rozhledny byl doplněn o velkoformátové 
panely s fotografiemi výhledů popsanými popisky míst, která 
jsou za dobré viditelnosti z rozhledny vidět.

Magický Blaník, rozhledna, Veřejová skála, Slepičí skála, stu-
dánky okolo Velkého Blaníka, naučná stezka S rytířem na Bla-
ník, pověsti o rytířích, kouzelná příroda, duch místa, to všech-
no láká návštěvníky i dnes. Není tedy divu, že Velký Blaník 
přitahoval pozornost už v minulých staletích.

O tom jen stručně, neboť poutě na Blaník by mohly být sa-
mostatným tématem. S Velkým Blaníkem jakožto představi-
telem mužské síly sousedí ženský protějšek Malý Blaník. Ta-
ková místa byla v dobách dávno minulých vyhledávána pro 
předkřesťanské kulty.

V 15. století pak byly pověrečné poutě na Blaník zakázány. 
Stalo se tak synodou z 15. června 1404, kterou vydal arcibis-
kup Zbyněk Zajíc z Hasenburka. Ptáte se proč? Jen se od jed-
noho 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 usta-
ly, ale hora přesto svůj magický význam neztrácela. Zajímavé 
je, že chodit na hory a provádět tam nějaké nepřístojnosti 
odsuzoval na počátku 15. století i Jan Hus.

V letech 1868 - 1871 (a poté i několikrát po roce 1900, ale 
jejich význam už nebyl tak velký) se na Blaníku konaly tábory 
lidu za české státní právo.

A o Blaník se zajímali i nacisté, kteří hledali vstup do podzem-
ní říše Agarthy, jíž vévodí hlavní město Shamballa. To souvisí 
s teorií Dutozemě, která zaujala i samotného Adolfa Hitlera.

Vše výše zmíněné určitě dává důvod k tomu, aby se 80. výročí 
rozhledny připomnělo. A když to covidová opatření dovolí, 
určitě se to i oslaví. Jak přesně, na to si ještě chvíli počkáme. 
Ale jisté je, že městys už kuje jisté pikle… Nechejme je tedy 
pikliti…

Kateřina Dudová

Rozhledna na Blaníku v roce 1942, nakl. F. K. V. 
1942, tisk Grafo Čuda Holice v Č., ceskasibir.cz
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ZŠ A MŠ LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
 ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

JEŽCI A SOVIČKY V ZIMĚ NEZAHÁLELI

Zima  se naplno ujala vlády a dětem konečně začala 
pravá ladovská zima. Kopec na hřišti se změnil v bo-
bovou a sáňkařskou dráhu a každý koutek zdobil 
sněhulák. Zimních radovánek si děti opravdu užily.

První lednový týden se děti seznámily s příběhem 
Tří králů a zkusily si i tříkrálovou obchůzku. Alespoň 
tedy v budově školy.

Další týden se třídy proměnily ve sportovní arénu 
a děti soutěžily v zimních olympijských disciplínách. 
Na koberci se dokonce bruslilo, lyžovalo a hrál lední 
hokej. Všichni se nakonec probojovali do cíle a od-
nesli si diplom a medaili.

Třída Soviček i Ježků navštívila severní pól a Eskymá-
ky. Tedy alespoň jak se říká prstem na mapě. Sovičky 
si udělaly na toto téma krásnou mrazivou výzdobu.  

Děti už také vědí, jaké povolání mají jejich rodiče a 
některá z nich si prakticky vyzkoušely. Proměnily se 
v kuchaře, servírku, poštovní doručovatele, zedníky.

V únoru jsme se naučili starat o zvířátka a ptáčky 
v zimě. Ježci postavili krásné krmítko a krmelec. Spo-
lečně jsme došli k lesu zvířátka přikrmit a na stromy 
zavěsili malá vyrobená krmítka pro ptáky. Ve třídách 
jsme přivítali myslivce pana Kahouna, který poutavě 
vyprávěl o životě v lese. Tímto mu moc děkujeme.

I naše radovánky bohužel přerušila na chvíli karan-
téna. 

Avšak po návratu jsme si užili týden plný legrace a 
her. Přiblížili jsme si tradiční svátek masopust. Ve 
všech třídách jsme se dali do pečení pravých maso-
pustních koblih. Koncem týdne přicházeli do školky 
různé princezny, zvířátka, hrdinové, piráti a další. Na 
masopustním reji jsme si užili tancování, židličkova-
nou, taneční hry a soutěže a hlavně mlsání. Zkrátka 
vše, co k masopustním radovánkám patří.

Bohužel to byl prozatím také poslední týden. Jaro už 
nám ťuká na dveře a my doufáme, že si ho společně 
užijete a po uvolnění opatření se budeme zase těšit 
na společně strávené chvíle plné smíchu, povídání 
a tvoření.    ...pokračování na str. 9



8www.lounovicepodblanikem.cz



9 www.lounovicepodblanikem.cz

Dokončení ze str. 7

ZIMNÍ AKTIVITY VE TŘÍDĚ PŘEDŠKOLÁKŮ

Po Vánocích se děti vrátily do školky plné nadšení. I 
tady si mohly pohrát s novými hračkami a v ranním 
kruhu si o všech zážitcích povídat. Během uplynu-
lých měsíců jsme pro děti připravili mnoho zajíma-
vých center aktivit. Začali jsme Třemi králi, kdy si 
děti vytvořily obrovské loutky a zahrály si divadlo. 
Objevovali jsme záhady vesmíru, kde si vytvářely 
souhvězdí, podívali se na velkou maketu Sluneční 
soustavy a zkoušely si vytvořit vlastní galaxii z mý-
dlových bublin. 

Zimní období jsme věnovali radovánkám na sněhu, 
kterých letos bylo opravdu dost. Děti spolu s učiteli 
sáňkovali, bobovali, klouzali se, koulovali se, někdy i 
padali do sněhu a dělali „andílky“. 

Mezi další témata patřilo povolání rodičů a ostatní 
profese, na které si děti zahrály pomocí pantomi-
my, dramatizace i zážitkové pedagogiky. Další týden 
jsme se vrhli na zkoumání vody a jejího skupenství. 
Děti se seznámily s koloběhem vody, doslovně si 
ohmataly všechna skupenství a udělali jsme spous-
tu pokusů. Třeba pokus o filtraci vody pomocí filt-
račního papíru a rozpouštěním sněhu do kádinky

nebo pokus o hustotě kapaliny, kterou jsme pozoro-
vali v laboratorních baňkách a velkých odměrných 
válcích. Dělali jsme roztoky za pomoci pipet a Pet-
riho misek, které jsme následně nechali vykrystali-
zovat a pak je pozorovali pod lupou, ale i pod elek-
tronickým mikroskopem. Děti byly svědky optických 
klamů vody a jejího množství.

Po jarních prázdninách jsme pro děti připravili 
v rámci třídy karneval, který jsme si opravdu užili a 
chtěli bychom poděkovat za kreativní přístup všech 
rodičů, kteří své děti vybavili krásnými maskami.

Tento rok nás znovu zasáhlo distanční vzdělávání. 

Předškoláci si tedy mohli vyzkoušet i on-line pro-
středí v rámci dobrovolné účasti online přenosů 
zprostředkovaných MŠ na Google Classroom. Musí-
me říct, že všechny děti se moc těší alespoň na toto 
zprostředkované setkání. Ačkoliv tato forma nedo-
káže nahradit osobní kontakt, každá taková schůzka 
je pro nás velkou vzpruhou pro další práci.

Kolektiv MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
 LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

Vzdělávání podle metodiky „Začít spolu“, nově zrekonstruované prostory
Individuální přístup, skupinová práce s předškoláky a tripartitní setkání 
Logopedická průprava a prevence
"Wow English“ v rámci dopoledních aktivit
Sportovní aktivity (plavecký výcvik Tábor, lyžování Monínec)
Pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu
Kulturní akce (divadelní představení,environmentální vzdělávací programy, výlety)
Zájmové kroužky (pohybový, vaření, angličtina, šikulové, hudební)
Adaptační program pro 2-3 leté děti
Komunitní setkávání rodin s pedagogy (tvořivá odpoledne pro rodiče, brigády, besedy

Neformální setkávání s veřejností na akcích pořádaných školou (environmentální
turistická víkendová akce)

Zápis do mateřské školy
2. května 2021 – 16. května 2021

 
· Vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením zápis proběhne pouze

distanční formou, tj. bez osobní účasti dětí a rodičů ve škole.
 

Veškeré informace o zápisu naleznete na webu školy
https://skolalounovicepodblanikem.webnode.cz/ 

 
  O jakékoli další případné změně formy zápisu budete včas informováni 

na webu naší školy.
Pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace

příznivá, uspořádáme pro přijaté děti a jejich rodiny společné setkání 
na zahradě mateřské školy

 Mateřská škola nabízí:

     s odborníky, semináře pro rodiče)
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Web: skolalounovicepodblanikem.webnode.cz
Tel.: 737 047 030

Základní škola  
a Mateřská škola 
Louňovice 
pod Blaníkem

Zápis 
proběhne v rozmezí 

od 1. do 30. dubna 
•  Kritéria pro přijímání žáků najdete na webových 

stránkách: skolalounovicepodblanikem.webnode.cz
•  Svou žádost můžete doručit prostřednictvím datové 

schránky, emailem s elektronickým podpisem, poštou 
nebo osobním podáním do schránky školy.

•  Žádost musí obsahovat prostou kopii rodného listu.

Jsme otevřenou školou, kde vítáme vstup rodičů, zapojení se do výuky 
a další podněty. Řídíme se metodikou Začít spolu.

*  Zápis proběhne bez osobní přítomnosti rodičů a dětí.
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Charlie byl jako každý normální hasič.

Jednoho dne, když měl Charlie službu a přišel do 
stanice, hned na něj vybafl jeho nejlepší kamarád 
Ben a vyprávěl, jak mu bylo na dovolené. Hned, jak 
se Ben vypovídal, šel si dát Charlie kafe, protože byl 
trochu unavený. Na stanici byla většinou nuda, ale 
Charlie byl vždycky v pozoru a nikdy nic nepodce-
ňoval. 

Najednou zazvonila pohotovost. Charlie se s Be-
nem sklouzli po tyči do garáže a hned na sebe ho-
dili ochranné oblečení a helmy. Sedli do hasičského 
auta a ihned vyrazili na cestu. Když dorazili na místo, 
tak se Charlie ptal: 

„Zůstal někdo v domě?!“ 

„Nikdo v domě není,“ ohlásil dispečink. 

Charlie s Benem vytáhli z vozu hadice a začali hned 
pumpovat vodu. 

Když se Charlie přiblížil k domu, aby uhasilpěnou zá-
klady, aby dům nespadl, zaslechl někoho volat: 

„Pomoc! Pomoc! Tady jsem!“ 

Charlie se vrhl do domu a hledal civilistu volajícího o 
pomoc. Charlie procházel domem a spatřil ženu na 
zemi, která má menší popáleninu a vyvrknutý kot-
ník. Vzal ženu do svých rukou a chystal se s ní uté-
ct, ale vchod zasypaly trosky domu. Charlie se hned 
otočil a viděl staré dveře.

Charlie si řekl: „Teď, nebo nikdy,” rozrazil dveře a 
utekl se ženou do bezpečí. Dům se sice zachránit 
nedalo, ale co je podstatné, že žena přežila. Hned 
po případu za Charliem přiběhl Ben a spustil: 

„Hele kamaráde, ty jsi byl dneska obzvlášť super!“  

„Musíme zajít na pivo,” odpověděl Charlie.

A to je příběh o statečném Charliem. 

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
  JAK UČÍME DISTANČNĚ

V médiích teď často vidíme, jak se školy popraly s distanční výukou. Ne každý však ví, jak se učí u něj v obci, 
a tak vám představujeme, jak jsme si s distanční výukou poradili my. Za uplynulý rok si téměř každý stihl 
udělat obrázek o tom, jak vypadá distanční výuka. Někde stačilo nakouknout dětem přes rameno, v jiných 
domácnostech zas zhlédnout zprávy, a tak určitě máte představu o tom, jak komunikace mezi dětmi a vy-
učujícím probíhá. Čemu a jak se ale věnujeme u nás? Uzavření škol nám sebralo možnost skupinové práce 
a mnohým z učitelů chybí pomůcky, které by mohli dětem spontánně podat. Kde se ale cesty uzavřely, jiné 
se otevřely, a tak objevujeme svět online učebnic a vymýšlíme, jak dětem výuku zpestřit. 

Velikou oporou nám jsou licence na online učebnice, takže můžeme dětem promítat na obrazovku strán-
ku, na které právě pracujeme. Součástí učebnic bývají i interaktivní úkoly, ve kterých jsme například krmili 
vlaštovky příbuznými slovy, společně jsme počítali příklady na online tabuli nebo jsme hromadně vysvětlo-
vali pojmy do sdíleného word dokumentu. U páťáků se ujaly kvízy v Google formulářích na sousední země 
a lidské tělo, třeťáci zas mají centra aktivit ve zjednodušené podobě. Jako poslední téma měli Vesmír a 
kromě pracovních listů a interaktivních úkolů v hodině vytvářeli v centru Pokusy a objevy putovní encyklo-
pedii. Vyučující nachystali desky, do kterých každé z dětí vložilo „svoji“ stránku s vysvětlením pojmu (např. 
hvězda, meteor, asteroid) a nakreslilo k němu ilustraci. Součástí putovní encyklopedie byly také knihy, ze 
kterých žáci mohli čerpat. Někdo pojmy vysvětloval sám, jiní se zase setkali online a pracovali na svém 
slovníkovém heslu společně. V současné chvíli děti pomalu dokončují svoji vlastní encyklopedii, kterou 
nakonec naskenujeme a představíme mladším spolužákům. 

Na druhém stupni má výuka stejné tempo, jako kdyby byli žáci ve škole. Je to dáno počtem hodin, který 
s ohledem na pozornost starších dětí může být větší. Napříč třídami se shodujeme, že děti zvládají online 
výuku skvěle, i když právě na pozornost bývá složitější. Máme ze všech velikou radost a touto cestou je rádi 
chválíme! Že je co pochválit, se ostatně můžete přesvědčit níže. Sedmáci se v lednu a únoru seznamovali 
s osnovou a vyzkoušeli si podle ní napsat svá první vypravování. Dvě z nich jsme pro vás vybrali a sdílíme 
vám je doufajíce, že vás fantazie dospívajících potěší stejně jako nás.    Kolektiv ZŠ

CHARLIEHO CHVÍLE - slohová práce Radima Pešky
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Pracuju na lodi Enterprise jako vojenský výsadkář u 6. skupiny. Práce výsadkáře je obsadit nebo zničit ne-
přátelskou loď zevnitř. 

6. 7. 2154

Dnes jsme dorazili na hranice s nepřátelskou frakcí. Naším úkolem je hlídat hranice a případné nepřítele 
zničit. Byli jsme na hlídce ani ne 12 hodin a do trupu naší lodi zaduněla salva raket z nepřátelské lodi. Hned 
se rozezněl poplach bojové pohotovosti, což znamená, že každý střelec, výsadkář nebo pilot se má dostat 
na svoji pozici. Urychleně jsem proto vylezl ze své kajuty a vydal jsem se do zbrojnice. Vzal jsem si svoji 
standardní zbroj a přisedl si do pětimístného výsadkářského modulu. 

„Zase poslední,“ řekl Jednička.

„Mám to nejdál,“ řekl jsem. 

Říkali jsme si čísly, svá pravá jména jsme si nemohli říct kvůli nařízení kodexu.

„Jakej je plán?“ zeptal jsem se jako obvykle.

„Úplně stejný jako byl minule,“ odpověděl Čtyřka.

Všichni jsme se zasmáli. Vzápětí se ozval odpočet a my se vydali na cestu k nepřátelské lodi. Tohle byla 
jedna z nepříjemných častí, kdy jsi mohl jednoduše vybuchnout a nemohl proti tomu nic dělat, jen sedět a 
čekat. Celou cestu k lodi nás doprovázelo ohlušující dunění, jak do nás narážely rakety a kulky. Pak se ozva-
la rána a my jsme se přilepili na nepřátelskou loď. Chvilku se nic nedělo a pak se ozval táhlý sykot, jak laser 
vyřezával otvor do nepřátelské lodi. Otevřely se dveře a byli jsme uvnitř.

Vylezli jsme z modulu a přivítala nás prázdná chodba, nejspíš jsme se ocitli v obytné části. Tady bychom 
nemuseli na  nikoho narazit. Měli jsme celkem štěstí, mohli bychom být třeba u hangáru, kde by nás přiví-
tala salva z blástrů. Teď se musíme dostat na řídící můstek a obsadit ho. Ostatní výsadkářské týmy obsadí 
generátory, hangár a celou loď. 

Vydali jsem se první větší chodbou, která nás mohla dovést na hlavní cestu. Po pár minutách bloudění 
jsme narazili na rozcestník který nám ukázal, kudy na můstek. Jít po hlavní cestě mělo svá rizika, ale bylo to 
rychlejší než bloudit chodbami. Najednou sebou loď cukla a my jsme poznali, že skočila do hyperprostoru, 
tedy do rychlosti světla. To byl problém, velký problém, byli jsme totiž uvězněni na lodi a museli jsme si 
pospíšit, aby se nikde nesetkala s jinou lodí. Vyrazili jsme, co nám síly stačily, na můstek. Všichni jsme si 
uvědomovali, že musíme spěchat.

Dorazili jsme do další části lodi a tady na nás už čekali nepřátelští vojáci. Přivítali nás palbou z blástrů, 
unikli jsme o vlásek. Jak jsme pospíchali, tak jsme zapomněli na opatrnost a teď jsme za to mohli zaplatit. 
Opětovali jsme palbu, ale věděli jsme, že mají výhodu. Rozhodli jsme se vydat oklikou, kde ještě nebudou 
připraveni a mohli bychom mít šanci. Teď jsme se pohybovali mnohem pomaleji, a to se nám mohlo stát 
osudným, ale neměli jsme na výběr. Postupovali jsme k můstku a to bylo hlavní.

Najednou loď sebou znovu trhla a my jsme cítili, že zastavila. A že se do lodi nahrne mnoho nepřátelských 
vojáků a ti nás smetou jako vlna. Vyrazili jsme ještě rychleji k můstku. Vracet se nemělo smysl, modul by 
nás nikam nedostal a nejspíš by nás hned sestřelili. Najednou jsme stáli před dveřmi kapitánského můstku. 
Dveře byly zavřené. Umístili jsme na dveře automatickou řezačku a vztyčili jsme silové pole, které nás bude 
chránit před nepřátelskou palbou. A teď jsme museli čekat, než řezačka udělá svou práci. Asi tak po pěti 
minutách se objevili první nepřátelé a my jsme začali střílet, řezačka byla tak asi v polovině své práce. Po 
sedmi minutách od začátku řezání to vypadalo, že se ubráníme, ale oni vztyčili vlastní silové pole a začali 
se přibližovat. Na můstku bylo pár pilotů a dva strážci. Ti se hned vzdali, takže můstek byl náš. Bylo to tu 
mnohem lepší místo než chodba, protože z chodby se začali valit další vojáci.  ...pokračování na str. 14

DENÍK VÝSADKÁŘE - slohová práce Ondřeje Zacha
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Dokončení ze str. 13

Otvor, kterým jsme vlezli, jsme co nejrychleji zabarikádovali provizorním krytem, který nevydrží moc, ale 
poslouží jako barikáda. Stráže, co byly na můstku, jsme spoutali.

„Má někdo nějakej nápad?“ zeptal jsem se. 

„Já jeden mám,“ řekl ostýchavě Trojka, „mohli bychom utéct ventilačkou a doplazit se k jejich únikovým 
modulům, které musí být blízko.“

„Dobrej nápad,“ řekl Jednička, „uvidíme, jestli nám to projde.“

Po palubě jsme rozmístili výbušniny a utekli jsme ventilačkou. Pak jsem se zeptal:

„Co ostatní skupiny?“

„Buď utekli, nebo je zajali,“ odpověděl Jednička.

Jakmile budeme v únikovém modulu, budeme moct kontaktovat naši loď. Po pár úmorných minutách strá-
vených lezením jsme se dostali k únikovým modulům. Jakmile jsme byli v bezpečí, detonovali jsme nálože. 
Po pár pokusech o komunikaci jsme se spojili a asi za hodinu nás nabrala transportní loď a vyrazili jsme 
zpátky na Enterprise.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ 
OD 22. BŘEZNA DO 16. DUBNA 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ 
OD 1. DUBNA DO 29. DUBNA 

(V případě prodloužení krizových opatření se Dny otevřených dveří v 
tomto termínu konat nebudou) 

Srdečně zveme rodiče a jejich děti na prohlídku naší školy/školky, kde 
si můžete prohlédnout prostory jednotlivých tříd, 

rádi Vám zodpovíme případné dotazy. 

Vzhledem k současné epidemiologické situaci bude prohlídka probí-
hat po konci provozu školy, abychom neohrozili zdraví dětí i Vás. 

V případě zájmu volejte na tel.: 737 047 030, kde si můžete domluvit 
termín i čas návštěvy.

Těšíme se na vaši návštěvu.
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UDÁLO SE...

BÝKOVICKÁ VÍSKA I PŘI COVIDU VÝSKÁ!
Není to sice výskání jako za předcovidových časů, kdy okaté sdružování nebylo nic trestuhodného, ale i 
tak je vidět, že Býkováci se snaží nezbláznit se z toho všeho a udržovat si dobrou náladu. A tak i když se 
z typických zimních akcí, jako jsou celovesnický silvestrovský výšlap na Blaníky, společně strávený Silvestr, 
brigádnický čas, obvyklé sedánky v místní klubovně a masopustní průvod, stalo tabu, mrtvo tu úplně není.

Rodinné klany se vydávaly, některé po svých nohách, některé na běžkách, na procházky po sněhobílém 
okolí. A protože letošní zima sněhu opravdu přála, nebyla nouze o to, potkat rodiny oddávající se bobování, 
sáňkování nebo bruslení.

Samozřejmě je také prostor pro individuální honební odpadkovou činnost. A tak byla 27. února od odpad-
ků vyčištěna mez nad kravínem a neplánovaně také křoví nad loukou nad kravínem, kde jsme v loňském 
roce odpadoničitelství neprováděli. Nutno říct, že to byl smutný pohled. Podél pole se v celé délce křovisek 
válely desítky PET lahví. Některé z nich byly dokonce zpola naplněné životodárnou tekutinou, případně ně-
jakým sladkým nealkoholickým čůčem. Podle způsobu rozházených lahví (a tří zavařovacích sklenic a dvou 
barelů od nějakého postřiku) přesně podél křoví u pole to trochu vypadá, že takto si úklid po zažehnání žíz-
ně a odvedené práci představují někteří pracovníci „zemědíla“. Igelity od balíků už snad ani nepočítáme… 
Třeba je ale naše představa mylná… 

Nicméně prokouklo to. Býkovický odpadoničitelský motor se však nevypíná a chystá se postupně zlikvido-
vat odpad nejen na obvyklých místech, ale také podél nové asfaltové cesty na Načeradec, samozřejmě tak, 
jak to covidová opatření dovolí. Zapojit se může kdokoli! Značka: S úsměvem to půjde líp!

Za SDH Býkovice pod Blaníkem        Kateřina Dudová

Býkovický rybnik z hráze, foto: Kateřina Dudová

Výhled na les u břízek téměř od rybníčka u Štamberáku, 
foto: Kateřina Dudová

Odpadková nálož před odvozem a roztříděním, 
foto: Kateřina Dudová
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SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBU V OBCI

Koncem listopadu byla vyhlášena soutěž o nejpěknější vánoční výzdobu. Opět jsme chtěli podpořit ven-
kovní vycházky a také kreativitu zúčastněných. Fotografií venkovní i vnitřní výzdoby bylo více. Nejvyšší 
počet hlasů získali BURDOVI Č.P. 269.  Gratulujeme! 

Potěšilo nás, že se do soutěže zapojili dospělí i děti.     Simona Borkovcová
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POHLED DO HISTORIE - VÁNOČNÍ VÝZDOBA V PRŮBĚHU STALETÍ

Vánoční svátky jsou spjaty s mnoha tradicemi. Vybavíme si zejména oslavu narození Ježíše Krista, zdobe-
ní vánočního stromečku a v posledních letech také bohatou světelnou výzdobu. Jenomže historie oslav 
v tomto období sahá až do předkřesťanských dob.

Mnoho tehdejších kultur, mezi nimi i pohanští Slované, slavilo v tomto období příchod zimního slunovratu 
označovaného Slovany jako kračun. Slunovrat znamenal návrat životodárného Slunce, boha Dažboga; ten 
se totiž o zimním slunovratu jako dítě rodí, v průběhu jara dospívá, o letním slunovratu nabývá vrcholné 
síly, začíná postupně stárnout, až o zimním slunovratu umírá. Zimní slunovrat totiž nastává ve chvíli, kdy 
je síla slunce nejslabší, noc a temné síly chladu a smrti dosahují svého vrcholu, mizí hranice mezi naším 
světem a podsvětím. Tradice praví, že sluneční božstvo bylo zrozeno za svítání 25. prosince, ale významná 
část obřadních rituálů se soustředí na předvečer tohoto dne, tedy na náš Štědrý večer. Ke starým slovan-
ským zvykům v souvislosti s oslavami zimního slunovratu patřilo pálení ohňů, které měly chránit před 
nebezpečnými silami. Jednalo se o veliké společné ohně pro celé vsi, které se pak vlivem církevních zákazů 
postupně stáhly do domácnosti. Slavnostním pokrmem býval koláč zdobený solárními symboly, slavnostní 
stůl obsahoval hojnost mnoha pokrmů a plodů, večeře většinou bývaly nemasité. V den zrození se zejména 
u jižních a částečně východních Slovanů obětovalo prase jakožto Dažbogovo posvátné zvíře, v Čechách se 
tento zvyk odrážel patrně v konání vepřových zabijaček v tomto období. O svátku zimního slunovratu Slo-
vané uctívali i své předky. Bylo zvykem prostírat i zemřelým členům rodiny, kteří se v té době mohli objevit 
v podobě neznámých příchozích či domácích zvířat. Kromě zemřelých příbuzných se k nám však mohly 
dostat i nebezpečné duše, proto bylo třeba se před nimi chránit – jak jinak než světlem v podobě ohně.

Jak je vidět výše, podobnost pohanských oslav zimního slunovratu s vánočními tradicemi není náhodná. 
Proces to byl sice složitější, ale fakt je, že oslavy zimního slunovratu se s příchodem křesťanství postupně 
proměnily v oslavu narození Spasitele Ježíše Krista, taktéž symbolu nového lepšího života. Vánoce byly 
uznány křesťanskou církví ve 4. století n. l. a rychle se staly nedílnou součástí křesťanské kultury, až se 
z nich stal nejoblíbenější a nejmasovější svátek i mezi nevěřícími.

Jak to tedy bylo s vánoční výzdobou v průběhu věků?

Nejstarším vánočním zvykem je pravděpodobně tradice betlémů. O její založení se ve 13. století postaral 
svatý František z Assisi, který údajně v jeskyni přeměněné v kapli zinscenoval betlém, po němž pak byla 
sloužena mše. Živé betlémy pak nahradily betlémy vyráběné z nejrozličnějších materiálů. Postupně se do-
stávaly do kostelů i domácností. Betlémářskou tradici v českých zemích reprezentuje například mechanický 
Proboštův třebechovický betlém, který vznikal v letech 1882-1926, případně největší lidový mechanický 
betlém Krýzovy jesličky, na němž autor pracoval více než 60 let.

Nejrozšířenější zvyk, zdobení stromečku, má svůj původ v polovině 17. století v Německu, odkud se šířil 
do dalších anglosaských zemí a postupně i do celého křesťanského světa. Některé zdroje však uvádějí, že 
tradice má své kořeny v Estonsku, odkud se do německých zemí dostala díky obchodníkům. U nás se první 
vánoční stromeček objevil až v roce 1812 v libeňském zámečku režiséra Nosticova (dnes Stavovského) di-
vadla Jana Karla Liebicha. Do lidových vrstev vánoční stromek pronikal pomalu, v některých lokalitách byl 
neznámý ještě na konci 19. století a k jeho úplnému zdomácnění na venkově došlo teprve ve 2. čtvrtině 
20. století. Nejprve se vánoční stromky věšely buď na strop špičkou dolů, nebo se stavěly do dřevěného 
podstavce ve tvaru kříže.

Prazárodek vánočních ozdob vidí autorka knihy Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře Eva Večerková 
ve středověkých rajských hrách o Adamovi a Evě, kde se objevoval stromek zdobený jablky a oplatkami.

 ...pokračování na str. 18



18www.lounovicepodblanikem.cz

Dokončení ze str. 17

Na Táborsku zdobíval vánoční stůl tzv. vrkoč – jablka zasazená do kruhu v bochánku z vánočkového těsta, 
do nichž byly zapíchány špejle se sušenými švestkami a cukrovím. Pamlsky se na vánočních stromcích 
začaly objevovat ve zvýšené míře přibližně v polovině 19. století. Postupně začalo přibývat i slavnostně 
balených dárků pod stromečkem. Tvořily se řetízky z různých plodů (ořechů, jablek, hrušek, švestek, jeřa-
bin, šípků), následovaly řetězy z papíru slepeného škrobem, slaměné ozdoby, ozdoby z brambor, ořechy se 
balily do stříbřité fólie. Vycházely návody na výrobu figurek ze sušených švestek, hrozinek, fíků, fazolových 
zrn, mohli jsme nalézt i postupy na výrobu andělíčků, děťátek a ptáčků\. Dokonce se používaly vyfouknuté 
vaječné skořápky nebo pozlacené či postříbřené proužky papíru. Na vánočním stromku nemohly chybět 
ani svíčky symbolizující věčné světlo z Betléma.

Ve druhé polovině 19. století se vánočních ozdob zmocnil průmysl. Realistické figurky vznikaly například 
z drážďanské lepenky, populární byl leonský drát z mosazi, hliníku či pozinkované mědi, kterým se oplétaly 
ozdoby. Dřívější postříbřený papír nahradily staniolové proužky (lamety), oblíbené byly vystřihovací obráz-
ky andělíčků a děťátek. Foukané skleněné koule se rozšířily v měšťanském prostředí v 70. letech 19. století, 
v Československu se tradice ručně vyráběných foukaných skleněných ozdob začala rozvíjet na počátku 30. 
let 20. století a už v roce 1933 se stalo významných vývozcem těchto ozdob.

Světelné zdobení začalo svíčkami, po vynálezu elektřiny se však začalo přemýšlet, jak žárovky využít nejen 
pro svícení, ale také jako dekoraci. A tak už roku 1882 přišel Edward Johnson s nápadem nahradit obyčejné 
svíčky na stromečku pásem žárovek. Původně to byly klasické objemné žárovky spojené jediným drátem, 
později se objevily i žárovky barevné. Zpočátku nebudila nová technologie v lidech důvěru, navíc první 
sady svítících vánočních ozdob vyšly poměrně draho. Vzrůstající oblibě vánočních světýlek přispěl i tehdej-
ší americký prezident Cleveland, který nechal světýlky ozdobit vánoční strom v Bílém domě v roce 1895. 
Boom svítících vánočních dekorací nastal roku 1920, kdy se začaly ujímat v amerických domácnostech.

A dnes? Bez světelných ozdob si vánoční svátky dokáže představit málokdo, zdobí se nejen stromek, ale i 
celé domy a zahrady. Technologie se vyvíjí a nabídka vánočního osvětlení je nepřeberná, existuje třeba i 
laserový projektor, který promítá na stěnu domu malá barevná světýlka nebo rovnou vánoční obrazce. Je 
jen na vkusu každého, zda se vrhne do světelného zdobení. Já například k fanouškům osvětlovací mánie 
nepatřím (jsem maniakální zas v jiných ohledech), takže snesu maximálně jeden drobný světelný řetěz na 
stromku, a představa mít na domě a v zahradě 46.483 žároviček, jako je dosavadní český rekord, mi způso-
buje silnou hypertenzi, ale proti gustu…

Hlavně mít světlo v duši a užívat si nejen sváteční dny, ale každou sekundu života! 

           Kateřina Dudová
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KAŽDÝ SÁM PRO ZDRAVÍ, ALE SPOLEČNĚ PRO DOBROU VĚC
Do společného sečtení nachozených kilometrů v období od 28. 10. 2020 do 5. 2. 2021 se přihlásilo 31 vy-
trvalců, kteří celkem nachodili 8 986 km.

V dobrovolném příspěvku navíc je 2 623 Kč. Celková částka k rozdělení pro Klokánek a louňovický zámek je 
11 610 Kč. Pro každého tedy 5 805 Kč.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ:

do 15 let - VALERIE BORKOVCOVÁ (735 KM)

16 - 40 let - FRANTIŠEK TICHÝ (897,9 KM)

41 - 65 let - VÁCLAV FEJTEK (432 KM)

nad 65 let - JIŘÍ KUMŠTA (1010 KM)

Každý vítěz obdrží jeden poukaz celkem v hodnotě 500 Kč. Tento poukaz je možné uplatnit v drogerii v 
zámku, v Jednotě (Coop), v Zámecké hospodě či hostinci Pod Blaníkem.

Všem velice děkujeme za účast, protože zásluhou každého je výsledek zajímavý.

Vítězům, a především p. Kumštovi, který se stal absolutním vítězem, srdečně gratulujeme! A pokud jste 
(možná maličko zahanbení) otevřeli mapu a hledáte pěknou trasu, kam vyrazíte na výlet, pak tato výzva 
splnila svůj účel. Krásných koutů je na Podblanicku hodně a čekají na to, až je objevíte! 

Simona Borkovcová, Hana Kociánová

Vítězům jednotlivých kategorií jsme položili 
několik otázek:

1. Chodíte na procházky/si zaběhat pravidel-
ně? Jak často?

2. Co vám osobně chůze/běh přináší?

3. Vytvořili jste si při chůzi/běhu nějaký ritu-
ál?

4. Máte v okolí nějakou oblíbenou trasu, kte-
rou byste doporučili ostatním?

Valerie Borkovcová:

1. Chodím na procházky každý den, většinou s naším 
pejskem, ale i běhat .

2. Mně přináší většinou zamyšlení, vyčistím si hlavu a 
tak.

3. Ano, většinou se snažím kousek běžet.

4. Ráda chodím okruh Malý Blaník,  Býkovice, býkovic-
ký rybník. Tuhle trasu nejčastěji.

František Tichý:

1. Zaběhat si jdu 2x – 3x týdně. Jinak na procház-
ky moc nechodím, pohybu mám dost v práci.

2. Relax, uvolnění, také je to příprava na závody.

3. Rituál úplně ne. Už mám svoje okruhy a porov-
návám časy, za které jsem je uběhl.

4. Okruh kolem Velkého Blaníku.

Václav Fejtek:

1. Na procházky chodím se svým malým synem skoro 
denně.

2. Procházky mi přináší radost z pohybu na čerstvém 
vzduchu a zároveň se potkávám s blízkými, přáteli, ka-
marády a občany městyse.

3. Já jsem si žádný rituál nevytvořil, to spíš syn si bere 
na procházky svá oblíbená autíčka.

4. Osobně rád chodím ke hrušce a pak za areál družstva 
směrem na Býkovice, ale v zimních měsících jsme cho-
dili spíše po obci.

...pokračování na str. 20
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JEDEN Z PŘÍBĚHŮ ZE ZAŘÍZENÍ FOD KLOKÁNEK 

Sourozenci Denisa (17 let), Petr (14 let) a Eliška (5 let) přišli do Klokánku v zimě. Jejich rodiče byli drogově 
závislí a nechávali často své děti doma samotné zcela bez péče. Děti se o sebe musely navzájem starat, 
schovávat si jídlo, před domácími konflikty rodičů téměř pravidelně utíkaly do nedalekého obchodního 
centra, kde trávily celé hodiny, protože venku jim byla zima a domů se bály jít. 

Po umístění do našeho Klokánku bylo všem zřejmé, že sourozenci mezi sebou mají velmi dobré vztahy, byli 
zvyklí si pomáhat a navzájem se o sebe starat. Pečující tety si je jen chválily a jejich sourozeneckou pomoc 
oceňovaly. 

Po umístění do Klokánku měly děti zpočátku hodně návštěv od rodičů, přicházeli i jejich prarodiče a nej-
starší zletilá sestra. Postupem času ale otec přestal docházet na návštěvy úplně a matka chodila velmi spo-
radicky. Toto nejhůře nesl Petr, bylo mu líto, že rodiče chodí stále méně a méně. Po čase o děti projevovali 
zájem již jen prarodiče spolu s jejich nejstarší sestrou. Bohužel ale neměli podmínky, aby mohli převzít do 
péče všechny tři děti společně. 

Nakonec se prarodiče rozhodli, že si vezmou do pěstounské péče alespoň nejstarší Denisu. Byla to cílevě-
domá studentka v posledním ročníku gymnázia a chtěla pokračovat ve studiu vysoké škole. Prarodiče tak 
chtěli alespoň jí poskytnout stabilní prostředí pro studium. 

Pro Petra a Elišku situace vypadala hůře – zdálo se nereálné nalézt pěstouny, kteří přijmou oba sourozence 
ve věku 14 a 5 let společně. Avšak jako zázrakem se takoví náhradní rodiče objevili. Již při prvním setkání si 
děti s pěstouny velmi rozuměly a rychle proběhlo vzájemné sbližování. 

Ukázalo se, že pěstouni dobře chápou vazbu dětí na jejich starší sestru a prarodiče a tak s nimi nadále 
udržovali vzájemné kontakty. Petr a Eliška tak získali nejen náhradní milující rodiče, ale zároveň neztratili 
ani své prarodiče a starší sestru. 

Ano – tento příběh měl krásný konec. Bohužel takových příběhů není mnoho a Klokánky často řeší tíživé 
životní situace, které u dětí nastaly. Velmi si proto vážíme každé podpory, kterou nám veřejnost pomáhá. 

Děkujeme Městysu Louňovice pod Blaníkem a všem, kteří v této náročné pandemické situaci dokázali vy-
myslet skvělou aktivitu, která udělala radost samotným zapojeným občanům, ale současně potěšila děti v 
našich zařízeních. 

Akce přinesla na podporu Klokánků celkem 5.805 Kč – tuto částku použijeme ve prospěch dětí umístěných 
v našem Klokánku. Děkujeme vám všem. 

Hanka Kupková, předsedkyně FOD

Dokončení ze str. 19

Jiří Kumšta

1. Na procházky chodím pravidelně posledních cca 10 let. Vzdálenost mi měří v poslední době mobilní 
telefon. Předsevzal jsem si, že od listopadu do začátku února nachodím tisíc kilometrů, to vycházelo na 7 
kilometrů denně. Rekord jsem udělal v lednu – 410 km. Nakonec mi celkový počet kilometrů vyšel ještě o 
10 km víc.

2. Změnu po sezení v kanceláři, rozhýbal jsem se, jsem rád v přírodě

3. Rituál žádný nemám. Délka procházek se řídí podle počasí a nálady

4. Nejvíc chodím mezi Blaníky a po celém okolí – směrem na Lesáky, Hradiště, Otradov. Někdy se nechám 
odvézt k doktorovi do Vlašimi a zpátky domů jdu pěšky. Beru to různě oklikami, takže se mi výlet protáhne 
i na 20 kilometrů.
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DĚKUJEME
všem zúčastněným, kteří se svým 

aktivním přístupem podíleli na vytvoření 
daru Městyse Louňovice pod Blaníkem

na podporu projektu FOD KLOKÁNEK 
v celkové výši 5 805,- Kč.

Vaší pomoci ohroženým dětem si vážíme 
a děkujeme za podporu.

Hanka Kupková
předsedkyně FOD

Praha 2021                                                    www.fod.cz fod@fod.cz



22www.lounovicepodblanikem.cz

Fotografie první zleva - Krupky na Štamberáku (rybníku Louňov); Vedle Kahounů nad Býkovickým rybníkem, foto: Kateřina Dudová

FOTOGRAFICKÉ STŘÍPKY Z LOUŇOVIC POD BLANÍKEM A OKOLÍ
Baví Vás fotografovat? Rádi byste se čtenáři zpravodaje sdíleli své fotografické střípky? Pošlete nám na ad-
resu zpravodaje, zpravodaj@lounovicepodblanikem.cz, vybrané obrázky Louňovic a okolí a my Vaše úlovky 
zveřejníme. 

Křížek u Světlé, na němž je napsáno ...rodina 
Kuklova ze Světlé L.P. 1932. Pomožte mi zbý-
vající text rozklíčovat. foto: Lucie Sedláková Nové stromky podél silnice z Veliše zasadili zaměstnanci obce. Děkujeme. foto: Lucie Sedláková
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ZPRÁVY Z INTERNETU

V nové rubrice chceme čtenářům zpravodaje představit výběr zpráv z 
obecního Facebooku a některé zprávy, které o Louňovicích pod Blaníkem 

vyšly v médiích. 

Komentář ke zveřejněné sbírce pro zdravotníky 
benešovské nemocnice (více na str. 4)
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Napsali o nás...
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INZERCE

KOUPÍM RODINNÝ DŮM NEBO CHALUPU 
ZA ÚČELEM TRVALÉHO UŽÍVÁNÍ (POBYTU) 

V LOUŇOVICÍCH POD BLANÍKEM NEBO JEHO OKOLÍ. 
NEJSEM REALITNÍ KANCELÁŘ. TEL. 604 828 805, E-MAIL: KTMR@CENTRUM.CZ

KAHOUNOVÁ

 
 

Prodej uhlí, písku a štěrku Vilice  
 

Zdeněk Smetana 
 

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

 
Hnědé uhlí - ořech 1, ořech 2, kostka, 

brikety volné i balené po 25 kg 
a pro vaše stavby písek kopaný i říční, 

štěrk a drtě ve frakcích dle potřeb. 
 

Uhlí skládáme pásovým dopravníkem. 
 

Objednávky a rozvoz: pondělí až pátek od 8 do 16 hodin.  
Rozvážíme dle vašich časových možností.  

Naložíme i menší množství (min. 300 kg) na vaše kárky ve skladu ve Vilicích (bývalé JZD).   
                                                      

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

 
 

Objednávky na telefonu 737 469 002 
 

Předzásobte se včas, nečekejte až udeří mrazy,  
které zvyšují poptávku i cenu a hrozí dlouhé čekací lhůty s pořadníky. 
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KALENDÁŘ AKCÍ2021

Kulturní akce budou probíhat podle aktuální situace 

v souvislosti s opatřeními proti šíření Covid-19

24. 4. 2021 - Přednáška o Louňovicích pod Blaníkem 
+ Jak sestavit rodokmen
- od 18 hodin, sál J. D. Zelenky v zámku
- přednášející PhDr. Tomáš Zouzal
- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem

30. 4. 2021 - Čarodějnice
- od 16 hodin, zahrádka hostince Pod Blaníkem 
(u Ládi)
- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem

15. 5. 2021 - Vítání občánků
- ve 14:00, 15:00 a 16 hod., venkovní učebna u školy
- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem

22. 5. 2021 - Promítání dokumentu Život začíná po 
stovce z projektu Jeden svět
- od 18 hodin, kinosál v zámku
- pořádá městys ve spolupráci s TJ Sokol Louňovice 
pod Blaníkem (Kinoklub)

30. 5. 2021 - Louňovice pro dobrou věc 
- od 14 hodin na náměstí 
- pořádají dobrovolníci

4. 6. 2021 - Kouzelník Roberto ke dni dětí 
- od 18 hodin, zahrada zámku
- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem

6. 6. 2021 - Koncert smíšeného pěveckého 
sboru Dech
- od 17 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie
- před kostelem výstava k historii varhan
- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem a řím-
skokatolická farnost Louňovice pod Blaníkem

19. 6. 2021 – Koncert skupiny Javory - 
Hana a Petr Ulrychovi
- od 17 hodin, zahrada zámku
- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem

25. 6. 2021 - Noc sokoloven
- program na zámku v Louňovicích
- s možností přespání 
- pořádá TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem

VESELÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY 

NAPLNĚNÉ RADOSTÍ

 A POHODOU PŘEJE 

REDAKCE 

LOUŇOVICKÉHO ZPRAVODAJE

Veselé Velikonoce
 

přeje 
divadelní soubor Blaníci
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA - z redakční pošty

Osamělá seniorka - dokud dýchám, doufám
Možná začnu smutně, ale napsat to musím: nedávno mi tragicky, čili náhle, zemřel manžel. O pocitech se 
nebudu šířit, každá v podobné situaci si to dovede představit.

Ovšem zároveň jsem byla vržena do praktického života, o kterém jsem v podstatě neměla tušení! Byla jsem 
dost rozmazlená.

Praskají žárovky, nejdou otevřít (či zavřít) mnohé zámky u všeho možného, starý dobrý maďarský papiňák 
byl měl mít nějakou pojistku, ale nemá (nevím, kam se poděla). Takže jsem si koupila nový.

Celá ta záležitost, nutně teď probíhající po internetu, by zabrala také dlouhé vyprávění (musela jsem ná-
sledně k lékařce s bolestmi kyčle, jak jsem hrnec nesla z pošty - byl dost těžký). Ovšem správně mi jej měli 
doručit domů, což neučinili. 

Odpočíval v polici dlouhé týdny a v minulých dnech jsem se konečně odvážila uvařit v něm maso na hovězí 
polévku. Problém byl, že jsem se do hrnce vůbec neuměla dostat - zjevně je chytřejší než já. Psala jsem po-
tupně do Tescomy, odkud mi pak shovívavě zavolali a poradili mi (vtip byl v tom, že se na to muselo silou). 
Protože jsem vše dělala přesně podle návodu, koupila jsem si tzv. „rozptylovač plamene“ (skoro stovka), 
protože bez něj by to prý na plynu nešlo. Výsledek byl, že nadneseně řečeno, jsem mohla pak vyhodit 
sporák, protože ta věc se mi pod papiňákem skoro roztekla a nadělala obří skvrny tří barev. Lila jsem na to 
kdeco a moje ruce - už tak zničené neustálým mytím kvůli koronaviru - byly zničené na kost. No jakž takž 
jsem to umyla a teď se rozhoduji, kde si budu stěžovat. Jak se znám, asi nikde.

Podobný případ je vysavač. Nad jeho vysypáním (je to ten bez sáčků) jsem seděla asi hodinu, než jsem při-
šla na to, jak se otevírá. Ukázalo se, že tam jsou dva filtry, z nichž jeden se mi napřed nepodařilo vyjmout 
(až později s nejsilnějšími brýlemi). Byl zajištěn takovým malinkým „čudlíkem“, který normální člověk ne-
může vůbec vidět. Ale zvítězila jsem!

A to jsem nezmínila neustálé boje s elektronikou, digitalizací nebo jak se to všechno jmenuje...

Tady se svými příhodami čerstvě osamělé ženy končím. Příště se ráda opět podělím - a že čerpat je z čeho...

Moc vás zdravím a přeju (nám všem), aby už vše špatné skončilo.     DH

Poděkování
Rád bych poděkoval touto cestou Petru Kakosovi staršímu, který před louňovickým Coopem nalezl mou 
peněženku a mobil, a bezodkladně, ve spolupráci s obsluhou v obchodě, mi nalezené věci navrátil. Ušetřil 
mi tak spoustu starostí. 

Více takových dobrých skutků mezi obyvateli našeho městyse.    Pavel Hradecký

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.

POZOR! POZOR!
V louňovickém zpravodaji chystáme novou rubriku! Rádi bychom spolu s vámi, obyvateli Louňovic 

pod Blaníkem a přidružených vesnic, vytvořili ve zpravodaji prostor pro OTÁZKY A ODPOVĚDI. 
Máte dotaz na své zastupitele, radní či pana starostu? Neváhejte nám svoji otázku poslat na zpravodajský 
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 KVĚTNA.



!!! UPOZORNĚNÍ !!!
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE BUDE 6. června 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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František Vondra   70 let

Jaroslava Charvátová  70 let

Jaroslava Lehká   75 let

Ladislav Zeman   85 let

Vlastislav Kahoun   70 let

Květoslava Růžičková  70 let

Josef Soukup    80 let

Anna Janušová   93 let

Marie Vondrová   70 let

Marie Říhová    75 let

V minulých měsících 
oslavili své životní 

jubileum 
tito spoluobčané

Městys 

Louňovice pod Blaníkem 

všem srdečně 

gratuluje a do dalších let 

jim přeje 

hodně štěstí a zdraví.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V Louňovicích pod Blaníkem se v minulých měsících narodili noví občánci

Městys Louňovice pod Blaníkem 

přeje jim i jejich rodičům hodně štěstí v životě.

Oliver Hernandez 
Tomáš Bareš 

Patrik Michalica
Ferdinand Kubec 


