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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
jak ten čas letí. Nedávno jsme zahajovali vydání našeho Louňovického 

zpravodaje a již je tu další vydání. Bohužel nás v tomto období zastihly 
hned dvě nepříjemné události. Jedná se o větrnou kalamitu a špatný rozbor 
vody v místním vodovodu.

Větrná kalamita z 18.1. na 19.1. nás postihla všechny. Každý z nás utr-
pěl zajisté nějakou škodu, ať už se jedná o vyvrácený strom, popadané tašky 
či srolovaný plech se střech, rozbité sklo, skleník atd. Škodu pocítila i ta 
část Louňovic, kde nešel elektrický proud. Jednalo se o Lhotu a Fortnu. 
Elektrikáři museli samozřejmě nejdříve opravovat vysoké napětí. Díky obě-
tavosti p. Berana (elektrikáře) bylo u nás opraveno i nízké napětí v relativně 
krátké době.

Vichřice se nevyhnula ani obecním lesům na Bělčí hoře a dále pak po-
padalo několik tašek a hřebenáčů z úřadu a i ze školy. Na tělocvičně byla 
úplně ve směru od řeky odtržena lepenka na střeše. Díky rychlé opravě Jo-
sefem Jelínkem a Jiřím Pospíšilem, kteří museli při opravě odházet čerstvě 
napadaný sníh a lepenku opět přivařili, nevznikly v tělocvičně větší škody.

Na Lhotě bylo nutné předělat připojení veřejného osvětlení. Dále pak 
na dětském hřišti bylo nutné porazit jedli, která byla zčásti vyvrácena a 
ohrožovala kolemjdoucí.

Druhou nepříjemnou věcí byla špatná kvalita vody ve vodovodu. Museli 
jsme dle pokynů hygieny vodu nachlorovat, aby se namnožené bakterie ve 
vodě zničily. Další nepříjemností byly dvě havárie na vodovodním řádu, 
jedna na Oboře před p. Kotem a druhá u pivovarského rybníka u Vondrů.
Obě jsou již opraveny.

Nyní se provádí řádná pasportizace studení a bude nutné provést ozna-
čení a zakreslení všech hydrantů a šoupat na vodovodním řádu.

Další, pro nás již význačnou událostí, bylo udělení titulu „Městys“.
O požádání rozhodlo minulé zastupitelstvo a tento prestižní titul nám 

byl udělen 23.1. 2007 a předán nám byl až v únoru ing.Vlčkem, předsedou 
poslanecké sněmovny.

Přeji Vám krásné prožití Velikonoc a v dalším čísle Vás budu opět infor-
movat o nových událostech.

Ing. R. Kučerová - starostka 

Starostka Ing. Růžena Kučerová spolu s předsedou 
Poslanecké sněmovny Ing. Miloslavem Vlčkem při 
předávání dekretu o stanovemí Louňovic pod Bla-
níkem městysem. Foto: Josef Jelínek

Zasedání 
obecního zastupitelstva ze dne 

7.12. 2006
1) Projednání zaměstnanců – úřad práce
OZ projednalo a rozhodlo o přijetí paní Veselé na ve-
řejně prospěšné práce. Celkem v příštím roce bude 
obecní úřad zaměstnávat 7 zaměstnanců – úřad práce.    
2) Škola – zvolení zastupitele do školské rady
OZ jmenovalo  paní Hanu Bébrovou jako zástupce  
zřizovatele do rady školy.
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1) Čistička odpadních vod - informace
Starostka informovala o probíhajícím územ-
ním řízení ohledně čističky odpadních vod, 
které bude hotové v příštím týdnu.
2) Územní plán – informace
Starostka informovala o nabídce ceny za pro-
vedení územního plánu (cca 700 000,- Kč)
3) Škola – topení v tělocvičně
V tělocvičně školy při pořádání zápasů ve 
stolním tenise je třeba, aby teplota byla 100C 
na síťce.Vytápění kotlem je příliš drahé. Ře-
šení na  letošní zimní období: Sokol pořídí 
2 fukary na plyn, obec bude hradit náplně. 
Vytápění na další období se bude řešit.
4) Jednota Benešov – odkup pozemku
Na jednání se dostavil p. Šulc, který objasnil 
problematiku prodeje pozemků.
5) Schválení jednacího řádu OZ
OZ projednalo a schválilo jednací řád.
6) Plán na rok 2007 – činnost výborů a 
komisí
OZ projednalo a odsouhlasilo plán činností 
výborů a komisí.
7) Žádost o finanční příspěvek zdravotně
postižených Vlašimska 
Dle zjištění paní Burdové není v organizaci 
registrován žádný občan z naší obce.
OZ rozhodlo a odsouhlasilo nezasílat žádný 
finanční příspěvek  pro zdravotně postižené
Vlašimska.
8) Informace o geologických  vrtech v Lou-
ňovicích a provozování vodovodu v obci
Starostka seznámila přítomné zastupitele 
s plánovanými geolog. vrty, které se usku-
teční v lednu v Louňovicích.
Tomáš Pospíšil  vysvětlil podmínky pro pro-
vozovatele vodovodního řádu v obci.
9) Kraj blanických rytířů – prezentace 
obce, pan Zapletal
Pan Zapletal nabídl prezentovat obec v 
„Kraji blanických rytířů“. Vstupní cena je 
25.000,- Kč.
Starostka bude dále jednat o možnosti sní-
žení této ceny. OZ  rozhodlo o vstoupení do 
projektu.

Zasedání 
obecního zastupitelstva ze 

dne 4.1. 2007

Paní Kahounová informovala o provedené 
kontrole v ZŠ a MŠ za období od 1.4. 2006 
do  31.9. 2006. Nebyly zjištěny závažné ne-
dostatky. 
11) Diskuse
Starostka informovala: 
- o prodeji Tatry 805 
- o ceně opracování kamene do Nár. knihov-
ny (cca 5.000,-Kč)

10) Finanční výbor - protokol o provedené 
kontrole v ZŠ a MŠ

3) Obecní rada projednala a schválila podle 
§110 od. 4, pís. e) zák.č. 128/2000 Sb. Směr-
nici - „Provozní řád tělocvičny.“ 
4) Obecní rada doporučuje dle potřeby vytá-
pění tělocvičny v zimních měsících.  
5) Obecní rada schválila nájemní smlouvu 
pro pronájem pozemku na Podblanický fes-
tival 2007.  
6) Obecní rada schválila zadání reklamy ve Zla-
tých stránkách u tel.čísel. (565,- Kč bez DPH)
7) Obecní rada vzala na vědomí výsledek 
hospodaření ve škole za rok 2005.
8) Obecní rada bere na vědomí, že od 24.12. 
2006 bude spuštěn na obecních webových 
stránkách odkaz na rozhlednu a oba Blaníky. 
Cena za vytvoření nového odkazu a zřízení 
úřední desky na webových stránkách obce je 
5000,- Kč. Uhrazení faktury webmasterovi 
panu Bambulovi v plné výši nabízí sponzor-
sky pro obec Manželé Marie a Ivan Rozkoš-
ní. Obecní rada souhlasí s uhrazením faktu-
ry a tímto děkuje za Obec Louňovice p.Bl. 
manželům Rozkošným za přispění k rozvoji 
webových stránek obce. 

14) Projednání dopravního značení
OZ pověřuje pana Václava Fejtka o zjištění 
skutečností o možnosti umístění dopravních 
značek.
15) Pohledávky obce
Starostka obce Ing. Růžena Kučerová informo-
vala OZ o pohledávkách obce, které jsou v cel-
kové výši 179 738,40 Kč.
16) Volba do redakční rady
Návrh: Jiří Herkloc, Václav Borkovec, Jana 
Burdová, Ing. Růžena Kučerová
OZ rozhodlo o složení redakční rady „Lou-
ňovického zpravodaje“ dle předloženého 
návrhu.
17) Prodej Tatry 805
OZ rozhodlo a odsouhlasilo  prodej Tatry 805 
panu Bébrovi Fr. za stanovených podmínek.
18) Diskuse
Smlouva na zimní údržbu komunikací v obci 
s panem Matuškou je podepsána. Inventury 
majetku obce probíhají, již je vyhotovena 
v knihovně a v hasičské zbrojnici.
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3) Likvidace odpadu v obci
Starostka obce Ing. Růžena Kučerová před-
ložila seznam trvale bydlících obyvatel, kteří 
nemají popelnici. Jedná se o 25 rodin. Dle 
zákona o odpadech musí každý prokázat ja-
kým způsobem likviduje domácí odpad.
Komise životního prostředí a styk s veřej-
ností prošetří, jak rodiny nevlastnící popel-
nice nakládají s odpadem. 
OZ rozhodlo  pořídit 1 ks kontejneru na hřbitov.
 4) Rozpočtové provizórium 2007, rozpoč-
tové opatření č. 3
OZ rozhodlo a odsouhlasilo  rozpočtové pro-
vizórium 2007. Dle rozpočtového provizoria 
bude obec hospodařit do konce měsíce břez-
na 2007 respektive do schválení schváleného 
rozpočtu. Budou propláceny  nutné provozní 
výdaje. Větší akce budou zahrnuty do schvá-
leného rozpočtu.
Rozpočtové opatření č. 3 
OZ rozhodlo a souhlasí s návrhem rozpočto-
vého opatření č. 3 ve výše uvedeném rozsahu.  
5) Schválení výplat mezd za 12/2006
OZ rozhodlo, že finanční prostředky za mzdy
12/2006 budou výdajem 1/2007.
6) Výplata cestovních náhrad zastupitelů
OZ rozhodlo a souhlasí s proplácením cestov-
ních náhrad za pracovní cesty členům OZ.
7) Přidělení bytu v č.p. 48 
OZ rozhodlo v konečném hlasování k při-
dělení bytu v domě čp. 48 žadatelům - Petr 
Tulej a Helena Dvořáková
8) Jmenování dalšího oddávajícího
OZ rozhodlo a jmenovalo jako dalšího oddá-
vajícího pana Jiřího Herkloce.
9) Žádost Jednoty Benešov o výměnu a od-
koupení pozemku
OZ  rozhodlo o odložení rozhodnutí na příští 
zasedání OZ.
10) Žádost pana Rangla o prodloužení 
smlouvy na atrakce při Svatov. slavnos-
tech
OZ rozhodlo uzavřít novou nájemní smlouvu 
s panem Ranglem s tím, že podmínky smlou-
vy budou dodatečně projednány.
11) 2. ročník  festivalu „Podblaník O7“. 
OZ  rozhodlo a souhlasí s pořádáním 2. roč-
níku festivalu „ Podblaník 07“
12) Bezdrátový rozhlas, základní kámen 
pro národní knihovnu
OZ rozhodlo o zřízení bezdrátového rozhla-
su dále jednat.
Pan Bc. Pavel Tulej  informoval o zhotovení 
základního kamene pro Národní knihovnu, 
tento záměr byl odsouhlasen na zasedání OZ 
dne 11.10. 2006.
13) Žádost o finanční příspěvek zdravotně
postižených Vlašimska
OZ  rozhodlo odložit rozhodnutí na příští za-
sedání OZ.

INFORMACE Z RADY
ze dne 21.12. 2006

Přítomni: Ing. R. Kučerová, J. Jelínek, Bc. P. 
Tulej, D. Kahounová, H. Bébrová                                         
1) OR projednala a schválila priority pro při-
dělování bytů do  nájmu.
a) mladé rodiny s dětmi
b) sociálně slabší občané
c) ostatní  
2) OR  projednala a schválila přidělení bytu 
čp. 48 Petru Tulejovi a Heleně Dvořákové z 
důvodu brzkého narození dítěte.
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INFORMACE Z RADY
ze dne 18.1. 2007

1. OR rozhodla (z ekonomických důvodů) o 
provozování školky až když bude přihlášeno 
5 a více dětí.
2. OR se shodla a rozhodla o úpravě pozem-
ku za obecním úřadem (před čp. 20). Tento 
pozemek se  zčásti vyklidí a okolo klášterní  
zdi se utvoří prostor, který této kulturní pa-
mátce přísluší.
3. OR schválila: Za účelem zviditelnění 
obce, rozhledny a Blaníků základní zápis na 
největším Českém vyhledávači Seznam.cz.  
Cena zápisu je 1.900,- Kč/rok (bez DPH).  
4. OR rozhodla o vypovězení smlouvy na 
program INDOŠ v ZŠ a MŠ v Louňovicích 
p.Bl.a napojit školu na místní WIFI síť. 
Rada dále souhlasí s využitím učebny pro 
výpočetní techniku v Základní škole  za úče-
lem vzdělávání v informačních technologií.
Vzdělávání bude zaměřeno pro dospělé - úpl-
né začátečníky, kteří budou mít zájem naučit 
se základním úkonům s výpočetní technikou.
Vzdělávání bude realizováno pro zájemce 
zdarma pod záštitou O. S. WIFI Louňovice 
pod Blaníkem. 
5. OR schválila příspěvek obce Louňovice p. 
Bl. mateřské školce na kulturní akce ve výši 
2000,- Kč. OR neschválila příspěvek SH 
ČMS okresu Benešov.
6. OR rozhodla o zdražení vstupného na 
rozhlednu pro dospělé z 15,- Kč na 20,- Kč. 
Vstupné pro  děti se nemění (10,- Kč). Nové 
vstupné bude v platnosti  od 1. dubna 2007.

Zasedání 
obecního zastupitelstva ze 

dne 25.1. 2007
1) Volba ověřovatelů zápisu
OZ schválilo ověřovateli zápisu Josefa No-
votného a Pavla Kotka. 
2) Kontrola usnesení ze zasedání OZ č. 1-
2007 ze dne 4.1. 2007
Bc. Pavel Tulej seznámil OZ s plněním usne-
sení ze zasedání OZ č. 1-2007 ze dne 4.1. 
2007. Rozhodnutí ohledně odkupu pozemku 
– Jednota Benešov zařazeno do programu.                                                            
3) Škola 
Přítomná ředitelka školy Mgr. Venuše Prů-
šová seznámila OZ s problematikou školy,  
poklesem počtu žáků v období od roku 2000. 
OZ vyzvalo ředitelku školy, aby předložila 
návrh na udržení školy v obci. V současné 
době je ve škole 16 žáků ve 2 třídách.
V školním roce 2007/2008 se předpokládá 
pokles žáků a proto obec Louňovice pod 
Blaníkem navrhuje tato opatření:
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a) Obec poskytne finanční příspěvek na škol-
ní potřeby rodičům, kteří zapíší své dítě do 
1. třídy  na školní rok 2007/2008 ve výši 
5.000,- Kč, s tím, že min. po dobu tří let toto 
dítě bude školu v Louňovicích navštěvovat. 
b) Obec uhradí od druhého pololetí obědy 
v roce 2007 pro všechny žáky.   
c) Ředitelka školy Mgr. Venuše Průšová  zak-
tualizuje internetové stránky ZŠ a MŠ Lou-
ňovice pod Blaníkem a bude na zasedáních 
OZ  informovat o stavu školy a konzultovat 
případné návrhy s využitím areálu školy. 
OZ projednalo a rozhodlo, že rodičům, 
kteří zapíší své dítě do 1. třídy Základní 
školy Louňovice pod Blaníkem, okr. Bene-
šov na školní rok 2007/2008 poskytne zři-
zovatel školy finanční příspěvek na školní
potřeby ve výši 5.000,- Kč. 
OZ projednalo a rozhodlo, že obědy v roce 
2007 budou od druhého pololetí hrazeny 
všem žákům Základní školy Louňovice 
pod Blaníkem. 
4) Prodej nákladního auta S5
OZ projednalo a odsouhlasilo prodej náklad-
ního auta S5.
5) Rozpočtový výhled 2007-2010
1. ČOV
2. Územní plán
3. Úprava parku u pomníku na náměstí
4. Oprava koupaliště
5. Oprava domu čp. 11
6. Řešení skládky komunálního odpadu za 
kravínem
7. Přístavba u hasičské zbrojnice
8. Kulturní akce – slavnosti 
9. Škola
10. Oprava bytového a nebytového fondu obce
11. Údržba vodního řádu a zdrojů pitné vody
12. Cesty, místní komunikace a chodníky
13. Sportoviště
14. Údržba vodních nádrží
15. Údržba lesů
16. Turistický ruch – rozhledna
17. Přebudování domu čp. 148 po převodu 
do majetku obce
Pozn. k bodu 17. – starostka obce zjistí v ja-
ké fázi je převod domu čp. 148 do majetku 
obce. OZ projednalo a  schválilo rozpočtový 
výhled 2007-2010. 
 6) Uzavření 2 smluv s věcným břemenem
- uzavření budoucí smlouvy s ČEZ Distribu-
ce, a.s. o zřízení věcného břemene ohledně 
smyčky kabelového vedení 0,4 kV na Světlé 
na obecním pozemku č. parc. 473.
- uzavření smlouvy na věcné břemeno pro 
Český hydrometeorologický ústav – limnig-
rafická stanice na Smršťově na č.parc.391 za
úplatu 3.000,- Kč za zřízení věcného břeme-
ne s tím, že ve smlouvě bude zakotveno, že 
obec není  povinna udržovat přístup.

OZ projednalo a odsouhlasilo  uzavření bu-
doucí smlouvy na věcné břemeno s ČEZ 
Distribuce, a.s. a  smlouvy na věcné břemeno 
pro Český hydrometeorologický ústav.  
7) Svazek obcí Blaník
Starostka obce informovala o zasedání Svaz-
ku obcí Blaník, které se uskutečnilo dne 
16.1. 2007.
Na jednáních Svazku obcí Blaník bude za-
stupovat obec Louňovice p. Bl. starostka 
obce Ing. Růžena Kučerová.
Zastupitelstvo obce Louňovice pod Bla-
níkem schvaluje Strategii rozvoje regionu 
Posázaví na období let 2007 - 2013  včetně 
strategických plánů Leader. Zároveň potvr-
zuje, že správní území obce Louňovice pod 
Blaníkem je součástí regionu Posázaví. Za-
stupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem 
schvalovacího protokolu.
8) Odsouhlasení platů členů OZ dle naří-
zení vlády č. 614/2006 Sb.
Od 1.1. 2007 se mění nařízení vlády č.37/
2003 Sb.- příloha č.1
Obecní zastupitelé navrhli  zvýšení odměn 
dle této přílohy do max. možné výše s pří-
spěvkem podle počtu obyvatel s tím, že rada 
se tohoto příspěvku zřekla a pan Herkloc dle 
návrhu p. Kotka bude pobírat odměnu člena  
komise za vedení Louňovického zpravodaje. 
Místostarostovi zůstává odměna nenavýšena 
9) Bezdrátový rozhlas
Zastupitelstvo zhodnotilo nabídky firem:
„EMPEMONT“ a „MOPOS Comunicati-
ons“, které obci  nabízely montáž bezdráto-
vého rozhlasu na klíč. Bezdrátový rozhlas by 
dle zpracované nabídky obou firem obsloužil
i přidružené obce. 
Obě nabídky byly cenově téměř shod-
né. Kompletní realizace bezdrátového  roz-
hlasu by byla za cenu  přesahující částku 
320.000,- Kč.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s možností 
projekt zrealizovat v etapách za využití bez-
úročného splátkového kalendáře.
OZ projednalo a rozhodlo v letošním roce 
bezdrátový rozhlas nerealizovat. 
10) Smlouva s p. Ranglem ohledně atrakcí 
na Svatov. slavnostech
Dne 24.1. 2007 proběhlo jednání s p. Rang-
lem. V minulých letech p. Rangl provozoval 
atrakce na Svatov. slavnostech  za cenu 8 tis. 
Kč. Obec požaduje zvýšení ceny za pronájem 
na 16 tis. Kč. Návrh p. Rangla 10 tis. Kč. 
OZ projednalo a rozhodlo, že nesouhlasí 
s návrhem p. Rangla, provozovat atrakce za 
cenu 10 tis. Kč. OZ pověřuje starostku obce 
o zjištění přesného datumu konání Svato-
václavských slavností v roce 2007 v okolí.
Nabídka se vyvěsí na internet. Následně se 
bude řešit na dalším OZ. 
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11) Jednota Benešov – odkup pozemku
Návrh ceny 250,- Kč/m2 na odkup části po-
zemku st. parc. č. 338/1 –211 m2.
OZ projednalo a rozhodlo o odkupu 211 m2 
Jednotě Benešov za cenu 250,- Kč/m2.
12) Lesy
Na návrh pana Kotka, který tento bod navr-
hoval, nebylo  projednáno z důvodu pokroči-
lé hodiny a přesouvá se na další jednání OZ.
13) Diskuse: 
Návrh p. Herkloce: na zasedání OZ informo-
vat o jednání rady obce.
Návrh p. Kotka: v nejbližší době uskutečnit 
seznámení občanů s projektem ČOV.

INFORMACE Z RADY
ze dne 15.2. 2007

1. Rada  vzala na vědomí vytvoření vyhlášky 
o odpadech.  
2. Rada ukládá sportovní komisi zjistit mož-
nosti dotací na údržbu a opravu malých spor-
tovních hřišť.  
3. Rada vzala na vědomí kácení stromů na-
padených kůrovcem a po větrné kalamitě na 
Bělčí Hoře. Dále byla informována starostkou 
o ceně dřevní hmoty v družstvu Lukavec.
4. Rada dala za úkol starostce oslovit vodo-
hospodáře, který by kontroloval obecní vo-
dovod v rámci vodohospodářské správy.
5. Rada rozhodla (dle možností obce) o po-
stupném dovybavení dílny dle seznamu pře-
daném p. Pospíšilem.
6. Rada doporučuje nezvyšovat plat p. Po-
spíšila, možnost řešit formou mimořádné 
odměny.
7. Rada vzala na vědomí nutnost dořešení 
stavu užívání obecních pozemků p. Hrdinou 
v Býkovicích, který se řeší již několik let. 
Rada doporučuje odsouhlasit OZ prodej po-
zemků část 1407 (nevyužívaná cesta) a část 
472/12 (ttp), které p. Hrdina užívá okolo ob-
jektu 033.
8. Rada doporučuje odsouhlasit OZ prodej 
obecních pozemků v Býkovicích S CHKO 
Blaník pod Býkovským rybníkem z důvodu, 
že se zde nachází přírodní rezervace.
9. Rada byla informována o projednání s 
Povodím Vltavy o vyčištění řeky Blanice od 
nánosu dřeva a s možností pokácení topolů v 
úseku od splavu k mostu u p. Drába.
10. Rada byla informována o průběhu zápisu 
dětí do 1.třídy v Louňovicích p. Bl.  
11. Rada byla informována o nutnosti pro-
vést pasportizaci místních komunikacích.
12. Rada projednala a schválila zapsání na 
list vlastnictví kabiny na hřišti na TJ Sokol 
Louňovice p.Bl., které stojí na obecních po-
zemcích.

Zasedání 
obecního zastupitelstva ze 

dne 1.3. 2007
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Na úvod starostka Ing. Růžena Kučerová 
představila zastupitelům manažerku svaz-
ku obcí BLANÍK Ing. Elišku Brodovou.
1) Volba ověřovatelů zápisu
ZM schválilo ověřovatele zápisu Jiřího Her-
kloce a Václava Fejtka. 
2) Seznámení s usnesením rady ze dne 
15.2. 2007
ZM schválilo usnesení rady, která se konala 
dne 15.2. 2007.
 3) Kontrola usnesení ze zasedání OZ č. 2-
2007 ze dne 25.1. 2007
Bc. Pavel Tulej seznámil ZM s plněním 
usnesení ze zasedání OZ č. 2-2007 ze dne 
25.1. 2007.
4) Škola – informace o zápisu do I. třídy
O zápisu do první třídy informovala starost-
ka Ing. Růžena Kučerová dle dopisu od ře-
ditelky školy Mgr. Venuše Průšové, která  se 
omluvila z  důvodu nemocného dítěte.
Na zápis do I. třídy na školní rok 2007/2008, 
který se konal dne 30.1. 2007, se dostavily 3 
děti. l dítě  bylo přijato, u dvou zbývajících 
dětí rodiče podali žádost o odklad školní do-
cházky. Na druhý vypsaný termín 13.2. 2007 
se nedostavilo žádné dítě.
Probíhá placení obědů dle rozhodnutí OZ 
2-2007 ze dne 25.1. 2007, za měsíc únor za 
obědy byla uhrazena částka ve výši 3.616,- 
Kč pro všech 16 žáků.
Mgr. Venuše Průšová připravuje nový škol-
ský vzdělávací plán, informovat bude na 
příštím zasedání ZM.
Projednání přebytku hospodaření v roce 
2005 a ztráta v roce 2006.
ZM projednalo a rozhodlo, že  vzniklý pře-
bytek hospodaření v roce 2005 ve 
výši 231.117,15 Kč bude rozdělen do fondů 
následovně:
- fond rezerv     231.000,15 Kč
- fond odměn            117,-- Kč
Dále projednalo a rozhodlo, že vzniklá ztrá-
ta v roce 2006 ve výši 208.812,92 Kč bude 
uhrazena z fondu rezerv.
5) Odměny ZM
ZM projednalo a odsouhlasilo platový vý-
měr pro místostarostu Josefa Jelínka ve výši 
11.000,- Kč s platností od 1.3. 2007.
Žádost p. Pospíšila o zvýšení platu byla pro-
jednána v radě dne 15.2. 2007. Rada doporu-
čuje nezvyšovat plat, možnost řešit formou 
mimořádné odměny.
Návrh - p. Tichý: kdo povede zaměstnance 
obce z úřadu práce.
Návrh - p. Novotný: zvýšení o 500,- Kč 

Připomínka: Ověřit, zda je na úřadu práce 
(Benešov, Vlašim) podaná žádost o zaměst-
nance.
ZM rozhodlo projednat s p. Pospíšilem da-
nou situaci a odsouvá rozhodnutí na příští 
zasedání ZM. 
6) Svatováclavské slavnosti+Keltské ohně
Svatováclavské slavnosti:
Návrh termínu konání Svatováclavských 
slavností na 22.9. 2007. 
Pan Josef Novotný informoval ZM o mož-
nosti využití nabídky šermířů – Šelemberk 
místo dosavadní skupiny ARGO.
ZM projednalo a schválilo navržený termín a 
pověřuje starostku obce o oslovení nabídky 
od p. Novotného.
Smlouva s p. Ranglem ohledně atrakcí: 
ZM projednalo a rozhodlo uzavřít smlouvu 
s p. Ranglem na pronájem prostor na náměs-
tí o Svatováclavských slavnostech, které se 
budou konat dne 22.9. 2007 za cenu 14.000,- 
Kč na rok 2007.
Keltské ohně dne  30.4. 2007:
ZM projednalo a schválilo částku 10.000,- 
Kč na připravovanou akci Slet čarodejnic, 
pořádanou dne 30.4. 2007. Na příštím zase-
dání ZM se projedná konkrétní program dle 
zjištěných skutečností.
7) Lesy
P. Kotek upozornil, že kácení v obecních 
lesích začalo probíhat bez rozhodnutí rady, 
stejně tak najmutí firmy a dále upozornil,
že občan  Světlé  nám provádí těžbu dřeva 
v obec.lesích na černo.
P. Jelínek informoval ZM, máme obecní lesy 
o výměře 39 ha a větrná kalamita a kalamita 
kůrovce postihla  lesy na  Bělčí hoře a podle 
lesního hospodáře p. Cvrčka zahájil těžbu. 
Byla nabídka: Fr. Kubín a p.Vaněk. Na odvoz  
byl osloven Kubín František. 
Na základě rušné diskuse, která se rozpoutala, 
starostka přerušila jednání a navrhla 10 min. 
přestávku.
Návrh p. Kotka: tím samým číslem, kterým je 
označena kulatina budou označeny i pařezy.
Návrh ZM: dohled nad těžbou dřeva provede 
p. Kotek a p. Jelínek.
ZM projednalo a rozhodlo, aby dohled nad 
těžbou dřeva z obecních lesů prováděl p. 
Kotek a p. Jelínek.O návrhu číslování pařezů 
nebylo hlasováno.    
8) Rozhledna
ZM projednalo a rozhodlo, aby komise ve 
složení Ing. Růžena Kučerová,  Jiří Herkloc, 
František Tichý a Josef Jelínek prošetřila na 
místě stav  rozhledny a informovala na příš-
tím zasedání ZM.
9) Rozpočet obce  na rok 2007
ZM projednalo návrh rozpočtu, který bude 
vyvěšen a na příštím zasedání, po projednání 
případných připomínek bude schválen.
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PŘÍJEM:

Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 950

Daň z příjmu FO z podnikání 300

Daň z příjmu PO 1100

Daň z příjmu PO za obec 293,52

Správní poplatky 100

Daň z přidané hodnoty 1800

Daň za zvláštní sazbu 60

Vnitřní obchod 50

Místní poplatek ze psa 8

Daň z nemovitosti 350

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 107,69

Lesní hospodářství - prodej dřeva 160

Knihovna poplatky 1

Ordinace lékaře - pronájem ordinací 7

Bytové hospodářství - pronájem bytů 90

Pohřebnictví - pronájem hrobového místa 50

LIWA - pronájem dílny 80

Komunální služba - prodej pozemků 550

Finanční operace - příjem z úroků 30

Finanční operace - příjem z dividend 30

Rozhledna - vstupné 300

Celkem příjem 6.417,21

VÝDEJ:

Lesní hospodářství 21,5

Komunikace 99,49

Dopravní obslužnost 60,45

Základní škola 760

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2007 v tis. Kč
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Připomínka: Rozhledna – záměr ZM – nájem, bude se řešit na příštím 
zasedání ZM. 
10) Vnitřní směrnice o veřejných zakázkách
Všichni zastupitelé obdrželi písemný návrh vnitřní směrnice, který se 
bude projednávat na příštím zasedání ZM.
11) Prodej pozemků v k.ú. Býkovice
Žádost p. Hrdiny, Praha 5, chata 033 v k.ú. Býkovice č. parc. část 
1407 a 472/12, která trvá z minulého zastupitelstva.
ZM projednalo a rozhodlo, aby Komise bydlení a výstavby zastoupe-
ná Josefem Jelínkem a Janem Vostřákem  prošetřila  na  místě prodej 
pozemků v k.ú. Býkovice. 
12) Žádost SCHKO Blaník – prodej obecních pozemků č. parc. 
472/21 a 472/21
ZM projednalo a odsouhlasilo záměr prodat  obecní pozemky pod Bý-
kovským rybníkem č. parc. 472/22 a 472/21 v kat. území Býkovice u L.
13) Rozpočtový výhled - změna
ZM projednalo a rozhodlo přidat do rozpočtového výhledu položku 
nový hřbitov a bezdrátový rozhlas.
14) Územní plán obce
Starostka informovala ZM o nabídce – 3 návrhy k vypracování ÚP:
- Ing. arch. Hana  Vokrouhlecká
- Ing. arch. Věra Soukeníková
- Ing. arch. Vlasta Poláčková
cenové nabídky jsou zhruba ve stejné cenové výši
ZM vybralo a odsouhlasilo na vypracování  ÚP Ing. arch. Vlastu Po-
láčkovou z důvodu znalostí místních poměrů.
15) Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Blaník 
Byl předložen návrh závěrečného účtu Svazku obcí Blaník za rok 
2006 v písemné podobě. Takto předložený návrh byl odsouhlasen a 
bude vyvěšen na úřední desku.
16) Zájemce – Praga VS 5 
ZM vzalo na vědomí 1 zájemce o auto Praga VS5 za 25.000,- Kč.
17) Kontrolní výbor – zápis z provedené kontroly
Bc. Pavel Tulej informoval ZM o provedené kontrole kontrolního 
výboru konané dne 1.2. 2007. 
18) Opěrná zeď a oplocení obecního pozemku ve Světlé na č. 
parc. 473
ZM projednalo a odsouhlasilo odstranění stavby opěrné zdi a oploce-
ní na poz. č. 473 v kat. území Světlá p. Bl.
19) Spolek pro obnovu venkova ČR– diskriminace obyvatel ven-
kova
ZM odsouhlasilo poslat petici proti diskriminaci obyvatel venkova 
organizované SPOV ČR.
20) Návrh na zvýhodněný prodej parcel pro rodiny s dětmi
Předložil Bc. Pavel Tulej.
Rodina, která zakoupí stavební parcelu v ul. Na Hlinách , bude moci 
využít slevy 50.000,- Kč na každé dítě (max. na  dvě děti) – max. do 
výše 100.000,- Kč.
 Podmínky k čerpání slevy  
-  kolaudace novostavby  musí být  do 3. let od zakoupení parcely
- slevu lze uplatnit na dítě pouze tehdy, narodí-li se do 6 let od za-
koupené parcely 
- děti musí mít v obci společně s rodiči  trvalý pobyt
- nejméně po dobu 10. let od uplatnění slevy a navštěvovat zdejší 
základní školu
- u narozených dětí lze slevu uplatnit pouze do 6. let  jejich věku
ZM se dohodlo, že případné náměty a připomínky vznesou na příštím 
zasedání ZM.

21) Žádost o finanční příspěvek – TJ Sokol Louňovice p. Bl.
OZ projednalo a rozhodlo poskytnout TJ Sokol finanční příspěvek
v hodnotě 1.000,- Kč na pořádání dětského karnevalu.
22) Voda – návrh na odečet
Návrh Jiřího Herkloce: Pro zhoršenou kvalitu vody v období 
1. čtvrtletí 2007 snížit cenu vody.
ZM projednalo a rozhodlo odečíst 20% z odběru ceny vody za 
1. čtvrtletí r. 2007.
23) Diskuse
- kácení topolů ke koupališti – SCHKO Blaník nabízí vysázení 
nových  stromů dle dohody
- voda – je nutno řešit stav vody
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MĚSTYS

Knihovna 25

Kronika, koncerty společ. akce 63

Rozhledna 269,64

Muzeum 63,5

Svatováclavské slavnosti 108,5

Bytové hospodářství 231

Veřejné osvětlení 142

Pohřebnictví 25

Komunální služby 1016,30

Nebezpečný odpad 15

Komunální odpad 100

Dobrovolní hasiči 486,30

Obecní zastupitelstvo 875,70

Místní správa 1232,31

Finanční operace 293,52

Infocentrum 120

Územní plán 400

Zdravotní středisko 9

Celkem výdaje 6.417,21
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Troška z historie statutu „městys“
Označení „městys“ nebo také „městečko“ se začalo použí-

vat již ve třináctém století. Od století šestnáctého pak bylo pro 
udělení tohoto označení nutno získat privilegium panovníka a 
splňovat určité náležitosti (např. spádovost pro okolní vesnice 
a ráz městečka). V této době byly městyse a městečka centrem 
týdenních trhů a výjimečně i trhů výročních. Jejich hlavním 
úkolem bylo zprostředkovávat odbyt mezi venkovem a městy.

Po zániku monarchie v roce 1918 přešlo udělování tohoto 
titulu z císaře na vládu. Přestože neexistovaly žádné zákonné 
podmínky pro povyšování obcí na městyse, stal se tento statut 
velice prestižní záležitostí. Vláda brala v potaz například re-
gulační plán, kanalizaci, vodovod, elektrické osvětlení, hřbi-
tov, zdravotní zařízení, školu a  dlážděné chodníky a ulice, což 
svědčilo o značné vyspělosti obce.

V roce 1950 se nařízením vlády začaly zřizovat národní 
výbory a obce přestaly fungovat jako právnické osoby. Ozna-
čení „město“ a „městys“ tímto nařízením sice zrušeny nebyly, 
ale následným žádostem obcí o povýšení nebylo vyhověno.

Další zlom přinesl až rok 1990. Změna ústavy umožnila 
zrušení národních výborů a obnovila místní samosprávu na 
úrovni měst a obcí. K datu 24. listopadu 1990 měly být ob-
noveny i tituly město a městys těm obcím, které tento statut 

používaly před 17. květnem 1954. Praxe však byla jiná. Na 
základě zákona o obcích schváleného 4. září 1990 byl statut 
města navrácen pouze obcím, které ho sice používaly před 17. 
květnem 1954,  ale zároveň v roce 1990 měly městský národní 
výbor.

Pro mnohé obce jež  usilovaly o navrácení tohoto historic-
kého titulu se stal klíčovým rok 2006. Při novelizaci zákona o 
obcích byl tento statut do zákona zapracován a tak od 1. čer-
vence roku 2006 mohou i zbylé obce, které se tímto statutem 
před 50 lety pyšnily, požádat poslaneckou sněmovnu o jeho 
navrácení.

Hlavním důvodem požádání o znovuzavedení titulu 
„městys“ je v dnešní době pro mnohé obce především otázka 
historické hrdosti a sounáležitosti. 

Louňovice pod Blaníkem na základě rozhodnutí obec-
ního zastupitelstva ze dne 11. listopadu 2006, požádaly 
předsedu poslanecké sněmovny o znovu udělení statutu 
„městys“ a dne 23. ledna 2007, bylo jejich žádosti vyho-
věno. 

(V příštím vydání Louňovického zpravodaje si budete moci 
přečíst o historii titulu „městys“ v dějinách Louňovic pod Bla-
níkem.)                                                                Jana Burdová

Zdroj: časopis Veřejná Správa č. 31/2006
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Občanské sdružení WIFI 
Louňovice p. Bl. informuje

Chtěl bych Vás prostřednictvím tohoto zpravodaje infor-
movat o bezdrátové WIFI síti, která je v naší obci (městysu) 
zřízena již od 23.10. 2004.

Začátkem roku 2005 jsme byli k internetu připojeni pro-
střednictvím mobilního operátora „Eurotel“ (technologie 
- CDMA). Bohužel tento způsob z kapacitních důvodů neu-
možňoval  připojení dalších zájemců. 

V počátku bylo připojeno do sítě pouze 5 domácností. 
K dnešnímu dni je v naší WIFI síti připojeno 63 domácností 
(včetně OÚ a infocentra) se sdíleným přístupem na internet.   

Díky finančnímu příspěvku obecního zastupitelstva (čer-
ven 2005) ve výši 13.600,- Kč na zakoupení komponentů 
WIFI jsme mohli dostupnost signálu přemostit až  pro klienty 
pod hřbitovem.

Zvýšený zájem o připojení do sítě se mezi občany naší obce 
nejvíce projevil ve druhé polovině roku 2005. Oficiálně jsme
začali v naší obci působit jako občanské sdružení s poskytová-
ním připojení k vysokorychlostnímu internetu od 8.9. 2006. 

V současné době poskytujeme připojení o rychlosti  450kb/
s - stahování a 128kb/s - odesílání. 

Zajištění řádného chodu sítě je časově a odborně náročné, 
přesto se tímto zabýváme jako správci sítě zdarma. Hradíme 
z pokladny pouze nezbytné provozní náklady. I z tohoto dů-
vodu je cena za připojení na velmi rozumné hladině ve výši 
235,- Kč/měsíc. To přináší příznivý poměr  připojených do-
mácností na vysokorychlostní internet k celkovému počtu 
obyvatel v naší obci. 

Dle statistik z poloviny roku 2006 měla Česká republika 
v přepočtu vysokorychlostních připojení na 100 obyvatel  6,4 
připojení. Ve statistickém porovnání v počtu vysokorychlost-
ních přípojek v naší obci  při přepočtu na 100 obyvatel  dosa-
hujeme jako městys koeficientu 9,04 (započítáno dalších sa-
mostatných min. 5 ADSL připojení v naší obci). Pro porovnání 
-  uvádím že v sousedním Slovensku měli v danou dobu 2,5 
vysokorychlostních připojení na 100 obyvatel. V Polsku 2,4, 
v Nizozemsku 25,3 a na Islandu 26,7.  

Nyní sami můžete posoudit jakých výsledků dosáhlo úsilí 
několika osob realizací bezdrátového připojení v naší obci.  

 V současné době zvažujeme pro naši WIFI síť posílení ko-
nektivity (umožnění připojení více zájemců). Vhledem k to-
mu, že Louňovice pod Bl. se nachází v  údolí, je velmi složité 
k nám vzduchem posílení dopravit. Ale intenzivně se snažíme 
přijít na schůdné a ekonomicky únosné řešení. 

Jednou z posledních aktivit našeho sdružení WIFI je vzdě-
lávání dospělých v oboru výpočetních technologií.

Rada sdružení rozhodla, že se pokusí využít nevytíženou 
učebnu výpočetní techniky v naší základní škole. Vstříc nám 
vyšla starostka obce i ředitelka ZŠ. Od 27. února je zde reali-
zována výuka dospělých v daném oboru. Cílem je naučit zá-
jemce základním úkonům s PC a osvojit si práci s internetem.  

Internetové stránky městysu 
Louňovice pod Blaníkem

Na začátku měsíce března loňského roku byly oficiálně
spuštěny stránky našeho městysu – tehdy ještě obce. (www.
lounovicepodblanikem.cz) Realizaci webových stránek 
schválilo bývalé zastupitelstvo. Byl osloven Stanislav Bambu-
la, který se profesionálně zabývá tvorbou webových stránek. 
Již vytvořil nemálo zajímavých a přehledných webů. Cena za 
vytvoření  našich webových stránek byla v částce 10.000,- Kč 
(uhradila obec). Následně se za dokončovací úpravy dopláce-
lo 5.000,- Kč. Z této částky zaplatili spolky prezentující svojí 
činnost na webových stránkách shodně po 1.000,- Kč,- (SDH, 
TJ. Sokol, OS. WIFI ). Zbylé 2.000,- Kč uhradila obec. 

Na Štědrý den v roce 2006 byl spuštěn nový, obsahově bo-
hatý odkaz na našich stránkách www.lounovicepodblanikem.
cz/rozhledna. Na odkazu ROZHLEDNA se návštěvníci  do-
zví o historii rozhledny, o Blanících a dalších zajímavostech 
z okolí našeho městysu. Vytvoření tohoto odkazu stálo 5.000,- 
Kč. Tuto částku sponzorsky uhradili manželé Rozkošní s vě-
domím rady obce. 

Dále obec hradí standardní měsíční poplatek za webho-
sting ve výši 75,- Kč měsíčně. 

Webové stránky prezentují městys nejen navenek, ale jsou 
pro něj také přínosem. Na našich stránkách máme zřízeno dis-
kusní forum, které slouží k předávání informací. Bohužel zde 
docházelo i k vulgaritám a pomluvám. V současné době se si-
tuace již zklidnila a  fórum slouží svému účelu. Nelze samo-
zřejmě zcela zabránit tomu, aby na fóru byly zveřejněny pouze 
příspěvky, které se nám líbí a s kterými souhlasíme. Je nutné si 
uvědomit, že vložit příspěvek do diskusního fora může kdoko-
li z celého světa. Internetová síť je rozvětvená pavučina pokrý-
vající celou zeměkouli! Je velmi krátkozraké neustále spojovat 
vložené příspěvky jen s občany našeho městysu.

Nyní zde uvedu správce jednotlivých sekcí webových strá-
nek městysu: TJ Sokol: Pavel Plaštiák, Zdeněk Otradovec. 
SDH: Pavel Tulej, Historie a příroda: Ivan Rozkošný, Úřed-
ní deska: Pavel Tulej, Reportáže: Jana Burdová, WIFI síť:
Pavel Tulej. 
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Zájemci o vzdělávání mají kurz zcela zdarma a vyučující jsou 
bez nároku na honorář.

Vzdělávání metodicky zajišťují: Mgr. J. Doubek, B. Lo-
renc, F. Maršíček a Bc. P. Tulej.

Do kurzu se přihlásilo více zájemců než jsme očekávali. Ve 
3. skupinách se vzdělává 18. zájemců. Jeden kurz se skládá z 
deseti výukových hodin, každá v trvání 90 min.  

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podílejí ve svém vol-
ném čase na chodu WIFI sítě i aktivitách sdružení.

Další podrobnější info o Sdružení WIFI najdete na: http://
www.lounovicepodblanikem.cz/wifi.php

Bc. Pavel Tulej, předseda sdružení 
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Dále se zmíním o několika osobnostech, kteří mi pomoh-

li s projektem obsáhlého odkazu „Rozhledna“: Jitka Jandová, 
Mgr. Jarmila Klaudysová, Jana Burdová,  RNDr. Ivan Rozkoš-
ný, Mgr. Václav Nerad, Mgr. Radovan Cáder.

Všichni výše uvedení se na chodu našeho webu podílejí a 
věnují tomu nemálo ze svého volného času. Kdokoli z vás by 
chtěl s chodem webových stránek pomoci nebo zde prezento-
vat zajímavé skutečnosti týkající se obce (městysu), kontaktuj-
te mne a nebo kohokoli z výše uvedených. 

Bc. Pavel Tulej, správce stránek 

OBECNÍ KNIHOVNA
Obecní knihovna v Louňovicích zve občany Louňovic a 

okolí mezi svoje čtenáře. Půjčovní doba je každé pondělí od 10 
do 16 hodin, případně na vyžádání kdykoliv. Věřím, že mezi 
4457 knih, které má knihovna k dispozici si vyberete knihu, ať 
už z krásné, či odborné literatury, která se Vám bude líbit.

Přiveďte s sebou Vaše děti, pro které je zde rovněž připra-
ven velký výběr.

V našem Louňovickém časopise Vás budeme pravidelně 
informovat o činnosti naší knihovny.

Dovolte mi, vážení spoluobčané uvést několik čísel, která by 
Vás aspoň trochu informovala o naší knihovně. Knihovna má 
44 stálých čtenářů, z toho 11 z řad mládeže. V minulém roce 
měla knihovna 49 výpůjčních dnů, což využilo 1056 čtenářů. Z 
celkového počtu 4057 knih vlastního knihovního fondu a 400 
kusů z výměnného fondu, kterými nás na naše vyžádání záso-
buje Městská Knihovna v Benešově, si čtenáři vypůjčili celkem 
3290 knih krásné literatury a 433 knih literatury odborné. Dále 
si vypůjčili 1022 zábavných a odborných časopisů.

I když se čísla zdají být vysoká, v porovnání s minulostí je 
to málo. Přijďte i Vy a rozmnožte tak zájem čtenářů o knihu.

Na Vaši návštěvu se těší Váš louňovický knihovník.
Ing. Miloslav Vošta

Foto: Jiří Herkloc
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Z historie louňovické knihovny 
vzpomínka na Marii Lehkou 

Obecní knihovna v Louňovicích pod Blaníkem se v minu-
losti několikrát stěhovala, ale vždy do nevyhovujících prostor. 
Tehdejší knihovníci pracovali ve stísněných podmínkách, ve 
skromně zařízené, v zimě nevytápěné, vlhké místnosti o kte-
rou se museli dělit s jinou organizací.

Co nám paměť sahá, byl od roku 1955 pan Josef Herink, 
poštmistr, knihovníkem 5 let, pan Karel Červenka, zaměstna-
nec Blanických strojíren 1 rok, pí učitelka Dagmar Nováková 
3 roky a pí učitelka Hana Dittrichová 14 roků. Všem jmenova-
ným, kteří vykonávali knihovnictví při svém zaměstnání patří 
ještě dnes poděkování za jejich čestnou práci pro svoji rodnou 
obec.

Konečně v roce 1980 se podařilo obci upravit na náměstí, v 
domě č.p. 49, bývalý řeznický krám „U Němečků“ do kterého 
se knihovna přestěhovala. V té době již byla dva roky kni-
hovnicí pí Marie Lehká, 68. letá důchodkyně z Louňovic pod 
Blaníkem. Z této nevelké, klenuté, místnosti dokázala vytvořit 
útulný, účelně a vkusně vybavený kulturní stánek.

Roztřídila, postupně přebalila knihy do průhledné folie a 
jimi zaplnila regály po celé stěně. Dekorační závěsy je chrá-
nily před zaprášením. Pro školáky vykouzlila dětský koutek, 
kde si v nízkých knihovnách mohli vybírat a prohlížet knížky. 
Když paní Lehká zjistila, že jsou nerozhodné, byla jim ve vý-
běru nápomocná. Na vývěskách průběžně seznamovala mlá-
dež s přírodou, s ilustrátory a spisovateli jejích knih. Často děti 
samy přinášely kresby pohádkových postav, které paní Lehká 
používala na výstavku. Mladí čtenáři se zde mohli usadit na 
sedátku u stolečku, prohlížet si obrázky, probesedovat s paní 
Lehkou, která je zároveň seznamovala s novými knihami i s 
jejich správným zacházením. Toto posezení sloužilo i dospě-
lým čtenářům k chvilce popovídání o čtených knihách i jiných 
zajímavostech. 

V pondělí v poledne bylo v knihovně rušno. Cestou ze školy 
jsme již potkávali přespolní školáky s knížkou pod paží, jak spě-
chají si ji vyměnit a rychle se vrátit na odpolední vyučování.

Knihovna byla otevřena v pondělí od 11.00 - 13.00 hodin 
a od 15.00 - 18.00 hodin. Kromě této doby strávila zde paní 
Lehká hodně času balením knih, evidencí, úklidem, přípravou 
nástěnek, výstavek, besed.

Místnost knihovny byla vždy čistá, útulná, záclonky na 
prosklených dveřích, oknech, ve kterých pěstovala červené 
muškáty. V létě na stole nechyběla váza s čerstvými květina-
mi ze své zahrádky. Uklízela si sama za stížených podmínek. 
Vodu si nosila z obecního vodovodu, přihřívala ji elektrickou 
spirálou. Dva kamenné schody, které byly u vchodu přímo z 
náměstí měla vydrhnuté, zametala chodník před budovou, v 
zimě odhrnovala sníh a pro bezpečnost čtenářů posypala solí.

Paní Lehká od dětství ráda četla, v literatuře měla přehled, 
znala výběr četby svých stálých čtenářů. Aby jim mohla žáda-
né a nové knihy nabídnout, využívala výměnného fondu knih 
z okresní knihovny.

KNIHOVNA
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V roce 1978 při převzetí knihovny, vykazovala 39 čtenářů 
a 941 výpůjček. S léty se počet čtenářů stále zvyšoval. V roce 
1979 má 85 čtenářů a 3064 výpůjček. V roce 1983 má 180 
čtenářů a 5835 výpůjček. Při předávání v roce 1993 má 203 
čtenářů a 7796 výpůjček. V té době měly Louňovice pod Bla-
níkem 648 obyvatel, z nich téměř 1/3 navštěvovala knihovnu.

Za její 15-ti leté působení dostává třikrát ocenění. 
- KRAJSKÉ VYZNAMENÁNÍ V PRAZE ZA ÚSPĚCHY 

V KULTURNĚ VÝCHOVNÉ ČINNOSTI v roce 1984. 
- CELOREPUBLIKOVÉ NEJVYŠŠÍ A NEJCENNĚJŠÍ 

VYZNAMENÁNÍ V NITŘE OD MINISTERSTVA KULTU-
RY v roce 1987.

- VZORNÁ LIDOVÁ KNIHOVNA - tento titul propůjčuje 
ministerstvo kultury v roce 1990.

Slavnostního aktu ve Frýdku - Místku se paní Lehká ne-
odvažuje pro velkou vzdálenost zúčastnit. Vyznamenání za ni 
přebírá dcera Věra Špácalová.

Poslední léta ji práci, hlavně písemnou, ztěžuje šedý zá-
kal. Po operaci v roce 1987 používala na blízko silné, těžké 
brýle, sjížděly jí z očí, střídala je s brýlemi na dálku. Přesto 
měla členské legitimace i kartotéční lístky vzorně vyplněné. 
Ve svých 81. letech předává knihovnu 31.7. 1993 v příklad-
ném pořádku.

V tomto krátkém příspěvku jsme chtěli připomenout 
nemalý podíl zásluh v rozkvětu vzorné lidové knihovny u 
nás v Louňovicích pod Blaníkem a věnovat trvalou vzpo-
mínku na paní Marii Lehkou, vzornou knihovnici, která 
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Marie Lehká v domě č. 49 „U Němečků“

se ve věku 94 let 12. prosince 2006 rozloučila s milovaným 
podblanickým krajem.

 Jistě se na tu dobu vloudí vzpomínka i Vám, kteří jste před 
20. - 25. léty, tenkrát ještě jako žáci, či studenti, neb již dospělí 
si chodili vypůjčovat knihy k paní Lehké, která bývalý řeznic-
ký krám proměnila v útulnou knihovnu.

Možná, že jste i proto zůstali knize věrni podnes, kdy v 
uspěchané době nacházíte cestu k návštěvě knihovny a umíte 
si ušetřit čas pro přečtení zajímavé knížky. 

J. Holá

Na kraji Louňovic ve směru na Vlašim stojí ve stráni proti domu čp. 109 malý pomníček. Nápis na něm již téměř smazal 
čas a  jenom několik slov lze s obtížemi přečíst. „Pro památku na Aloisia Rosmarýna …….”  Kdo  byl ten Alois Rosmarýn? Co 
vykonal, že mu kdosi postavil pomníček? Lidé již zapomněli. Jenom několik  louňovických  starousedlíků si vzpomíná na pověst, 
kterou slyšeli, že kdysi dávno býval na louňovickém velkostatku správce, který byl zlý a krutý a nic dobrého nikomu z lidí neu-
dělal. Pro svou zlou povahu byl mnohokráte proklet. A když pak zemřel a rakev s jeho tělem byla nesena ke hřbitovu, přihnala se 
z čista jasna hrozná bouřka. Liják byl tak prudký, že ti, kdo nesli rakev, ji položili na kraji cesty a utíkali se s ostatními schovat do 
protějších stavení. Vtom se rozsvítila temná obloha, ozvala se ohlušující rána a blesk uhodil – dle některých do vzrostlého akátu, 
který stál opodál rakve, podle jiných pak přímo do rakve. Tak se prý naplnily kletby seslané na zlého správce. A na památku této 
události byl na místě, kde stála rakev postaven pomníček. Tolik vypráví pověst. Bylo to ale skutečně tak?  Snad by něco napově-
dělo rozluštění celého nápisu na desce pomníčku. A skutečně. Po menším úsilí dostává celý nápis původní podobu: 

Pro památku na direktora Aloisia Rosmarýna napomahatele všeho dobrého a vůbec prospěšného.

Zvláštní. Nápis říká něco jiného, než vypráví pověst. Kde je tedy pravda? Kdo ve skutečnosti byl tajemný Alois Rosmarýn?
Narodil se 27. září 1776 v rodině Josefa Rosmarýna, kožešníka v Pelhřimově a Alžběty Rosmarýnové, rozené Šperkové. 

Oženil se 7. ledna 1808 ve věku 31 let. Za ženu si vzal osmnáctiletou Barboru Leglerovou z dolních Břežan, kde působil jako 
kasír. Měli spolu asi deset dětí. Většina jich ale zemřela ještě v dětském věku. Velkou zálibou Aloisia Rosmarýna bylo malování 
obrazů a porcelánu. Váza, několik dezertních talířků a několik obrazů z jeho tvorby  se zachovalo do současnosti v  rodině po-
tomků A. Rosmarýna v Jincích.    

Dnes již bohužel není přesně známo, od které doby Alois Rosmarýn působil v Louňovicích pod Blaníkem jako správce vel-
kostatku. Louňovická kronika  o těchto časech vypráví:           

“Velkostatek zde byl, lidé měli obživu prací a když ne prací, tedy už sami se přiživili a dělili se různými způsoby s panem 
arcibiskupem. Páni správci se nehrdlili s nimi, zamhouřili oko, někdy obě, aby nebyly soudy a tresty. Stávaly se případy, že 

Kdo byl Alois Rosmarýn?
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odváželo a nosilo se z panských polí celou noc, zatímco na druhé straně svědomitě hlídal hlídač, aby panská sklizeň netrpěla 
újmy. A prošlo až na malé výjimky všechno.”  Alois Rosmarýn se také zasloužil o výstavbu Louňovic. Kronika o tom píše: “Za 
správce Rosmarýna bylo potřeba stavět domy usedlíkům a svojí polohou pole hodilo se k účelu tomu výborně. (Pole bylo v mís-
tech dnešní Vlašimské ulice.) Bylo k tomu však potřebí guberniálního svolení a správce Rosmarýn postaral se  o toto, takže 
občané mohli stavět. Na jeho počest byla pak ulice pojmenována – ulice Rozmarýnská. Stavby byly provedeny okolo roku 1840.“ 
Správce Rosmarýn se podle dalších zápisů podílel na budování cest a vůbec o zvelebování obce.  A jak to  bylo doopravdy se 
stavbou pomníčku?  Časopis Kwěty o této události ve svém 64. čísle  ze dne 12. srpna 1843 píše: Den 21. června jest obyvatelům 
louňovickým již po několik let velevítaný, neboť slaví o něm jmeniny milostivé své vrchnosti, G. M. nejdůst. p. Aloysia Josefa, 
arcibiskupa  pražského, jakož i svého ouředního představeného p. A. Rosmarýna. Muž tento neúnavnou svou péčí o všeobecné 
dobré, o zřízení cest, okrášlení místa aj. takových sobě vydobyl zásluh, že i pozornost c.k. krajsk. ouřadu  na sebe obrátil a že 
mu zdejší obec pomník postavila, k jehož odkrytí se právě letošní den jeho jmenin vyvolil. Pohnutelný byl to pohled na velebného 
starce, obklopeného ouřednictvem i celou obcí, když mu jeho představený ve jménu všech svou vděčnost srdečnými projevil slovy, 
právě před oním pomníkem jehož slova: 

“Pro  památku  na  direktora  Aloysia  Rosmarina, napomahatele  všeho  dobrého  a  vůbec prospěšného“,  paměť jeho zásluh 
pozdním ještě potomkům ohlašovati mají. Krátce po této slavnostní události dne 8. července 1843  Alois Rosmarýn  ve věku 67 
let zemřel.

A tak šel čas. Dnes již není patrné, kde byl na louňovickém hřbitově Alois Rozmarýn pochován. Rozmarýnská ulice byla 
přejmenována na Vlašimskou a  nápis na pomníčku smazal čas a s ním i památku na váženého občana louňovického. Lidé zapo-
mněli. Jenom ta pověst o zlém správci Rosmarýnovi tady zůstala. A odkud přišla? Ani to již dnes nikdo neví.

Ale to už tak bývá.  Ing. František Vondrák

Stolní tenis
Oddíl stolního tenisu byl v Louňo-

vicích založen v roce 1978. Ze zaklá-
dajících hráčů jsou dosud členy oddílu 
Zdeněk Otradovec, Vladimír Járka a Jiří 
Červenka. Za dobu existence oddílu se 
v něm vystřídalo 68 hráčů. Okresní sou-
těž se hrála poprvé v sezóně 1981-82. Ve 
své dosavadní historii dokázalo družstvo 
třikrát postoupit do okresního přeboru 
(nejvyšší soutěže na okrese).

Největšího úspěchu jsme dosáhli v roce 1999-2000. Náš oddíl 
byl vyhlášen jako nejúspěšnější na okrese Benešov v žákovských 
kategorií. Žáci hráli na turnajích v Týnci nad Sázavou, v Maršovi-
cích, ve Voticích, v Divišově, v Louňovicích, ve Vlašimi a v Be-
nešově. Celkem získali 12x první místo, 11x druhé místo, 15x 
třetí místo a 8x čtvrté.

V sezóně 2006-2007 hraje naše A mužstvo okresní soutěž I. 
třídy a po polovině je na čtvrtém místě - 5x vyhrálo 1x hrálo ne-
rozhodně a 3x prohrálo. B mužstvo je na šestém místě v okresní 
soutěži II. třídy - 6x vyhrálo, 1x hrálo nerozhodně a 4x prohrálo.                                                                     

Josef Kahoun  

V pátek 26.1. 2007 hráli stolní tenisté utkání doma. Naše „A“ 
mužstvo zvítězilo nad Voticemi 10:8 a tím jim oplatilo porážku z 
prvního kola! 

Body:  Kahoun  Josef  4,  Dobeš  Pavel  3,  Kakos Miroslav 
2,  Bejbl Jan 0.  Jeden bod ve čtyřhře získali Kakos Mir. - Otra-
dovec Zdeněk. 
Naše B mužstvo prohrálo s Olbramovicemi 7:11. 

Body:  Remiš Tomáš 3, Tichý František 3, Bébr Milan 1, 
Kahoun Petr 0.

Výsledky ze dne 23.2. 2007. Louňovice „A“ - Smilkov 11:7. 
Body: Kahoun 4, Otradovec 2, Bejbl 2, Kakos 2. Čtyřhra: Kakos 
- Otradovec 1. 

Miroslav Kakos při vítězném tažení proti Voticím
Foto: Jiří Herkloc

Jak jsme hráli
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“A” mužstvo stolního tenisu porazilo v posledním ro-
zhodujícím zápase Spartak Vlašim “B” 12 : 6 a postoupilo 
do okresního přeboru 1 třídy. Napodzim přvítáme nejlepší 
mužtva okresu Benešov. Je to návrat po 11 letech a v roce 
30 výročí založení oddílu.               (dodáno po uzávěrce)

Po tomto utkání je naše mužstvo na druhém místě. Poslední 
zápas se hraje doma s Vlašimí. V případě vítězství postoupíme do 
okresního přeboru.

Naše „B“ mužstvo prohrálo vysoko ve Vlašimi 1:17. Jediný 
bod získal František Tichý. Po této porážce je na sedmém místě 
ve své skupině, kde startuje celkem 12 oddílů.

V sobotu 14. dubna 2007 uspořádáme přebor Blanické župy 
pro muže a ženy. Přijďte fandit našim stolním tenistům!
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Jaro 2007 los soutěže

Dne 13. ledna se konal další “Ples fotbalistů” na místním zám-
ku. K dobré náladě opět hrála skupina ProMěny.  Poděkování 
patří všem,co si našli cestu do sálu a také všem, kteří se starali o 
jejich dostatečný přísun jídla, pití a dobré nálady. 

HASIČI 
ZASAHOVALI
Požár sazí v komíně
(07.01. 2007)

Ve 13.34 hod. byla naše požární jednotka vyslá-
na operačním důstojníkem HZS Benešov k požá-
ru sazí v komíně chaty Ing. Petra Hájka. Po příjezdu 
na místo zde již prováděli zásah hasiči z HZS Vla-
šim. Naše jednotka pouze zajišťovala místo požáru.  
Zhruba po 30. min. byl požár v komíně uhašen - škody 
žádné.

Ostrov - kontejner 
(21.01. 2007)

Dnes po náročném úklidu sálu po hasičském plese 
jsme byli vysláni operačním důstojníkem k požáru v obci 
OSTROV. 
Vysláni jsme k požáru byli v 18.04 hod. na místo jsme se 
dostavili v 18.17 hod.  
Po příjezdu na místo jsme ihned začali hasit zapálený 
kotejner se směsným odpadem. Vzhledem k různoro-
dému odpadu byly podmínky ztížené z důvodu špatné 
dýchatelnosti a zápachu splodin. 
Kontejner byl zdárně uhašen a zajištěn v 19.10 hod. Mís-
to bylo předáno starostovi obce. Na základnu jsme přijeli 
v 19.17hod. 

Jednou z očekávaných akcí byl hojně navštívený HASIČSKÝ 
PLES. Na snímku Starosta SDH Jaroslav Kudlík připraven 
k předání výhry v tombole.

ODDÍL KOPANÉ

Mládí v akci... foto: Václav Borkovec

15. kolo Lev Načeradec- Louňovice A SO 07.04. 2007 16:30

16. kolo Nesper. Lhota - Louňovice A NE 15.04. 2007 15:00

17. kolo Louňovice A - Křivsoudov B NE 22.04. 2007 15:00

18. kolo Tr. Štěpánov - Louňovice A NE 29.04. 2007 15:00

19. kolo Louňovice A - D. Kralovice B ÚT 01.05. 2007 15:00

20. kolo Louňovice A - Miřetice B NE 06.05. 2007 15:00

21. kolo Vracovice - Louňovice A NE 13.05. 2007 15:00

22. kolo Louňovice A - Čechtice B NE 20.05. 2007 15:00

23. kolo Kladruby - Louňovice A NE 27.05. 2007 17:00

24. kolo Louňovice A - Hulice NE 03.06. 2007 15:00

25. kolo Keblov - Louňovice A NE 10.06. 2007 15:00

26. kolo Louňovice A - Pravonín B NE 17.06. 2007 15:00

Mužstvo „A“

12. kolo Neustupov - Louňovice B NE 08.04. 2007 15:00

13. kolo Sedlec Prčice B - Louňovice B NE 15.04. 2007 16:30

14. kolo Louňovice B - Budenín SO 21.04. 2007 17:00

15. kolo SK Přestavlky - Louňovice B SO 28.04. 2007 17:00

16. kolo Louňovice B - Miličín B SO 05.05. 2007 17:00

17. kolo Mezno B - Louňovice B SO 12.05. 2007 17:00

18. kolo Louňovice B - Jankov A SO 19.05. 2007 17:00

19. kolo Ratměřice B - Louňovice B NE 27.05. 2007 17:00

20. kolo Louňovice B - Velíš B SO 02.06. 2007 17:00

21. kolo Heřmaničky B - Louňovice B SO 06.06. 2007 14:00

22. kolo Louňovice B - Kamberk SO 16.06. 2007 17:00

Mužstvo „B“

FOTBALISTI - HASIČI
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TJ SOKOL LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
POŘÁDÁ

Dětský Josefovský rej v maskách
který se koná dne 17. března 2007

od 13.30 hodin v sále
Louňovického zámku

Louňovický zpravodaj - čtvrtletník pro městys Louňovice a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota. Vydává Úřad městyse Louňovice 
pod Blaníkem, Jana Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem, tel.:  317 852 658, e-mail: oulounovice@quick.cz. Registrováno MK ČR pod číslem 
MK ČR E 17153. Náklad 250 ks. Redakční rada: Jiří Herkloc - redaktor, Ing. Růžena Kučerová, Jana Burdová, Václav Borkovec. 

DĚTSKÁ TOMBOLA - SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ MASKU
Vstupné dobrovolné 

TJ SOKOL LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
POŘÁDÁ

Josefovský rej
který se koná dne 17. března 2007
od 20.00 hodin v sále
Louňovického zámku

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ MASKU
Vstupné 70,- masky 40,- 

taneční zábava v maskách

Úřad městysu Louňovice pod Bla-
níkem nabízí k prodeji 8 stavebních 
parcel o výměře cca 700 - 1200 m2 
v lokalitě NA HLINÁCH. Inženýrské 
sítě zavedeny.

Bližší informace na tel.: 317 852 658

GENERALI  Pojišťovna a.s.
AGENTURNÍ KANCELÁŘ  Adrian Müller

Pláteníkova 263, 258 01
OSOBNÍ AUTO ZÁKLADNÍ CENA BONUS 35%

do 1000 ccm 2160 1404

1000 - 1350 ccm 2880 1872

1351 - 1850 ccm 4240 2756

1851 - 2500 ccm 6720 4368

nad 2500 ccm 9920 6448

Mobil: 603 503 625, Kancelář: 602 576 617
Najdete nás naproti vlašimské bráně!

Úřad městysu prodává
nákladní automobil 

PRAGA S5T 
třístranný sklápěč rok 

výroby 1970
automobil je částečně odstro-
jen a připraven na lak. Motor 

po generální opravě, nová 
korba a obutí

Cena dohodou. 
Bližší informace na tel.: 

317 852 658

Prodám nové přední 
tlumiče na Ford Escort 
rok výroby 1990. Nikdy 

nenamontovány.
Cena za oba 1000,- Kč

Tel.: 776 662 067


