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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
V prvním čísle našeho zpravodaje bych Vás chtěla informovat o některých akcích, které se konaly a o částečném výhledu do dnů příštích.
Proběhla výměna oken na obytných domech čp. 41 a čp. 45 včetně zdravotního střediska s 50% spoluúčastí nájemníků. Celkové náklady na akci byly 250 tis. Kč.
Nová okna v naší ZŠ a MŠ.
V roce 2011 byla provedena výměna části oken v ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem, Táborská 170, která
byla spolufinancovaná v rámci dotace ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst z rozpočtu Středočeského kraje.
Celková výměna oken byla provedena za částku 2 411 762 ,- Kč, dotace z FROMu činila 2 291 174,- Kč
a naše vložené prostředky byly ve výši 120 588, - Kč .

Důvodem k realizaci projektu byla především úspora nákladů na vytápění objektu. Díky nevhodným a
zastaralým a místy i poškozeným oknům vydával městys zbytečně navíc nemalé finanční prostředky na
vytápění školy. Na výměnu oken by měl dále navazovat projekt na zateplení budovy a výměnu otopného
systému za tepelné čerpadlo. Žádost o dotace byla již podána.
V letošním roce bychom rádi vyměnili okna na úřadě městyse.
Oprava mostu na Benešov a oprava silnice na Votice.
Středočeský kraj letos zadal provedení opravy mostu přes Blanici směrem na Benešov. Oprava, kterou bude
provádět společnost Skanska a.s. bude probíhat od 11. 4. 2012 do 23. 9. 2012. Z mostu bude odstraněna
stávající vozovka, očištěny stávající konstrukce a jejich zesílení a dobetonování nových konzol. Dále bude
provedena betonáž nových říms a pokládka vozovky v celém rozsahu opravy tj. i v části přilehlé vozovky.
Vzhledem k tomu, že bude probíhat od 19. 3. 2012 do podzimu 2012 také oprava silnice č.II/150 z Louňovic p. Bl. na Votice, budou při obou stavbách řešeny objízdné trasy jak na Benešov tak i na Votice. Po dokončení opravy mostu bude opravena silnice z Louňovic p. Bl. na Hřiva.
Autobusová doprava povede na Benešov a zpět po místní komunikaci z Louňovic p. Bl. na Libouň a dále
vpravo po silnici na Hřiva, kde naváže na svoji původní trasu na Velíš.
Autobusové spojení na Votice a zpět bude řešeno objízdnými trasami podle postupu opravy silnice. Při
opravě mostu v Libouni bude v místě stavby spojení řešeno přestupem na jiný autobus.
Při jízdě osobními auty doporučuji sledovat aktuální dopravní značení. Nákladní doprava bude mít stanovenu objízdnou trasu na Mladou Vožici.
Přeji Vám šťastné dny. Ing.Růžena Kučerová

ZASTUPITELSTVO A RADA
INFO Z RADY
ze dne 6. 10. 2011
(v minulém zpravodaji tento zápis chyběl)

Rada městyse schvaluje:
- výměnu dvou oken v čp. 48 a
pověřuje starostku podepsáním
objednávky a smlouvy o dílo
s firmou Oknotherm, spol. s r.o.
Kaplice
- opravu veřejného osvětlení a
dodání nového světla v Býkovicích
- uzavřít předloženou smlouvu o
užívání budovy čp. 86 „Muzea
včelařství Podblanicka“ a pověřuje starostku jejím podpisem
- nákup nové skartovačky a tiskárny na úřad městyse
- zakoupení náhonové hřídele
- dle pokynu lesního správce kácení v lesích městyse (kůrovec) v
rozsahu cca 20 m³ a prodej vytěžené kulatiny
- zaplacení faktury za dopravu
autobusem pro smíšený pěvecký
sbor Dech ZUŠ Vlašim na jejich
hudební vystoupení v Louňovicích p. Bl.
Rada městyse souhlasí:
- s provozováním občerstvení
v Býkovicích dle žádosti p. Bartoše
- s rozpisem uživatelů tělocvičny
na zimní období 2011- 2012
Rada městyse bere na vědomí:
- informaci starostky o poskytnutí peněžitého daru Středočeským
krajem, který je za diplom v soutěži Vesnice roku 2011 a schvaluje jeho přijmutí
- informaci starostky ze SO Blaník
- informaci, že je prasklý štít u
hasičské zbrojnice
ZASTUPITELSTVO
ze dne 1. 12. 2011

Kontrola usnesení ze zasedání
ZM 9/2011 (z 22. 9. 11)
Dotaz: byl s p. Herklocem řešen
betonový žlab?
Odpověď: p. Vávra s p. Herklocem mluvil. P. Herkloc nic řešit
nebude, žlab nechá tak, jak je
p. Bébr: měl by to vyřešit starosta
nebo místostarosta obce
p. Chmel: žlab je opravdu moc
hluboký
p. Fejtek: písemně vyzvat p.
www.lounovicepodblanikem.cz

Herkloce k odstranění žlabu
Seznámení s usnesením rady
č. 16/2011, 17/2011 a 18/2011
K usnesení č.16/2011
p. Novotný: upozornil, že není
k dispozici aktuální rozpis uživatelů tělocvičny
pí. Kučerová: podotkla, že p. Novotný na radě městyse řešil, kdy
bude tělocvičnu využívat SOKOL
pí. ředitelka: oznámila, že aktuální rozpis je již vyvěšen. S p. Kakosem je domluveno, že pokud
stolní tenisté budou předehrávat
zápas, domluví se s tím, kdo by
měl v tomto čase tělocvičnu využívat. Pí. ředitelka aktuální rozpis
rozešle mailem, potřebné změny
je nutno řešit s pí. ředitelkou.
p. Tulej: informoval radu, že u
hasičské zbrojnice je prasklý štít.
Nyní jsou prasklé již oba štíty, p.
Tulej tuto záležitost konzultoval
s odborníkem a k praskání dochází z důvodu „rozlézání“ krovu.
K usnesení č.17/2011
Rada schválila uzavřít smlouvu
o zřízení věcného břemene s firmou RWE GasNet s.r.o na pozemek v k.ú. Louňovice p. Bl.
Dotaz p. Bébr: kdo je firma GasNet
Odpověď pí starostka: tato firma
dělala přípojku pod hřbitovem
k p. Vrtiškovi
K usnesení č.18/2011
Rada vzala na vědomí informace
k lokalitě Na Hlinách
Dotaz p. Bébr: jak je řešena splašková a dešťová kanalizace na přikoupené komunikaci.
Odpověď pí starostka: pí Kotková přerušila řízení, je nutno dodat
nové podklady, na kterých pracuje p. Bartoš
Rozpočtové opatření č.6
Hlasování: schváleno
Škola
Na pozvání přítomna pí. ředitelka
Dotazy:
p. Novotný: bylo zvykem, že každý rok v srpnu, bylo obci sděleno,
kolik dětí bude ve škole, ve školce, byla předložena vize na nový
školní rok. Za uplynulé 4 roky se
nic nezměnilo. Jaké jsou skutečné
výdaje školy (v rozpočtu městyse
se počítá s částkou 850000,-Kč) a
jak bude škola fungovat dál.
pí. ředitelka: Počet dětí byl oznámen až v září, protože někteří

rodiče se rozhodovali ještě v průběhu srpna, jestli své dítě zde
umístí. V současné době je ve
škole 11 dětí + 2 cizinky. Počet
dětí stoupl, ale ne tak, jak jsme
si to představovali. Na schůzce
SRPDŠ, na které byla přítomna i
pí. Kučerová, p. Malý a p. Tulej,
bylo rodičům připomenuto, že se
mohou kdykoli přijít podívat na
vyučování. Je o to však malý zájem. Ve školce je v současné době
29 dětí. Rodiče předškoláků by
rádi pro prvňáčky samostatnou
třídu. Je to však finančně nákladné, což bylo rodičům vysvětleno.
Pí. ředitelce se podařilo získat finanční prostředky na mzdy (obec
byla dříve oslovena, že tyto prostředky budou chybět). Pí. ředitelka sdělila, že na stránkách
MŠMT je vyvěšen projekt, při
jehož schválení (324 000,-Kč)
by bylo možno zakoupit pomůcky do ZŠ (netýká se to MŠ) jako
např. interaktivní tabule, programy pro děti.
Ohledně zateplení a výměny oken
pí. ředitelka sdělila, že tato úprava je znatelná, zvláště v okrajových třídách, ze kterých musely
být děti dříve přemísťovány do
jiných prostor. Úspora se však
projeví až příští rok.
Následně pí. Krejčová, která je
účetní ve škole, vysvětlila jednotlivé položky účetnictví. Nejvyššími náklady je spotřeba elektriky
(vyúčtování teprve přijde), plynu
(377 000,-Kč).
V loňském roce měla škola výsledek +291235,-Kč, rok předtím
byla ztráta 135000,-Kč.
V letošním roce hodně šetřili,
věci se kupovaly až, když to bylo
nezbytně nutné. Do částky
850 000,-Kč, kterou Městys pro
školu vyčlenil, by se měli vejít.
Pí. ředitelka počítá s částkou do
950 000,-Kč.
pí. Růžičková: se ptala rodičů
dětí, kteří své děti po ukončení
docházky ve školce přihlásili do
škol ve Vlašimi, na důvod tohoto rozhodnutí. Těmto rodičům
nevyhovuje způsob klasifikace a
způsob výuky v Louňovicích p.
Bl. (dle rodičů mají problémy po
přechodu na jinou školu)
pí. ředitelka: sdělila, ze výuka
probíhá dle programu, o který je
2

velký zájem a způsob klasifikace
(slovní) je po konzultaci s rodiči.
Odmítá psychickou újmu při přechodu na jinou školu.
pí. Kučerová: oznámila, že v lednu se koná pro rodiče schůzka.
p. Bébr: požádal pí. ředitelku, aby
na tuto schůzku připravila ekonomický výhled, pro případ, že by
pro první třídu (cca 6 dětí) byla
vytvořena samostatná třída.
pí ředitelka: sdělila, že v současné době je stanoven limit na 10
prvňáčků (pokud je míň, musí
městys do tohoto počtu doplatit
finance)
pí. Kučerová: oznámila, že 14.
12. 2011 ve 14:00 hod. se uskuteční slavnostní ukončení projektu na výměnu oken ve škole a
všechny zastupitele pozvala.
Dotaz p. Bébr: jestli v době realizace tohoto projektu byl někdo
z obce se na přestavbě podívat.
Odpověď pí. starostky: byla jsem
tam asi 3x, jinak byl tímto úkolem pověřen p. Malý
Odpověď p. Malého: byl jsem
tam skoro každý den
Dotaz p. Chmela: Ve třídách jsou
pro větrání malá okna (otevírat se
dá jen spodní část, vrchní je napevno - jak se budou okna umývat, nedostatečné větrání v jídelně, stahování pro žaluzie velmi
vysoko - je to dle projektu?
Odpověď p. Vávra: Táhla pro žaluzie se nastaví. V době auditu
byla změna otevírání oken. Na
mytí oken se bude objednávat firma.
Prodej pozemku Na Hlinách
záměr prodeje pozemku Na Hlinách č.parc. 530/44 v kat. území
Louňovice p. Bl. byl řádně vyvěšen. Žádost o koupi podali společně p. Žák a sl. Kolmanová, pí.
starostka předložila Návrh: prodej tohoto pozemku za cenu 250
Kč/m² žadatelům. Vklad na katastr nemovitostí hradí kupující.
Hlasování: schváleno
Návrh: pověřit pí. starostku podepsáním výše uvedené kupní
smlouvy.
Hlasování: schváleno
Záměr prodeje pozemků Na
Hlinách
Návrh: vyvěsit na úřední desku
záměr prodeje pozemků Na Hlinách č.parc. 1264/4 a 113/2 v kat.
území Louňovice p. Bl
Hlasování: schváleno
Návrh: projednat a schválit koupi
pozemku č. parc.116/5 v kat. úz.
Louňovice p. Bl za 100,-Kč/m² a
3

pí. Kučerovou pověřit podepsáním smlouvy.
Hlasování: schváleno
Změna cen vodného
vzhledem ke zvýšení sazby DPH
na 14%, se od 1. 1. 2012 zvýší cena vodného na 21,-Kč/m³ s
DPH.
Hlasování: schváleno
Svatováclavské slavnosti
vyúčtování letošních Svatováclavských slavností. Celkové příjmy byly 257.701,-Kč, celkové
náklady byly 263.493,-Kč, Letošní slavnosti skončily se ztrátou
5.792,-Kč. V lednu začne pracovat komise na přípravě Svatováclavských slavností 2012.
Návrh komise: pí. Růžičková, p.
Fejtek, p. Malý, pí. Kučerová, p.
Jelínek
Hlasování: schváleno
Mzdy 12/2011
Návrh: Náklady na mzdy za prosinec 2011 budou proplaceny
v lednu 2012, čímž se stanou nákladem roku 2012. Předpisy budou zaúčtovány v prosinci 2011
Hlasování: schváleno
Návštěvnické středisko pod
Blaníkem
pí. starostka seznámila zastupitele s dodatkem smlouvy a novým
projektem návštěvnického střediska, které mělo být vybudováno pod Blaníkem. Pí. Majerová
písemně zaslala dopis Agentuře
ochrany přírody ČR, s dotazem,
zda byla získána dotace na tuto
stavbu. Písemně bylo odpovězeno, že tato dotace na stavbu návštěvnického střediska ČSOP
nebyla poskytnuta (dopis je k nahlédnutí na úřadě městyse). P.
Jelínek poukázal na chyby v dodatku smlouvy. Smlouva je jednostranně výhodná, ale ne pro
Louňovice. V novém projektu je
úplně jiná stavba a je umístěna
jinde než dle původní smlouvy.
Návrh: Trvat na původním projektu a nepodepsat Dodatek č.1
ke smlouvě.
Hlasování: schváleno
Návrh rozpočtu 2012
Pí. Vrtišková předložila návrh
rozpočtu, který je tvořen jako vyrovnaný
p. Novotný: podotknul, že návrh
rozpočtu je tvořen opsáním rozpočtu předešlého.
Návrh: vyvěsit předložený návrh
rozpočtu na rok 2012 na úřední
desku
Hlasování: schváleno
Různé

p. Malý: předložil zastupitelům
nabídku na výměnu oken v obytném domě č.p. 45..Tuto nabídku
předložil nejprve nájemníkům
bytů. Společně se dohodli na 50ti % účasti nájemníků (měsíční
splátky po dobu 5 let). Je nutno ještě letos podepsat smlouvy
s nájemníky a s firmou, která výměnu bude provádět (z důvodu
navýšení DPH od 1. 1. 2012).
pí. Růžičková: navrhla, aby byla
vyměněna i okna ve zdravotním
středisku.
p. Tulej: upozornil i na okna v hasičské zbrojnici (v garáži), která
jsou v kritickém stavu.
Návrh: vyměnit okna v bytovém
domě č.p. 45, včetně vstupních
dveří a oken ve zdravotním středisku. Na výměně oken a vstupních dveří v bytovém domě se budou podílet nájemníci spoluúčastí
ve výši 50%.
Hlasování: schváleno
Návrh: pověřit pí. starostku podepsáním smlouvy
Hlasování: schváleno
pí Burdová: seznámila zastupitele s ukončením křížovkářské soutěže pro děti, která probíhala ve
zpravodaji. Soutěže se zúčastnilo
39 dětí, z toho 35 jich postoupilo
do slosování o ceny.
O losování byli požádáni přítomní občané.
1. cenu fotoaparát - věnoval Městys Louňovice p. Bl. - vyhrála K.
Humhalová - Tábor
2. cenu MP4 - věnovalo sdružení
WIFI - vyhrál Bertík Pospíšil –
Louňovice p. Bl.
3. cenu encyklopedii - věnovala
firma NICON - vyhrála Z. Kofláková - Praha
p. Tulej: poděkoval pí. Burdové
za vedení soutěže. Soutěž bude
probíhat i v následujícím roce.
p. Vávra společně s p. Malým, pí.
Kučerovou a p. Tichým procházeli stav rozhledny na Blaníku.
Bylo zjištěno, že do přístřešku
nad kamenným stolem zatéká
úžlabím. P. Vávra podotknul, že
je potřeba dát nový šindel a natřít
jej. Peníze ze vstupu by se měly
investovat zpět do rozhledny.
p. Bébr: je potřeba ořezat okolní
buky a modříny, jejich větve sahají nad střechu rozhledny.
p. Bébr: vznesl dotaz, zda p. Tulej má smlouvu na pronájem garáže v hasičské zbrojnici.
Odpověď p. Tuleje: nájemní
smlouvu nemám, ale mám odpracované brigádnické hodiny
www.lounovicepodblanikem.cz

p. Bébr: požaduje řešení této situace.
pí. Majerová: upozornila na kritický stav vody v Býkovicích. Po
vypuštění rybníka není v hasičské nádrži voda, voda ve studních a vrtech klesla. Pí starostka
informovala písemně o tomto stavu SCHKO Blaník a požádala o
přehodnocení letnění rybníka, ale
do dnešního dne odpověď nepřišla. Pí. Majerová navrhla, aby se
podala žádost o neletnění rybníka
(natéká velmi pomalu).
p. Bébr: na jaře obcházela stavební komise obec a sepisovala co je
potřeba udělat. Mimo jiné u rundelky 2 šoupata, proč se do dneška nic neděje.
Odpověď p. Malý: o tomto problému jsem nevěděl
p. Bébr: je nutno jednat se „Silnicemi“ a v letošním roce se to již
nestihne opravit.
Dotaz p. Bébr: proč není zažádáno o dotace na bytové jednotky
v Obíckách?
Odpověď pí. Kučerová: dotace
je 50.000 Kč, ale je potřeba mít
projekt.
Dotaz p. Bébr: začátkem září
byly odvezeny z rozhledny stoly
na opravu. Lidé neměli na čem
sedět.
Odpověď p. Malý: 2 jsou opraveny a zbylé se opravují
INFORMACE Z RADY
ze dne 13. 12. 2011

Rada městyse schvaluje:
- směrnici č.2/2011, odpisový
plán dlouhodobého majetku,
s účinností od 14. 12. 2011
- prodloužení smlouvy na zimní údržbu místních komunikací
2010 - 2011 s p. L. Matuškou
- odměnu pí. ředitelce školy
- přemístění obřadní síně do budovy úřadu městyse
- proplacení faktury skupině Poprask za hudební vystoupení dne
3. 12. 2011 při akci pořádané Babincem ve výši 3 500,- Kč
- že garáž v hasičské zbrojnici je
v užívání hasičů a je na rozhodnutí SDH Louňovice p. Bl., kdo
bude občas tuto místnost užívat a
za jakých podmínek
- proplacení poplatku 11 866,- Kč
za trvalé odnětí pozemku č.st.
401 v k.ú. Louňovice p. Bl. za
pozemek pod rozhlednou
- že sečení určených travních
ploch v roce 2012 bude řešeno
přes Správu CHKO Blaník
www.lounovicepodblanikem.cz

- nákup a proplacení tvárnic pro
dozdění otvorů ve škole ve výši
15 280,- Kč
- proplacení fa za projekt chodníku ke hřbitovu ve výši 17 500,Kč
- objednat 6 parapetů a 6 žaluzií
pro ZŠ a MŠ Louňovice p. Bl. ve
výši 8 747,- Kč
Rada městyse pověřuje
- M. Vávru prověřit stav krovů
v hasičské zbrojnici s odborníkem
- starostku vstoupit v jednání se
Správou CHKO Blaník k možnosti neprovádět letnění a vypouštění Býkovického rybníka
Rada městyse určuje:
- inventurní komise na rok 2011:
hlavní inventurní komise: Ing. R.
Kučerová, J. Vrtišková, L. Mayerová
dílčí inventurní komise: úřad
městyse: T. Berlová, J. Malý, J.
Jelínek, obřad. síň: J. Vrtišková,
T. Berlová, I. Tichá, knihovna: M.
Vyskočilová, J. Vrtišková, Ing. R.
Kučerová, JSDH: Mgr. P. Tulej,
Mgr. V. Fejtek, M. Vávra
Rada městyse bere na vědomí:
- ústní dohodu s p. Herklocem,
že dodá mřížku na kanálek před
svým domem
- informaci starostky z jednání
BENE-BUSU
INFORMACE Z RADY
ze dne 19. 12. 2011

Rada městyse schvaluje:
- z výběrového řízení údržbáře
městyse – Kubec Antonín
- objednání a výměnu oken v bytě
čp. 41 v Louňovicích p. Bl., nájemce zaplatí 50 % ceny v nájmu
za 60 měsíců, celková hodnota
výměny je 22 771,- Kč
- požádat na úřadě práce na rok
2012 o 3 uchazeče na VPP
- proplacení prezentace našeho
regionu v kalendáři turistických
akcí na rok 2012 Klubu českých
turistů
Rada městyse bere na vědomí:
- aktualizaci Strategie Posázaví
v jednotlivých obcí, které proběhne do konce února 2012 formou
odpovědí napsaných občany na
přiložených lístcích. Dále bude
probíhat na základě dotazníkového šetření komunitní plánování a
vyhodnocování dotazníků
ZASTUPITELSTVO
ze dne 27. 12. 2011

Kontrola usnesení ze zasedání
ZM čj. 10/2011
Bez připomínek
Seznámení s usnesením rady č.
18/2011, 19/2011 a 20/2011
K usnesení č.18/2011
bez připomínek
K usnesení č.19/2011
Rada schválila přemístění obřadní síně do budovy úřadu městyse
p. Novotný: došlo k porušení
smlouvy mezi Tělovýchovnou
jednotou Sokol a Městysem. Městys měl předem písemně oznámit
tento záměr. Při stěhování došlo
ke zničení stěny za mozaikou.
p. Malý: obřadní síň byla v havarijním stavu. Židle i obrazy byla
plesnivé, celá místnost byla cítit
zatuchlinou. K žádnému zničení
stěny nedošlo, po sundání mozaiky byla stěna již v takovém
stavu. Městys má v plánu v letošním roce tuto místnost uvést do
lepšího stavu. Je nutno začít před
zámkem, odvodněním a chodníkem, pak je možno začít s úpravami uvnitř.
p. Tulej: Není vyloučeno, že pokud bude tato místnost v dobrém
stavu, tam obřadní síň vrátit, zámek je reprezentativní místo.
K usnesení č.20/2011
bez připomínek
Kontrolní výbor
Seznámení s výsledky kontroly za období 07-10/2011. Bylo
zkontrolováno plnění úkolů vyplývajících ze zápisů ze zasedání
zastupitelstva a z usnesení Rady
v daném období. Nebyly zjištěny
žádné nedostatky.
Záměr prodeje pozemků Na
Hlinách
Záměr prodeje pozemků Na Hlinách byl řádně vyvěšen. Přihlásil
se jeden zájemce (p. Žák se sl.
Kolmanovou)
Návrh: prodej pozemků č. p.113/2
a 1264/4 v k.ú. Louňovice p. Bl.
Na Hlinách zájemcům za cenu
250 Kč/m².
Hlasování: schváleno
Návrh: pověřit pí. starostku podepsáním kupní smlouvy, vklad do
katastru zaplatí kupující.
Hlasování: schváleno
Rozpočet městyse na rok 2012
návrh rozpočtu na rok 2012 byl
řádně vyvěšen – nikdo se neozval
pí. Vrtišková seznámila zastupitele se změnou položky na „Dopravní obslužnost“ na rok 2012
v rámci konsolidace ve výši
114,23 tis. Kč.
p. Chmel: upozornil na havarijní
4

stav uzávěrů radiátorů (kohoutů)
ve škole. Je v rozpočtu s tímto počítáno? Částka by se mohla pohybovat cca okolo 100.000,-Kč.
p. Malý: na jaře, resp. po skončení topné sezony by se začalo
s výměnou kohoutů v některých
třídách.
pí. Kučerová: s touto výměnou
není v rozpočtu počítáno. Bylo by
nutno udělat rozpočtové opatření.
Návrh: schválit schodkový rozpočet městyse na rok 2012 s dofinancováním z přebytku hospodaření z roku 2011.
Hlasování: schváleno
Rozpočet DSO Blaník na rok
2012
seznámení s rozpočtem DSO Blaník na rok 2012
Návrh: schválit rozpočet DSO
Blaník na rok 2012
Hlasování: schváleno
Různé
p. Tulej: zástupci ČSOP Vlašim
(p. Klaudys, p. Pešout a p. Kříž)
se chtěli zúčastnit jednání zastupitelstva, aby vysvětlili změny
v projektu a v dodatku smlouvy
při výstavbě Informačního střediska pod Blaníkem. Proč zde
nejsou?
pí. Kučerová: zástupci byli na
obci, ale z jejich jednání nevyplynulo, že by se chtěli zasedání
zastupitelstva zúčastnit. Budou
pozváni na příští zasedání.
p. Tulej: zastupitelé by se měli zamyslet nad tím, zda v obci chtějí
toto Infocentrum nebo ne. Mělo
by se o tomto znovu hlasovat a dle
výsledku hlasování vejít v jednání s ČSOP. Nepůsobí dobře, že
minulé zastupitelstvo záměr na
vybudování Infocentra pod Blaníkem schválilo a současné ne.
p. Budil: je nutno se nad tímto
znovu zamyslet. Změny projektu i dodatek ke smlouvě byly zaslány na poslední chvíli a nebylo
dostatek času k prostudování dokumentů.
p. Jelínek: dodatek smlouvy byl
nesrozumitelný, některé body je
potřeba upřesnit (např. výše vybírání parkovného, doba využívání
parkoviště)
pí. Majerová: dle původních plánů mělo Infocentrum stát na straně parkoviště, dle nového projektu na protější straně. Budou i tyto
pozemky ČSOP? Navrhovaná
stavba je příliš velká, stačily by
prostory jen pro Infocentrum (bez
ubytovny) a raději rozšířit parkoviště. Vše je nutno upřesnit ve
5

smlouvě a nutno požádat o právní
služby před případným podpisem
smlouvy.
p. Fejtek: jak to, že nikdo ze zastupitelstva nevěděl, že zastupitelé ČSOP a CHKO byli na úřadu
městyse.
pí. Kučerová: zastupitelům rozešle znovu všechny podklady k Infocentru pod Blaníkem a zástupce
ČSOP pozve na jednání zastupitelstva.
p. Novotný: které stromy na Zámecké zahradě se budou kácet?
p. Malý: pokácejí se 3 topoly, lípa
zůstane. Na místo vykácených
stromů je nutno vysadit nové
stromy.
pí. Kučerová: lípa by se měla odborně prořezat
pí. Kučerová: do srpna je nutno
využít příspěvek, který obec získala v soutěži Vesnice roku, dle
podmínek je na spolkovou činnost.
p. Malý: za získané finance by se
dalo na Zámecké zahradě postavit podium
p. Novotný: s památkáři bylo toto
již kdysi konzultováno. Dle pí.
Primusové by se mělo jednat o
otevřený zahradní altán, který by
nenarušoval dominantu zámku.
INFORMACE Z RADY
ze dne 26. 1. 2012

Rada městyse schvaluje:
- smlouvy s Technickými službami Vlašim s.r.o. na rok 2012 na
vyvážení velkoobjemového kontejneru na nosič AVIA, na sběr
tříděného odpadu a svoz SKO
(popelnice)
- proplacení odměny ve výši
4025,- Kč za vyčištění koberců
v MŠ a ZŠ Louňovice p. Bl. z neinvestičních finančních prostředků poskytnutých provozovatelem
na provoz školy
- požádat o dotaci na MMR na rekonstrukci hřišť u školy
- nákup radlice na shrnování sněhu k traktoru za cenu 25 000,- Kč
- poskytnout příspěvek ve výši
2000,- Kč na provoz věžních
hodin na kostele Farnímu úřadu
v Louňovicích p. Bl.
- vymalování čekárny, chodby a
ordinace Dr. Kevického
Rada městyse bere na vědomí:
- informaci starostky o započetí
prací na opravě mostu č.150-004
na silnici č. II/150 na Velíš
- zvýšení platu pí. ředitelky podle nařízení vlády č.564/2006 Sb.

s účinností od 1. 1. 2012
- informaci pí. ředitelky o schůzce ve škole s rodiči předškoláků a
k žádosti školy o dotaci
- žádost č.j. 61/2012 o pronájmu
rozhledny
ZASTUPITELSTVO
ze dne: 31. 1. 2012

Kontrola usnesení ze zasedání
ZM 11/2011
Bez připomínek
Seznámení s usnesením rady č.
01/2012
Připomínky:
p. Bébr: čeho se týká dopis ohledně pošty, který obdržel městys
odpověď: v dopise gen. ředitele
bylo pouze oznámení, že městys
navštíví odpovědná osoba a bude
jednáno o poště v Louňovicích p.
Bl.
Mandátní smlouva – ČOV a kanalizace
Pí. starostka seznámila zastupitele s možností získat dotaci od Ministerstva zemědělství na ČOV a
kanalizaci. Předložená mandátní
smlouva je na výběr prováděcí
firmy - zhotovitele. Dohodnuté
činnosti dle smlouvy (příprava
zakázky, organizace průběhu přijímání žádosti, příprava zadávací
dokumentace a vyhodnocení nabídek) firma vykoná v období cca
od února 2012 do dubna 2012.
p. Kotek: peníze nedostaneme
v plné výši a od 1. 2. 2012 musíme již této firmě platit. Měli
bychom zaplatit až po získání dotace. Pokud dotaci nedostaneme,
bude nás to stát 99.000,-Kč.
pí. Kučerová: musíme mít vybraného již dodavatele, až budeme
podávat žádost o dotaci
p. Bébr: je zde určité riziko, ale
měli bychom do něj jít
pí. Růžičková: často schvalujeme
smlouvy, které nám Rada předkládá a ani nevíme, zda jsou v pořádku a jestli nejednáme na hraně zákona. Nepoužíváme žádné
právní poradenství. Mohlo by se
například v budoucnu stát, že naší
neznalostí, by obec mohla přijít o
finance.
pí. Kučerová: K této mandátní smlouvě se musíme vyjádřit
ihned, pokud chceme zažádat o
dotaci.
pí. Růžičková: nemůžete podepisovat smlouvu v časové tísni,
nebyla zkonzultována s právníkem. Nemáme jistotu, že dotaci
získáme.
www.lounovicepodblanikem.cz

pí. Kučerová: dotace nejsou
z Unie, ale z Ministerstva zemědělství, předpokládaná úspěšnost
získání dotace je 90%.
p. Bébr: Pokud firma (mandant)
vybere dodavatele, ten se zúčastní výběrového řízení, my jej
vybereme, ale pak dotaci nedostaneme, může se stát, že tento
dodavatel by mohl žádat náhradu
škod. Bylo by vhodné do zadávacích podmínek vložit, že pokud
Městys dotaci nedostane, tak se
akce ČOV neuskuteční.
Je již vypsán Titul?
pí. Kučerová: Titul vypsán ještě
není, je zde jen poznámka, že Titul bude vypsán, ale není uvedeno
kdy.
p. Chmel: Toto se týká pouze čističky a kanalizace, ale ne vodovodu. Firma, která výběrové řízení
vyhraje, by musela v některých
místech provádět i vodoinstalaci.
p. Bébr: navrhoval jsem změnu
trasy. Jednal někdo s p. Matuškou
a p. Říhou? Byla by to finanční
úspora, ale je to potřeba začlenit
do plánů a nejprve jednat s majiteli pozemků.
p. Malý: budu jednat s majiteli
těchto pozemků
Návrh: schválit
předloženou
mandátní smlouvu se STAVEBNÍ
PORADNOU, spol. s r.o. pro výběr zhotovitele díla na akci ČOV
a kanalizace pověřit pí. starostku podpisem. Součástí smlouvy
je plná moc.
Hlasování: schváleno
Návštěvnické středisko
pí. starostka seznámila zastupitele s návštěvou zástupců ZO
ČSOP na městysi.
p. Bébr: jednání jsou zbytečná,
protože smlouva je neplatná. Dle
zákona je zakázán převod a prodej církevního majetku.
pí. Kučerová: pokud by církev
vznesla požadavky, pak bychom
tuto situaci řešili buď náhradním
pozemkem, nebo vyplacením
p. Bébr: citoval zákon o církevním majetku
p.Fejtek: na katastru nemovitosti
na LV byla vedena obec a převod
proběhl bez problémů
p. Bébr: Katastr převede vše,
aniž by se zajímal, je-li to možné.
Zopakoval znovu, že smlouva je
neplatná, zastupitelstvo již v minulosti vyzvalo ČSOP k vrácení
pozemků a neschválilo ani dodatek k smlouvě. Navíc projekty
začali dělat až po výzvě městyse.
pí. Majerová: je nutno dát výpowww.lounovicepodblanikem.cz

věď ze smlouvy a využít k vypracování výpovědi služby právníka.
ČSOP je jedno, že jsme se smlouvou nesouhlasili, pokračují v záměru dál.
p. Kotek: ČSOP porušilo původní
studii, nebudou stavět, to co navrhovali na začátku. Byl jim v minulosti nabízen i „chudobinec“
pro jejich účely, ale ten odmítli.
Zastupitelstvem bylo již 2x odsouhlaseno, že nesouhlasíme se
stavbou a pořád to projednáváme.
pí. Růžičková: zopakovala totéž.
Navíc si myslí, že nové Infocentrum neudělá víc než to současné,
návštěvnost nevzroste.
p. Bébr: než dát finance do jejich
projektu, tak za tyto finance si
parkoviště zlepšíme sami.
Porušujete Usnesení zastupitelstva, když s ČSOP jednáte.
pí. Kučerová: nic neporušujeme,
nechali jsme si objasnit nový projekt.
p. Bébr: o novém návrhu nechceme jednat.
Návrh: ČSOP zaslat odstoupení
od kupní smlouvy, potvrzení naší
původní výpovědi a nesouhlas
s novým projektem
Hlasování: schváleno
Věci veřejné
Pí. starostka předala slovo p. Kotkovi, který požádal o zařazení tohoto bodu.
p. Kotek: kritizoval práci úřadu,
mluvil o kamenu, který se odvezl na skládku. Oponoval mu p.
Malý, který sdělil, že žádný kamen na skládku neodvezl, ale na
pozemek za školu.
Různé
pí. Smrčinová: proč máme podporovat INFOCENTUM pod Blaníkem když máme v obci vlastní?
p. Tulej: byly by zde nová pracovní místa a nové parkoviště
p. Maršíček: proč obec nedělá kroky k zachování pošty v
Louňovicích již nyní?
pí. starostka: v dopise, který
městys obdržel od generálního
ředitele, jsme byli informováni,
že máme očekávat návštěvu odpovědného pracovníka a předloží nám jejich podmínky. Bylo
nám Svazem místních samospráv
doporučeno na jejich podmínky
nepřistupovat. Pokud nás někdo
navštíví, bude se o podmínkách
jednat na zastupitelstvu.
p. Tulej: pokud na jejich podmínky nepřistoupíme, budou se
snažit v obci najít místo pro detašované pracoviště např. školu,

zemědělské družstvo).
p. Pospíšil: kontroluje někdo stav
místních komunikací, nebo musí
občan špatný stav sám nahlásit?
pí. Kučerová: komise pro komunikace není, ale pokud občan nahlásí špatný stav, tak z městyse se
přijde na to někdo podívat a bude
se to řešit.
p. Malý: byli jsme se u Vás podívat a komunikace je opravdu
špatná. Na jaře je potřeba toto
vyřešit.
INFORMACE Z RADY
ze dne 16. 2 .2012

Rada městyse schvaluje:
- uzavřít předloženou nájemní
smlouvu o nájmu nebytových
prostor na užívání zámku s TJ Sokol Louňovice p. Bl. a starostku
pověřuje podpisem smlouvy
- poskytnutí 1m³ dřeva do slosování na fotbalový ples
- zadat vypracování projektu na
osázení zámecké zahrady
- Dohodu o zrušení smlouvy o
nájmu nebytových prostor mezi
ČSAD Benešov a Městysem
Louňovice p. Bl. a pověřuje starostku jejím podpisem
- uzavřít smlouvu na veřejnou
službu s úřadem práce
Rada městyse neschvaluje:
- poskytnout finanční příspěvek
OSH Benešov
INFORMACE Z RADY
ze dne 8. 3. 2012

Rada městyse schvaluje:
- proplacení členského příspěvku
Svazu místních samospráv ČR
(1000,- Kč plus 1,-Kč na obyv.)
- proplacení příspěvku 15 000,Kč na Kraj blanických rytířů podle partnerské dohody
- nájemní smlouvu s Lesy ČR s.p.
na pozemky pod rozhlednou a
okolí a pověřuje starostku podpisem smlouvy
- poskytnutí příspěvku TJ Sokol
Louňovice p. Bl. na Všesokolský
slet na oblečení pro ženy ve výši
2400,- Kč.
- poskytnutí příspěvku TJ Sokol
Louňovice p. Bl. na maškarní
karneval pro děti ve výši 3000,Kč
- poskytnutí příspěvku 3000,- Kč
pro Český svaz včelařů, o.s., základní organizaci Louňovice p.
Bl. na léčení varoázy a na prevenci moru včelího plodu
- přednostní nabídnutí brigády na
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parkovišti pod Blaníkem v době
prázdnin pro studenty
- vyvěsit záměr pronájmu čp.
11 s tím, že zájemci o bydlení v
čp.11 by si svépomocí opravili
byt, cena materiálu by byla odpočtena z nájmu
- započít s opravu střechy rozhledny dle možnosti financí
v rozpočtu
- vyvěsit záměr pronájmu části
pozemku parc. č. 148/25 v k. ú.
Louňovice p. Bl.
- vyvěsit záměr pronájmu nebytových prostor pod poštou (garáže)
- nájemní smlouvu na pronájem
rozhledny s p. Babkou
Rada městyse bere na vědomí:
- konání akce Blanický cyklorytíř
dne 26. 5. 2012
- vyúčtování Kraje blanických ry-

- informaci starostky o průběhu
KPÚ Býkovice u Louňovic a pověřuje starostku na jednání sboru
zástupců projednat plán společných zařízení
- informaci starostky ze SO Blaník
- žádost č.j. 134/2012 o brigádu
na parkovišti

tířů za rok 2011 a návrh rozpočtu
na rok 2012
- informace o výběrovém řízení
na veřejnou linkovou dopravu
k zajištění dopravní obslužnosti
Středočeského kraje
- zprávu o hospodaření DOS BENE-BUS za rok 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012

Městys Louňovice pod Blaníkem
a redakce zpravodaje
přejí všem krásné
prožití velikonoc
a bohatou pomlázku

SPRÁVA CHKO BLANÍK

TISKOVÁ ZPRÁVA
V Louňovicích pod Blaníkem 13. února 2012

Vydejte se s námi do „Tajemné ptačí říše“

6SUiYD&KUiQČQpNUDMLQQpREODVWL%ODQtN
a 3RGEODQLFNpHNRFHQWUXPý6239,DãLP

Správa Chráněné krajinné oblasti Blaník ve spolupráci s Podblanickým ekocentrem ČSOP Vlašim pořádá letos již
tradičně soutěž k dubnovému Dni Země 2012. Soutěž, která
má literární a výtvarnou část, je určena pro žáky a studenty
základních a středních škol okresu Benešov.

Y\KODãXMtSĜLSĜtOHåLWRVWLPH]LQiURGQtKR'QH=HPČ12

22URþQtNYêWYDUQpD19URþQtNOLWHUiUQtVRXWČåH
SUR]iNODGQtDVWĜHGQtãNRO\RNUHVX%HQHãRY
na téma

Tajemná ptaþí Ĝíše
9ČNRYpNDWHJRULH:
I. kategorie (1.- WĜtGD ,,N - WĜ ,,,N - WĜ 
IV. k. (7.- WĜ 9N 6âDJ\PQi]LXP
6RXWČåQtSUiFH
výtvarné: kresby, malby, koláže apod. do formátu A3,
WURMUR]PČUQpSĜHGPČW\PD[LPiOQČO[ l x l metr
.DåGêVRXWČåtFtPĤåHGRVRXWČåH]DVODWQHMYêãHMHGQXSUiFL
literárníSRYtGN\EiVQLþN\~YDK\IHMHWRQ\DSRGYPD[LPiOQtPUR]VDKXGRUXNRSLVQêFKVWUDQ
.DåGêVRXWČåtFtPĤåHGRVRXWČåH]DVODWQHMYêãHMHGQXSUiFL

1D]DGQtVWUDQXNDåGpSUiFHYåG\XYHćWHMPpQRDSĜtMPHQtDXWRUDYČNWĜtGXDãNROX

8]iYČUNDVRXWČåH
SUiFHMHQXWQRGRUXþLWGR6. dubna 2012 YþHWQČ RVREQČQHER
poštou na adresu:
3RGEODQLFNpHNRFHQWUXPý623
Pláteníkova 264
258 01 Vlašim
VyhodnocHQtVRXWČåHSURYHGHRGERUQiSRURWD 11. dubna 2012.
Nejlepší práce budou vystaveny v 3RGEODQLFNpPHNRFHQWUXý623
Vlašim od 18. dubna do 9NYČWQD2. Slavnostní vernisáž
výstavy s Y\KOiãHQtPYêVOHGNĤse bude konat 18. dubna 2012
v 15 hod. $XWRĜLQHMOHSãtFKSUDFtREGUåt]DMtPDYpYČFQpFHQ\

6RXWČåHMVRXVRXþiVWtDNFtSRĜiGDQêFKNH'QL=HPČGXEQD2.
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Pro letošní devatenáctý ročník literární části a dvacátý
druhý ročník výtvarné části soutěže organizátoři zvolili téma
„Tajemná ptačí říše“. Svá díla mohou děti za pomoci učitelů
zasílat do 6. dubna 2012 do Podblanického ekocentra ČSOP
Vlašim, kde je v dubnu vyhodnotí odborná porota. Autoři nejlepších prací budou odměněni věcnými cenami.
Soutěžní práce budete moci shlédnout v Podblanickém
ekocentru ČSOP Vlašim. Výstava bude zahájena slavnostní
vernisáží s vyhlášením výsledků ve středu 18. dubna 2012 v 15
hod. a potrvá do 9. května 2012. Cílem soutěže je propagace
ochrany přírody na okrese Benešov a podpora uměleckého
projevu dětí.
Foto: Soutěžní práce ze soutěže ke Dni Země 2006. (Foto:
Martin Klaudys)
Bc. Ivana Křížová
AOPK ČR – Správa CHKO Blaník
Vlašimská 8
257 06 Louňovice pod Blaníkem
tel.: 317 852 654
blanik@nature.cz

www.lounovicepodblanikem.cz

Značka „KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®“
má prvních dvanáct certifikovaných produktů
Tisková zpráva ze dne 17. 2. 2012
16. 2. 2012 poprvé zasedala certifikační komise, aby posoudila tucet žádostí o udělení značky KRAJ
BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®. Novou značku nyní ponesou patchworkové textilní
výrobky, keramika, koláče, uzeniny, mléčné a mlynářské biovýrobky a včelí produkty.
Certifikační komise složená ze zástupců výrobců, poskytovatelů služeb, neziskových organizací a veřejné
správy udělila značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt® těmto dvanácti výrobcům a
jejich produktům:
Patchwork, originální textilní dekorace, bytové doplňky a hračky - Dagmar Hulmáková z Vlašimi
Šternberské koláče - Jan Filip ze Šternberka
Mléčné a mlynářské výrobky z farmy Bio Vavřinec - Bio Vavřinec, s.r.o. z Okrouhlic
Zahradní substrát - EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o.
Užitková keramika - Ivana Syslová z Chotýšan
Tradiční podblanické speciality - Podblanické maso – uzeniny, František Matoušek z Kondrace
Regionální literatura - Český svaz ochránců přírody Vlašim
Včelí med - Včelí farma Samek z Řimovic
Med lesní medovicový - MVDr. Ludvík Bělohlávek z Bystřice
Med a propolis - Ing. Milan Plaštiak z Louňovic pod Blaníkem
Včelí med - Jan Lalouček z Miřetic
Včelí med - Miroslav Dvořák ze Semtínku
Všechny žádosti byly posouzeny z hlediska délky tradice, podílu místních surovin, ruční či duševní práce,
specifičnosti pro region a výjimečných vlastností produktu.
Řekli o značce „KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®“
Kateřina Červenková, ČSOP Vlašim, koordinátorka značky:
„Kraj mezi Blaníkem a Sázavou je plný šikovných lidí, kteří dobře, s láskou a zručností dělají své řemeslo.
Je to vedle kulturních a přírodních zajímavostí další věc, kterou se náš kraj může pyšnit. V době, kdy výrobky cestují z jednoho kontinentu na druhý, považujeme za důležité vyzdvihnout produkty, které pocházejí z
našeho kraje. Podpora regionálních produktů a služeb je dobrá pro lidi i pro životní prostředí.“
Roman Farion, EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o., žadatel:
Od značky „KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®“ si slibuji především lepší propagaci našeho výrobku. Náš zahradní substrát vyrábíme v naší kompostárně zpracováním biologicky rozložitelného
odpadu z okolních obcí i domácností. Většina prodávaných zahradních substrátů obsahuje rašelinu dovezenou z velké vzdálenosti. Její těžbou i dopravou se zbytečně zatěžuje životní prostředí. Přitom můžeme půdě
vrátit úrodnost tím, co máme blízko – kompostem.
Miloš Zapletal, Farma Blaník, s.r.o., člen certifikační komise:
Je to už dlouho, co jsem byl v nějaké komisi, ale tato mi vážně zachutnala. Hostům na naší farmě se snažíme
nabízet místní produkty, proto bylo pro mě setkání s žadateli o značku významné i pro navázání budoucí
spolupráce.
Lenka Suchanová, Čerčany, spotřebitelka:
Vždycky se snažím kupovat hlavně to, co je místní. Je pro mě rozdíl, jestli si koupím kus sýra nebo třeba
vejce od anonymního často i zahraničního dodavatele v supermarketu a nebo od známého farmáře z vedlejší vesnice. A pokud cestuji, jako turistka chci ochutnat místní speciality a odvézt si na památku výrobek od
místních lidí. Regionálnímu značení tudíž fandím a jsem ráda, že teď funguje i u nás.
Značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt® uděluje Český svaz ochránců přírody Vlašim ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s. a Posázavím o.p.s. O značku mohou požádat výrobci
www.lounovicepodblanikem.cz
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a poskytovatelé stravovacích a ubytovacích služeb z území Místní akční skupiny Posázaví. Žádosti do dalšího kola certifikace je možno podávat do konce května 2012 na adresu Českého svazu ochránců přírody
Vlašim. Více informací získají zájemci na internetových stránkách www.csopvlasim.cz, www.posazavi.
com nebo na telefonním čísle 777 800 461 (K. Červenková).
Kateřina Červenková (kbr@csop.cz, 777 800 461)

Mapka: Území, na kterém je udělována značka KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ

Značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt® od teď ponese

regionální produkt®

originální užitková keramika od Ivany Syslové z Chotýšan.

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ
Značka „KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produktR „
má prvních dvanáct certifikovaných produktů.
Dne 16.února 2012 poprvé zasedala certifikační komise a posoudila obdržené žádosti
o udělení značky „KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt R „.Novou značku nyní ponesou patchworkové textilní výrobky, keramika, koláče, uzeniny, mléčné a
mlynářské biovýrobky a včelí produkty……
Mgr.Kateřina Červenková – ČSOP ZO Vlašim
Certifikační komise posoudila žádosti a udělila 12 zájemcům o přidělení značky právo tuto značku používat. V maximální míře byli zastoupeni včelaři v počtu 5, z toho jsou dva z Cechu profesionálních včelařů
(MVDr.Ludvík Bělohlávek z Bystřice a Včelí farma Samek z Římovic) a tři malovčelaři (Ing.Milan Plaštiak z Louňovic pod Blaníkem, Jan Lalouček z Miřetic a Miroslav Dvořák ze Semtínku ).
Všechny žádosti byly posouzeny z hlediska délky tradice, podílu místních surovin, ruční či duševní práce,
specifičnosti pro region a výjimečných vlastností produktu. U včelařů je závazné umístění včelstev na území regionu MAS Posázaví dle mapy.
Výjimečné vlastnosti včelí produkty - med, vosk, propolis získávají z ekologicky čistého prostředí CHKO
Blaník, nezatíženého průmyslovým znečistěním ovzduší, smíšené lesy a kontrolované obhospodařování
zemědělské půdy.
Co z toho vyplývá pro louňovické včelaře a Louňovice pod Blaníkem?
Je to jedinečná příležitost, prezentace činnosti místních včelařů jak v regionálním, tak i republikovém pojetí.
- Návštěvníci našeho regionu budou mít možnost zakoupit certifikované produkty v Muzeu včelařství Podblanicka v Louňovicích pod Blaníkem,
- Produkty chráněné značkou „KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produktR „ jsou prezentovány v propagačních materiálech a na web. stránkách MAS Posázaví.
Uváděné skutečnosti jsou přínosem pro všechny včelaře, kteří dávají přednost „prodeji ze dvora“ spotřebitelům, před prodejem medu do výkupu. Věřím, že návštěvníci, kteří si kromě zážitků v CHKO Blaník
odnesou i sladké produkty našich včeliček, se budou rádi vracet.
Ing.Milan Plaštiak, Předseda ZO ČSV Louňovice pod Blaníkem
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VČELAŘI BILANCOVALI na
„VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZI ZO ČSV,o.s. „
Poslední sobota /neděle v měsíci lednu, patří ve spolkové činnosti louňovických včelařů již tradičně výroční členské schůzi. Tak tomu bylo i letos 28.1.2012, kdy se sešli v salonku Hostince pod Blaníkem.
Zprávu o činnosti za uplynulý rok 2011, od výroční schůze (30.1.2011), přednesl předseda Ing.Milan
Plaštiak.
Rok 2011 byl rokem 80.výročí, od založení samostatné včelařské organizace v Louňovicích pod Blaníkem.
(25.1.1931) Toto kulaté výročí bylo příležitostí hlouběji se zamyslet nad dosaženými výsledky a činností
organizace v rámci obce i okresní organizace ČSV Benešov.
Krátce několik statistických dat:
- ZO ČSV Louňovice pod Blaníkem sdružuje včelaře z katastrálních území obcí:
• Louňovice pod Blaníkem, Kamberk, Laby, Libouň, Býkovice, Světlá, Ostrov, Velíš a Nespery
• Katastrální území, kde jsou umístěna naše včelstva se z velké části nachází v CHKO Blaník
- Celkem měla v r.2011- organizovaných 28 včelařů , kteří zazimovali celkem 686 včelstev
- neorganizovaných 6 včelařů, kteří zazimovali 46 včelstev
- registrované 3 včelaře (př.Kiršner, Břendová, Půta)
Aktuální stav členské základny : 31 členů
• k 31. 12. 2011 ukončil členství v ZO př. Janoušek Miroslav
• od 1. 1. 2012 jsou novými členy př. Karel Adamovský ml., př. Jakub Znamenáček, př. Karel
Sláma a př. Martin Kahoun
Z celkového počtu 26 ZO ČSV v okrese Benešov mají Louňovice nejvyšší počet včelstev na jednoho včelaře tj. 27,1 včelstva.
Činnost ZO je hodnocena jako jedna z nejlepších v rámci okresu,a to je závazné pro všechny členy.
Kladně bylo hodnoceno pořízení technického vybavení tj. kompresorů a vyvíječů Aerosolu. V uplynulém
období, v r. 2011 se nové prostředky nepořizovali..
Péče o zdravotní stav včelstev se odráží jak ve výnosech medu, tak i v nízkých úhynech včelstev. Zde je
na místě poděkovat nákazovému referentovi př. Ing.Formanovi za odvedenou práci. Dobrý zdravotní stav
potvrdily i letos výsledky vyšetření zimní měli.
Věkový průměr včelařů v organizaci je 57,5 roku (nejstarším členem je př. Novák – 92 , nejmladší je př.
Peroutková – 16 let).
Rok 2011 je pro základní organizaci, ale ne jen pro ní, ale pro všechny včelaře o to významnější, že dostali
do užívání objekt – Muzeum včelařství Podblanicka.
Slavnostního otevření 17. září se zúčastnila většina členů, předcházela mu poměrně složitá, jak organizační
činnost tak i manuální práce. Předseda a ředitel muzea poděkoval členům, kteří se podíleli na splnění náročného úkolu.
V první řadě to byl př. Jirka Procházka, který měl největší problémy spojené s jeho podnikatelskou činností truhláře.
Při zařizování, stěhování exponátů ze zámku a přípravě stanoviště pro prohlížecí úl se živými včelami byla
nenahraditelná činnost př. Jaroslava Formana a př. Miroslava Duba. Stěhování a následné brigády se zúčastnila většina členů.
Př. Zrno, absolvoval jako průvodce první akce – návštěvu školní třídy z Uhlířských Janovic a učitele ZŠ
ve spolupráci s SCHKO Blaník.
Na úspěšné prezentaci se podílela v největší míře naše „sponzorka“ pí.Šafratová a ti, kdo se zúčastnili
otevření, oceňovali občerstvení, které bylo pro ně připraveno. Věřím, že v letních měsících najdeme další
formy spolupráce.
Poděkování patří i našim odborným spolupracovníkům tj. fy. Břinek, Medocentrum, VČELPO.
Navenek reprezentoval naši ZO na akcích organizovaných v Louňovicích, Kondraci, Vlašimi jenom př.
Forman a to je skutečně málo.
Teď máme k dispozici pro spolkovou činnost prostory a objekt, musíme využít možnosti, které máme
k propagaci včelařství. Vzdělávání , besedy a přednášky budou základem, na kterém budeme stavět.
Podpora včelařství v posledním období nabyla na významu. Děkujeme všem zainteresovaným obcím,
které přispěly na činnost naší ZO finančním příspěvkem - Louňovice, Kamberk, Zvěstov.
www.lounovicepodblanikem.cz
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Legislativy a legislativních povinností ke Státní veterinární správě ve vazbě na tlumení včelích nemocí
včelařské evidenci a statistice přibylo. Vyřizování dotací a finančních podpor je často spojeno s náročnou
administrativou.
Úkoly, které z toho vyplývají, budeme muset řešit i my s využitím výpočetní techniky a internetu.
Mnozí z Vás zaregistrovali, že máme k dispozici samostatné web.stránky: www.vcelari-lounovice.cz.
V plánu práce na rok 2012 se objeví akce, které by nám mohly pomoci odstranit, nebo minimalizovat uváděné problémy. Plán činnosti bude vyvěšen na nástěnce v Muzeu a také na internetu.
Co bude obsahovat a jaké akce připravíme je jenom na nás. Věřím, že se většina členů do připravovaných
akcí zapojí, každý podle svých schopností a možností.
Ing. Milan Plaštiak, Předseda ZO ČSV, Louňovice pod Blaníkem

Dům na náměstí čp.49.
Po delší době připomínám, jak jsme se radovali, že velký dům na náměstí dostal nového majitele,
který jak se zdálo, měl dostatek chuti i financí na jeho rekonstrukci. Nyní konstatujeme, že se nic k lepšímu
nezměnilo, ba naopak. Dům chátrá a začíná se rozpadat, takže chůze okolo se stává nebezpečná. Majitel
p. Málek nebyl ani schopen upozornit na nebezpečí, to musela udělat obec. Zdá se, že výmluvy na nadměrné požadavky památkářů jsou již vyřešeny, majiteli bylo vydáno stavební povolení k rekonstrukci. Ten
však toto nevyužil a vymlouvá se na potíže. Vzhledem k tomu, že mezi lidmi kolují různé dohady, mnohdy
i nepravdivé, paní starostka Ing. Růžena Kučerová, poskytla vysvětlení situace k tomuto případu.
Proběhlo stavební řízení ke stavební úpravě tohoto domu za účasti Odboru výstavby a územního
plánování Městského úřadu Vlašim, památkářů (Národně památkový ústav Praha), Odboru památkové
péče Městského úřadu Vlašim a dalších účastníků řízení. Během jednání k žádosti majitele na přestavbu
domu na penzion byly dohodnuty podmínky památkářů a majitel na ně přistoupil. Dále byla zohledněna i
žádost majitelky domu č.p. 51 o zbudování ochranných prvků do jejich dvorka na ochranu jejího majetku
proti padajícím taškám a kamení z důvodu ochrany lidí a psů .
Dne 9. 7. 2010 bylo vydáno stavební povolení pod názvem „ stavební úpravy (obnova) střechy na
objektu č.p. 49. Měla být provedena oprava stavu stávající střechy a doplnění konstrukce stropu nad
1. patrem. Oprava střechy se zatím nekonala.
Dne 19. 9. 2011 bylo Odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu Vlašim vydáno
rozhodnutí „stavební úpravy domu č.p. 49 spojené se změnou užívání stavby na penzion a malou vinárnu“.
Není tedy pravda, že majiteli v přestavbě domu brání památkáři.
Nyní je na majiteli, jak se ke stavebním úpravám a obnově domu postaví. Na úřadě městyse s ním bylo
jednáno ve smyslu nutnosti opravy domu, ale nezapočatí prací zdůvodnil nedostatkem financí.
Úřad městyse bude dále jednat s majitelem a i s odborem výstavby ve Vlašimi a památkáři, aby
byla započata alespoň oprava střechy.
Pravdou je, že dům na náměstí bohužel není ozdobou Louňovic pod Blaníkem.
H.D.

ZŠ A MŠ LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
Základní škola a Mateřská škola
V únoru a v březnu proběhl ve škole zápis dětí do ZŠ a MŠ. V základní škole se zápisu zúčastnily
čtyři děti a v mateřské škole čtrnáct dětí. V obou součástech se počet dětí mírně zvýší oproti letošnímu roku,
neboť počty odcházejících dětí jsou nižší.
Díky projektu z EU, který jsme vypracovali, se nám podařilo v základní škole získat 334 676,- Kč.
Tyto peníze budou cíleně použity na zkvalitnění výuky v ZŠ a to zejména na proškolení pracovníků školy,
vytvoření nových učebních materiálů a část bude možné využít na nákup informační techniky, kterou škola
nutně potřebuje obnovit.
Do konce roku chystáme opět několik akcí, které budeme buď pořádat ve spolupráci s obcí nebo
jinými složkami nebo budeme organizovat sami. Děti vystoupí s malým programem na velikonočním jarmarku, dále to bude Den matek a na závěr roku se bude konat společný oheň. Všechny akce budou upřesněny na webových stránkách školy. Všechny, kdo se chtějí zúčastnit srdečně zveme.
kolektiv ZŠ a MŠ
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Z dětských prací:
Co nám Kája (1.roč.) vyprávěla:
Děti v 1. ročníku v zimě ještě neumí psát
tak, aby uměly zapsat své vyprávění. A
tak Kája vyprávěla a my jsme psaly. Byla
z toho krásná pohádka.
O DĚDOVI MRAZÍKOVI
Žil kdysi jeden Mrazík. Jmenoval se
Děda Mrazík, protože tvořil mráz. A jednou Děda potkal jednu holčičku, která se
jmenovala Maruška. Děda Mrazík pozval Marušku, aby se ohřála. A zatímco
se Maruška ohřívala, tak zlá královna
přikázala, aby Marušku dali do vězení,
protože Maruška měla něco, co neměla královna. Ale Maruška měla kladivo
a bouchla s ním do cihel. Najednou byl
z cihel prach. A zatímco královna seděla
na svém trůnu, tak Maruška utekla z vězení. Najednou potkala Mrazíka. Chytla
ho za ruku a běželi zpátky k vězení a šli
za královnou. Děda Mrazík proměnil královnu v kostku ledu. A tak měla královna
i ledové srdce. Mohl jí zachránit princ.
Musel jí přinést oheň, který byl v sopce,
kde je žhavá láva. Konec, zvonec.
Ještě jedna o městě, kterou napsala Bianka:
Město
Bianka Dušková (2.roč.)
Bylo jedno město a v tom městě bylo
hodně aut. V jednom autě jel Kuki a
Hergot. Jeli ke Kukimu domů. V tom je
dohonila Anužka. Už, už je skoro měla,
ale Kuki řekl Hergotovi, aby přidal plyn.
Né a né se Anužky zbavit. Pořád jela za
nimi a ještě k tomu byla zima. Najednou
to Hergotovi uklouzlo a byl už v talutě.
Anužka se tomu začal smát asi takhle:
„Hi, hi, hi.“ A jela dál. Hergot a Kuki
byli smutní. Najednou přijela velká auta
a vytáhla je. Kuki se zaradoval a jeli zase
domů. Cestou potkali zase Anužku a také
se smáli:“Cha,cha, cha.“

foto: zápis do 1. třídy
2EþDQVNpVGUXåHQtSĜL=iNODGQtãNROHD0DWHĜVNpãNROH
/RXĖRYLFHSRG%ODQtNHPRNU%HQHãRYCesta pro všechny
,ý2

.OXE=921(ý(.
.OXESURURGLþHVGČWPLRGGROHW

SUGHþQČ]YHURGLþHV GČWPLna pravidelná setkávání ve
þWYUWHN v EXGRYČzákladní školy od 10:00hod.
Témata setkávání v roce 2012:
Duben
5. 4. 9(/,.21ý1Ë35È='1,1<– KLUB NENÍ !
12. 4. 'HQ]HPČ
19. 4. 6Y-LĜt– MDURVHãtĜt
26. 4. ýDURGČMQLFNêVOHW
.YČWHQ
3. 5. =YtĜiWND] papíru.
10. 5. 6YDWiäRILHSROtþNDþDVWR]DOLMH
17. 5. %DUYLþNRKUDQt
24. 5. .YČW\DNYtWN\NROHPQiV
31. 5. =YtĜDWDDMHMLFKPOićDWD
ýHUYHQ
7. 6. 0HGDUGRYDNiSČþW\ĜLFHWGQtNDSH
14. 6. Co to šustí v WUiYČ"
21. 6. 5R]OXþNRYpVHWNiQt

7ČãtPHVHQDVHWNiQtV vámi.
Info: klaudysova@seznam.cz

O. S. WIFI LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
Občanské sdružení WIFI Louňovice p. Bl. Informuje
Chtěl bych vás v tomto prvním čísle Louňovického zpravodaje pro rok 2012 informovat o nemalé změně,
která nastala v naší wifi síti v měsíci únoru tohoto roku. V lednu specialisté z Českých radiokomunikací instalovali 10GHz anténu o průměru 120cm na bytovku. Před touto finální instalací musela být bytovka řádně
připravena. V měsíci prosinci roku 2011 proběhlo několik zásadních úprav na stožáru bytovky a samozřejmě i předběžné zaměření vysílače Mezivrata u Votic. Následně 10 dnů před koncem roku 2011 proběhla
poslední obhlídka místa instalace experty z Českých radiokomunikací se závěrem, že je vše řádně připraveno a instalace 10GHz antény může být realizována. Instalace nebyla jednoduchá a muselo být použito
www.lounovicepodblanikem.cz
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hydraulické plošiny. Chtěl bych tímto poděkovat
obyvatelům předmětné bytovky za jejich vstřícnost při přípravě a instalaci 10GHz antény. Následně byl spuštěn týdenní zkušební provoz, který
byl bezproblémový, a konektivita byla vytížena na
98%. Konektivita je po vzájemném smluvním vztahu s firmou Vlašimnet nastavena na 25MB/15MB
s příslibem každoročního bezplatného navýšení cca
o 1-2MB.
Doufám, že většina z uživatelů naší wifi sítě pozitivní změnu ve formě kvalitnější konektivity zaznamenala. Po zralém zvážení a vyhodnocení byly
navýšeny rychlosti u klientů, kteří vlastní 5GHz
zařízení na hodnotu 6MB/2MB. U těchto klientů
došlo ke zvýšení rychlosti téměř o 1/3. U klientů,
kteří vlastní 2,4GHz zařízení, ke zvýšení rychlosti
nedošlo a bohužel s největší pravděpodobností ani
nedojde. Došlo tedy k naplnění plánů, které jsme
jako rada sdružení přednesli v září 2011 na Valné
hromadě O.S. WIFI. Jedinou změnou oproti návrhu
je to, že zařízení na příjem konektivity není umístěno pod „Remízkem“, jak bylo plánováno, ale je
umístěné na bytovce. Spoj z Mezivrat je kvalitní a
prověří jej povětrnostní podmínky a datové toky.
Vytíženost spoje budeme v následujícím čtvrtletí
průběžně vyhodnocovat a v návaznosti na možné
navýšení konektivity od Vlašimnetu pravděpodobně na jaře 2012 přistoupíme k dalšímu mírnému
navýšení rychlosti u jednotlivých uživatelů s 5GHz
zařízeními. Chceme zachovat komfortní připojení pro všechny domácnosti tak, aby nedocházelo
ke strhávání rychlosti některými uživateli, kteří ve
špičce vyvíjí na síti nadprůměrné aktivity. V současné době máme ještě rezervu, a to je z mého pohledu
velmi pozitivní. V případě problémů, připomínek
nebo návrhů ve vztahu k rychlosti apod. neváhejte
kontaktovat mne anebo jiného člena rady sdružení.

Dále bych chtěl nabídnout možnost zakoupení antivirového programu AVG 2012 za částku 380,-Kč
s platností dva roky. Ještě máme 3 licence volné k
prodeji. Standardní cena tohoto antivirového programu je cca 600,-Kč/1 rok.
Také se zmíním o možnosti zřízení VOIP telefonu
ve vaší domácnosti. Můžete využít vaše stávající internetové připojení k telefonování a začít tak volat
za bezkonkurenčně nízké ceny. Internetové telefonování (VOIP) je plnohodnotnou náhradou klasické
pevné linky. Rozdíl je pouze v tom, že u klasické
pevné linky se hlas přenáší „po drátech“, zatímco
u internetové telefonie putuje hlas prostřednictvím
internetu. Jediné, co pro volání potřebujete, je VOIP
telefon, který volání umožní. V současné době se již
VOIP telefony dají zakoupit za cenu do 1000,-Kč.
Neplatíte žádný měsíční paušál a platíte pouze to,
co provoláte. Výpis vybraných cen z ceníku: volání na pevnou linku:0,39,-Kč/0,59,-Kč/minutu mimo
špičku/ve špičce. Volání na mobil: 1,59,-Kč/minutu,
ceny jsou s DPH. Volání v síti – zdarma, tarifikace
je po vteřinách. Nyní, když máme novou kvalitní
konektivitu, nemusíte mít obavy ze špatné kvality
hovoru.
Do naší WIFI sítě je stále možné se připojit za částku 200,-Kč/měsíčně. Obdržíte v současné době kvalitní připojení k internetu o rychlosti 6MB a s tím samozřejmě i využití vnitřní sítě O.S.WIFI Louňovice
pod Blaníkem. Dále je možné si za částku 30,-Kč/
měsíčně pronajmout veřejnou IP adresu. Na závěr si
dovolím oslovit ty členy sdružení, kteří nenavštěvují Valné hromady a ani schůzky rady sdružení – již
více než-li 4 roky se platí členský poplatek v našem
sdružení ve výši 200,-Kč/měsíčně. Vy, co platíte
stále 235,-Kč/měsíčně, upravte si prosím platbu na
správnou částku ve výši 200,-Kč.-/měsíčně.
Mgr. Pavel Tulej, předseda sdružení

SDH LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
Hasičský ples
Dne 14. 1. 2012 sbor dobrovolných
hasičů pořádal v sále místního zámku tradiční hasičský ples. K tanci a poslechu hrála kapela Kudrnáči. Spolek Babinec se opět postaral o předtančení
– vystoupil se svým country programem. Před půl-

nocí se tradičně prodávala tombola, která byla letos
opravdu bohatá. 15 hlavních cen bylo losováno přímo v půlnoci.
Děkujeme všem za podporu a účast na hasičském plese. Těšíme se zase za rok.:-)
Monika Kahounová
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SOKOL
Vánoční turnaj ve fotbale
jako tradičně již několik let i letos jsme se sešli druhý svátek vánoční 26.12. 2011 v tělocvičně, kde se
konal turnaj ve sálovce.
Celkem se účastnilo 8 týmů, které byly rozděleny do
dvou skupin, kde každý hrál s každým. Dle umístění
ve skupině následoval tzv. rozstřel, kdy dále postupoval již vždy jen vítěz. Všechny zápasy byly něčím
zajímavé a všichni jsme si užili mnoho zábavy. Celkovým vítězem se nakonec stal tým s názvem Cocot
složený z mladých kluků z Louňovic.
Monika Kahounová

Fotbalový ples
Dne 18. 2. 2012 Fotbalový klub TJ Sokol pořádal v sále místního zámku tradiční fotbalový ples. K tanci a
poslechu hrála již dobře známá kapela Eksploze, která nás svými skvělými písněmi provázela až skoro do
třetí hodiny ranní. Spolek Babinec se opět postaral o předtančení – vystoupil se svým programem Poupata.
V půlnoci se tradičně losovala bohatá tombola, celkem bylo 25 hlavních cen.
Celkově se zúčastnilo skoro 150 lidí. Tímto všem děkujeme za podporu a účast na fotbalovém plese a těšíme se, že se potkáme zase za rok.
Monika Kahounová

DFD na turnaji v Petrovicích
V sobotu 11.2.2012 jsme vyrazily na turnaj
ve futsale do Petrovic u Sedlčan. Protože
turnaj umožňoval jako jedno družstvo složit dva týmy, což bohužel nebylo v našich
silách, oslovily jsme holky z Čechtic, které
složily druhý tým. Vystupovaly jsme pod
společným názvem LOUČECH
Všechny týmy byly rozděleny do dvou skupin, vždy po 4 týmech, kde hrál každý s každým celkem 1x 12 min. Hrálo se ve složení
3 + 1.
Za náš tým nastoupily: Lenka Tichá, Petra
Kožíšková, Bóža Peroutková, Verča Benáková a Monika Kahounová.
www.lounovicepodblanikem.cz
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Naše výsledky ve skupině:
LOUČECH A – Katovna Žižkov 6 - 0
Petrovice B – LOUČECH A 3 – 0
LOUČECH A – Hradiště A 3 - 0
Celkově jsme postupovaly z 2. místa ze skupiny. To pro nás znamenalo v rozstřelu zápas o konečné 3. místo.
Tento zápas se hrál již na 1 x 15 min. a byl
to opravdu velký souboj. Utkaly jsme se s týmem
z Měchenic. Tento souboj pro nás nezačal moc
radostně, protože již v 1. minutě jsme inkasovaly
branku. Zápas jsme však nevzdávaly a v posledních
5 minutách se nám podařilo zápas otočit a zvítězit
2 – 1 a celkově skončit na 3. místě.
Monika Kahounová

Maškarní rej v Louňovicích
V sobotu 17. 3. 2012 jsme opět uspořádali v sále
místního zámku Maškarní rej pro děti i pro dospělé.
V odpoledních hodinách byl připraven program pro
malé i velké děti. Cestu na dětský karneval si našlo
padesát dětí v maskách. Pro děti byly tradičně připraveny jednoduché soutěže, jako např. střelba na
branku nebo házení míčků. Po celou dobu společně
s dětmi tancovala a hrála si zvířátka, na která byl
letošní rej zaměřen. V průběhu se opět prodávala
bohatá tombola, kdy každý lístek vyhrával.
Na závěr proběhlo vyhlášení nejlepších tří masek,
porotkyněmi byly ženy z Babince, a Maska sympatie, kterou na základě tancování a hraní si vybírala
právě zmiňovaná zvířátka.

1. místo „MOTÝLCI“

3. místo „KOUZELNÍK“
2. místo „VEČERNÍČEK A AMÁLKA“

Večerní program byl již určen pro dospělé, kdy se
také sešlo mnoho zajímavých a originálních masek.
Monika Kahounová

15

www.lounovicepodblanikem.cz

Babinec je aktivní
Česká́ obec sokolská v roce 2012 oslaví 150. výročí svého založení – založení sokola. Nejdůležitější
z akcí, které́ se budou při této příležitosti konat, je
XV. všesokolský slet.
Ani my jsme nelenily a od ledna jsme začaly nacvičovat slet společně s votickými sestrami. Skladba
Česká suita na hudbu Antonína Dvořáka je určená
právě pro nás - ženy, seniorky. Budeme vystupovat
ve Voticích, Táboře, Kladně, Českých Budějovicích
a vyvrcholení se uskuteční v Praze ve dnech 5. a
6. července 2012 na novém fotbalovém stadionu
v Edenu v Praze.
Jako každý rok jsme svým předtančením zahájily
Hasičský ples s vystoupením country a Fotbalový
ples se skladbou „Poupata“. A už po třetí jsme přijaly pozvání na Školní ples v Jankově, tady jsme si
zopakovaly taneční vystoupení Šlapeto.
Dne 25.2.2012 jsme zorganizovaly také již tradiční
masopustní průvod. Společně se zvukem harmoniky (p. Půta) a za doprovodu koňského spřežení pod
vedením p. Šafraty jsme si všichni užili krásného
počasí. Průvod Louňovicemi se opravdu vydařil. Za
účast všem maskám i za podporu místních děkujeme.
Dana Kahounová

ROZLOSOVÁNÍ ZÁPASŮ TÝMŮ LOUŇOVIC POD BLANÍKEM
Starší žáci
Louňovice p.Bl. - Olbramovice
Úročnice - Louňovice p.Bl.
Louňovice p.Bl. - Neveklov
Vrch.Janovice - Louňovice p.Bl.
Louňovice p.Bl. - Maršovice
Tichonice - Louňovice p.Bl.
Louňovice p.Bl. - SK Pyšely
Popovice - Louňovice p.Bl.
Louňovice p.Bl. - Kondrac
Louňovice p.Bl. - Lešany
GR. Vlašim B - Louňovice p.Bl.

Áčko

SO
NE
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO

07.04.2012 14:30
15.04.2012 11:00
21.04.2012 15:00
28.04.2012 10:15
05.05.2012 15:00
13.05.2012 09:30
19.05.2012 15:00
26.05.2012 09:30
02.06.2012 15:00
09.06.2012 15:00
16.06.2012 14:30

UMT-Na Lukách Hlášenka

DOSPĚLÍ

Louňovice p.Bl. - Postupice
NE
Kondrac B - Louňovice p.Bl.
SO
Louňovice p.Bl. - Nesper. Lhota NE
Tichonice - Louňovice p.Bl.
SO
Louňovice p.Bl. - Velíš
NE
D.Kralovice - Louňovice p.Bl.
SO
Louňovice p.Bl. - Mezno
NE
FK Bílkovice - Louňovice p.Bl. SO
Louňovice p.Bl. - Ratměřice
NE
Křivsoudov - Louňovice p.Bl.
NE
Louňovice p.Bl. - Trh.Štěpánov B NE
Louňovice p.Bl. - Radošovice
NE
SK Načeradec - Louňovice p.Bl. SO
www.lounovicepodblanikem.cz

25.03.2012 15:00
31.03.2012 16:30
08.04.2012 16:30
14.04.2012 16:30
22.04.2012 17:00
28.04.2012 17:00
06.05.2012 17:00
12.05.2012 17:00
20.05.2012 17:00
27.05.2012 17:00
03.06.2012 17:00
10.06.2012 17:00
16.06.2012 17:00 „Blaník“
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Béčko
Louňovice p.Bl. B - Čechtice B
Kamberk - Louňovice p.Bl. B
Louňovice p.Bl. B - Pravonín B
Vracovice - Louňovice p.Bl. B
Louňovice p.Bl. B - FC Libouň
Keblov - Louňovice p.Bl. B
Louňovice p.Bl. B - Miřetice B
Zdislavice B - Louňovice p.Bl. B
Louňovice p.Bl. B - Hulice
Křivsoudov B - Louňovice p.Bl. B
Louňovice p.Bl. B - Tichonice B
Louňovice p.Bl. B - D.Kralovice B
Bl. Načeradec - Louňovice p.Bl. B

SO
SO
SO
NE
SO
NE
SO
SO
SO
NE
SO
SO
NE

24.03.2012 15:00
31.03.2012 16:30
07.04.2012 16:30
15.04.2012 15:00
21.04.2012 17:00
29.04.2012 15:00
05.05.2012 17:00
12.05.2012 17:00
19.05.2012 17:00
27.05.2012 14:00
02.06.2012 17:00
09.06.2012 17:00
17.06.2012 17:00

STOLNÍ TENIS
Po ukončení sezony 2011-2012 skončila obě družstva Louňovic na předních příčkách tabulky. Tým „A“ v SN1 (soutěž neregistrovaných) se umístil na třetím místě. Tým „B“ vyhrál soutěž
SN2 a postupuje do SN1.

Tomáš Remiš
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PRO CHYTRÉ HLAVY
Ahoj děti,
tak tu máme další kolo soutěže v luštění. V minulém roce jste
mohly soutěžit o fotoaparát, MP4, nebo krásnou encyklopedii
a letos tomu nebude jinak. Co letos můžete vyhrát, se dozvíte v
některém z následujících zpravodajů.
V letošním roce proběhnou celkem 3 soutěžní kola. Každá
vaše správná odpověď, kterou nám pošlete, bude zařazena do
slosování o ceny. To znamená, že když nám pošlete odpovědi
ze vech tří kol, budete do slosování zařazeny 3x a máte tak větší šanci něco vyhrát. Čas na odeslání správné odpovědi bude
letos o něco delší, a to vždy do uzávěrky dalšího zpravodaje.
Na konci roku pak proběhne opět na některém z posledních zasedání zastupitelstva vylosování výherců, kteří si budou moci
své ceny vyzvednout na úřadu městyse. Pro ujasnění pravidel:
pokud by bylo vaše jméno vylosováno vícekrát, získáváte tu
cenu, u které jste byly vylosovány jako první.
Doufáme, že s námi budete letos opět soutěžit a luštit naše křížovky a přejeme vám hodně zdaru a chytrou hlavu.
PRVNÍ KOLO:
Pod šrafovanou čarou na této stránce jsou kousky obrázku. Vaším úkolem bude tyto kousky vystříhat a pak je
složit dohromady. Co je na nich namalované, nám pak
napište na naší adresu: soutez@lounovicepodblanikem.cz a to nejpozději do 4. června. Správná odpověď
se také ukrývá ve veršované hádance.

www.lounovicepodblanikem.cz

Karin Humhalová 1. místo v loňském kole

Déšť padá sněhu na plínku
a vzbudí bílou květinku:
uhni, sněhu, uhni,
jsem po zimě první
pro každou maminku
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INZERCE

Nejlevnější povinné ručení!

Možnost využití slev a benefitů.
V případě zájmu kontaktujte:
Jan Vincíbr
tel.: 605 578 974
e-mail: jan.vincibr@fincentrum.com
smluvní partneři

P R O D E J CH O V N É D R Ů B E Ž E
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)

13.00 hod. Louňovice pod Blaníkem (náměstí)

Prodej 13. 4. + 28. 5. + 21. 6. 2012!!!
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/ stáří:12-18 týd. cena:100-160,-Kč
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
1-3týd.
70-90,-Kč
Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/
1-3týd.
70-90,-Kč
KAČER barbarie
1-3týd.
110-130,-Kč
Kačeny ROUVENSKÉ NOVINKA!
1-3týd.
110-130,-Kč
Husy bílé
1-3týd.
140-160,-Kč
Husy landenské
1-3týd.
140-160,-Kč
Perličky
1-6týd.
90-140,-Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
6-8týd.
260-300,-Kč
!DÁLE PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY I NA POZDĚJŠÍ TERMÍNY!
Bližší informace a objednávky: GALLUS EXTRA, s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, gallusextra@centrum.cz, po-pá 8-15h!!!
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KOMERČNÍ INZERCE VE ZPRAVODAJI
Městys Louňovice pod Blaníkem
nabízí prostor pro komerční inzerci
v Louňovickém zpravodaji
formát A4 - 800,- Kč
formát A5 - 400,- Kč
formát A6 - 200,- Kč
menší 100,- Kč

KALENDÁŘ AKCÍ
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Městys Louňovice pod Blaníkem
vítá své nové občánky
Kuklík Jakub
Šafratová Sofie

a přeje jim i jejich rodičům
hodně štěstí v životě.
V minulých měsících oslavili
své životní jubileum tito spoluobčané
Vrána Josef 70
Venderová Marie 70
Kostohryzová Jaroslava Mgr. 70

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

8. 4. 2012 JARMARK
pořádá BABINEC
na náměstí
začátek ve 13:00 hod.
30. 4. 2012 PÁLENÍ ČARODĚJNIC
na zámecké zahradě,
začátek v 18:00 hod.
pořádá Městys Louňovice p. Bl.
13. - 15. 4. 2012 VII. ČISTÁ ŘEKA SÁZAVA
čištění řeky Sázavy ze Soutic do Pikovic
organizuje společnost Posázaví o.p.s
bližší informace na: info@posazavi.
com, tel. 723 881 081, nebo www. leader.
posazavi.com
11. 5. 2012 OSLAVA DNE MATEK
v ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem
začátek ve 13:00 hod
pořádá Městys Louňovice p. Bl. společně se
ZŠ a MŠ Louňovice p. Bl.
všechny maminky jsou srdečně zvány
19. 5. 2012 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
rodiče obdrží pozvánku
pořádá Městys Louňovice p. Bl.
26. 5. 2012 BLANICKÝ CYKLORYTÍŘ
Start i cíl v Kondraci
Start mezi 13:00 - 14:00 hod.
pořádá Kraj Blanických rytířů
5. - 6. 7. 2012 XV. VŠESOKOLSKÝ SLET
stadion v EDENU v Praze
účastní se Babinec

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE BUDE 4. ČERVNA 2012

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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