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Louňovický zpravodaj

SLOVO STAROSTKY

 dovolte, abych navázala na mi-
nulý zpravodaj a sdělila vám, jak po-
kračuje znovuotevření zubařské or-
dinace. Rentgen, který je nezbytnou 
součástí ordinace, měl být dodán 
začátkem tohoto roku, ale výrobce 
v Itálii jej nedodal včas. Vzhledem k 
tomu byl rentgen instalován až 24. 2. 
2011.  V současné době je ve výrobě 
nový nábytek a probíhá vlastní zaři-
zování ordinace a vyřizování nezbyt-
ných povolení pro zahájení provozu. 
Zatím je s MUDr. Burešovou dohod-
nut předběžný termín zahájení zu-
bařské ordinace v Louňovicích pod 

Vážení občané,
    

Blaníkem od 1. května 2011.
 Nyní bych Vás ráda informovala o čističce odpadních vod a splaškové kanalizaci. Musím sdělit, že jsme jako ne-
závislí šli nejen v těchto komunálních volbách, ale i v těch minulých do zastupitelstva s tím, že vybudujeme v Louňo-
vicích  pod Blaníkem splaškovou kanalizaci a ČOV.  Hned v začátcích jsme narazili na to, že pro obec dle mandátní 
smlouvy  měla podat firma Athos  žádost o dotaci a realizovat  projekt pro stavební povolení. Bývalý starosta p. Bébr 
nám doporučil zrušit spolupráci s firmou Athos z důvodu nevhodného přístupu ze strany dané firmy.
 V okolních obcích již čističku aktivně vyřešili a naše obec byla opět téměř na začátku. Na zastupitelstvu jsme na 
návrh p. Kotka zadali přezkoumání projektu nezávislým odborníkem, zda je vhodné navržené umístění ČOV u mos-
tu k Libouni a také nutnost přečerpávací stanice. Obě tyto stavby včetně přesného místa umístění prošly již územ-
ním schválením. Na odborné vyjádření výše zmíněné připomínky pana Kotka ohledně posouzení vhodnosti umístě-
ní ČOV, přečerpávající stanice a splaškové kanalizace byla vybrána firma VS Chrudim a.s. Firma dle dodaných pod-
kladů a přešetřením na místě potvrdila správnost umístění ČOV a přečerpávající stanice  a dle zadání  vypracova-
la projekt pro stavební povolení a bylo požádáno na vodoprávním úřadě o povolení stavby. Přípojky a jejich povole-
ní by se  později řešily pravděpodobně  najednou, nebo každá zvlášť dle možností.  Nyní se čeká na vypsání dotač-
ního titulu pro  malé  obce v CHKO. Prozatím byl vypsán titul pouze pro větší obce a byly vypuštěny obce v chráně-
ných územích. Na dotaci na Min. zemědělství bohužel nemáme nárok, protože jsme v CHKO a   dotace na Středo-
českém kraji jsou velmi nízké a na výstavbu ČOV v žádném případě nestačí.
 Při získání dotace a zjištění její výše, bude pravděpodobně uspořádáno místní referendum, zda za daných pod-
mínek budete  jako občané Louňovic pod Blaníkem pro přijmutí dotace v návaznosti na zcela jasně definované  za-
dlužení obce. 
 Každopádně výstavba čističky je dle našeho názoru nutná a s její výstavbou jako nezávislí zastupitelé městyse 
počítáme. Jiný názor mají zcela zjevně někteří zastupitelé z řad ČSSD.
 Zatím byl stanoven rozpočet na stavbu splaškové kanalizace a ČOV cca 100 mil. Kč, v něm je např. zahrnuta 
oprava krajských silnic ve výši cca 10 mil. Kč. Nebylo by vhodné investovat do velkých oprav místních komunikací a 
později vše opět rozkopávat. Pokud nyní zainvestujeme do velkých oprav místních komunikací, budou nám tyto pe-
níze chybět na doplňkové opravy  po  vybudování kanalizace,  protože  se bude vysoutěžená cena vlastní stavby od-
víjet od úpravy povrchu komunikace. V konečném řešení se vše stejně zaplatí. Dotace nebude tak velká, aby pokry-
la veškeré náklady. Nyní se hovoří o výši dotace  kolem 75 – 80 %.  
  V brzké době je v plánu výstavba komunikace „Na Hlinách“ a zde je odhadnuta cena prací cca 3,5 mil. Kč. Tato cena 
může být vysoutěžena nižší. Pokud chceme vybudovat kanalizaci, musíme se chovat hospodárně a ekonomicky.  Lo-
kální drobné opravy komunikací a chodníků budou samozřejmě průběžně probíhat.  Uvědomujeme si, že na někte-
rých místech je situace dlouhodobě ve velmi špatném stavu. 
 Na závěr bych Vám ráda popřála pohodové a prosluněné jarní dny.

Ing.Růžena Kučerová

5. března uspořádal spolek BABINEC masopustní průvod po Louňovicích. Foto: M. Forejtová



www.lounovicepodblanikem.cz

ZASTUPITELSTVO A RADA

Kontrola usnesení ze ZM
25. 11. 2010
- připomínky: p. Bébr – výbor pro by-
tové záležitosti – upravit činnost – 
návrh na přejmenování
- p. Chmel – plynoměr v tělocvičně – 
není třeba instalovat další plynoměr 
(15 000,-Kč), stačí se domluvit na 
nastavení stávajícího zařízení a zjis-
tit hodinovou spotřebu plynu.
Škola
- žádost o dotaci na oplocení nemů-
že podat městys, ale škola (změna 
pravidel pro dotace). Zastupitelstvo 
musí změnit zřizovací listinu
- návrh: dodatek zřiz. listiny č. 8: 
ZŠ a MŠ může investičně nakládat 
s majetkem jí svěřeným a užívaným 
na základě smlouvy o výpůjčce. Ma-
jetek nesmí bez vědomí ZM prodat, 
směnit, darovat apod.
- hlasování: schváleno
Rozpočtové opatření č. 5
- hlasování: schváleno
Mzdy 12/2010
- návrh: mzdové náklady za 12/2010 
budou vyplaceny v lednu 2011, čímž 
se stanou výdajem roku 2011
- hlasování: schváleno  
Jednací řád zastupitelstva
- Ing. Kučerová předložila a sezná-
mila zastupitele s novým jednacím 
řádem zastupitelstva a navrhla jeho 
schválení
hlasování: schváleno
Návrh rozpočtu na rok 2011
- ZM bylo seznámeno s návrhem 
rozpočtu na příští rok.
- připomínky: pan Novotný – žádá 
navýšení částky na infocentrum, pan 
Novotný a pan Kotek – žádají vy-
světlení snížení rozpočtu pro spol-
ky, pan Tulej vysvětluje, že v letoš-
ním roce byly koupeny dresy a uni-
formy, proto není předpoklad dalších 
větších výdajů i v dalším roce
hlasování: schváleno
Diskuse 
pan Kotek – navrhuje, aby ověřova-
telé zápisu byli vždy po jednom ze 
sdružení nezávislých a z ČSSD.

ZASTUPITELSTVO
dne 9. 12. 2010

INFORMACE Z RADY 
ze dne 13. 1. 2011

Rada městyse schvaluje:
- uzavřít smlouvy s Technickými 

INFORMACE Z RADY
 ze dne 16. 12. 2010

Rada městyse schvaluje: 
- zakoupení rentgenu a potřebné-
ho zařízení k němu do zubní ordina-

ce, dle nabídky fa.CAMOSCI  Czech 
s.r.o
- uzavření nájemní smlouvy na ze-
mědělské pozemky č. parc. 1271 
(PK), 158 (KN) a 159 (KN) v kat. 
území Louňovice p. Bl. s akciovou 
společností Podblanicko Louňovice 
p. Bl. a.s
- vedení účetnictví v ZŠ a MŠ ve 
zjednodušeném rozsahu 
Rada městyse neschvaluje:
- uzavřít darovací smlouvu s oblastní 
charitou Červený Kostelec pro Do-
mov sv. Josefa v Žirči
- změnu dodavatele energie
Rada městyse pověřuje:
- starostku nebo místostarostu  
schvalovat  rozpočtová opatření v 
rámci paragraf, oddíl  
- starostku podepsáním smlouvy s 
fa. CAMOSCI Czech s.r.o
- starostku podepsáním smlouvy s 
a.s. Podblanicko Louňovice p. Bl. 
Rada městyse bere na vědomí:
- projednaný rozpis na užívání tělo-
cvičny
- nevybrání našeho projektu na ošet-
ření lípy za kapličkou z dotace Strom 
života 
- zahájení komplexní pozemkové 
úpravy  v kat. území Světlá pod Bla-
níkem a v kat. území Louňovice p. 
Bl.
Rada městyse projednala:
- s manažerkou možnosti dotací na 
rok 2011
- s nájemci domu čp. 45  možnos-
ti použití dotace zelená úsporám na 
tento dům

ZASTUPITELSTVO
dne 28. 12. 2010

Seznámení s usnesením rady 
- dotazy: pí. Růžičková -  jakým 
způsobem se přiděluje příspěvek na 
postižené, odpověď: pí. Kučerová - 
prioritně jsou peníze přidělovány ob-
čanům Louňovic, např. prostřednic-
tvím „Sdružení postižených Vlašim“
Rozpočtové opatření č. 6
- informace: dotace na vodojem 
(úprava vody) byly zaslány již v roce 
2010 na účet městyse. Je nutné v 
návrhu rozpočtu na rok 2011 udě-
lat změnu a vyřadit předpokládaný 
výdaj a příjem z dotace z návrhu a 
udělat rozpočtové opatření v roce 
2010.
hlasování: rozpočtové opatření č. 6 
schváleno

 Rozpočet na rok 2011
- hlasování: schváleno  
Výbory a komise městyse
a)	Výbor	pro	občanské	záležitosti
- informace: předsedou výboru, 
který zřizuje zastupitelstvo, musí být 
člen zastupitelstva. Starostka vyzva-
la zastupitele k práci ve výboru pro 
občanské záležitosti. Nikdo se nepři-
hlásil.
- návrh starostky: zrušit výbor a 
dále již bude „Komise pro občanské 
záležitosti“, kterou zřídí Rada městy-
se
- hlasování: schváleno
b)	Kontrolní	výbor
- pan Mgr. P. Tulej seznámil zastu-
pitelstvo s návrhem činnosti
- hlasování: činnost schválena.
c)	 Finanční	výbor
- pan Bc. V. Fejtek seznámil zastu-
pitelstvo s návrhem činnosti
- hlasování: činnost schválena.
d)	Výbor	bytové	výstavby
- pan Martin Vávra seznámil zastu-
pitelstvo s návrhem činnosti.
- hlasování: činnost schválena
- návrh starostky na změnu názvu: 
výbor bydlení a výstavby
- hlasování: schváleno
Různé, diskuse
- p. Novotný – připomínka k zapla-
cení mandátní smlouvy, týkající se 
budoucí výstavby čističky v Louňovi-
cích. Náklady se mu zdají moc vy-
soké. Žádá mandátní smlouvu k na-
hlédnutí.
- starostka - o dotaci na čističku se 
bude žádat na Fondu životního pro-
středí. Zatím nevíme, kolik peněz 
dostaneme. Dala panu Novotnému 
příslib o poslání mandátní smlouvy 
k nahlédnutí.
- p. Herkloc – upozorňoval na mož-
né vícepráce
- pan Bébr – je pro žádost o dotaci, 
do budoucna bude čistička nutností.
- p. Zrno – dotaz na výstavbu ko-
munikace „ Na Hlinách“, zajímá se, 
jak bude probíhat a kdy se  začne s 
úpravami.
Starostka – práce začnou hned, jak 
to bude možné, návrh úpravy obyt-
né zóny je k nahlédnutí na úřadu 
městyse.
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INFORMACE Z RADY
ze dne 27. 1. 2011

Rada městyse schvaluje: 
- podání žádosti o dotaci na Svato-
václavské slavnosti na Fond hejtma-
na na Středočeský kraj 
- platový výměr ředitelky školy
- smlouvu s firmou Václav Koubek, 
lesnická činnost pro kácení topolů u 
řeky
- zadat vypracování studie na vari-
anty pro užití školy firmě Energy Be-
nefit Centre, Praha 6
- pro obsluhu parkoviště pí. Veselou 
do června 2011, na prázdniny budou 
osloveni studenti, po  
  prázdninách bude s pí.Veselou 
dále jednáno
Rada městyse neschvaluje:
- poskytnutí příspěvku pro Sdruže-
ní hasičů Čech, Moravy a Slezska, 
okres Benešov
- poskytnutí  příspěvku  pro Ochranu 
fauny ČR , Votice
Rada městyse zřizuje:
- Komisi pro občanské záležitosti ve 
složení: předseda  H. Bébrová, čle-
nové komise: I. Vosátková, J. Burdo-
vá a K. Maršíček.
Rada městyse bere na vědomí:
- informaci starostky z jednání BE-
NE-BUSU

- informaci z jednání SO Blaník 
- informaci ředitelky školy ke škole 
a tělocvičně
- zprávu o stavu lesů městyse
- informaci starostky o přípravě zu-
bařské ordinace                                                                                                                                  

ZASTUPITELSTVO
ze dne 17. 2. 2011

Seznámení s usnesením rady 
z 13.1.2011 a 27.1.2011
- pí. Růžičková - dotaz na kácení to-
polů u Blanice, dle zápisu z RM ze 
dne 13. 1. 2011 rada bere na vědo-
mí informaci o kácení topolů u řeky 
Blanice, podle zápisu RM ze dne 27. 
1. 2011 schvaluje smlouvu o kácení. 
Dotaz zda bylo provedeno kácení to-
polů až po sepsání smlouvy.
- odpověď: pí Kučerová upřesnila, 
že se kácelo až po sepsání smlou-
vy, v zápise ze dne 13. 1. 2011 mělo 
být uvedeno, že bude probíhat káce-
ní topolů. Zápis byl nepřesně formu-
lován.
- p. Herkloc – dotaz na obsluhu par-
koviště. RM schvaluje podepsat 
smlouvu s pí. Veselou na obsluhu 
parkoviště do června 2011, na prázd-
niny vzít brigádníky a po prázdni-
nách bude jednáno opět s pí. Vese-
lou. Pan Herkloc navrhl, jestli by ne-
bylo lepší, aby brigádníci prováděli 
některé práce pro obec, např. seká-
ní trávy a pí. Veselou mít na parko-
višti i o prázdninách.
- odpověď: pí.Kučerová - je to roz-
hodnutí rady o tom, že o prázdni-
nách se dá možnost  zaměstnání 
studentům a kdyby se nepřihlásili na 
brigádu, bude se jednat s pí.Veselou                   
Rozpočtové opatření č. 1
1)	dotace	ze	státního	rozpočtu: sní-
ženo na 286,5 tis. (rozdíl 5,5 tis. - po-
krytí  z přebytku hospodaření z mi-
nulého roku)
2)	 nákup	pozemků: navýšení výda-
jů na 423,71 tis. (pokrytí z přebytku 
hospodaření z minulého roku)
3)	včelařské	muzeum: navýšení vý-
dajů 1.504 tis., navýšení příjmů 
1.130,5 tis. – schválená dotace, roz-
díl mezi P a V – 373 tis. – vlastní 
zdroje – pokrytí z přebytku hospoda-
ření z minulého roku
4)	 lesy: navýšení výdajů: 60 tis. – 
materiál (nákup stromků), služby 
(těžba) - 60 tis., pokrytí z příjmu za 
prodej dřeva
- hlasování: schváleno 
Úprava ceny vody – DPH
- informace: od 1. 3. 2011 se městys 
stal plátcem DPH. DPH na vodu je 
10% .
- návrh: od 1. 3. 2011 zvýšit cenu 

vody na 20,- Kč/m3 včetně DPH
- hlasování: schváleno  
Věci veřejné
bod	na	žádost	pana	Kotka
pan Kotek vznesl několik výhrad 
proti zastupitelům za hnutí. Svou 
řečí prý zastupoval „starší“ občany 
Louňovic, kteří údajně nejsou spo-
kojeni s radou městyse. Vzpome-
nul 50.tých let a socializaci venkova 
a heslo „Kdo nejde s námi, jde pro-
ti nám“ a likvidaci všeho fungující-
ho, co bylo za poslední 4 roky. Uve-
dl  několik bodů:
- Kácení kalamitního dřeva v Bělčí 
Hoře. Při napadení kůrovcem bylo 
10-15% lesa, těžba v takovém roz-
sahu je mýtná těžba, na kterou obec 
neměla oprávnění, poukázal na 
chybné práce při kácení stromů, kdy 
nesprávnou manipulací bylo zniče-
no mnoho semenáčů a větve  z na-
padených stromů kůrovcem byly za-
ježděny do země a tím byly vytvoře-
ny vhodné podmínky pro přezimo-
vání kůrovce. Rada prý neměla prá-
vo povolit kácení v takovém rozsahu 
a poukazuje na špatné hospodaře-
ní s obecními lesy a uvažuje o audi-
tu na hospodaření v obecních lesích
- Připomínka k zápisům ze zastupi-
telstva. Pan Kotek požaduje rozepi-
sovat hlasování jmenovitě pro i pro-
ti. Oznámil, že ještě jeden zápis za-
stupitelstva bude dělat pí. Tichá pro 
kontrolu.
- Příspěvek	pana	Novotného: Man-
dátní smlouva: Pan Novotný rozpo-
ruje obsah této smlouvy, napadá ne-
úplné informace o smlouvě na  minu-
lém zastupitelstvu, cena se mu zdá 
vysoká. Slíbená odměna 90 000,- 
Kč, je bez DPH,  je to jedna položka, 
další činnosti budou hrazeny doda-
tečně. Navrhl smlouvu pozastavit a 
prověřit Kontrolním výborem
- návrh: pozastavit mandátní smlou-
vy na kanalizaci a ČOV
- hlasování: schváleno
- pan Herkloc: návrh, aby zastupi-
telstvo do budoucna schvalovalo 
všechny smlouvy
- pan Chmel: dotaz na pana Jelín-
ka, jak se bude řešit stav sprch v tě-
locvičně
- pan Jelínek poukazuje na výškový 
stav podlahy, a protože rekonstruk-
ce vyžadovala bezbariérový přístup, 
nebyl udělán výškový stupeň, aby 
voda nezatékala do šatny. Dále pan 
Jelínek sdělil, že ve sprchách byly 
udělány závěsy
- pan Chmel sdělil, že pod dlažbou 
byly překlady, které tam zůstaly a 
odpady nebyly sníženy a uznal, že 
náprava by byla složitá

službami Vlašim s.r.o. na rok 2011 
na svoz komunálního a tříděného 
odpadu, vyvážení velkoobjemového 
kontejneru a tříděného odpadu 
- uzavřít mandátní smlouvu s Tech-
nickými službami Vlašim s.r.o. na rok 
2011 na vybírání úhrad za systém 
- požádat o 5 pracovníků VVP
- revizi a doplnění Povodňového plá-
nu Louňovic p. Bl.
- platy na úřadě městyse na rok 2011 
ponechat ve stejné výši jako loni
- prodej věcí v ZŠ a MŠ Louňovice 
p. Bl.
Rada městyse stanovuje:
- že místostarosta Ing.Václav Bu-
dil může užívat  závěsný odznak  při 
občanských obřadech (svatby) a ji-
ných významných akcích 
- cenu 1 224,- Kč, kterou zaplatí  Bc. 
V. Fejtek  navíc za únik vody, který  
způsobil svoji nedbalostí 
Rada městyse bere na vědomí:
- informaci místostarosty o provádě-
né těžební činnosti v lesích městyse 
a o kácení topolů u Blanice
- informace z úřadu městyse ohled-
ně zaměstnance J. P.
- informaci starostky z jednání BE-
NE-BUSU a vyjádření k návrhu Stře-
dočeského kraje o zrušení některých 
nevytížených autobusových linek 
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- paní Růžičková: dotaz na způsob 
ukončení pracovního poměru pana 
Pospíšila. Obhajovala pana Pospí-
šila, ptala se na dopisy, které dostal 
pan Pospíšil před ukončením pra-
covního poměru. Chtěla vědět, zda 
byl použit test na alkohol, když byl 
obviněn z požití alkoholu na praco-
višti. Dále řekla názor, že pan Po-
spíšil neměl řádný pracovní oděv, a 
proto mu vznikl pracovní úraz. Od-
soudila kontrolu nemocného, kterou 
městys provedl
- pan Kotek poukazuje na „ nešťast-
né“ rozloučení s panem Pospíšilem
- odpověď starostky: Panu Pospí-
šilovi nebyl udělán test na alkohol, 
protože  jej viděl pan Budil, který 
na to starostku upozornil. Pan Bu-
dil toto potvrdil. Při kontrole v pra-
covní neschopnosti nebyl pan Po-
spíšil zastižen doma a byl mu zaslán 
dopis, aby prokázal svou nepřítom-
nost, poté doložil potvrzení od léka-
ře a byla mu omluva uznána. Řád-
ný pracovní oděv pan Pospíšil měl. 
Porušením pracovní kázně by měl 
městys důvody k ukončení pracov-
ního poměru zaměstnance dle § 55 
zákoníku práce. Pan Pospíšil ukon-
čil pracovní poměr dohodou.  
Dopravní obslužnost
- informace: paní starostka sezná-
mila zastupitele se stavem dopravní 
obslužnosti v Louňovicích a o jedná-
ní na BENE- BUSU, ohledně návrhu 
na zrušení některých linek. Sezná-
mila je s požadavkem BENE-BUSU 
na navýšení příspěvku na doprav-
ní obslužnost o cca 60 – 70 Kč,- na 
jednoho obyvatele na rok (ještě není 
přesně vypočítáno), aby byly linky 
zachovány. 
- návrh: schválit navýšení a pověřit 
starostku v tomto směru na BENE-
BUSU jednat.
- hlasování: schváleno
Kraj blanických rytířů
- Paní starostka seznámila zastupi-
telstvo se záměrem uzavřít partner-
skou smlouvu s ZO ČSOP Vlašim na 
projekt „Kraj blanických rytířů“ do 31. 
12. 2014 se spoluúčastí 15 000,- Kč 
ročně.
- hlasování: schváleno
Pravomoc rady
- návrh na stanovení hranice schva-
lování smluv pro Radu městyse. 
Výše uzavíraných smluv do 25 000,- 
Kč schvaluje Rada městyse, vyš-
ší částky zastupitelstvo a v rámci 
schváleného rozpočtu všechna roz-
počtová opatření bude projednávat 
a schvalovat zastupitelstvo.
- hlasování: schváleno
Veřejně prospěšné práce

- informace: paní starostka sezná-
mila zastupitelstvo se záměrem za-
městnat přes léto 5 lidí z úřadu prá-
ce. Letos bude problém s jejich za-
městnáním, neboť jsou nově nasta-
veny možnosti uchazečů a paramet-
ry jejich dotování  z úřadu práce.
Různé
Zapisování	jmen	při	hlasování:
- požadavek pana Kotka: uvádět do 
zápisu ze zasedání zastupitelstva 
všechna jména hlasujících.
- návrh paní starostky: uvádět jmé-
na těch hlasujících, kteří jsou v men-
šině a z toho logicky plyne, že zby-
tek hlasoval obráceně. Většinou kdo 
je proti a zdržel se.
- hlasování: schváleno    
Dřevo:
- návrh: pí. starostka dává hlasovat 
o návrhu bezplatného odebrání dře-
va pro občany, které zbylo po kácení 
topolů u řeky Blanice.
- hlasování: schváleno
- návrh: pí starostka dává hlasovat 
o žádosti na poskytnutí 1m3 palivo-
vého dřeva do tomboly na fotbalový 
ples.
- hlasování: schváleno
Dotaz	pana	Bébra:
- zodpověděl  pan Budil a informo-
val o vytěžených  kubících v obec-
ním lese ve výši 237 m3.
Diskuse
- Pan Zrno vznesl opětovně dotaz na 
projekt, který je třeba na vybudová-
ní komunikace a dešťové kanaliza-
ce „Na Hlinách“, kdo zodpovídá za 
tento stav a termíny. - ke kolaudaci 
domů je třeba příjezdová cesta, kte-
rá nemá projekt
- Pan	Mareš	 - hrozí soudním říze-
ním v případě nezkolaudování domů 
z důvodu nezkolaudování přístupo-
vých cest vzhledem k čerpání a splá-
cení hypoték stavebníky.
- Odpověď	 starostky:	 projekt není 
hotov, původní trasa dešťové kana-
lizace se ukázala jako nevhodná  a 
mění se projekt na dešťovou kanali-
zaci. Termín dokončení komunikace 
je do konce roku 2011
- p.	Bébr – je možno podat původ-
ní návrh projektu a pak dodat změny

INFORMACE Z RADY
 ze dne 24. 2. 2011

Rada městyse schvaluje: 
- vyvěsit záměr pronájmu parc. č. 
1258/5 v k. ú. Louňovice p. Bl. - před 
zámkem
- zaplatit poplatek SMS za rok 2011
- bezplatné uzavření nájemní smlou-
vy na zám. zahradu č. par. 4/3  v k. 
ú. Louňovice p. Bl. na konání festi-

veselé velikonoce a slu-
nečné jarní dny přeje
 redakce zpravodaje
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valu Podblaník se společností MS-
Art  na dny 17. 6. – 20.6.2011
- prodej nepotřebného železa a likvi-
daci nepotřebného materiálu z vyklí-
zeného pivovaru
- poskytnutí účelového příspěvku na 
činnost spolku Blaníci ve výši 3000,-
Kč
- podat žádost o dotaci na III. eta-
pu opravy klášterní zdi na MMR pro-
střednictvím ORP Vlašim
- vyvěsit záměr pronájmu zeměděl-
ského pozemku v k. ú. Louňovice 
pod Blaníkem č. parc. 156/1
- zrušení Směrnice č. 3/2008 ke dni 
25. 2. 2011
- podání žádosti o dotaci na vysáze-
ní lesů městyse na Středočeský kraj
Rada městyse souhlasí:
- s umístěním předzahrádky k Zá-
mecké hospodě
- s konáním hudebního festivalu 
Podblaník
- s vyřezáním keřů u místní komuni-
kace ve Světlé  
Rada městyse bere na vědomí:
- informaci starostky z jednání BE-
NE-BUSU
- informaci starostky k budování vče-
lařského muzea v Louňovicích
- konání Blanického cyklorytíře 
v Louňovicích p. Bl. dne 28. 5. 2011
Rada městyse pověřuje:
- starostku podepsáním smlouvy o 
dotaci na III. etapu opravy klášter-
ní zdi na MMR prostřednictvím ORP 
Vlašim
- KV prošetřit provedenou těžbu dře-
va v lesích městyse v lokalitě Bělčí 
Hora v 2. pol. roku 2010,  která ne-
byla provedena pracovníky městyse 
a mohla být tímto způsobena škoda 
městysi třetí osobou
- starostku podepsat požadavek na 
vykonávání obecně prospěšných 
prací s Probační a mediační 
službou ČR, středisko Benešov 
v rámci obecně prospěšných prací 
pro rok 2011                                                                                                
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Nová pravidla požární bezpečnosti při provozu  komínů, 
kouřovodů a spotřebičů paliv 

 Náš městys ve spolupráci se společností ASEKOL 
usnadňuje občanům třídění vysloužilých malých elektro-
zařízení a baterií. Každý občan má možnost zanést ba-
terie, staré mobily, nabíječky, adaptéry, fotoaparáty, vi-
deokamery, hračky, herní konzole, rekordéry, ovladače, 
kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, disc-
many nebo MP3 přehrávače a další na úřad městyse a 
zdarma se jich zbavit vyhozením do připravené nádoby, 
tzv. E-boxu. Nádoba je umístěna ve vstupní chodbě úřa-
du. Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma 
odvoz a ekologickou likvidaci. 
 Nádoba není určena pro zářivky a úsporky. Hlavním 
cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení 

E-box lidem usnadní třídění drobných elektrozařízení a baterií

 Ve zkratce bych Vás chtěla informovat o nařízení vlády ČR č. 91/2010 Sb.,které  nabylo účinnosti dnem 1.ledna 
2011.
 Kontrolu a čištění spalinových cest (komínů) musí provádět odborně způsobilá osoba, která má živnostenské 
oprávnění v oboru kominictví. 
     Kontrolu spalinové cesty napojené na všechny druhy spotřebičů je oprávněn dělat  pouze kominík a  je nutno 
ji provádět 1x ročně.
     Čištění spalinových cest  se musí provádět u spotřebičů na pevné palivo 2x ročně
( platí pro sezónní provoz kotle) nebo 3x  ročně (celoroční provoz kotle). Do 50 kW včetně je možné provádět  čištění 
komínů svépomocí. U spotřebičů na kapalné palivo se čištění musí provádět  3x  ročně  a na plynné palivo 1x  ročně a  
provádí ho oprávněný kominík. Kominík  Vám musí napsat Zprávu o provedení kontroly nebo čištění spalinové cesty.
    Něco jiného je revize spalinové cesty a kotle. Ty se provádějí vždy, když se napojuje spotřebič na nový komín 
nebo při úpravě komína, komínovém požáru či vzniku trhlin na spalinové cestě. Dále se revize provádí při výměně 
kotle nebo přechodu na jiné palivo. 
    Pokud si provozovatel komína nenechá udělat kontrolu, čištění či revizi komína a stane se nehoda, při níž vznik-
ne škoda nebo bude ohroženo zdraví či životy lidí, nese za to plnou zodpovědnost a od pojišťovny navíc dostane 
méně peněz. 
   Kontrola plynového kotle se provádí obvykle 1x ročně, u kotle na pevná paliva to určuje výrobce v návodu k ob-
sluze kotle. U nepoužívaného komínu označeného ,,Mimo provoz“ se kontrola neprovádí, ale musí být ústí komína 
zabezpečeno proti pronikání dešťové vody do komína.
   Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole, čištění a revizi zjistí nedostatky, které nelze odstranit na místě, nepro-
dleně to oznámí písemně stavebnímu úřadu (při shledání nedodržení technických požadavků na stavbu) nebo orgá-
nů státního požárního dozoru (při shledání nedodržení požární bezpečnosti). Ceny za čištění, kontroly a revize spa-
linových cest a kotlů jsou individuální dle dohody s kominíkem.

R. Kučerová
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Vážení občané.
 
 K 31. březnu jsem rezignoval na funkci místostarosty městyse Louňovice pod Blaníkem. Dovolte mi k tomu pár 
slov na vysvětlení. 
 Po delším uvažování jsem dospěl k názoru, že pomluv a urážek jsem vyslechl na jednáních zastupitelstva už dost. 
Opozice není schopna unést porážku ve volbách a na zasedáních zastupitelstva posloucháme hysterické projevy o 
únoru 1948, o likvidaci všeho co pan Kotek vybudoval, pomluvy mojí osoby a podobně. Já, ve svém věku, nebudu 
dělat hromosvod zneuznaným mocenským ambicím suverénů, kteří se nemusí na nic ptát, protože všechno vědí a 
znají nejlépe. Nenechám se kádrovat od hulvátů, kterých si nevážím a nechci se snížit k tomu, abych používal jejich 
zbraně. 
 Situaci je třeba uklidnit a domnívám se, že moje rezignace k tomu pomůže. V zastupitelstvu je dost mladých lidí, 
kteří se snad domluví a budou spolu schopni spolupracovat bez ohledu na to, za koho kandidovali a začnou koneč-
ně spolupracovat ve prospěch obce. Snad na to co nejdříve přijde i staré jádro opoziční strany pod hlavičkou ČSSD. 
Pokud by současný stav trval dále, bude mít za výsledek pouze to, že se v obci nic pořádného neudělá.
  Občané a moji voliči se na mně mohou, jako na zastupitele, dále obracet. Budu se jim snažit pomoci. Práce a pro-
blémů je mnoho. Je proto třeba přestat se urážet a žrát jako naši čelní politici a začít pracovat.
 Všem kteří jste mi ve volbách dali svůj hlas děkuji a současně se jim hluboce omlouvám za to, že jsem nevydržel. 

   Václav Budil 

je také zvýšení množství sebraných malých spotřebičů. 
Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu. Pokud se 
elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vy-
hodí spolu s běžným odpadem do popelnice, nedojde 
k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak zce-
la zbytečně dochází k hromadění odpadu, který by mohl 
být znovu využit. Naopak pokud je elektrozařízení ode-
vzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vyslou-
žilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak pří-
rodní zdroje a životní prostředí. 
 Děkuji občanům, kteří již třídí a vhazují nepotřebné 
elektrozařízení a baterie do E-boxu.
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ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ

ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD V LOUŇOVICÍCH - SOUČASNÁ REALITA
 Přečtěte si nejprve článek k tomuto tématu z Aktuálně.cz
 Některá města špatně čistí splašky. Brusel chystá pokutu
Aktuálně.cz Česko může poprvé po šesti letech od vstupu do Evropské unie na vlastní pokladně poznat, jak moc se 
nevyplatí nedodržovat evropské závazky. Do konce roku musí všechna města nad dva tisíce obyvatel čistit své splaš-
ky z domácností podle přísných evropských norem. Jenže více než sto obcí, kde žijí tisíce lidí, nebude mít odpovída-
jící čistírnu odpadních vod včas. A Česku kvůli tomu hrozí vysoké, milionové pokuty, které by navíc platilo tak dlou-
ho, dokud by nezjednala nápravu.
Pokuta za Prahu: 17 milionů každý měsíc
Ministerstvo životního prostředí už oznámilo, že jen kvůli čističce v Praze, která se ještě ani nezačala stavět, může 
Brusel chtít po české vládě jednorázovou pokutu asi 49 milionů korun a následně více než 17 milionů každý měsíc.
Jak se vyhnout pokutě z Bruselu? Neotálet s čističkami
Aktuálně.cz Nad Českem visí reálná hrozba citelných pokut od Bruselu, protože země nesplnila svůj evropský zá-
vazek a nepostavila do roku 2010 ve všech obcích nad dva tisíce obyvatel odpovídající čistírny odpadních vod. Jen 
kvůli chybějící čističce v Praze může česká vláda zaplatit pokutu asi 49 milionů korun a pak měsíčně více než 17 mi-
lionů až do doby, než zjedná nápravu. Ačkoli splnění evropského závazku bude trvat ještě několik let, protože odpo-
vídající čistírnu odpadních vod ještě nemají desítky obcí, podle exministra životního prostředí a vysoce postaveného 
bruselského úředníka Ladislava Mika se Česko nakonec může sankcím vyhnout.“Skutečně je možné, aby se Česká 
republika sankci vyhnula,“ řekl Aktuálně.cz Miko, který v Bruselu vede evropské ředitelství přírodních zdrojů. Česko 
ovšem už nesmí otálet a čističky postavit co nejrychleji.“Podmínkou je prokázat jednoznačný tah na branku a doložit, 
že vše probíhá nejrychleji, jak je v dané situaci možné, transparentně a bez zbytečných prodlev,“ poznamenal Miko.
 Co z toho tedy plyne pro Louňovice? Jak bylo výše napsáno stavět se budou ČOV v obcích nad 2000 obyvatel, 
aby se zažehnala pokuta od EU. Louňovice mají něco přes 500 obyvatel. Ptám se tedy. Jaká je reálná šance, že cca 
100 mil. dotaci získá právě naše obec? Čtenář si jistě odpoví sám.
Jak tedy v Louňovicích dál? Stále se bude vedení obce zaklínat (v minulém volebním období i současnosti), že v Lou-
ňovicích nelze opravovat silnice, budovat chodníky apod. protože se přeci bude stavět čistička? Zní to přece logicky. 
Nepostavíme něco, abychom to v zápětí rozkopali. Je to bohužel čirý alibismus. V obcích, kde se podobné akce plá-
nují (některé nemají ani vodovody) život neustrnul na polních cestách. Snaží se co nejvíce peněz získat z dotačních 
titulů, protože dotace nepůjdou do nekonečna. Staví se chodníky i vozovky. Divné? Ne, prosté. Pokud budeme mít 
před realizací ČOV obec jako ze škatulky, chodníky, silnice, parky, dětská hřiště a výstavba je zasáhne, musí inves-
tor (při řádně ošetřené smlouvě) uvést po stavbě vše do původního stavu. Zjednodušeně řečeno, pokud byl chodník 
udusaná hlína, bude po realizaci zase jen udusaná hlína. Tam kde je zámková dlažba, bude zase zámková dlažba.
Neřešených problémů v Louňovicích je celá řada. Nejvíce palčivým a celé minulé volební období  zcela ignorovaným 
problémem jsou přístupové komunikace a dešťová kanalizace na Hlinách. Stavebníkům již došla trpělivost a otevře-
ně mluví o podání trestního oznámení. Není se jim co divit. Navštěvují veřejná zasedání zastupitelstva a dostává se 
jim pouze slibů. Problémem je, že bez příjezdové komunikace nezkolaudují a těm, kteří mají hypotéky hrozí peněž-
ní sankce za nedodržení termínů. 
 Mohl bych ještě pokračovat. Problémů a nejasností je mnoho. Příště třeba o dopadu výstavby ČOV na vodovod v 
Louňovicích. 

VČELAŘI BILANCOVALI
na výroční členské schůzi ZO ČSV Louňovice pod Blaníkem 30. 1. 2011

 
 Vývoj včelařské činnosti v ZO za uplynulý rok 2010, od volební výroční schůze, je možné označit jako stabilní a to 
se všemi klady a zápory, které dnes musí zájmové organizace překonávat.
Rok 2011 je 80. výročím od založení samostatné včelařské organizace v Louňovicích pod Blaníkem.
Toto kulaté výročí bylo příležitostí hlouběji se zamyslet nad dosaženými výsledky a činnostmi organizace v rámci 
obce i okresní organizace ČSV Benešov. 
   Krátce několik statistických dat:
ZO ČSV Louňovice pod Blaníkem sdružuje včelaře z obcí Louňovice, Mrkvova Lhota, Velíš, Libouň, Nespery, Před-
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 Přesné znění nařízení vlády je k dispozici na úřadu městyse.
Pro městys zajišťuje kontrolu a čištění spalinových cest kominík : 
Tomáš Pecina, Benešov, tel. 317726035, 777938831, email: pecinat@seznam.cz
Jeho služby můžete objednat na úřadě městyse. Dle množství zájemců budou domluveny termíny. 

R. Kučerová

J. Herkloc
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bořice, Kamberk, Hrajovice, Býkovice a Ostrov.
Celkem je - organizováno 28 včelařů, obhospodařují 648 včelstev
                 - neorganizovaní jsou 4 včelaři s 39 včelstvy
 Z celkového počtu 26 ZO ČSV v okrese Benešov mají Louňovice 2. nejvyšší počet včelstev na jednoho včelaře  
tj. 24,9 včelstva (za Bystřici 25,9).
 Katastrální území, kde jsou umístěny naše včelstva, se z velké části nachází v CHKO Blaník.
 Činnost naší ZO je hodnocena jako jedna z nejlepších v rámci okresu. Péče o zdravotní stav včelstev se odráží 
jak ve výnosech medu, tak i v nízkých úhynech včelstev. Zde je na místě poděkovat našemu nákazovému referento-
vi příteli (dále	jen	př.) Ing. Formanovi za odvedenou práci.
 Kladně můžeme hodnotit pořízení technického vybavení tj. 1 ks kompresoru a 1 ks vyvíječe Aerosolu, hlavní zá-
sluhu na tom má př. Zdeněk Kot.
 Věkový průměr včelařů vzrůstá - stárneme a ubývá nás, nedaří se rozšiřovat spolupráci se včelařskou i nevčelař-
skou mládeží, tady máme velké dluhy. Na celostátní úrovni se včelařství často posuzuje jen komerčně. O dobrovol-
né, neplacené funkce v ZO není velký zájem. Jen velice pomalu a těžko se zvyšuje odborná úroveň včelařů a funk-
cionářů jednotlivých složek. Nové metody včelaření s vyšší efektivitou, jsou pomalu realizované.
 Společenské dění v obci ovlivňuje naše ZO provozováním včelařského muzea, kde se velkému zájmu pravidelně 
těší expozice živých včel př. Ing. Formana. Při posledních Svatováclavských slavnostech jsme zaznamenali nejvyš-
ší účast návštěvníků. Na provozu muzea se podílí jak Městys Louňovice tak i TJ Sokol, který nám pronajímá prosto-
ry.
 Navenek reprezentuje naši ZO na akcích organizovaných v Louňovicích, Kondraci, Vlašimi jenom př. Forman a to 
je skutečně málo.
 Za provedené přednášky a školení můžeme děkovat našemu učiteli včelařství př. Toníkovi Zrnovi a věřím, že i v 
dalším období bude pokračovat v cyklu vzdělávání členů naší organizace.
  Podpora včelařství v posledním období nabyla na významu. Děkujeme všem zainteresovaným obcím, které při-
spěly na činnost naší ZO finančním příspěvkem - Louňovice, Velíš, Zvěstov.
 Kromě obcí, bylo možné požádat o dotace z fondu životního prostředí Středočeského kraje, kde se jednalo o do-
tace na nové úly a pro začínající včelaře, ÚV CSV poskytl dotace na pořízení kompresorů a státní dotace byly přidě-
leny na jednotlivá včelstva.
 Legislativa 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.  
 V plánu práce na rok 2011 se objeví akce, které by nám mohly pomoci odstranit nebo minimalizovat uváděné pro-
blémy.
 Na závěr byli oceněni za dosažené výsledky a práci v prospěch organizace na návrh ZO následující členové: 
- čestný odznak “VZORNÝ VČELAŘ“ – př. Hajný (80), Kremlička (75), Adamovský (70), Kakos (60),
- ČESTNÉ UZNÁNÍ OO ČSV Benešov – př. Dráb, Němeček, Kot, Plaštiak, Procházka Josef, Kahoun Jaroslav, Ště-
pánek.
 Vyznamenání odevzdal zástupce Okresní organizace ČSV,o.s. předseda př. František Hlaváček. 

Ing. Milan Plaštiak, předseda ZO ČSV Louňovice pod Blaníkem

SPRÁVA CHKO BLANÍK
Ekostezka pro děti na Blaníku

 Správa Chráněné krajinné oblasti Blaník ve spolupráci s Podblanickým ekocentrem ČSOP Vlašim připravují kaž-
doročně v dubnu akce při příležitosti Dne Země. V letošním roce se zejména děti a jejich rodiče mohou těšit na stez-
ku plnou her a zábavných úkolů s ekologickou a přírodovědnou tématikou. 
 Pokud si chcete zasoutěžit a zároveň se něco zají-
mavého dozvědět, přijďte v sobotu 16. 4. mezi 9:30 a 
14:00 hodinou k úvodnímu zastavení naučné stezky „S 
rytířem na Blaník“ na úpatí Velkého Blaníku ve směru od 
Louňovic pod Blaníkem. Každý účastník obdrží pracovní 
list, na který se mu budou zaznamenávat splněné úko-
ly. V závěru na každého čeká sladká odměna. Po dobu 
trvání akce zde bude otevřen stánek ČSOP Vlašim s in-
formačními materiály o Chráněné krajinné oblasti Blaník 
a jejím okolí. 
 Den Země je den věnovaný Zemi, který každoročně 
slavíme 22. dubna. Jedná se o ekologicky motivovaný 
svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního pro-
středí a rozvíjející diskuzi o možných cestách řešení.

Ivana Křížová, Správa CHKO Blaník Zastavení Ekostezky ke Dni Země 2010 – Stopy zvířat. Foto: Jana Havelková
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Můj kousek přírody v kraji pod Blaníkem
 Soutěž na toto téma pořádá Správa Chráněné krajinné oblasti Blaník ve spolupráci s Podblanickým ekocentrem 
ČSOP Vlašim a Domem dětí a mládeže Benešov již tradičně k nadcházejícímu Dni Země 2011. Soutěž, která má li-
terární a výtvarnou část, je určena pro žáky a studenty základních a středních škol okresu Benešov.

Literární i výtvarné práce
Pro letošní osmnáctý ročník literární části a dvacátý první ročník výtvarné části soutěže organizátoři zvolili téma „Můj 
kousek přírody v kraji pod Blaníkem“. Svá díla mohou děti za pomoci učitelů zasílat do 4. dubna 2011 do Podbla-
nického ekocentra ČSOP Vlašim, kde je v dubnu vyhodnotí odborná porota. Autoři nejlepších prací budou odměně-
ni věcnými cenami. 

Příroda Podblanicka
Téma letošní soutěže se vztahuje k Podblanicku a jeho přírodě a není to náhoda. V letošním roce totiž Chráněná kra-
jinná oblast Blaník slaví své „narozeniny“ – 31. prosince 2011 tomu bude právě 30 let od jejího vyhlášení. Děti mo-
hou zobrazit přírodu tak, jak ji vidí okolo sebe nebo ve svých dílech odstranit její nedostatky a představit ji tak, jak 
by si přály, aby vypadala. Mohou také ztvárnit právě ten svůj kousek přírody pod Blaníkem, který jim přirostl k srdci.  
Soutěžní práce uvidíte na výstavě

Soutěžní práce budete moci zhlédnout v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim. Výstava bude zahájena slavnostní 
vernisáží v úterý 12. dubna 2011 ve 13,30 hod. a potrvá až do 4. května 2011. Cílem soutěže je propagace ochrany 
přírody na okrese Benešov a podpora uměleckého projevu dětí.

Ivana Křížová, Správa CHKO Blaník, tel.: 317 852 654 ivana.krizova@nature.cz

ZŠ A MŠ LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
Hurá zpátky do pohádky

 Dnes je pro mě důležitý den. V jednu hodinu jdu s ro-
diči a malou sestřičkou k zápisu do1. třídy. Strašně se na 
to těším. Čekala jsem v klubu maminek, kde jsem si hrá-
la s Alenkou, než pro nás někdo přijde a odvede nás na-
horu do třídy, kde byl zápis připravený. 
 A je to tady. Objevila se kočka Kolotočka, která si nás 
odvedla. Stojím před královnou Gorou. Jsem trochu vy-
lekaná, ale královna se mě ptá na rodiče a sestřičku a 
jak se jmenuji a na takové věci, které dobře znám. Pak 
mě posílá na cestu za zakletou princeznou a tajemným 
hradem. Cestou k tajemnému hradu musím splnit nějaké 
úkoly. 
 U krále a princezny jsem skládala geometrické tva-
ry, u hradních stráží jsem ukázala jak zvládám kotrmelec 
a válení sudů, komtesa po mě chtěla namalovat sebe a 
mě. Ještě jsem si pořádně neodpočinula a už je tu ša-
šek a řady geometrických tvarů na doplňování, kuchtík 
se mnou míchal barvy. Za každý splněný úkol jsem do-
stala kus skládačky tajemného hradu, který jsem posklá-
dala a slepila na čtvrtku. 
 A najednou stojím před tím tajemným hradem, svůj 
obrázek ukazuji přes hradby a prosím zakletou princez-
nu básničkou o zlatý klíč k bráně hradu. Zlatý klíč je tady, 
už ho mám a odemykám bránu. Z hradu vyšla krásná 

princezna a poděkovala mi za záchranu. Zlatý klíč i s ob-
rázkem hradu si nechávám na památku a běžím s rados-
tí říct královně Goře, že princezna byla osvobozena. Krá-
lovna mi poděkovala, dostala jsem ještě další odměny za 
dobře splněný úkol. Zlatý klíč musím do září moc dobře 
opatrovat, prý ho budu ještě potřebovat. 
 Strašně se do naší školy těším!!! Už aby bylo září.

Hana Klaudysová a rodiče 

Zápis do 1. ročníku - foto M. Klaudys

Klub maminek
 Náš louňovický klub maminek se schází každou středu od 10 do 12hodin. Jsou zde děti od 0 do 3 let. 
 V klubu je pro děti i maminky připraveno rukodělné a výtvarné tvoření, vždy k nějakému konkrétnímu tématu. Bě-
hem ledna si děti i maminky při setkáních vytvořily sněhuláka, vybarvily ptáčky na krmítku, děti se učily oblékat pa-
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Děti v klubu maminek ochutnávají a hádají druhy ovoce a zeleniny. Foto: J. Klaudysová

Škola – základ života

náčka do zimního oblečení, tvořili jsme na 
Hromnice hodiny. V únoru jsme tvořili mas-
ky na Masopust, vyráběli zvířátka, odskoči-
li jsme si do pohádky a hráli si na hádankové 
hadače. V březnu nás čekají jarní prázdniny 
a pak už mezi nás pomalu přijde jaro a jarní 
tvoření. 
 Maminky s dětmi z klubu mají možnost s 
dětmi navštěvovat ekologické výukové pro-
gramy a divadélka v naši MŠ. Této možnos-
ti hojně využívají, protože se děti přirozenou 
formou seznamují s prostředím mateřské 
školy, kam většina z nich později bude cho-
dit. Pokud vás klub maminek při louňovické 
škole zaujal, rádi vás uvítáme mezi námi.

 Tato slova jsou pravdivá. Škola opravdu dává každému základy vzdělanosti. Většina louňovských občanů 
všech generací získala tyto základy právě v louňovské škole.
 
 Škola v Louňovicích pod Blaníkem existuje od r. 1648 a po celá léta se zdokonalovala a rozrůstala až do 
dnešní podoby. V celém okolí se nepodařilo v žádné obci vybudovat tak dokonalý školní areál (kromě měs-
ta Vlašim). Slunné třídy, prostorná hala, kabinety, moderní kuchyně a jídelna, tělocvična, hřiště, běžecká drá-
ha, plynové vytápění aj. Její součástí je i moderně vybavená mateřská škola. To vše v uzavřeném areálu. Naše 
škola celá léta měla dobré jméno i výsledky. Vychovala hodně opravdu šikovných lidí a každý se nějak zařadil 
do života. I naše mladé zastupitelstvo je toho důkazem.
 Obec dětmi žila, bylo je vidět a slyšet všude. K velkým změnám došlo po r. 1996, kdy zemřel bývalý ředitel Josef 
Kamarýt. V tu dobu bylo na škole 140 žáků v 9 třídách. Vyučovalo zde 13 učitelů, dvě vychovatelky a pracovalo 6 
hospodářských pracovníků.
 Během dalších let odešlo několik učitelů do důchodu, někteří odešli do jiných škol, takže se učitelský sbor trochu 
změnil.
 V r. 1999 ještě bylo na škole 135 žáků. V dalších letech se počty dětí na všech školách začaly snižovat, a tak obce 
žádaly o výjimky a začaly o žáky bojovat všemi způsoby. Louňovská škola bohužel toto nevybojovala, a tak se stalo, 
že rodiče urychleně přihlašovali děti do okolních škol.
 Tím pádem v r. 2005 zbylo na louňovské škole 31 žáků v 1. až 5. postupovém ročníku. Druhý stupeň byl defini-
tivně zrušen a žáci i učitelé dojíždějí do okolních škol: do Načeradce, Jankova, Postupic a Vlašimi. Tyto obce čekal 
stejný úděl, ale své školy ubránily a Louňovice jim dodáním žáků velmi pomohly. Za co po staletí naši předkové tolik 
bojovali, se během krátké doby zrušilo. 
 Dnes louňovská škola má pouze 10 žáků. Paní ředitelka Kočová drží tento stav již několik let. Jak je možné, že 
žáků nepřibývá? V obci se začalo stavět, rodí se dost dětí a v mateřské škole je přes 30 dětí. Doba je tedy příznivá. 
Je čas se zamyslet nad problémem a hledat řešení. Areál školy a budova sama velice chátrá, ale část finančních pro-
středků z obce odchází za dětmi, které chodí do okolních škol. Možná si neuvědomujeme, co tato situace znamená 
pro budoucnost. Už jenom, že tak známý městys Louňovice pod Blaníkem nebude mít školu.
 Rodiče zamyslete se, zda denním dojížděním svých dětí a odloučením od domova a místních kamarádů je nevy-
lučujete z života obce. Vím, že řadě našich občanů věc školy není lhostejná, a proto udělejte vše, aby škola byla za-
chována pro další generace. Každý problém má své řešení – začněme je společně hledat. Nebude to lehké, ale ško-
la v Louňovicích se udržela v daleko horších a složitějších dobách. Zachránit školní výuku v Louňovicích pod Blaní-
kem je náš nejbližší společný cíl.

Hana Dittrichová

ZŠ Louňovice
 Když ráno připravuji našemu prvňáčkovi svačinu do školy, popravdě mu trochu závidím a občas nostalgicky  za-
vzpomínám na léta, kdy jsem  základní školu navštěvovala já.  Po ranní túře přes téměř celé město jsem se snažila 
na nádvoří školy najít strategicky výhodné umístění, které po otevření školních dveří zabezpečilo rychlý posun k šat-
nám bez pošlapaných bot a umačkané svačiny v aktovce.  Jen nás prvňáčků tehdy byly čtyři plné třídy. Měli jsme moc 
hodnou paní učitelku, která to s námi „uměla“ a díky ní vzpomínám velice ráda na první dva roky, které se nám vě-
novala.  A jako asi každá máma předškoláka jsem si i já v loňském roce lámala hlavu s výběrem školy, protože jsem 
toužila po tom, aby moje ratolest vzpomínala na svá školní léta nejen ráda, ale zároveň si v hlavě nesla do budoucna  
pevné základy a pokud možno  nebrala učení jenom jako nutné zlo. Nedokážu ani spočítat, kolikrát jsem si probírala 
pro a proti umístění na různých školách, které připadaly v úvahu a kolik protichůdných názorů jsem si vyslechla a ko-
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SDH LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
Hasičský ples 

lik lidí mne od ZŠ Louňovice odrazovalo. Nerada se spoléhám na úsudky „cizích“ lidí a tak jsem si domluvila s paní 
ředitelkou ZŠ Louňovice návštěvu výuky ve třídě. K mému údivu naše „návštěva“  spočívala v právoplatném a plno-
hodnotném zapojení nejen synka ale i mé maličkosti do celodenní výuky.  Já domů odcházela s jasnější představou 
o zdejší výuce, s dobrou náladou a pro mne úžasnou zkušeností a Filip se začal do školy opravdu těšit (i na oběd do 
jídelny odcházel se staronovými kamarády ze školy tak dychtivě a důležitě, až jsem se musela smát). Bylo rozhod-
nuto. Nakonec svého rozhodnutí (vlastně našeho rozhodnutí – názor potomka na školu byl pro mne jedním z klíčo-
vých momentů) rozhodně nelituji a doufám, že i za pár let, až synek pobere trochu více rozumu, v což pevně doufám, 
budeme oba brát jeho školní povinnosti stále tak pohodově. Jen mě mrzí, že se v první třídě nesešly všechny děti, 
které s námi byly u zápisu – mohla pro ně být otevřená již další třída, jenom pro prvňáčky. Ještě vlastně jedna věc 
pro mne měla zásadní význam.  Bála jsem se, aby se náš novopečený prvňáček při výuce občas „nenudil“, protože 
nějaké znalosti prvňáčků „pochytal“ ještě před nástupem do školy  a sama vím, jak „nudné“ je poslouchat výklad ně-
čeho známého, to potom svádí k rošťárnám…… a nebo naopak, když nebude něčemu rozumět, bude mít paní  uči-
telka dostatek času a trpělivosti mu látku vysvětlovat znovu (a riskovat případné zlobení těch  bystřejších?). Z vlast-
ní zkušenosti vím, jak těžké je dohánět znalosti ve třídě, která  mi „utekla“. Téměř každý den se snažím se synem o 
dění ve třídě mluvit a i z jeho výkonu je pro mne patrný kladný vliv individuálního přístupu ke každému žákovi zdejší 
školy.  Pro mě je odměnou synkovo nadšení, s jakým do školy chodí a připomíná mi má středoškolská léta, kdy jsem 
se opravdu do školy na výuku těšila. A ještě jako bonus nám (jakožto notorickým opozdilcům) odpadá ranní doháně-
ní autobusů. Co více si přát? Snad aby se našlo víc lidí, kteří nedají na hluboko zakořeněné mýty a sami se půjdou 
přesvědčit, do jakých podmínek své ratolesti svěřují.  Mně osobně se  přístup k dětem a učení ve zdejší škole (která 
má podle mého názoru dle kolujících „historek“ s původní ZŠ společnou pouze budovu) moc líbí, já sama bych se do 
této  školy těšila a svého dalšího potomka, který se zatím vozí v kočárku (i případné další potomstvo), určitě do ško-
ly přihlásím zase v Louňovicích.                                                                                                 

Vladimíra Padevětová

Hasiči - výjezd k požáru
 V pondělí 14.3.2011 ve 20:57 hod. vyslal  operační důstojník hasičského záchranného sboru jednotku požární 
ochrany SDH Louňovice pod Blaníkem do oblasti rekreačního střediska  Smršťov k požáru  v lesním porostu.  Když 
jednotka přijela na místo určení, tak se zde již nacházel zásahový vůz HZS Vlašim. Následně byl společně proveden 
průzkum lesa nad rekreačním střediskem ve směru k Hrajovicím.  Zde bylo zjištěno, že zde v denních hodinách  pro-
bíhala těžba dříví a došlo k zahoření větví a klestí, které byly odstraněny z poražených stromů. Dle vyhodnocení na 
místě zde docházelo pravděpodobně v době aktivního těžení k úmyslnému pálení klestí samotnými težaři. Bohužel 
nedošlo k dostatečnému uhašení ohně před ukončením prací  a okolo 20:30hod. došlo k opětovnému zahoření kles-
tí a hrozilo rozšíření požáru na zdravý lesní porost. Společnými silami obou jednotek došlo na místě k uhašení začí-
najícího požáru. S největší pravděpodobností nebylo pálení klestí  v této lokalitě řádně nahlášeno dle platných práv-
ních předpisů. Tímto si dovolím za jednotku požární ochrany SDH  Louňovice pod Blaníkem požádat všechny, kte-
ří v lese pracují s otevřeným ohněm, aby byli velmi opatrní. Mohlo by z důvodu nezodpovědné manipulace s ohněm 
dojít k velkým škodám. V lokalitě Smršťov se blízko lesa nachází několik stavení, která by byla případným požárem 
přímo ohrožena.
   

 Dne 15. 1. 2011 sbor dobrovolných hasičů pořádal v sále místního zámku tradiční hasičský ples. K 
tanci a poslechu hrála kapela Ignis. Spolek Babinec se opět postaral o předtančení – vystoupil asi s patnáctiminuto-
vým country programem.  Před půlnocí 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

10
Mgr.  Pavel Tulej 



www.lounovicepodblanikem.cz

sběr železného šrotu
Sbor dobrovolných hasičů bude provádět 
v sobotu 16.4.2011 sběr železného šrotu.  

Železný šrot, který chcete věnovat SDH, připravte 
prosím na okraj komunikace nebo na jiném viditelném 

místě. V případě, že budete potřebovat pomoc s 
těžkými věcmi, nahlaste se na úřadě městyse.

SDH vám děkuje za podporu!!!

O. S. WIFI LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

netu a po tuto dobu nemusí platit členské poplatky. Má-
te-li zájem se stát členem sdružení a mít přístup k Inter-
netu za částku 200,-Kč/měsíčně – kontaktujte některé-
ho z členů rady sdružení. U vás na místě bude provede-
no proměření signálu a bude vám doporučeno zaříze-
ní pro korektní příjem. Dále si dovolím informovat, že na 
všechny tři plesy, které v nedávné době proběhly jsme 
věnovali hodnotnou cenu do tomboly – multifunkční tis-
kárnu. Byli jsme připraveni opět v letošním roce podpo-
řit další ročník fotosoutěže, ale ten se bohužel  letos ko-
nat nebude.  V budoucnu budeme podporovat sportov-
ně kulturní akce v městysi pořádané jednotlivými spolky 
nebo skupinami. V případě, že budete chtít podpořit fi-
nančně anebo materiálně akci pro děti anebo spoluob-
čany městyse – kontaktujte některého z členů rady sdru-
žení, vaše žádost bude projednána v radě sdružení a bu-
deme se vám snažit vyjít vstříc. Na našem účtu sdruže-
ní je nemalá finanční hotovost, která je naspořena členy 
sdružení a též díky efektivnímu hospodaření rady sdru-
žení.  Jsme rádi, že naspořená hotovost zůstává v obci 
a nemizí jako výdělek u komerčního subjektu. Dále infor-
muji členy sdružení, že v majetku sdružení jsou zakou-
peny zajímavé a užitečné věci, které jsou určeny k zapůj-
čení jeho členům. Seznam věcí k zapůjčení najdete na 
webu sdružení WIFI.                                       

Za radu O. S. Wifi  Mgr. Pavel Tulej, předseda sdružení 

JARNÍ ÚKLID 
SDH Louňovice 

vyhlašuje na 16. 4. 2011 
od 17:00 hod.

 
jarní úklid náměstí

Vezměte s sebou lopaty, 
košťata  a dobrou náladu.

Webové stránky městyse – informační email
 Dovolím si vás touto cestou informovat o službě „informační email“ Tuto službu poskytujeme prostřednictvím na-
šich webových stránek: www.lounovicepodblanikem.cz  Hodně návštěvníků našich webových stránek již službu ak-
tivně využívá.  Služba je bezplatná a je založena na registraci vašeho emailu. Její princip spočívá v tom, že vložíte 
svoji emailovou adresu do registračního formuláře, který naleznete na spodním okraji webových stránek www.lou-
novicepodblanikem.cz.  Následně do vaší emailové schránky budou docházet emaily s upozorněním na to, že byla 
na naše webové stránky vložena nová informace. Konkrétně do jednotlivých sekcí: úřední deska, rozpočet městy-
se, jiná sdělení, louňovický zpravodaj, matrika a novinky. Díky této službě, která již více než rok spolehlivě funguje, 
budete dostávat do vaší emailové schránky důležité i méně důležité informace o plánovaném i neplánovaném dění 
v městysi. Budete se na tyto akce moci s dostatečným předstihem připravit anebo je sdělit svým blízkým a kamará-
dům. Do vašeho zaregistrovaného emailu přijde link, při jehož otevření budete přesměrování na konkrétní stránku 
našeho webu a zde se vám daná informace zobrazí. Na informační email chodí zprávy o vyvěšených zápisech ze 
zastupitelstva, z rady městyse a případně další sdělení úřadu městyse spoluobčanům. Také se zde dozvíte informa-
ce o pořádání sportovních a kulturních akcí v městysi.    
                  Mgr. Pavel Tulej – správce stránek

     Dovolím si v pár řádcích informovat spoluobčany o 
dění v občanském sdružení WIFI Louňovice p. Bl.  V na-
šem sdružení je k 31.3.2011 registrováno 135 domác-
ností a 3 subjekty. Již nemálo domácností využívá kva-
litnější a rychlejší připojení na frekvenci 5GHz. Snažíme 
se našim uživatelům poskytnout za částku 200,-Kč mě-
síčně kvalitní připojení k Internetu úměrné vynaloženým 
nákladům. Je zcela zřejmé, že někdy dojde k výpadku 
konektivity anebo k „zamrznutí“ vysílacího bodu a my ná-
sledně musíme tento problém řešit. Také je zcela zřejmé, 
že ve špičce nedosahují domácnosti takových rychlostí, 
jaké mají v serveru nastaveny. Je to tím, že se všechny 
domácnosti musí korektně podělit o konektivitu, kterou 
přijímáme od Vlašimnetu. Ale snížení rychlosti ve špič-
ce není tak dramatické, aby to nedostačovalo ke stan-
dardní činnosti na Internetu. Obecně mohu říci, že drtivá 
většina uživatelů je s připojením spokojena. Většina do-
mácností má již kvalitní výpočetní techniku, ale setkává-
me se s tím, že jsou lidé nespokojeni s kvalitou Internetu. 
Při následném ověření jejich spoje a domácího PC zjis-
tíme, že mají špatně umístěnou anténu, případně „děde-
ček“ počítač stěží „otočí“ webovou stánku a  nebo je od-
pojený  konektor. Snažíme se při řešení těchto problé-
mů vyjít vstříc všem uživatelům.  Pravidelně řešíme mír-
né zádrhely s neplatiči. Každý uživatel se může dočas-
ně  min. na dobu tří měsíců odhlásit od připojení k Inter-

Občanské sdružení WIFI Louňovice p. Bl. informuje    
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SOKOL

Vážení fotbaloví příznivci,
 Od posledního mistráku uběhlo teprve sedm týdnů a už je zde opět příprava na jarní pokračování mistrovské sou-
těže III. třídy odd. B.
      Podzimní výsledky nebyly moc úspěšné a také proto je naše umístění až na 12. místě tabulky. V závěru podzi-
mu jsme sice zabojovali a částečně jsme si napravili nevýrazné výkony v podzimní části soutěže, ale ještě nás čeká 
hodně práce v boji o záchranu. V silách a možnostech tohoto mužstva to určitě je!!!
      Přípravu na jarní soutěž jsme zahájili v neděli 9.1.2011. Každý víkend se trénovalo v okolních terénech a nebo 
v tělocvičně. Od února nás čekal zimní turnaj ve Voticích o do prvního mistráku chceme sehrát každý týden příprav-
né utkání, ve kterých dostanou všichni hráči širšího kádru příležitost se poprat o místo v základní sestavě A mužstva. 
Vše záleží jenom a pouze na přístupu a výkonech hráčů!!! V jarní sezoně se budeme snažit Vás příznivce informo-
vat o průběhu každého utkání.    
 Věříme, že Vaše přítomnost v co největším počtu na utkáních jak doma, ale i venku povzbudí hráče k co nejlep-
ším výkonům a tím i ke spokojenosti Vaší a všech příznivců, kteří drží LOUŇOVICKÉMU fotbalu palce!!
 Přeji Vám hodně radosti s Louňovickým fotbalem.

                                                          Pavel Stojan - trenér

Širší kádr hráčů A tým pro jarní sezónu 2011 na začátku zimní přípravy:
BÉBR Milan, DUB Miroslav, HRADECKÝ Pavel, MARŠÍČEK František, POSPÍŠIL Jan, TICHÝ František, NĚMEČEK 
František, VÁGNER Jan, VINCÍBR Jan, PETERKA Jonáš, SOVA Miroslav, ŠTĚTINA Petr, NOVOTNÝ Kamil, DVO-
ŘÁK Miroslav, ŠUBÍN Jakub, ŠUBÍN Filip, PETERKA Jan, JERMULAJEV Saša, NĚMEČEK Bohumil, BORKOVEC 
Václav, BORKOVEC Petr, MALÝ Jiří, HOUDEK Tomáš, REMIŠ Tomáš, KAHOUN Ladislav. 

FOTBALOVÝ KLUB SOKOL LOUŇOVICE POD BLANÍKEM  
statistiky  a tabulky podzim 2010 - 11 + los jarní části soutěže A i B tým

1. Ratměřice 14 11 2 1 44: 21 35
2. Jankov 14 10 1 3 37: 17 31
3. Mezno 14 6 5 3 23: 20 23
4. SK Načeradec 14 6 4 4 31: 22 22
5. Tichonice 14 6 3 5 22: 29 21
6. D.Kralovice 14 5 5 4 25: 18 20
7. Kondrac B 14 5 4 5 27: 30 19
8. FK Bílkovice 14 4 5 5 16: 26 17
9. Postupice 14 5 1 8 34: 27 16
10. Velíš 14 4 4 6 25: 34 16
11. Křivsoudov 14 4 2 8 35: 35 14
12. Louňovice p.Bl. A 14 3 5 6 26: 33 14
13. Blaník Načeradec 14 3 4 7 20: 27 13
14. Trh.Štěpánov B 14 2 3 9 18: 44 9
 

Trhový Štěpánov B : Louňovice p. Bl. A 2:2 (1:2) Štětina P, Sova M
Louňovice p. Bl. A  : Jankov 0:4 ( 0:2)
Tichonice : Louňovice p. Bl. A 3:3 (2:1) Vincíbr J, Sova M, Dvořák M
Kondrac B : Louňovice p. Bl. A 2:2 (2:1) Sova M, Bébr M
Louňovice p. Bl. A : Dol. Kralovice 1:5 (0:2) Pospíšil J
SK Načeradec : Louňovice p. Bl. A 1:1 (0:1) Vincíbr J
Louňovice p. Bl. A : Blaník Načeradec 1:2 (1:1) Maršíček F
Mezno : Louňovice p. Bl. A 3:0 (2:0)
Louňovice p. Bl. A  : Ratměřice A 2:4 (1:0) Pospíšil J, Sova M
Křivsoudov : Louňovice p. Bl. A 3:4 (1:1) 2x Sova M, 2x Maršíček F
Louňovice p. Bl. A : Bílkovice 0:0 (0:0)
FC Velíš : Louňovice p. Bl. A 4:2 (1:1) Sova M, Bébr M
Louňovice p. Bl. A : Postupice 2:0 (0:0) 2x Bébr M
Louňovice p. Bl. A : Trhový Štěpánov B 6:0 (3:0) 2x Bébr M, Vincíbr J, Sova M, Dub M, Tichý F

 

UTKÁNÍ PODZIM 2010/2011 AtýmA2B - III.tř.odd.B 

1. Nesper. Lhota B 14 12 1 1 72:17 37
2. Pravonín B 14 11 1 2 50:26 34
3. Struhařov B 14 10 1 3 36:19 31
4. Zdislavice B 14 8 3 3 37:19 27
5. Postupice B 14 8 3 3 40:24 27
6. Chotýšany B 14 7 4 3 49:28 25
7. Divišov B 14 6 3 5 33:27 21
8. Popovice B 14 5 2 7 26:37 17
9. Čechtice B 14 5 1 8 22:38 16
10. Ostředek B 14 3 2 9 28:55 11
11. Velíš B 14 2 3 9 16:44 9
12. Louňovice p.Bl. B 14 2 3 9 19:48 9
13. Ratměřice B 14 2 2 10 19:42 8
14. Tichonice B 14 2 1 11 17:40 7
 

Louňovice pod Blaníkem B : Ratměřice B 2:1 (0:0) 2x P. Hradecký
Chotýšany B : Louňovice pod Blaníkem B 9:1 (4:0) J. Peterka
Louňovice pod Blaníkem B : Ostředek B 1:1 (1:1) P. Borkovec
Postupice B Louňovice pod Blaníkem B 1:1 (0:0) J. Peterka
Louňovice pod Blaníkem B : Pravonín B 1:3 (0:2) P. Plaštiak (pen.)
Tichonice B : Louňovice pod Blaníkem B 4:1 (0:1) V. Borkovec
Louňovice pod Blaníkem B : Popovice B 2:2 (1:1) J. Vágner, M. Petr
Velíš B : Louňovice pod Blaníkem B 3:1 (2:0) V. Borkovec (pen.)
Louňovice pod Blaníkem B : Struhařov B 1:2 (0:0) S Jermolajev
Čechtice B : Louňovice pod Blaníkem B 1:2 (0:1) P. Hradecký, V. Fejtek
Louňovice pod Blaníkem B : Nesperská Lhota 1:7 (1:5) J. Vágner
Louňovice pod Blaníkem B : Divišov B 2:6 (1:3) V. Borkovec, J. Peterka 
Zdislavice B : Louňovice pod Blaníkem B 6:2 (4:0) M. Dvořák, P. Volšický 
Ratměřice B : Louňovice pod Blaníkem B 2:1 (1:0) P. Tulej

 

UTKÁNÍ PODZIM 2010/2011 B týmA3C - IV. tř. odd. C
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SO 2.4 Louňovice p.Bl. B : Chotýšany B 16:30
NE 10.4 Ostředek B : Louňovice p.Bl. B 16:30
SO 16.4 Louňovice p.Bl. B : Postupice B 17:00
NE 24.4 Pravonín B : Louňovice p.Bl. B 17:00
SO 30.4 Louňovice p.Bl. B : Tichonice B 17:00
SO 7.5 Popovice B : Louňovice p.Bl. B 17:00
SO 14.5 Louňovice p.Bl. B : Velíš B 17:00
NE 22.5 Struhařov B : Louňovice p.Bl. B 17:00
SO 28.5 Louňovice p.Bl. B : Čechtice B 17:00
NE 5.6 Nesp.Lhota B : Louňovice p.Bl. B 17:00
SO 11.6 Divišov B : Louňovice p.Bl. B 17:00
SO 18.5 Louňovice p.Bl. B :Zdislavice B 17:00
 

JARO 2010\11 Muži B los JARO 2010\11 Muži A los
NE 3.4 Jankov : Louňovice p. Bl. A 16:30
NE 10.4 Louňovice p. Bl. A  : Tichonice A 16:30
NE 17.4 Louňovice p. Bl. A : Kondrac B 17:00
SO 23.4 D. Kralovice : Louňovice p. Bl. A 17:00
NE 1.5 Louňovice p. Bl. A : SK Načeradec 17:00
NE 8.5 Blaník Načeradec : Louňovice p. Bl. A 17:00
NE 15.5 Louňovice p. Bl. A : Mezno 17:00
SO 21.5 Ratměřice A : Louňovice p. Bl. A 17:00
NE 29.5 Louňovice p. Bl. A : Křivsoudov A 17:00
SO 4.6 Bílkovice A : Louňovice p. Bl. A 17:00
NE 12.6 Louňovice p. Bl. A : FC Velíš A 17:00
SO 18.5 Postupice : Louňovice p. Bl. A 17:00

 
TABULKA STŘELCŮ B tým

TABULKA STŘELCŮ A tým

9x M. Sova
6x M. Bébr
3x F. Maršíček
3x J. Vincíbr
2x J. Pospíšil
1x P. Štětina
1x M. Dvořák
1x M. Dub
1x F. Tichý

3x P. Hradecký
2x V. Borkovec 
2x J. Peterka
2x J. Vágner
1x P. Borkovec
1x Jo. Peterka
1x Ja.Peterka
1x M. Petr
1x P. Plaštiak
1x S. Jermolajev
1x V. Fejtek
1x M. Dvořák
1x P. Tulej

Vánoční fotbalový turnaj v tělocvičně
 Díky nové rekonstrukci tělocvičny jsme druhý vánoční svátek 26.12.2010 mohli uspořádat tradiční Vánoční turnaj 
v sálové kopané.
 Celkem se přihlásilo 8 týmů, které byly rozděleny do 2 skupin. V každé skupině hrál každý s každým a 2 nejlepší 
týmy postupovaly dále.
 Nakonec první místo vybojoval tým složený z vlašimských fotbalistů – „Saša Team“. Na druhém místě již místní 
„No Fear“ a na třetím taktéž louňovský tým „Kiklop“.  Mezi dalšími zúčastněnými týmy byly: Cocot Boys, Kumár, DFD, 
Old Stars a Arsenal většinou složené z místních fotbalistů a fotbalistek.

Monika Kahounová
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II. ročník poker turnaje o mistra podblanicka
 

pořadtel: FK Sokol Louňovice, florman : Pavel Hradecký

1. utkání 6. 2. 2011 Louňovice : Budenín 2:3 (1:0)
Sestava: Hradecký - Němeček F.,Tichý, Pospíšil, Štětina - Jermulajev, Dub, Borkovec P., Dvořák - Bébr, Sova
Střídající do druhého poločasu: Borkovec. V, Maršíček, Vágner, Vincíbr, Peterka Jonáš, Šubín Jakub
Střelci branek: Bébr, Šubín Jakub
Hodnocení utkání: Za krásného jarního počasí na perfektní umělé trávě se nám první utkání zimního turna-
je moc nepovedlo. Byla znát nerozehranost, nepřesnost v přihrávkách a slabá snaha o zakončení. Po většinu 
utkání jsme měli více ze hry, ale pouze po vápno soupeře, kde končily naše akce. Ujali jsme se vedení bran-
kou Milana Bébra, který ve vápně udělal kličku golmanovi. Ve druhé půli jsme špatnou rozehrávkou a násled-
ným faulem umožnili soupeři vyrovnat z trestného kopu. Soupeř toho dokonale využil a vstřelil nám další dvě 
zbytečné branky. Ke konci utkání jsme si vytvořili velký tlak, jehož výsledkem bylo pouhé zkorigování výsledku 
na 3 : 2. Branku vstřelil po důrazném sledování míče ve vápně Jakub Šubín.
Není to žádná tragedie, ale je potřeba se plně soustředit na hru a snažit se podávat co nejlepší výkony, aby-
chom úspěšně zvládli jarní mistrovské zápasy.

2. utkání 12. 2. 2011 Louňovice : Votice dorost 1:1 (0:0)
Sestava: Hradecký - Němeček F, Tichý, Remiš, Kahoun - Borkovec V, Dub, Borkovec P, Šubín F - Bébr, Sova
Střelec branky: Borkovec P
Hodnocení: V dalším utkání zimního turnaje jsme se utkali s dorostem Votic. Minulý týden nás bylo 17 hráčů, 
ale na toto utkání nás bylo pouze 12 hráčů z toho jeden kluk na zkoušku z Načeradce a to je málo. Museli jsme 
proto velmi improvizovat se sestavou. Utkání na stoperu odehrál dobře Tomáš Remiš. Hra byla vyrovnaná a my 
jsme měli v první půli opět dvě brankové příležitosti, které jsme neproměnili.
Ve druhé půli byl průběh utkání podobný. Soupeř hrál pouze po vápno a my jsme opět zahodili několik 100% 
gólových šancí. V zápase jsme se ujali vedení brankou z trestného kopu, kdy Petr Borkovec nedal brankaři žád-
nou šanci. Bohužel po naší chybě jsme dovolili soupeři vyrovnat a tak utkání skončilo nerozhodně. Naše vel-
ká slabina je proměňování šancí. Aby se nám to v mistrácích nevymstilo. Je potřeba zlepšit u některých (mla-
dých) hráčů přístup k fotbalu.

3. utkání Sobota 19. 2. 2011 Louňovice : Přestavlky 3:0 (1:0)
Sestava: Smetana - Němeček F, Pospíšil, Tichý, Štětina - Maršíček, Dub, Borkovec P, Šubín F - Bébr, Dvořák
Střídající: Borkovec V, Kahoun, Šubín J, Peterka Jonáš
Branky: Bébr 2x, Dvořák
Hodnocení: V dalším utkání zimního turnaje jsme narazili na mužstvo z okresního přeboru tým Přestavlk. Bo-
hužel nás opět nechali ve štychu brankáři a tak jsme odjížděli na utkání bez gólmana s tím, že bude chytat Mar-
šíček. Nakonec se podařilo sehnat brankaře Smetanu z Načeradce. Utkání probíhalo ve svižném tempu, sou-
peř dobře kombinoval, ale pouze po vápno. Všechny nebezpečné situace s přehledem řešila obrana s gólma-
nem. První branku vstřelil střelou z 18 m Bébr. Ve druhé půli přidal druhou branku po kličce gólmanovi opět 
Bébr a třetí gól vstřelil po dorážce Dvořák. Výkon všech hráčů včetně střídajících byl velmi dobrý a zodpovědný. 
              

Zimní turnaj VOTICE  

Pavel Hradecký

 30. prosince se konal na sále zámku II. ročník Po-
ker turnaje ve hře texas hold´em. Po turnaji ve fotbál-
ku, kde šlo o protažení těl během vánoc, tady procvi-
čili hráči pro změnu mozkové závity. Na turnaji se se-
šel rekordní počet hráčů a to 58!!! Je vidět, že je to v 
současnosti velmi oblíbený sport. Byli zde milovníci 
této hry z celého okresu. Turnaj se podařilo uspořá-
dat díky pomoci lidí, kteří nám půjčili potřebný počet 
žetonů na takové množství hráčů. Hrát se začalo od 
17:00 hodin a od začátku bylo k vidění mnoho zajíma-
vých soubojů o získání žetonů. Po skoro šesti hodi-
nách hry zůstalo v turnaji posledních 10 hráčů a začal 
tak tzv. Finálový stůl a nutno dodat, že zde předváděli 
hráči krásný poker a o dramatické chvíle nebyla nou-
ze. Nakonec nejlépe zvládl celý turnaj Michal Bui, kte-
rý se po 7 hodinách stal na rok šampiónem podblaní-
ka v pokeru. Velké poděkování patří obsluhám baru a 
dealerů za precizní zvládnutí turnaje den před silvest-
rem. final table poker
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Masopustní průvod v Louňovicích
 První březnovou sobotu spolek Babinec pořádal již druhý masopustní průvod. Obnovená tradice se i letos vyved-
la a celkem se sešlo asi 30 masek. Společně jsme se zvukem hudby a za doprovodu koňského spřežení procházeli 
Louňovicemi a všichni si užili mnoho legrace. Za účast všem maskám i za podporu Louňovických děkujeme.

Text: Monika Kahounová, foto: Jana Burdová

POHÁDKOVÝ SVĚT PRO NEJMENŠÍ

JOSEFOVSKÝ MAŠKARNÍ REJ

V sobotu 19. 3. 2011 jsme již po šesté pořádali dětské maškarní. Cestu na dětský karneval si našlo téměř 80 dětí 
v maskách a mnoho jejich kamarádů, rodičů a známých. Pro děti byly kromě soutěží o nejhezčí a nejsympatičtější 
masku připraveny také doprovodné soutěže a hodnotná tombola. Všechny děti si zatancovaly a užily mnoho legrace.

Na odpolední maškarní navázal večerní rej pro dospělé. Zde byla také hojná účast, kdy v maskách přišlo skoro 130 
účastníků. Nálada byla výborná, všichni se skutečně bavili. Vyvrcholení pro všechny masky bylo vyhlášení soutěže 
„O nejlepší masku“, kterou vybírali barmani a hudební kapela TAM ROCK. Vítězové jsou následující: Hromadná mas-
ka Addamsova rodina, 3. místo Semafor, 2. místo Hajzl bába, 1.místo Komín.

Vítězné masky: 
1. místo Shrek a Fiona, 2. místo Vodníci, 3. místo Motýl Emnuel a víla Amálka, 4. místo Babka s dědkem a nejsympatičtější maska Myš a beruška.

Text: Monika Kahounová
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Jihočeská futsalová liga žen 2010-2011
Tak, jak již bylo představeno v minulém čísle našeho zpravodaje, jsme se přihlásily do Jihočeské futsalové ligy žen. 
Níže přinášíme výsledky všech 4 jednotlivých turnajů.

1. kolo proběhlo 28. 11. 2010 v Chotovinách:
DFD Louňovice -  ANTIFO Borotín 8 – 4
V tomto utkání jsme si již v úvodní čtvrtině vybudovaly 
náskok, který jsme udržovaly až do závěrečného hviz-
du. V utkání, bohatém na góly, jsme zvítězily zcela za-
slouženě.  
FK Bohemia Tábor - DFD Louňovice 6 – 2
V Prvním poločase, možná pro mnohé překvapivě, jsme 
Táboru nedaly šanci a vyhrály 2 – 1. Bohužel nám vů-
bec nevyšel vstup do druhé půle, kde se soupeři podaři-
lo skóre otočit a nakonec mnohonásobně navýšit.

2. kolo 19. 12. 2010 v Hluboké nad Vltavou:
FC ŠUMAVA Frymburk  - DFD Louňovice 7 – 1 Bohu-
žel v tomto kole se nám nedařilo vůbec. V první půli to 
ještě vypadalo, že bychom mohly Frymburku vzdorovat, 
ale po přestávce to už byla jednoznačná partie ze stra-
ny našeho soupeře.
DFD Louňovice - FK CALOFRIG Borovany 2 – 3
V prvním poločase jsme si nechaly dát 2 rychlé góly, 
za které jsme ale naše soupeřky potrestaly dvěma góly 
v první části druhé půle. Vyrovnané drama již sahalo po 
remíze, avšak před koncem zápasu jsme znovu inkaso-
valy a ani v tomto zápase nebodovaly. Tato prohra byla 
v pozdějším sledu velice důležitá především pro celko-
vé pořadí a možnost dalšího postupu, i proto nás nejdé-
le mrzela. Na Borovany jsme měly!

3. kolo 8. 1. 2011 v Chotovinách:
DFD Louňovice - TJ SOKOL Jindřichův Hradec 5 - 0
Třetí kolo jsme odehrály v opačném duchu než kolo 
předchozí a zaslouženě sbíraly body. Tento zápas jsme 
jednoznačně rozhodly již před přestávkou, kdy jsme ved-
ly 4 – 0. Naše skóre jsme v druhém poločase ještě na-
výšily, soupeři nedaly šanci a mohly si připsat naši prv-
ní „nulu“.
SK Větřní - DFD Louňovice 1 – 4
Ve výsledném duchu jsme pokračovaly i proti Větřní, kte-
rému jsme nadělily po dvou gólech v každém poločase.

4. kolo: 23. 1. 2011 v Hluboké nad Vltavou:
DFD Louňovice  -  FK TOPMEN Kaplice 5 – 0:  Díky 
tomu, že se družstvo Spartak Kaplice k utkání nedosta-
vilo, vyhráli jsme kontumačně 5 – 0.
JAFA Protivín - DFD Louňovice 5 – 1: Po kontumač-
ním vítězství v předchozím zápase jsme v případě vý-
hry nad Protivínem, mohly reálně počítat s postupem do 
„play off“, právě na úkor svého soupeře. Takový scénář 
ale Protivín nepřipustil a proti našemu výrazně oslabené-
mu týmu zaslouženě zvítězil.  

Celkově můžeme říci, že soutěž byla dramatická a dala 
nám mnoho dalších zkušeností. Ještě před posledním 
dvojkolem si plných sedm týmů mohlo myslet na po-
stup, mezi nimi i DFD. Nakonec se ale naplnily papírové 
předpoklady a objektivně vzato, do vyřazovací části po-
stoupila ta družstva, která v průběhu sezóny předvádě-
la nejhezčí hru a od kterých se to před začátkem soutě-
že i očekávalo - Spartak Kaplice, Bohemia Tábor, Platan 
Protivín a Calofrig Borovany – z nich dva nejlepší týmy 
postoupí na MČR ve futsale.  

DFD Louňovice zůstalo před branami „play off“ s 12 
body na 5. místě. Staly jsme se ale vítězkami soutě-
že slušnosti.

Monika Kahounová

VOLEJBAL
 Každou sobotu 18.00 - 20.00 hod. 

ve školní tělocvičně Městyse. 
Vezměte s sebou partnera a přijďte si zahrát. 

Zn.: dobrá nálada zajištěna
případné info: rozarka.sro@email.cz

               tel.: 732978921
Jana (Martínková)Burdová

CVIČENÍ pro ženy 
každou středu od 20.00 hodin, se koná 

ve školní tělocvičně městyse cvičení pro dívky a ženy. 
Protažení, posilování problémových partií, 

cviky z kalanetiky a pro rovnováhu, relaxace, 
uvolnění svalstva.

S sebou: 30,- Kč na provoz tělocvičny, podložku, pití.
Těší se na Vás Jana (Martínková) Burdová

V šatně je vždy veselo
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DFD se zúčastnilo Kunického turnaje
Dne 19.2.2011 jsme se vydaly do sportovního areálu v Kunicích blízko u Prahy. Zde se konal velký celovíkendový tur-
naj. Hrálo se na umělé trávě 7+1 hráček. My jsme se zúčastnily 1. skupiny (celkem byly 4). V každé skupině bylo 5 
týmů a účast týmů byla opravdu významná, protože jsme se zde setkaly i s prvoligovými týmy. Klíčem celého turna-
je bylo odehrát ve skupině zápasy každý s každým 27 min. a 2 nejlepší týmy ve skupině si zajistily postup do finále.
Musíme říci, že jsme se dostaly do opravdu těžké skupiny s ohledem na, to jakou soutěž dané týmy hrají. Celkově 
jsme odehrály dobrá utkání – 3 remízy a 1 prohra, ale i přesto jsme obsadily 5. příčku. 
Ocenění však v našem týmu zůstalo – Lenka Tichá byla jmenována nejlepší brankářkou naší skupiny s nejmenším 
počtem obdržených gólů.

Výsledky našich zápasů:

DFD – Ústí n. Labem 0 – 0  
V tom bezbrankovém zápase jsme 
byly solidním soupeřem třetiligové-
mu Ústí.
Malá Skála  - DFD 2 – 2
V tomto utkání jsme se druholigo-
vé Skály nezalekly a během zápasu 
dokonce dvakrát vedly. Škoda jen, 
že jsme vítězství neudržely. V tom-
to zápase jsme na to měly nejvíce 
ze všech. Malá skála se rozehrávala 
pomaleji a my toho bohužel nedoká-
zaly využít. V druhé polovině zápasu 
již byla vidět převaha soupeře a zá-
pas nakonec skončil remízou.
DFD – Uhlířské Janovice 0 – 0
Další bezbranková remíza a dal-
ší třetiligový soupeř. V tomto zápa-
se jsme dělaly více chyb a s bodem 
byly plně spokojeny.
Hradec Králové – DFD 1 – 0
Do posledního zápasu jsme nastu-
povaly s tím, že můžeme skončit na 
druhém postupovém místě ale tak-
též i na pátém. Po zkušenostech 
z předchozích zápasů jsme věděly, 
že zde Hradec svou prvoligovou hru 
úplně nehraje a že bychom na ně 
mít mohly J. Bohužel se tak nesta-
lo a my po jediném obdrženém gólu 
nakonec prohrály.

Jelikož ostatní týmy v naší skupině musely v termín finálového kola 13.3.2011 
realizovat své povinné a neodkladné ligové a pohárové aktivity, dostalo DFD 
velikou příležitost, a to postup do finálového kola, které bylo rozděleno do 
2 skupiny, kde se opět utkal každý s každým.
Ve všech finálových zápasech DFD byla vidět jasná převaha soupeře, nedo-
kázaly jsme se soustředit na balón, hrát fotbal a celkově jsme dělaly mnoho 
chyb, které se podepsaly na našem konečném 8. místě.

Naše výsledky:
DFD Louňovice – 1. FK Příbram 0 – 2
DFD Louňovice – Baník Mořina 0 – 1
DFD Louňovice – FK Zlíchov B 0 – 2
Zápas o 7.místo: DFD Louňovice – FK Viktorie Všestudy 1 – 4

Mrazivým počasím jsme naši hru ovlivnit nenechaly

Monika Kahounová

Vánoční turnaj
 I na letošním ročníku tradičního Vánočního turnaje se sešel hoj-
ný počet hráčů. Členy místního oddílu doplnili fandové stolního teni-
su nejen z Louňovic, ale i z Libouně. Po vzájemném poměření sil si ti 
úspěšnější odnesli domů bohaté ceny, avšak jak bývá na tomto turna-
ji zvykem, ani ten poslední neodešel domů bez ceny. 
Zůčastnilo se celkem 15 hráčů. 

Umístění:
1. Tichá Vendula 
2. Málek Bohumil 
3. Dobeš Pavel 
4. Kahoun Petr 

5. Kakos Miroslav 

STOLNÍ TENIS

Tomáš Remiš 

NÁBOR MALÝCH FOTBALISTŮ  (3-7 let)
sobota 9. 4 a neděle 10. 4. 2011 od 13.00 hod.

na hřišti ZŠ Louňovice pod Blaníkem

(bude ještě upřesněno, info: 737482626) 
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INZERCE

Prodej 13. 5. 2011 13.00 hod. Louňovice pod Blaníkem (náměstí)

 Kuřice černé, červené     stáří: 14 - 18 týden  cena: 130 - 150,- Kč  
 Kačeny pekingské (bílé brojlerové)    stáří: 1 - 3 týden  cena: 60 - 80,-Kč 
 Kačeny barbarie (husokačeny)   stáří: 1 - 3 týden  cena: 90 - 110,- Kč 
 Husy (bílé      stáří: 1 - 3 týden  cena: 130 - 150,- Kč 
 Husy (landeské)     stáří: 1 - 3 týden  cena: 130 - 150,- Kč 
 Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové)   stáří: 6 - 8 týden  cena: 250 - 290,- Kč

Prodej 20. 6. 2011 13.00 hod. Louňovice pod Blaníkem (náměstí)
při objednání 10 ks drůbeže - Nutrimix ZDARMA! 

(vitamínový a minerální přípravek pro zdárný růst drůbeže)

 Kuřice černé, červené    stáří: 14 - 18 týden  cena: 130 - 150,- Kč 
 Kačeny pekingské (bílé brojlerové)   stáří: 1 - 3 týden  cena: 60 - 80,- Kč 
 Moularden (kříženec pižmové + peking. kachny)  stáří: 1 - 3 týden  cena: 60 - 80,- Kč 
 Kačeny barbarie (husokačeny)   stáří: 1 - 3 týden  cena: 90 - 110,- Kč
 Husy (bílé)       stáří: 1 - 3 týden  cena: 130 - 150,- Kč
 Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové)   stáří: 6 - 8 týden   cena: 250 - 290,- Kč

Drůbež, prosím,OBJEDNÁVEJTE na adrese:Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava 
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz 

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

 

Trampolína pro děti
	 Chtěl	bych	touto	cestou	nastínit	téma	„Trampolína	pro	
louňovické	děti“.		Téma	směřuje	k	trampolíně	kruhového	
tvaru	o	průměru	cca	4,5m	včetně	ochranné	sítě	a	schůd-
ků.	Jistě	si	někteří	z	vás	vzpomenete	na	trampolínu,	kte-
rá	byla	umístěna	na	 fotbalovém	hřišti	při	 loňském	dět-
ském	dni.		Tato	trampolína	byla	na	dětský	den	zapůjče-
na	od	soukromé	firmy	a	částka	za	zapůjčení	byla	na	je-
den	den	-2.500,-Kč.		Tuto	částku	zaplatily	spolky	(SDH	a	
WIFI)	ze	své	pokladny.		Během	dětského	dne	byla	tram-
polína	velmi	oblíbenou	atrakcí	a	děti	na	ni	stály	 frontu.		
Nabízí	se	myšlenka	–	zakoupit	si	trampolínu	vlastní.	Cena	
takové	trampolíny	je	cca	7.500,-Kč.	Je	zcela	zjevné,	že	vý-
půjčné	je	nepoměrné	k	ceně	nové	trampolíny.	Předběžně	
jsme	projednali	s	představiteli	spolků,	že	by	se	na	tram-
polínu	složili	a	věřím,	že	by	přispěl	 i	městys.	Pro	každý	
subjekt	by	se	jednalo	o	částku	cca	1.500	-	1800,-Kč.	Mys-
lím,	že	je	to	únosný	obnos.		Nyní	si	asi	většina	z	vás	řek-
ne	-	„OK,	super	–	kupte	trampolínu	pro	naše	děti	–	naše	
vnoučata“.		Ale	já	to	tak	jednoduše	nevidím.	Problém	ne-
spočívá	ve	financích,	ale	problém	spočívá	v	tom,		kdo	se	
o	trampolínu	během	roku	bude	starat?	Kdo	bude	scho-
pen	ji	uskladnit?	Kdo	bude	schopen	ji	několikrát	do	roka	
na	akci	pro	děti	přivézt	a	postavit?		Použila	by	se	při	sletu	
čarodějnic,	při	Sv.	slavnostech,	při	dětském	dni	a	při	nec-
kyádě.		Našel	by	se	nějaký	tatínek	nebo	dědeček,		který	

by	měl	čas	a	chuť	se	o	trampolínu	postarat?	Asi	jedinou	
odměnou	by	mu	bylo	to,	že	by	si	trampolínu	pro	své	děti	
anebo	vnoučata	kdykoli	na	svém	pozemku	mohl	posta-
vit.		Jistě	by	se	při	jedné	z	výše	uvedených	akcí	našel		ně-
kdo	další,	kdo	by	mu	na	požádání	pomohl	se	sestavením	
a	s	rozebráním	trampolíny.	Případně	během	akce	by	se	
také	rodiče	prostřídali	při	dohledu	nad	dováděním	dětí	
na	trampolíně	a	dodržování	max.	počtu	dětí	uvnitř.		Takže	
otázka	zní	–	najde	se	v	Louňovicích	pod	Blaníkem	něja-
ký	tatínek	nebo	dědeček,	který	by	se	dobrovolně	o	tram-
polínu	staral???	V	případě,	že	ano	–	kontaktujte	mne	a	já		
se	následně	spojím	s	představiteli	spolků	a	snažil	bych	se	
vyjednat	podmínky	pro	zakoupení	trampolíny.																													

Mgr. Pavel Tulej 
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PRO CHYTRÉ HLAVY

K C Y K L O R Y T Í Ř CH K O L

U O V R K R A M R A J E M O L

B T S E O A Y S E E R A K Í Z

A F S T L Z Z B R L L O P A Ů

D É O O E Á H Í Á Ý S A H I V

Á K K T M L N L B Ř R S O T A

Y Š A E B R N L E E I K B S L

K V K P A A A I P D E Á Č O C

C L A K L N L U H I N L Á N Á

E K Š H Í E B I T O Ú A N V V

N A N K O L E O S O D N C A Ý

M B A B I N E C O T B I I L T

V E L K Ý B L A N Í K U N S A

C Z Y M H A S I Č I E Y S Y V

Z Á K L A D N Í K Á M E N Y S

cyklorytíř,
kostelní hodiny
rozhledna
základní kámen
babinec
velký blaník
malý blaník
maškarní rej
lípa republiky
kašna
neckyáda
fotbalistky
svatý václav
jarmark
slavnosti 
zámek
skála
hasiči
občánci
hmyz
autobusy

mince
škola
chko
kaple 
řeka
sokol
rybáři
hora
most
buk
noha
vůz
zámek
skála
občánci
hmyz
autobusy
mince
škola
úl

Milé děti,
	 máme	tady	pro	vás	druhé	kolo	soutěže	v	luštění	a	ten-
tokrát	tu	máme	úkol	i	pro	ty	menší,	aby	si	mohli	zasoutě-
žit	s	námi.	
	 Prvním	úkolem	je	obrázek,	který	je	určen	předškolá-
kům	a	dětem	na	prvním	stupni	ZŠ.	Vaším	úkolem	bude	
spojit	 písmenka	od	A	 až	 po	Z	 a	 zjistit	 co	 se	 skrývá	 na	
obrázku.	S	písmenky	Vám	určitě	pomohou	rodiče.	Název	
ukrytého	zvířátka	nám	potom	s	 rodiči	pošlete	na	adre-
su	zpravodaje:	soutez@lounovicepodblanikem.cz.	Samo-
zřejmě	nám	můžete	poslat	i	tajenku	druhého	úkolu,	po-
kud	si	na	něj	troufnete.
	 Druhý	úkol	je	osmisměrka	do	které	se	doufám	pus-
tí	ti	starší.	Stačí	když	v	osmisměrce	vyškrtáte	všechna	slo-
va,	která	jsou	napsána	vedle	ve	sloupečcích.	Ze	zbylých	
písmenek	pak	složíte	tajenku,	kterou	nám	také	pošlete	na	
adresu	zpravodaje.	Samozřejmě	se	svým	jménem,	věkem	
a	adresou.	
	 Minule	jsme	vám	za	vaše	snažení	slíbili	hodnotné	ceny.	
Takže	o	co,	že	to	vlastně	soutěžíte?	Všichni	kteří	nám	po-
šlou	odpovědi	na	naše	otázky	a	křížovky	budou	na	konci	
roku	zařazeni	do	slosování	o	tyto	ceny:	1. cena - digitál-
ní fotoaparát,	který	věnuje	Městys	Louňovice	p.	Bl.
2. cena - MP4 přehrávač	od	O.S	WIFI	a	3. cenou	bude	
nějaká	pěkná	kniha	věnovaná	společností	NIKON.	
	 Takže	neváhejte	a	dejte	se	do	luštění.	Odpovědi	nám	
posílejte	nejpozději	do	31.	5.	2011	na	adresu	soutez@
lounovicepodblanikem.cz.
	 Hodně	štěstí	vám	přeje	redakce	zpravodaje.

OSMISMĚRKA
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KALENDÁŘ AKCÍ

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Městys Louňovice pod Blaníkem
vítá svého nového občánka

a přeje mu i jeho rodičům
hodně štěstí v životě.

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

a zdraví

V minulých měsících oslavili své životní jubileum
tito spoluobčané

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE BUDE 6. ČERVNA 2011 

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 

Vydává: Městys Louňovice pod Blaníkem, J. Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem, IČ: 00232173, tel. 317 852 
658, e mail: oulounovice@quick.cz,  redakční rada: Jana Burdová, Ing. Růžena Kučerová, Mgr. Pavel Tulej, tisk: 
Pazdera Vlašim, náklad: 270 ks , evidenční číslo: MK ČR E 17153, podepsané příspěvky nemusí odpovídat stano-
viskům redakce a zavazují jen autory, redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky .

Kahounová Božena (Býkovice)  80
Zeman Ladislav 75

Soukup Josef  80

Petříka Veselého

Chtěla bych upozornit a zároveň požádat rodiče, že v případě 
zájmu mohou na adresu zpravodaje posílat fotografie svých 
miminek a my je zde otiskneme. 

Děkuji Jana Burdová

8. dubna - FANTOM TŘETÍHO POSCHODÍ
v sále zámku
pořádá divadelní spolek BLANÍCI

16. dubna - FANTOM TŘETÍHO POSCHODÍ
v sále zámku
pořádá divadelní spolek BLANÍCI

16. dubna - SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
pořádá SDH 

16. dubna - JARNÍ ÚKLID NÁMĚSTÍ
pořádá SDH
sebou: lopaty, košťata a dobrou náladu 

24. dubna - VELIKONOČNÍ JARMARK 
na náměstí od 13.00 hod., hraje skupina POPRASK
pořádá BABINEC

30. dubna - SLET ČARODĚJNIC 
na Sokolské zahradě od 18.00 hod., vstup dobrovolný
pořádá Městys Louňovice pod Blaníkem

6. května - DEN MATEK  
v základní škole, odpoledne (bude	upřesněno)
pořádá ZŠ a MŠ Louňovice p. Bl. společně s Městysem 
Louňovice pod Blaníkem

21. května - VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ  
rodiče obdrží pozvánku
pořádá Městys Louňovice p. Bl. 

21. května - COUNTRY ZÁBAVA
v sále zámku od 20.00 hod. 
návštěvníci v country oblečení mají slevu vstupu
pořádá BABINEC

28. května - BLANICKÝ CYKLORYTÍŘ
start ve 13.00 hod. z Velíše
pořádá Kraj blanických rytířů

17. - 19. června - PODBLANÍK FEST  
6. ročník festivalu na zámecké zahradě
pořádá MS Art

25. června - DFD TURNAJ  
4. ročník dívčího turnaje ve fotbale
pořádá fotbalový klub DFD


