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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
o povodni, která zasáhla 2.6.2013 i Louňovice pod Blaníkem, toho bylo zmíněno či napsáno v tisku v dostatečné míře. Každý to ale vidí ze svého pohledu jinak.
Já bych se zde ráda zmínila, kde všude voda zanechala škodu, kde se zasahovalo, pomáhalo a také, jak se
z povodně musíme poučit, neboť přívalové deště asi již nebudou žádnou výjimkou.
Nečekaný přívalový déšť ze soboty na neděli způsobil, že se řeka Blanice ráno mezi pátou a šestou hodinou
změnila v rozbouřený tok a stále přibývala. K poledni byl již zcela vodou zaplněn most na Libouň a hrozilo
jeho zborcení. Byla zatopena rozestavěná čistička odpadních vod.
To ráno nejen Blanice, ale i Louňovický potok zvedl nebývale svou hladinu. Voda opět dravě tekla od
Blaníků do ulice Mládežnická následně do Pivovarského rybníka, kde přetekla silnici a zatopila zahrady
pod ní. Údajně mělo spadnout více jak 100ml vody za 24 hodin.
Hasiči během povodně a přívalového deště čerpali vodu z celkem osmnácti sklepů, z toho tři byly
na Světlé. Nejdéle se čerpala voda, která vytvořila lagunu v zahradách ke koupališti. V ulici Ke koupališti
stoupala voda tak prudce, že ani protipovodňový narychlo vršený val ji neudržel a byly bohužel vytopeny
obytné místnosti trvale obývaného domku cca do výše 30-40 cm a zalily se zahrady a stodola u vedlejších
dvou domů. Majitelku domku jsem oslovila a nabídla jsem jí možnost prozatímního přespání na úřadě.
Nabídku s díky odmítla.
Na Dubině bylo zatopeno 13 chat, voda v některých dosáhla výšky až cca 1,5 m v obytných místnostech. U
jedné chaty se bude řešit, zda nemá porušenu statiku.
Ihned v pondělí po povodni zaměstnanci a pracovníci VPP našeho úřadu s desinfekčními prostředky, hadry,
vodou a s dalšími potřebnými věcmi přišli pomoci s úklidem vytopeného trvale obývaného domku v ulici
Ke Koupališti. Podle domluvy a potřeby majitelky byly odsud odvezeny pracovníky úřadu znehodnocené
věci do kontejneru městyse. Do domku byly ihned dodány úřadem dva absorpční vysoušeče na rychlé
vysoušení obytných místností.
V chatové osadě Dubina byly po domluvě přistaveny kontejnery na odklizení zatopených a znehodnocených věcí a našemu trvale zde bydlícímu občanovi
byla předána pitná voda a vysoušeče.
Povodeň ukázala, že je nezbytné vyčistit koryto
Blanice. Bezprostředně po povodni jsem domluvila jednání s Povodím Vltavy a se Správou CHKO
Blaník, kde jsme dospěli k dohodě, že v rámci protipovodňových opatření je nutné v padesátých letech
regulované koryto řeky opět vyčistit od dlouholetých nánosů bahna, vyřezat vrby a zvětšit tím její
průtočnost. Zástupce Povodí Vltavy potvrdil, že letos bude Blanice vyčištěna.
Dále bylo po povodni zjištěno, že chybí vypracované povodňové plány povodní ohrožených objektů,
které by měl mít vypracován vlastník stavby v návaznosti na vypracovaný povodňový plán městyse.
provizorní hráz na cestě ke koupališti (14:52 hod)
Dále je nezbytné, aby se zabránilo přívalům vody
z Blaníků. Toto je potřeba řešit návrhem a zbudováním protipovodňových opatření v rámci probíhajících
komplexních pozemkových úprav v Louňovicích p. Bl. V tomto směru budeme jednat s projektantem a
zadavatelem komplexních úprav.
Dovolte mi, abych na závěr poděkovala všem dobrovolným hasičům, kteří nehledě na svůj čas a nepřízeň
počasí, pomáhali v Lounovicích pod Blaníkem při zdolávání povodně.
V nadcházejícím letním čase Vám přeji již jen krásné, pohodové a slunečné dny.
Ing.Růžena Kučerová

ZASTUPITELSTVO A RADA
ZASTUPITELSTVO
ze dne28. 2. 2013

Kontrola usnesení ze zasedání
ZM ze dne 27. 12. 2012
Bez připomínek
Seznámení s usnesením rady
č. 01/2013
Bez připomínek.
Rozpočtové opatřené č. 1
Hlasování: schváleno
Kontrolní výbor
seznámení s kontrolou prováděnou na městysi za období
11-12/2012 – bez závad
seznámení s návrhem činnosti
kontrolního výboru v roce 2013.
Návrh: zastupitelstvo bere na
vědomí výsledky této kontroly a
souhlasí s návrhem činnosti pro
rok 2013.
Hlasování: schváleno
Finanční výbor
seznámení s kontrolou do konce
roku 2012 provedenou na úřadu
městyse – bez závad
seznámení s návrhem činnosti finančního výboru v roce 2013.
Návrh: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole a návrh
činnosti na rok 2013.
Hlasování: schváleno
Rozpočtový výhled na rok
2015 - 2016
nejnáročnějším finančním zatížením na toto období je kanalizace a ČOV, která bude realizována
v roce 2013
Hlasování: schváleno
MAS Blaník
Informace o vzniku a názvu nového občanského sdružení MAS
Blaník o.s.
Po zaregistrování stanov na ministerstvu, se bude tvořit strategie
tohoto sdružení. Sídlo bude ve
Spolkovém domě ve Vlašimi.
Směna pozemku - p. Sova
informace o návrhu na směnu pozemku s panem Sovou – p. Sova
původní smlouvu nepodepsal
p. Bébr: nejlepší řešení by bylo
směnit pozemek v rámci pozemkových úprav. Pozemek, který si
p. Sova vybral, leží uvnitř obce
p. Novotný: je potřeba mít alespoň smlouvu o pronájmu hřiště
na 15let, aby Sokol mohl zažádat
o dotace, v současné době není
možno hřiště ani zaměřit a zkolaudovat jako sportoviště
www.lounovicepodblanikem.cz

p. Tulej: mělo by se Sokolu pomoci a najít vhodný pozemek ke
směně
Návrh: vzít na vědomí směnu a
tento bod projednat na příštím zastupitelstvu
Hlasování: schváleno
Dále pí. starostka informovala
o změně plánů cest na Světlé a
Mrkvové Lhotě v rámci KPÚ.
ČOV
Informace o probíhajících pracích při výstavbě ČOV. Problém
se vyskytl při výkopu u Šimánků,
kdy se narazilo na původní přemostění, které se začalo sypat.
Byla svolána stavební komise,
aby společně s firmou Zvánovec tento problém vyřešili. Bylo
osloveno několik firem na dodání
potřebného materiálu. Nejlepší
nabídku podala firma JOKVA. U
této firmy byly objednány železobetonové trubky, aby se mohla
tato část komunikace zprovoznit. Faktura za trubky je ve výši
32.500,-Kč bez DPH.
Návrh: odsouhlasit proplacení
faktury za železobetonové roury
ve výši 32.500,-Kč bez DPH.
Hlasování: schváleno
p. Kotek: je to porušení zákona, protože Rada může schvalovat nákup jen do 25.000Kč, toto
mělo odhlasovat zastupitelstvo
před nákupem a ne až nyní
p. Malý: nákup železobetonových trubek bude zrealizován až
nyní po schválení zastupitelstvem
městyse
pí. Růžičková: zastupitelé mohli být informováni mailem a pak
svoláno zastupitelstvo k odsouhlasení.
p. Bébr: jak to vypadá s dofinancováním stavby, oslovila jste nějaké banky?
pí. starostka: oslovila jsem několik bankovních domů (ČSOB,
ČS, KB, GEMB), je možnost
půjčit si 15 nebo 20 mil. korun se
splatností 15 let
p. Tulej: jaké požadují záruky?
pí. starostka: záruky nepožadují
pí. Růžičková: 15 nebo 20 mil. je
málo k dosažení celé rozpočtové
částky na ČOV, odkud budou další peníze
Pošta
p. Novotný: zastupitelstvo by
mělo rozhodnout, že nesouhlasí

se zrušením pobočky místní pošty
Návrh: Zastupitele jsou zásadně proti zrušení pobočky pošty
v Louňovicích p. Bl.
Hlasování: schváleno
p. Kotek: pošta by se měla zachovat i za cenu zrušení nájmu
Různé
p. Kotek: na zasedání 27. 12. 2012
jsem Vás vyzval, abyste zvážili
své setrvání ve svých funkcích,
protože svou prací tuto obec ničíte. Jak jste zvážili tuto záležitost.
pí. starostka: ve svých funkcích
zůstáváme
p. Kotek: myslíte si, že svou práci
děláte dobře
pí. starostka: ano
p. Kotek: dle výsledků kontrol je
to zřejmé, vše je bez závad. Každý politik, který jedná ve svém
vlastním zájmu a nedodržuje zákony, tak je svým jednáním porušuje. Dále požádal zastupitelstvo
o předností přijmutí p. Růžičky na práci v obci, protože se p.
Růžička dostal do stavu finanční
nouze
p. Novotný: vrátilo ČSOP již parkoviště?
pí. starostka: dosud ne
p. Bébr: poslali jste písemnou žádost o vrácení pozemků
pí. starostka: ano poslali a nyní
jsem je ještě ústně urgovala
p. Bébr: do 3 týdnu bude přes
právního zástupce podán návrh
na neplatnost smlouvy s ČSOP
Pokud se tak do 3 týdnů nestane,
podám trestní oznámení na neznámého pachatele.
pí. Růžičková se vrátila k situaci
u p. Šimánka, nelíbí se mi, že se
o mimořádných situacích dovídáme dodatečně.
p. Malý: pozval jsem všechny 3
členy stavební komise, jelikož to
bylo velmi akutní
pí. Růžičková: 3 členi jsou málo
pí. starostka: budeme letos pořádat Svatováclavské slavnosti a
v jakém rozsahu? V loňském roce
byly prodělečné, v rozpočtu na ně
máme vyčleněno 100.000,-Kč.
p. Tulej: záleží v jakém stavu budou práce na ČOV
p. Bébr: mohly by se konat jen na
zahradě, bez historického průvodu. A chtělo by to nějaký tahák,
který by přitáhl lidi.
p. Kotek: mnoho lidí chodí právě
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na historický průvod. Jestliže přerušíme slavnosti, tak už je nemá
cenu pak opět začínat. Jde o tradici v obci.
pí. starostka: tento bod dořešíme
na příštím zastupitelstvu
p. Bébr: v obci probíhá velká
stavba a nebyla zatím svolána stavební komise
p. Vávra: nevidím důvod ke svolání stavební komise
p. Bébr: je možno zažádat u hejtmana kraje o dotaci na projekt na
vazbu hasičárny
pí. Kučerová společně s p. Vincíbrem informovali o stavu podílových fondech PIONEER u dynamického fondu a u sporokonta.
Nejlepším řešením v současné
době je převést peníze z dynamického fondu (kde to stále postupně
klesá) na sporokonto. Převod by
se měl uskutečnit co nejdříve, pokud chcete mít jistotu.
Návrh: převést podíl z dynamického fondu do sporokonta a tímto
převodem pověřit pí. starostku
Hlasování: schváleno

Světlá pod Blaníkem a pověřuje
starostku podpisem a jednáním
při KPÚ Světlá pod Blaníkem
- navýšení elektrického jističe u
bytu v čp.11
- uzavřít smlouvu o výpůjčce na
sběrné nádoby s firmou EKO-KOM,a.s. ev.č. 60/0097 a starostku pověřuje podpisem
Rada městyse souhlasí:
- s umístěním hasičské základny
o rozměrech 5 x 10 m u hříště u
základní školy v Louňovicích p.
Bl., základna bude vyhotovena
na náklady SDH Louňovice pod
Blaníkem z betonu nebo zámkové dlažby, bude umístěna mimo
hřiště, v úrovni stávajícího terénu, ve vzdálenosti min. 1 m za
lajnou hřiště
Rada městyse bere na vědomí:
- vyúčtování Kraje blanických rytířů za rok 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013
- informaci ze SO Blaník

INFORMACE Z RADY
ze dne 19. 3. 2013

Kontrola usnesení ze zasedání
ZM ze dne 28. 2. 2013.
Bez připomínek
Seznámení s usnesením rady č.
2 a č. 3
pí. Růžičková: co se opravovalo
na traktoru a kolik to stálo
p. Malý: opravovala se náprava a
spojka, cena ND cca 16.000,-Kč.
Bude ještě faktura za práci.
p. Novotný: vzdálenost plánované
základny od hřiště pro hasiče je
malá, neodpovídá bezpečnostním
předpisům
p. Malý: základna bude v úrovni
terénu, nebude vyčnívat nad terén
Účetní závěrka městyse za rok
2012
Hospodářský výsledek byl 4.863
092,35 Kč.
Návrh: schválit účetní závěrku
městyse v roce 2012
Hlasování: Schváleno
Hřbitovní zeď
p. Vávra: seznámení se stavem
při jednání s arcibiskupstvím
ohledně opravy hřbitovní zdi.
Arcibiskupství se na této opravě
nebude podílet. Podle smlouvy
má pečovat o tento majetek městys a ve smlouvě není řešen havarijní stav. Dle odhadu by oprava
měla stát cca 200.000,-Kč.
p. Bébr: část opravy bychom si
mohli provést sami. Je nutno ale
udělat projekt a opravit jen spadlou část.

Rada městyse schvaluje:
- účetní závěrku MŠ a ZŠ Louňovice pod Blaníkem za rok 2012 a
rozdělení hospodářského výsledku
- opravu traktoru městyse
- proplacení partnerského příspěvku ve výši 15 000,- Kč na
Kraj blanických rytířů
- finanční příspěvek Českému
svazu včelařů o.s. ZO Louňovice
pod Blaníkem ve výši 3000,- Kč
- příspěvek na provoz věžních hodin ve výší 2500,- Kč Farnímu
úřadu Louňovice pod Blaníkem
- na obsluhu parkoviště mimo
prázdniny pí. Veselou a o letních
prázdninách studenty
- provedení údržby luk a pastvin městyse v rámci požadavku
na údržbu určených pozemků v
CHKO přes Správu CHKO Blaník
- uzavírat nájemní smlouvy na
hrobová místa dodatkem k současným nájemním smlouvám
a pověřuje starostku podpisem
smluv
- částku na nákup cen a potřebného materiálu na čarodějnice ve
výši 1500,- Kč, čarodějnice se
budou konat na zahradě u hasičské zbrojnice
- soupis nároků městyse v KPÚ
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ZASTUPITELSTVO
ze dne28. 3. 2013

pí. Kučerová: musíme oslovit statika
p. Vávra: zeď bychom nestavěli
z kamene, bylo by to finančně náročné
pí. Růžičková: nebudou mít památkáři námitky
p. Malý: zeď není památkově
chráněný objekt
p. Bébr: společně s arcibiskupstvím zažádat o pokácení lípy
Návrh: schválit opravu hřbitovní
zdi, stavební komise osloví firmy
a vypíše výběrové řízení na opravu hřbitovní zdi
Hlasování: Schváleno
BENE-BUS
Seznámení se zprávou o hospodaření BENE-BUSU za rok 2012
a s rozpočtem na rok 2013.
Hlasování: Schváleno
Dar SDH - zásahové vozidlo
SDH v Louňovicích p. Bl. na základě darovací smlouvy daruje
městysi částku 50.000,-Kč na nákup zásahového vozidla.
Návrh: přijmout dar SHD ve výši
50.000,-Kč
Hlasování: Schváleno
MAS Blaník
seznámení s novinkami ohledně
MAS Blaník o.s.
Návrh: Souhlasit se zařazením
správního území Městyse Louňovice pod Blaníkem do MAS Blaník o.s. a pověřit starostku jednáním.
Hlasování: Schváleno
Návštěvnické středisko
Seznámení s odpovědí na dopis
ČSOP, zákl. organizace Vlašim
ohledně návštěvnického střediska
pod Blaníkem.
Návrh: jako odpověď zaslat předložený návrh dopisu
Hlasování: Schváleno
Svatováclavské slavnosti
pí. Kučerová: návrh pro letošní
rok nepořádat Svatováclavské
slavnosti, protože není známo,
v jakém stavu bude obec v průběhu budování kanalizace
pí. Růžičková: nebylo by možné
pro slavnosti použít jiné místo,
např. pod Blaníkem, udělat Slavnosti spíše pro místní, v omezeném rozsahu
p. Malý: v září by mělo být náměstí již teoreticky hotové, takže
atrakce by mohly na náměstí být
p. Novotný: již jsem poukazoval,
že se měl udělat harmonogram
prací, abychom věděli, kdy a kde
se bude kopat
pí. Kučerová: je nutné spočítat náklady např. na pódium, ozvučení,
www.lounovicepodblanikem.cz

bezpečnostní agenturu, umělce a
jak bude vše finančně vycházet
p. Malý: měl by se každý ze zastupitelů zapojit a vymyslet program
pro Slavnosti a oslovil zastupitele, kdo se zapojí do přípravy
pí. Kučerová: do konce dubna by
měl každý ze zastupitelů přinést
návrh a rozhodneme, zda se budou Slavnosti konat nebo ne
ČOV a kanalizace
Seznámení s průběhem prací na
ČOV. V úterý 2. 4. bude kontrolní
den, přijdou i zastupitelé Silnic,
jsou vytyčeny šachty a mělo by
se jít již do silnic,
p. Vávra: z důvodu zvýšené dopravy kolem p. Cvrčka bude nutno u něj následně opravit taras
pí. Růžičková: jaká je výše úvěru
na ČOV
pí. Kučerová: úvěr zatím neřešíme, nežádali jsme o něj. Podali
jsme žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství a čekáme, jak
naše žádost dopadne a pak budeme situaci řešit dál
Počet členu JPO
Návrh: zvýšit počet členů v jednotce sboru dobrovolných hasičů
JPO o 2 členy: Pavla Kahouna a
Martina Kratochvíla.
Připsat do přílohy č.1.OZV
č. 1/2010 tyto 2 členy
Hlasování: Schváleno
Různé
p. Novotný: členové finanční komise by měli vědět kolik financí
se zatím při výstavbě prostavělo,
jestli budeme mít dostatek financí, jestli máme celou stavbu ČOV
pokrytou, kolik si budeme půjčovat od banky.
INFORMACE Z RADY
ze dne 4. 4. 2013

Rada městyse schvaluje:
- proplacení ozvučení velikonočního jarmarku ve výši 3500,- Kč
- uzavřít s firmou Zvánovec a.s
Nájemní smlouvu č. 1/2013 a pověřuje starostku podpisem
Rada městyse bere na vědomí:
- protokol České školní inspekce
v ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem
ZASTUPITELSTVO
ze dne 25. 4. 2013

Komplexní pozemková úprava
Světlá
Zástupce Státního pozemkového
úřadu p. ing. Hruška seznámil
zastupitele s komplexní pozemwww.lounovicepodblanikem.cz

kovou úpravou na Světlé, která
zahrnuje geodetické práce, úpravu pozemků, vytyčení a převzetí
hranic lesních pozemků, řešení
cest - jejich zachování popřípadě
jejich rekonstrukci nebo obnovu
starých cest. Dále seznámil zastupitele s plánem společných
zařízení v kat. území Světlá pod
Blaníkem
Návrh: Souhlasit s předloženým
plánem společných zařízení pro
komplexní pozemkovou úpravu
v katastrálním území Světlá pod
Blaníkem, který zpracovala firma
Ing. Jindřich Jíra - Projekce.
Hlasování: schváleno
Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 28. 3. 2013
Bez připomínek.
Usnesení rady č. 4 ze dne 4. 4.
2013
Bez připomínek.
Kontrolní výbor
Seznámení s výsledky kontroly, která proběhla dne 6. 3. 2013
v místní základní škole - bez závad.
ZM bere na vědomí výsledek této
kontroly.
Různé
Slavnosti - pí. Růžičková: rozeslala zastupitelům návrh na odpolední program, který by zajišťovala agentura CELEBRITY p.
S. Jelínka. Dopolední program
by mohly zajistit místní spolky
ve spolupráci s občany (průvod,
mše). V rozpočtu bylo na Slavnosti vyčleněno 100.000,-Kč.
Agentura p. Jelínka byla s tímto
limitem obeznámena. Navíc by
sama sehnala sponzory, aby se
Louňovice zviditelnily. Slavnosti
by byly bez kolotočů.
p. Budil: Slavnosti chcete pořádat
na truc, jedná se o dost velkou
částku (100.000,-Kč). Peníze potřebujeme na důležitější věci. Jste
naivní, když si myslíte, že tato
agentura Vám sežene sponzory.
pí. Majerová: co mohou Louňovice případným sponzorům nabídnout, budou v tuto dobu rozestavěné.
p. Novotný: již několikrát jsem
žádal o harmonogram prací
pí. Růžičková: v nabídce agentury
CELEBRITY byl dopis pana Jelínka včetně jeho telefonního čísla. Volala jste p. Jelínkovi ohledně bližších informací, týkajících
se programu a sponzorů?
pí. Kučerová: ne, nevolala jsem
panu Jelínkovi, ukázka jejich programu mě nezaujala.

p. Tulej: Musela by se ověřit i
případná mše, v tuto dobu by se
měla konat mše v Libouni.
Pokud by nepřijely kolotoče, byla
by účast na Slavnostech nízká.
Návrh: Kdo je pro uspořádání
Svatováclavských slavností v letošním roce v Louňovicích
Hlasování: neschváleno
p. Fejtek: měla by se už v září
vytvořit komise, která bude mít
na starost uspořádání Slavností
v roce 2014
p. Tulej: letošní Slavnosti se měly
už řešit v lednu, zda je uspořádat
nebo ne, nyní na to bylo málo
času a někteří zastupitelé mohli
být vnitřně přesvědčení, že by se
konat neměly
Hřbitovní zeď – seznámení s vyjádřením statika p. Hrdiny ohledně spadlé hřbitovní zdi. Je potřeba postavit cca 30 metů zdi. Dle
návrhu by tato oprava měla stát
473.000,-Kč bez DPH, včetně vybagrování základů, stavby. Zpracování projektu stavby, abychom
mohli vyhlásit výběrové řízení by
stálo 24.000,-Kč
Návrh: Nechat zpracovat návrh
projektu (zaměření, technická
zpráva, výpočty) na opravu hřbitovní zdi
Hlasování: schváleno
Návrh: pí. Kučerová požádá Fond
hejtmana o dotaci na opravu hřbitovní zdi
Hlasování: schváleno
Návrh: výběrové řízení na opravu
hřbitovní zdi vypíše pí. starostka
a výběr stavební firmy provede
stavební komise. Smlouvu s touto firmou podepíše pí. starostka.
Hlasování: schváleno
MAS Blaník: seznámení s možností přihlásit městys jako člena
do této místní akční skupiny
Návrh: Podat přihlášku k členství v MAS Blaník o.s.
Hlasování: schváleno
p. Tulej: na škole byla kontrola
z hygieny, ve zprávě byly závady,
jak se budou řešit
p. Malý: v části družiny je nekvalitní podlaha. Záležitost bude řešit stavební komise
p. Tulej: v úterý 30. 4. se budou
konat čarodějnice pro děti u hasičárny. Nikde nejsou plakáty, je
potřeba toto i vyhlásit
p. Tulej: paní ředitelce končí
funkční období, je možné vyhlásit konkurzní řízení na pozici
ředitele/lky ZŠ a MŠ v Louňovicích p. Bl.
pí. Kučerová: prostuduji legisla4

tivu ohledně vyhlášení konkurzního řízení, popřípadě se vyhlásí
konkurzní řízení na pozici ředitele/lky ZŠ a MŠ v Louňovicích
pod Blaníkem
Církevní pozemky:
Návrh: pověřit starostku podáním
žádosti na Úřad pro zastupování
státu o navrácení pozemku č.
parc. 6/1 u pivovaru a požádat
církev o pozemek č.parc. 148/1
za p. Žížalou.
Hlasování: schváleno
INFORMACE Z RADY
ze dne 29. 4. 2012

Rada městyse schvaluje:
- nákup centrály pro zásahovou
jednotku SDH Louňovice p. Bl

- vyhlášení konkurzu na pozici ředitele/ředitelky v ZŠ a MŠ
Louňovice pod Blaníkem a pověřuje starostku jeho vyhlášením
- příspěvek ve výši 5000,- Kč pro
Myslivecké sdružení pod Blaníkem dle žádosti
- nákup a výsadbu stromků v lesích městyse v Bělčí hoře
Rada městyse neschvaluje:
- příspěvek pro Farní charitu Vlašim
INFORMACE Z RADY
ze dne 28. 5. 2012

Rada městyse schvaluje:
- zástupce městyse do konkurzní komise na ředitele MŠ a ZŠ
Louňovice pod Blaníkem:
Ing. R. Kučerová a Jiří Malý

- nákup a zasklení rozbitého skla
ve dveřích v tělocvičně firmou
Oknotherm s.r.o. – cena 1850,Kč
Rada městyse souhlasí:
- s konáním akce Setkání komunistů a sympatizantů dne 6. 7.
2013 pod Velkým Blaníkem
- souhlasí se změnou projektu
školy v přírodě, která je navržena
a projednána dle požadavků hygieny
Rada městyse bere na vědomí:
- projednávání změny č. 1 územního plánu obce Velíš
- předložení návrhu na možnou
změnu lamp veřejného osvětlení
od firmy Ekosvětlo s.r.o.
- návrh rozmístění nových pozemků v KPÚ Světlá pod Blaníkem

Rada městyse Louňovice pod Blaníkem vyhlašuje
Sbírku na pomoc občanům Louňovic pod
Blaníkem zasažených povodní v červnu 2013.
Sbírka se bude konat od 1.7.2013 do 30.9.2013,
finanční obnos mohou občané darovat na úřadě
městyse v úředních hodinách.

HISTORIE
Model Blaníku.
Jaký byl skutečný osud 1. modelu Blaníku s Veřejovou skálou a se svatováclavským vojskem, pátrala
starostka Louňovic pod Blaníkem Ing. R. Kučerová na základě dotazu zastupitele na schůzi 18.12.2012,
kde slíbila, že se pokusí doklad o věnování dohledat. Co je s modelem Blaníku, který byl Louňovicím pod
Blaníkem věnován a stále je zapůjčen Muzeu Podblanicka ve Vlašimi?
Původní model Blaníku vytvořil pan František Kupsa (nar. 1896), rolník a lidový řezbář z Rataj u Zdislavic.
Od mládí byl ovlivněn tajemstvím Blaníku a pověstí o svatováclavském vojsku ve Veřejové skále. V roce
1928 začal tvořit jeho podobu s primitivními nástroji – nožem a dlátkem vyklepávaným z hřebíku. Z prostičkého materiálu – dřeva a lakem ztuženého papíru zobrazil hrdinu pověsti sv. Václava na bílém koni a
uvnitř ve skále jeho spící vojsko. Vrchol Blaníku doplnil tehdejší dřevěnou žebříkovou rozhlednou.
Po dvou letech dílo dokončil a v roce 1930 hotový Blaník věnoval našemu kostelu Nanebevzetí Panny
Marie, kde za tehdejšího faráře p. Františka Soukupa byl umístěn u sochy sv. Josefa a byl zde vystaven po
dobu dvaceti let.
Od roku 1950 do roku 1988, za pana děkana Václava Oktábce, byl model Blaníku z kostela přemístěn a
vystaven širší veřejnosti v kapličce sv. Jana Nepomuckého na náměstí. Tady pak návštěvníkům našeho
podblanického kraje, účastníkům zájezdů nebo školní mládeži ochotně odemykal a seznamoval s historií
Louňovic p. Bl. K vyprávění rád připojil některou ze známých pověstí o blanických rytířích. Aby se Blaník do kapličky vešel, byla socha sv. Jana Nepomuckého zapůjčena a přemístěna do kostela sv. Martina
5
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v Kamberku.
V roce 1988 se ve vlašimském zámku otevíralo nově zřízené Muzeum Podblanicka a tehdy projevili vlašimští zájem o zapůjčení Kupsova modelu Blaníku.
Po vzájemné dohodě mezi zástupcem církve, děkanem Václavem Oktábcem, zástupcem muzea ing. Karlem Bártou a tehdejším předsedou MNV, Jiřím Jindrou, byla dne 21.3.1988 sepsána smlouva o zapůjčení
Kupsova Blaníku na dobu pěti let do vlašimského muzea. Zde byl odborně ošetřen a instalován ve skleněné
schránce a je zde dodnes k vidění.
Po uplynulých pěti letech církev o navrácení Blaníku nežádala.
Blaník zůstává majetkem kostela a nikdy nebyl nikým darován obci Louňovice pod Blaníkem.
Tak je zapsaná historie v kronikách našeho městečka.
bývalá kronikářka J.Holá

Poustevníci na Malém Blaníku
V minulém vydání našich louňovických novin jste si přečetli o Malém Blaníku. Málokdo ví, že na Malém
Blaníku žili také poustevníci.
Kdo to vlastně byli poustevníci? Lidé, kteří se zřekli normálního života, žili v ústraní v lesích, jeskyních a
chatrčích, živili se lesními plody, pili vodu z pramenů a studánek a znali každý kout lesa i kraje, ve kterém
žili. Přátelili se s lesní zvěří a byli tak trochu podivíni. Většinou to byli muži zbožní.
První poustevník, který žil na Malém Blaníku, pocházel z polského Krakova. Staral se o dřevěnou kapli,
která byla v roce 1543 zasvěcena sv. Máří Magdaleně. Jmenoval se Petr Gawlowitz (čti Havlovič). V tu
dobu na Malý Blaník přicházely davy věřících lidí ze širokého okolí i zdaleka. Konaly se zde poutě a mše,
hlavně na svátek patronky kaple 22. července, při kterých poustevník asistoval. Žil v nedaleké jeskyňce,
kde měl lože z větví a listí, několik nádob a něco jednoduchého oblečení. O kapli se staral plných 18 let.
Zemřel 3. prosince 1678 a byl pochován na starém hřbitově u kostela v Louňovicích pod Blaníkem (Zápis
z kroniky VII. str. 185). Po jeho smrti dřevěná kaple chátrala a v r. 1679 zanikla úplně.
Pozdější majitel louňovského panství, pan Karel Adam Lev z Říčan, odkázal ve své závěti 300 zlatých na
výstavbu nové, zděné kaple na Malém Blaníku. Ta byla dostavěna v roce 1753. O této kapli, resp. kostele,
jste se dočetli v minulém čísle louňovských novin. Po jejím uzavření tato v lesních podmínkách chátrala a
v roce 1812 se zřítila střecha i strop. V zřícenině této kaple se později usadil druhý poustevník.
Jmenoval se Antonín Zeman a pocházel z Pacova, kde jeho otec byl krupařem. Narodil se 18. 1. 1838. Není
známo, proč se v dospělosti stal poustevníkem. Byl samotář, podivín, ale nikomu neublížil. Chodil zarostlý, v záplatovaných šatech s pytlem na zádech. Do toho mu lidé dávali jídlo, brambory i oblečení. Obydlí
měl v jeskyňce pod zákristií zříceniny kaple sv. Máří Magdalény. Když odcházel, zavaloval vchod velkým
kamenem. Někdy také pobýval pod Velkým Blaníkem, v Křížovské hůře, kde si ve skále vybudoval také
jeskyňku. Při svých toulkách krajinou si neuměle pískal na píšťalku, která mu byla jediným společníkem.
Chodil do okolních vsí a navštěvoval známé, kteří ho pozvali i ke stolu.
Jednou se mu stala tato příhoda. Při jídle si položil píšťalku na lavici vedle sebe. Když však jí potom hledal,
zjistil, že pes, který byl pod stolem, mu jí rozkousal. Byl z toho nešťastný a rozplakal se. Delší čas nebyl nikde viděn. Odstěhoval se na nedaleký zlatodůl Roudný, kde si našel obydlí v opuštěné štole. Horníci s ním
jednali přátelsky a nosili mu i jídlo. Když se delší dobu neobjevil, nahlédli do jeho příbytku a našli milého
poustevníka mrtvého.
Správa zlatodolu ho nechala pohřbít do nedalekého Šlapánova. Ve Šlapánovské knize zemřelých je o něm
zaznamenáno toto: „ Zeman Antonín, žebrák, bydlící ve staré šachtě v Roudném zemřel 17. 3. 1897 v lese
v Roudném. Byl svobodný, katolík, ve věku 59 let. Pochován ve Šlapánově a pohřben děkanem Janem
Horákem“
A to je konec poustevníků na Malém Blaníku.
Hana Dittrichová
Jiřina Holá

UDÁLO SE...
SBĚR ODPADKŮ
Dne 20. dubna 2013 proběhl v Louňovicích p. Bl. sběr odpadků. Sběr zorganizoval již poněkolikáté Vít
Bartoš pod záštitou místního divadelního spolku. Této dobrovolné aktivity se zúčastnilo celkem jedenáct
lidí. Účastníci se rozdělili do dvojic (a jedné trojice), přičemž každá skupinka dostala pytel na odpadky a
plánek části Louňovic p. Bl., který má vyčistit. Většina lidí byla rovněž vybavena vlastnoručně vyrobenýwww.lounovicepodblanikem.cz

6

mi, ryze unikátními sběrači odpadků zvanými Piker. Sběr probíhal prakticky celé odpoledne a odpadků
bylo hojně. Na závěr proběhla soutěž o nejlepší Piker (sběrač). Hodnotil se vzhled, ale především funkčnost a životnost.
Jelikož je množství odpadků volně vyhozených
alarmující (nejenom přímo v obci, ale hlavně v jejím blízkém okolí), rozhodla se skupina místních
dobrovolníků na tuto skutečnost reagovat. Z odpadků, které byly posbírány, se postavila socha nesoucí název Člověk odpad(ající). Socha demonstruje
patologické chování soudobého člověka k přírodě,
tedy sama k sobě. Na 1. máje proběhlo její slavnostní odhalení na náměstí v parku.

PÍSEŇ KE SLAVNOSTNÍMU ODHALENÍ

Ve škarpách a ve vsi
Vyhozený oknem
No tak to je bordel
Teď se na to juknem
Vidíme:
Dekl z filcky z lednice
Zamotaný trubice
V dálce vidím zajíce
Jak chce domu pěšky
Petky, pytle, drátěnky
Pod leknínem nítěnky
Prezervativ gumový
A v tom naštorc běžky
Vysavač ten sající
A koberec vlající
Chropně plné odpadků
Běžky s mechem od zvratků
Ze škarep a ze vsi
Máme tady sochu
Velmi elegantní
Zastyďme se trochu…
text a foto: Radka Chmelová

(autor písně, která se hrála při slavnostním odhalení - Stanislav Vegner)

POVODNĚ 2. června
fotbalové hřiště (14:25 hod.)
nový most na Velíš (13:32 hod.)

silnice u pivovarského rybníku
(14:44 hod.)
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hasičská zahrada (10:26 hod.)

pohled ke
koupališti (16:33 hod.)

ulice Mládežnická (10:44 hod.)

u hasičárny (5:08 hod.)

pivovarský rybník
(11:07 hod.)

překopaná silnice na Libouň (14:23 hod.)

www.lounovicepodblanikem.cz

most na Libouň (14:52 hod.)
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(čistička 14:50 hod.)

čistička (8:46 hod.)

čerpání vody u M. Vávry (14:48 hod.)

zasloužená svačina (18:53 hod)
Foto: p. Otradovec, p. Tulej, pí Černíková, pí. Burdová

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30. dubna

foto: M. Jelínková,
J. Burdová
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 11. května
V sobotu 11. května proběhlo na úřadě městyse vítání občánků narozených v roce 2012.
Jednalo se celkem o 8 nových louňováčků, kteří přišli v doprovodu svých rodičů, sourozenců a prarodičů.
Městys Louňovice pod Blaníkem tradičně obdaroval maminky malou kytičkou a děti dostaly na památku
pamětní list, skleněné vázičky se jménem, drobné knížky a malý finanční obnos.
Jeník Vágner

Jůlinka Krátká

Ondřej Mareš

Radek Šelbický

Verunka Veselá
Daniel Charvát

Daniel Bánovčan

text a foto: J. Burdová
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Štěpán Musil
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ZŠ A MŠ LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
Základní škola a Mateřská škola – zprávičky
V mateřské škole i v základní škole se v tomto pololetí děti opět zúčastňovaly různých akcí a projektů. V lednu jsme spolu se ZŠ a MŠ Teplýšovice uskutečnili ozdravný pobyt dětí na horách, spojený s
lyžařským výcvikem. Všechny děti, i ty úplně začínající, odjížděly z hor s tím, že základní výcvik zvládly
a ty, co už něco uměly, se zdokonalily. V únoru proběhl zápis do základní školy. Zápisu se zúčastnily čtyři
děti. V dalším školním roce by počet dětí ve škole měl zůstat stejný, školu opouští čtyři žáci. V březnu proběhl zápis do mateřské školy, kde konečný počet dětí bude také přibližně stejný jako loni.

VÍČKA PRO ELIŠKU
Děti z MŠ a ZŠ se zapojily
do sbírky ,, Víčka pro Elišku,,.
Jedná se o holčičku, která onemocněla
dětskou mozkovou obrnou a ještě má
nemocné srdíčko - valvuární aortální
stenózu - zúžení aortální chlopně. Kvůli mozkové obrně má problémy s pohybovým ústrojím dolních končetin.
S naší pomocí se Eliška dostane
do rehabilitačního programu
v lázních Klimkovice.
Prosíme, zapojte se s námi do sbírky.
Víčka noste do 20.6.2013 do MŠ a ZŠ.

V tomto roce jsme se zaměřili na měření
kvality vyučování. V dubnu ve škole proběhlo testování třetích a pátých ročníků (SCIO testy) a povinné testování žáků pátých tříd (NIQUES). Žáci
měli k prohloubení učiva zajištěn přístup na webové
stránky www.proskoly.cz., kde si mohli sami ověřovat své znalosti. Vzhledem k malému počtu žáků
v jednotlivých ročnících byly celkové výsledky průměrné, ale byli zde žáci, kteří dosáhli v jednotlivých
předmětech nadprůměrných výsledků.
V květnu jsme opět, jako každoročně, zajistili kulturní program pro Vítání občánků a zorganizovali jsme ve škole Den matek. Přestože jsme se
ve škole dlouhodobě potýkali s vysokou nemocností
dětí i zaměstnanců, nakonec se vše podařilo. Program se rodičům líbil a ozvala se mnohá poděkování. Potěšilo nás to.
V květnu do naší školy zavítalo Divadélko Vanda a
Standa, kde se děti dozvěděly něco o zdravé výživě a hudební program Bubny. Oba programy si děti
z MŠ i ZŠ opravdu užily, protože byly samy součástí obou vystoupení. Zvládly dokonce i hru na bubny
a černošské tance.
V červnu jsme opět celá škola vyrazila do
divadla v Táboře na pohádku „Dlouhý, Široký a
Bystrozraký.“ Škoda jen, že nám nepřízeň počasí
nedovolila navštívit také místní ZOO, jak bylo původně v plánu.
I když se blíží prázdniny, naše aktivity ještě
nekončí. S dětmi se vypravíme na výlet do Býkovic, kde budou děti po cestě plnit úkoly a potkají se
s vodníkem. Za zvířátky se vypravíme na farmu do
Ostrova .

Školní rok zakončíme Zahradní slavností, na kterou vás všechny srdečně zveme.
Kolektiv ZŠ a MŠ
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SCIOTESTY
Ve škole děláme různé testy, abychom věděli,
jak se učíme. Potom dostáváme výsledky, jak
jsme na tom, podle jiných škol. Sciotesty jsou
srovnávací testy, které jsou na čas. Z každého
předmětu je jeden test. Tyto testy se provozují na serveru STONOŽKA. CZ. Testy ukazují schopnosti žáka. Já měl 66,7℅ - 100 ℅,
podle různých druhů testů. Průměrně 91%.
Podobné testy se můžou předem vyzkoušet.
Po jednom prozkoušení se bohužel na vaše
jméno navždy uzamknou. Prodloužený čas si
můžou dovolit pouze žáci s poruchami učení.
Podle mě nemá smysl srovnávat děti a školy
z celé republiky a má smysl, aby se dítě učilo
a vědělo, že to umí a aby to bylo poznat i ve
škole. A to vše pro to, aby si dítě v budoucnu
mohlo vybrat práci o kterou má zájem.
Filip Padevět 3.ročník

CESTA DO DIVADLA (3.6.2013)
CESTA DO DIVADLA

ZÁVOD MEDVĚDÍ STEZKOU
(25. 5. 2013)
Do dětského tábora Smršťov jsme přijeli
zhruba před 8 hodinou. První dvojice vyběhla v 8 hodin. My jsme měly číslo 37. Vybíhaly
jsme ve tři čtvrtě na 11. Trochu jsme zabloudily, ale jeden pán ze stanoviště nám ukázal
cestu na první stanoviště. To stanoviště byla
lana. Trochu jsme spadly. Potom jsme běžely
dál. Na druhé stanoviště. Tam byly tábornické dovednosti. Tam jsme poznávaly ohniště,
řezaly pilou a říkaly jsme, jak se postarat o
oheň. Musely jsme přejít kluzkou kládu nad
potokem. Zase jsme běžely dál. Potom jsme
dorazily na 3. stanoviště. Tam jsme dělaly
spolupráci. Házely jsme si štafetu a prolézaly bludiště s medicinbalem. A běžely jsme
dál na 4. stanoviště. Tam jsme měly zjistit,
kolik se do čeho vejde věcí. Na příklad: Krabice, provázek a hrníček. A běžely jsme na
5. stanoviště. Tam byly Buzoly. Musely jsme
určit daný bod. Měly jsme 3 trestné minuty. A běžely jsme dál na 6. stanoviště. Tam
jsme měly poznávat ryby. Měly jsme další 2
trestné minuty. Běžely jsme na 7. stanoviště.
O pár kroků dál jsme ho přeběhly. Ale pak
jsme se vrátily a splnily ho. Dělaly jsme tam
úkoly. Tak třeba do čeho se vlévá Blanice?
To je jasné! Do Vltavy! Běžely jsme dál na 8.
stanoviště. Tam jsme házely Bolasem. Běžely jsme na 9. stanoviště. Tam jsme dělaly
trakař. Běžely jsme na 10. stanoviště. Tam
jsme dělaly zdravovědu. Doběhly jsme do

Večer jsem šla spát, ale moc se mi nechtělo, protože se moc těším do divadla. Nakonec jsem usnula. V 6:00 jsem vstala, šla se
obléknout a vyčistit si zuby. Ke svačině mi
máma koupila bonbóny a čokoládu. Když
bylo 6:40, jela jsem s Jitkou do školy. Cestou
do školy jsme svezli moji kamarádku Káju.
Když jsme přijeli, už na nás čekal autobus. cíle. Tam jsme odevzdaly papírek. A pak
V autobuse to bylo hrozné. Pořád strašně pr- jsme jely do Vlašimi. U Hanky doma jsme
šelo. Cestou do divadla jsme viděli různé zá- si hrály. Pak jsme jely zase do Smršťova.
plavy. Na loukách a polích to bylo strašné a Tam bylo vyhodnocení. Byly jsme 5. z 6.
u řek a potoků ještě horší. Když jsme přijeli,
šli jsme do divadla.
Hanka Klaudysová 2.roč., Blanka Dušková 3. roč.
V divadle to bylo moc hezké.
Pak nás paní uvaděčka posadila do desáté a jedenácté řady. Když jsme se posadili, upozornili nás třikrát,
abychom se zklidnili a ztišili. Pak bylo ještě upozornění na vypnutí mobilu. Po
pěti minutách konečně začalo představení. Představení
se jmenovalo Dlouhý, ,Široký a Bystrozraký. Hráli tam
princ, princezna, král, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, čaroděj, dvě kočky a posel. Bylo
to moc srandovní. Znáte to
rčení POSEL JE OSEL? Tak
tohle rčení zaznělo v pohádce. Nakonec si princ a princezna dali pusu. Pak jsme se
šli obléknout. Když jsme se
oblékli a došli si na záchod,
šli jsme čekat na autobus. Čekali jsme deset minut než přijel . Museli jsme nastupovat rychle
, protože autobus zdržoval provoz. Nakonec jsme přijeli v jedenáct hodin. Byl to hezký výlet.
NAPSALA - Anna Měřínská 5. ročník

www.lounovicepodblanikem.cz

12

DEN DĚTÍ - POHÁR
Ráno nám pan učitel řekl, že půjdeme na
pohár. Měla jsem jahodovou pak jsme šla
do družiny do 3:00. Potom doma jsem
byla na počítači. Byl prima den.
Eliška Karasová 1.roč.

POVODNĚ
Dnes jsme jeli do divadla všude byla voda.
V některých domech byla voda a bahno.
V Louňovicích na pastvě to bylo úplně zaplavené a já jsem si myslela, že je konec
světa. U nás voda zaplavila chlív a málem
voda odnesla i auto. A na dvoře jsme
měli vodu a bahno. Táta musel odcouvat s autem. Z pole se vyplavily brambory. A koukala jsem se z okna. Tam se
hnala voda a dole u babičky žádná voda
nebyla. V bazénu bylo bahno a voda. V
chlívě se nám utopilo kuře a běžela jsem
za mámou. Máma říkala, že u kaple byly
tři brambory. Voda nám zatopila sklep a
byla to těžká práce.

Kája Koubková 2 .ročník

voda nedošla. Tak jsme všechno řekli babičce a dědovi. Byli moc překvapení.
Lukáš Vaňourek 2.roč. a Filip Vaňourek 2.roč

Jak jsme byli v divadle v Táboře
Se školou a školkou jsme byli na pohádce
Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Vystupovali tam princ, král Dlouhý, Široký, Bystrozraký a čaroděj, princezna a kočky. Nejdříve potkal princ Dlouhého. Princ psal dopis
pro krále. Král otevřel dopis a přečetl ho
a říká:,, Potkal jsem Dlouhého. To je všechno? Já se z toho picnu.“Král byl rozzlobený
.princ šel s Dlouhým a potkali Širokého. Princ
říká :,,Co to je? “Dlouhý: ,,Nevím. Zkusím
do toho píchnout mečem .Pích ,Pích !,,Au
to bolí“ říká Široký .Dlouhý říká:, ,Jé široký
,to jsi ty???Jo “říká Široký .Tak jdou .Široký říká:, Dlouhý je to daleko?“ ,,Ano “říká
Dlouhý .,,Je tam kopec?“ ,,,Ano“ říká Dlouhý
.Dlouhý :,,Je tam jídlo?“ ,,Ne “říká Dlouhý
.,,Tak já zůstanu tady .“říká Široký .Dlouhý vzal hůl a na té holi bylo kuře .Šli a šli
až potkali bystrozrakého .U čaroděje hlídali
princeznu .Před čarodějem uhlídali princeznu .Tak princ si vzal princeznu. Už se těším

na další divadlo.

Jitka Měřínská 4. ročník

Před povodní K. Koubková 2 (1)

POVODEŇ

ilustrace - A. Krátká 6 let MŠ

U nás tekla pětimetrová řeka. Pod zahradou
jsme měli jezero. Museli kopat silnici, aby
odtékala voda.

Bertík Pospíšil 1. roč.

POVODEŇ
V neděli jsme jeli do Louňovic pod Blaníkem a do Postupic. Viděli jsme v Louňovicích zatopené fotbalové hřiště a přetékající řeku. Nemohli jsme se přes ní
dostat .Tak jsme se otočili a jeli do Veliše.
Ve Veliši jsme viděli hodně vody. Tekla
z rybníka. A pak jsme jeli domů, ale byl
úplně plný rybník. Ale naštěstí k nám
13

POVODNĚ u nás ve Veliši
Stalo se to dne 2. 6 . 2013. Voda se
valila ze všech stran z kopce do kopce.
Zatopilo nám to sklep, do kterého jsme
dali čerpadlo a taky brambory. Trošku
vody se nám dostalo do bytu a do stodoly
se nám dostala voda. Sláma byla mokrá,
ale seno naštěstí ne. Taky se nám dostalo
trochu vody do kotelny. A ve chlévě mají
zvířata potok. Ještě k tomu kachna sedí
na vajíčkách. Rodiče se bojí, protože je to
bude stát hodně peněz a slušnou práci.
Pepa Kot 3. ročník

www.lounovicepodblanikem.cz

SOKOL
Tabulky
fotbalových týmů

Tým „A“
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Pravonín

24

19

2

3

83: 24

59

( 23)

2.

SK
Načeradec

24

18

4

2

71: 29

58

( 22)

3.

Postupice

24

14

5

5

70: 35

47

( 11)

4.

Kondrac B

24

11

7

6

52: 41

40

( 4)

5.

Křivsoudov

23

12

2

9

85: 51

38

( 2)

6.

Tichonice

24

10

8

6

50: 40

38

( 2)

7.

Čechtice

23

8

6

9

54: 66

30

( -6)

8.

Ratměřice

23

8

3

12

36: 56

27

( -6)

9.

Struhařov B

23

6

8

9

30: 48

26

( -7)

10.

FK Bílkovice

23

7

3

13

46: 58

24

( -9)

11.

Louňovice
p.Bl.

24

4

8

12

37: 52

20

(-16)

12.

Nesper.
Lhota

23

6

1

16

36: 83

19

(-17)

13.

Bl.
Načeradec

24

3

8

13

37: 70

17

(-19)

14.

Velíš

24

4

5

15

36: 70

17

(-19)

Tým „B“
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Trh.
Štěpánov B

20

16

1

3

74: 26

49

( 19)

2.

Keblov

20

15

1

4

88: 41

46

( 16)

3.

Miřetice B

20

14

1

5

101: 34

43

( 13)

4.

Zdislavice B

20

11

5

4

72: 40

38

( 8)

5.

FC Libouň

19

11

1

7

81: 53

34

( 7)

6.

Hulice

20

9

3

8

58: 72

30

( -3)

7.

Kamberk

20

8

1

11

50: 47

25

( -5)

8.

Čechtice B

20

6

2

12

49: 68

20

(-10)

9.

Křivsoudov
B

20

6

2

12

39: 82

20

( -7)

10.

Pravonín B

20

6

1

13

47: 81

19

(-11)

11.

D.Kralovice
B

20

3

5

12

34: 70

14

(-16)

12.

Louňovice
p.Bl. B

19

1

3

15

15: 94

6

(-24)

Tým „Starší žáci“
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

SK Pyšely

18

17

1

0

169: 35

52

( 25)

2.

Vrch.Janovice

18

16

0

2

171: 52

48

( 21)

3.

Křivsoudov

18

14

1

3

140: 62

43

( 13)

4.

Chocerady

18

10

1

7

107: 79

31

( 4)

5.

Zdislavice

17

9

2

6

83: 85

29

( 5)

6.

Velíš

18

6

1

11

57: 93

19

( -8)

7.

Louňovice
p.Bl.

17

5

2

10

88: 96

17

(-10)

8.

Maršovice

17

5

1

11

54: 76

16

( -8)

9.

Struhařov

19

5

1

13

59:120

16

(-11)

10.

Úročnice

18

4

1

13

58:141

13

(-14)

11.

SO
Přestavlky

18

1

1

16

48:195

4

(-23)

Louňovické sokolky pod Řípem.
Uplynul necelý rok od XV. všesokolského sletu v Praze, kde jsme spolu s tisíci žen vystoupily se skladbou „Česká suita“ a přišla další výzva - sokolská župa Podřípská pořádá akci „Sokolové pod Řípem“.
Neváhaly jsme! Několikrát jsme si své cvičení zopakovaly a v pátek 24. května vyjely do Roudnice nad
Labem. Zde jsme se rády setkaly se svými známými spolucvičenkami na společné zkoušce. V sobotu jsme
zdárně vystoupily na horu Říp. V neděli 26. května jsme pochodovaly Roudnicí a po průvodu úspěšně
odcvičily svou skladbu. Počasí nám sice v neděli moc nepřálo, ale statečně jsme vše zvládly a s dobrým
pocitem se vrátily domu.
11 cvičenek louňovického Sokola

www.lounovicepodblanikem.cz
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STOLNÍ TENIS
Stolní tenis
Dne 13. dubna 2013 uspořádal Sokol Louňovice jedenáctý ročník přeboru župy Blanické ve stolním tenisu
pro muže a ženy.
Zúčastnili se hráči z Benešova, Divišova, Votic a domácí. Celkem na turnaj dorazilo 30 hráčů. Soutěžilo se
ve třech disciplínách: 2x dvouhra a čtyřhra.
pořadí

Dvouhra muži

pořadí

Dvouhra ženy

1.

Dohnal Jaroslav

Sokol Benešov

1.

Smejkalová Blanka

Sokol Votice

2.

Šturc Jiří

Sokol Benešov

2.

Tichá Vendula

Sokol Louňovice p. Bl.

3.

Málek Tomáš

Sokol Louňovice p. Bl.

3.

Novotná Miroslava

Sokol Louňovice p. Bl.

4.

Lovíšek Luboš

Votice

4..

Novotná Eva

Sokol Louňovice p. Bl.

pořadí

Čtyřhra

1.

Málek Tomáš – Hazmuka Pavel

Sokol Louňovice p. Bl.

2.

Hrazdíra Jiří – Šturc Jiří

Sokol Benešov

3.

Hnátek Jan – Košař Pavel

Sokol Benešov

4.

Smejkalová Blanka – Lovíšek Luboš

Sokol Votice

Turnaj měl dobrou sportovní úroveň. Na závěr byly vítězům předány věcné ceny.
Tomáš Remiš

SDH LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

PLÁNOVANÉ
HASIČSKÉ SOUTĚŽE BENEŠOVSKÁ LIGA 2013
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8.6.
22.6.
6.7.
13.7.
3.8.
10.8.
24.8.
7.9.
21.9.

-

Střezimíř
Jankov - noční
Daměnice na 2B
Chářovice
Malovice
Načeradec
Zdislavice – nástřikové terče
Bystřice
Všechlapy
www.lounovicepodblanikem.cz

Požehnání hasičskému autu a praporu
Dne 8. 5. 2013 SDH Louňovice p. Bl. pořádal akci k zakoupení nového zásahového vozidla, a
to Svěcení hasičského auta a svěcení hasičského praporu. Akce se konala za účasti široké veřejnosti v
den státního svátku společně s uctěním památky padlých a položením věnce u památníku. Následovalo
představení nového hasičského zásahového vozidla veřejnosti a hlavně dětem.
Jako sbor jsme se snažili získat dotaci na ojeté hasičské zásahové vozidlo déle nežli 6 let. Až v roce
2012 se nám podařilo získat dotaci od Středočeského kraje z fondu podpory dobrovolných hasičů.
Nové vozidlo „MAN MO7“ je víceúčelové vozidlo, které nemá až tak velkou zásobu vody k hašení
(2 000 litrů), ale má více míst pro hasiče v kabině
(přeprava 9 členů JPO) a hlavně můžeme uložit do
nástavby potřebný materiál k zásahům (čerpadla,
motorové pily, centrálu a dostatek hadic). Veškeré
vybavení je uloženo v hliníkové nástavbě.
Vozidlo je vybaveno velmi účinným vysokotlakým
a nízkotlakým čerpadlem a je schopno si samo vodu
do nádrže nasát.
svěcení hasičského zásahového vozidla a hasičského praporu

nové hasičské zásahové vozidlo

koňská mašina

Současně jsme veřejnosti ukázali opravenou koňskou stříkačku. Renovace staré koňské stříkačky probíhala
průběžně během uplynulých dvaceti let.
Monika Kahounová

Okrsková soutěž v Horní Lhotě
V sobotu 25. května pro nás začala hasičská sezóna. Účastnili jsme se okrskové soutěže v Horní Lhotě se
třemi družstvy.
Ženy: Petra Kožíšková, Monika Kahounová, Iveta Vágnerová, Markéta Slabá, Lenka Tichá, Vendula Tichá,
Monika Jelínková, Markéta Kotová, Marie Kotová
Muži “A”: Jakub Kudlík, Lukáš Jelínek, Pavel Kahoun, Milan Bébr, František Tichý, Vít Bartoš, Miroslav
Kratochvíl
Muži “B”: Tomáš Remiš, Jan Vágner, František Maršíček, Ondřej Šimánek, Jakub Šubín, Ladislav Kahoun, Václav Fejtek.
První disciplínu, pořadovou přípravu, všechna družstva zvládla s nulovým počtem trestných bodů. Následná disciplína 100 m s překážkami byla s menší změnou – z důvodu nepříznivého počasí se neběhalo přes
lávku. I tato disciplína byla pro nás úspěšná.
Ženy: 1. místo - Vendula Tichá, 21,85s
3. místo - Markéta Kotová, 22,00s

Muži: 2. místo - Pavel Kahoun, 19,19s
3. místo - Václav Fejtek, 19,25s

Poslední disciplína v požárním útoku byla náročná nejen kvůli velké konkurenci, ale pro svůj obtížný terén:
www.lounovicepodblanikem.cz
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Ženy s časem 24,90s
Muži “A” s časem 26,02s
Muži “B” s časem 37,85s
Obdivuhodný výkon dokázali Muži “B”, kteří předehnali naše “A” v celkovém pořadí:
Výsledné pořadí ženy:
1. místo - SDH Louňovice pod Blaníkem
2. místo – SDH Daměnice
3. místo – SDH Načeradec
Výsledné pořadí muži:
1. místo – SDH Daměnice
2. místo – SDH Načeradec
3. místo - SDH Louňovice pod Blaníkem B
4. místo – SDH Louňovice pod Blaníkem A
Monika Kahounová

Okresní kolo hasičů ve Vlašimi
První sobotu v červnu tradičně proběhla okresní
soutěž pro muže a v neděli pro ženy. V obou těchto
dnech jsme měli své zástupce. Na okresní soutěži
jsou 3 disciplíny – běh 100m překážek, štafeta a požární útok.
Muži s během na 100m trochu bojovali, protože se
většině nedařilo dosáhnout časů, které si plánovali.
Nejlepší čas z našich zaběhl Fanda Tichý a to 18,66s
a skončil celkově na 5. místě:
pořadí
5
22
28
29
52
54
78

hasič
Fanda Tichý
Václav Fejtek
Míra Kratochvíl
Pavel Kahoun
Tomáš Remiš
Víťa Bartoš
Honza Vágner

Čas
18,66s
20,21s
20,66s
20,66s
21,92s
21,96s
24,02s

Štafetou již kluci vylepšili své průběžné umístění,
zaběhli 3. nejlepší štafetu s časem 66,59s. Poslední
disciplína požární útok vždy ještě dokáže hodně zamíchat s konečným pořadím, a i tentokrát to nebyla
výjimka. Našim mužům se požární útok nepovedl a
17
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s časem 52,66s se nakonec umístili na celkovém 6. místě (celkem 14 týmů).
V neděli stejné diciplíny čekaly i ženy. Bohužel z důvodu záplav a počasí se hned ráno rozhodovalo, zda
se soutěž úplně zruší či pouze zkrátí. V případě zrušení by však žádný letošní tým neměl nárok jet na další
úroveň těchto postupových soutěží na krajské kolo, tak jsme si odsouhlasili pokračování soutěže. Z důvodu
počasí se ale nakonec mohla realizovat jen první disciplína, běh na 100m s překážkami. V této disciplíně
jsme nikdy nebyly moc silné, většinou si své pořadí zlepšujeme až štafetou a požárním útokem, i dnes se to
ukázalo a skončily jsme na celkovém 5. místě.
Výsledné časy našich stovkařek:
pořadí
12
20
26
30
61
66

hasič
Markéta Kotová
Maruška Kotová
Venda Tichá
Lenka Tichá
Iveta Vágnerová
Markéta Slabá

čas
20,85s
22,15s
22,62s
23,00s
25,81s
27,03s
Monika Kahounová

První ostrý zásah s novým hasičským vozidlem
Dne 9. 5. 2013 byla
naše požární jednotka vyslána k požáru
seníku v katastru obce
Štamberk. Jednalo se
o první ostrý zásah
s naším novým vozidlem.
Na místě po rozhodnutí velitele zásahu
bylo realizováno kontrolované
dohoření
stohu.
Monika Kahounová

Další zásahy SDH
Předpokládám, že všichni obyvatelé obce vědí o povodni, která se v sobotu 1. června a v neděli 2. června
2013 prohnala naší obcí. V pár řádcích shrnu několik postřehů k této velmi nepříjemné přírodní katastrofě.
Byl to po delší době opravdu velký zásah naší požární jednotky a samozřejmě i dalších členů našeho sboru.
Prověřil nejen naši připravenost, ale i naši techniku a celkové vybavení. Při protipovodňových opatřeních
v neděli ráno jsme se hekticky snažili udělat taková opatření, která jsme mohli zvládnout. Naše činnost byla
hlavně v brzkých ranních hodinách komentována po tlakem emocí ze strany poškozených ne příliš lichotivě. Z naší strany jsme se snažili v prvních fázích přetékající vodu přes hráze obou rybníků nasměrovat do
míst, kde by způsobila co nejmenší škody. Vody bylo místy tolik, že na to nestačily naše standardní holinky a pracovali jsme ve vodě, která nám holinky nejen zalila, ale místy jsme měli vodu až po kolena. Celé
nedělní dopoledne hustě pršelo a podmínky byly velmi ztížené. Všichni jsme byli promoklí a promáčení.
Bohužel jsme zjistili, že nemáme žádné pytle na písek. Protipovodňové pytle si bude muset naše požární
jednotka pořídit. Bude také nutné dokoupit kvalitní holinky do hlubší vody a samozřejmě pláštěnky, ve
kterých jde dlouhodobě pracovat v silném dešti. Bude nutné doplnit jednotku po dohodě s vedením obce
ještě o další výstroj a výzbroj. Stávající zásah ukázal nejen nedostatečné vybavení požární jednotky obce,
ale i ne příliš kvalitní koordinaci zásahu ve vztahu k vedení obce a následně vůči Krajskému povodňovému
štábu. V takovýchto situacích se musíme primárně spolehnout sami na sebe a nepodcenit přípravu. Vhodná
www.lounovicepodblanikem.cz
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by byla příprava v sobotu v podvečer a celý nedělní zásah mohl být mnohem koordinovanější a efektivnější. Povodně postihly i okolní obce. I přesto nám pomohly okolní sbory s likvidací škod v naší obci. Za to
jim patří velké poděkování! Část jednotky svojí službu držela i přes noc z neděle na pondělí a samozřejmě
následně odklízela následky povodní i celé pondělí. Bohužel máme opět špatné zkušenosti s „povodňovými turisty“, kteří na místě zásahu překáželi. Nejvíce překáželi, když se začal těžkou technikou budovat val
na cestě u koupaliště a následně, když došlo k rozhodnutí o prokopání průtoku přes komunikaci na Libouň.
Pomoc hasičům v těchto vypjatých hodinách nabídlo jen pár jedinců.
Další namáhavý zásah naší požární jednotky byl v sobotu 8.6.2013 v ul. Táborská v Louňovicích pod
Blaníkem. Jednalo se o vyprošťování zavalené osoby z výkopu. Byla to práce náročná, namáhavá a hlavně nebezpečná. Nejsložitější úkony ve výkopu realizovali střídavě profesionální hasiči z HZS Vlašim.
Naše jednotka poskytovala technickou podporu profesionálním záchranářům. Na místo jsme byli vysláni
v 11:15hod. a k vyproštění osoby došlo ve 14:45hod a o pár minut později byla zachráněná osoba transportována vrtulníkem záchranné služby k dalšímu vyšetření. Dle času si sami uděláte obrázek, jak dlouho trvalo vyproštění zavalené osoby. Většina dobrovolných hasičů se nikdy nedostala tak blízko k boji o záchranu
života. Musím konstatovat, že se všichni na místě chovali zodpovědně a kvalifikovaně. Ze strany velitele
HZS Vlašim nám bylo vysloveno poděkování. Na místě jsme zaznamenali nedisciplinovanost některých
občanů, kteří se na místo chodili ze zvědavosti dívat až na kraj výkopu. Vůbec si neuvědomovali, že hrozí
sesunutí kraje výkopu, a tím zavalení záchranáře, samozřejmě i vyprošťované osoby a i jich samotných.
Následky by přitom mohly být fatální!
Musím bohužel zmínit, že jen pár NEhasičů nabídlo svoji pomoc. A to jak se zajišťováním bezpečnostních podpěr, zajištěním vody k občerstvení záchranářů a i s náhradním čerpadlem poté, co naše čerpadlo
z důvodu malého chlazení po cca dvou hodinách aktivního čerpání vypovědělo službu. S vyproštěním nám
pomohli i dobrovolní hasiči ze Zdislavic. Za to jim samozřejmě také patří poděkování.
Za jednotku SDH Pavel Tulej

O. S. WIFI LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
Občanské sdružení WIFI Louňovice pod Blaníkem informuje
Dovolím si sdělit hlavně členům našeho sdružení, že akce „routování“, která se realizovala o víkendu 1112. 5. 2013, dopadla dobře a nebyly zaznamenány žádné vážné problémy. Do některých domácností jsme se
v daný víkend nedozvonili a přenastavení jejich zařízení bylo provedeno v následujícím týdnu. V průběhu
realizace docházelo ke sporadickým výpadkům Internetu. Toto bylo včas a dostatečně avizováno, ale i přesto nemálo klientů telefonovalo a zjišťovalo důvody, proč nejde Internet. O těchto plánovaných odstávkách
upozorňujeme všechny klienty mailem a samozřejmě zprávu vyvěšujeme i na webu sdružení. V případě,
že se k Vám tyto informace nedostávají, kontaktujte mne (paveltulej@lounovicepodblanikem.cz) a sdělte
mi vaši aktuální emailovou adresu. Já ji zařadím do stávajícího balíčku emailových adres členů sdružení a
nejen tyto informace Vám budou poté doručovány.
Dále informuji členy sdružení, že během akce „routování“ byly posíleny páteřní spoje v naší síti a je již
možné v rámci těchto spojů přenášet data rychlostí až 80MB/s. Byla to sice nemalá investice, ale rozhodli
jsme se ji realizovat, protože se jednalo o další významné modernizování naší sítě ve vztahu k infrastruktuře. Tyto přenosové rychlosti se budou moci využít při stahování/uploadování dat z našeho síťového disku a
samozřejmě doufám, že i při sledování web kamery, kterou v dohledné době členové rady sdružení umístí
na vhodné místo. V průběhu této akce byl také zmodernizován hlavní server, který je nyní výkonnější a i
úspornější. Záložní server na hasičárně byl také zmodernizován.
Zmíním ještě poruchu na zařízení MK RB433. Toto zařízení, které zajišťovalo kompletní vysílací bod na
hasičárně, se porouchalo zhruba po 5ti letech. Výměna tohoto zařízení trvala delší dobu z důvodů několika
náhodných aspektů. Za toto se klientům připojeným na hasičárnu ještě 1x omlouváme a budeme doufat,
že takovýchto výpadků, které trvají více než 24hod., bude co nejméně. Delší výpadek vysílacího bodu na
hasičárně a zároveň na zámku byl v neděli při povodních (2.6.2013 od 13:30 – 21:15hod), a to z důvodu
přerušení dodávky elektrické energie. Jednalo se o výpadek elektrické energie pouze v ul. J. Žižky. Došlo
tedy k tomu, že klienti připojeni na AP hasičárna z lokalit OBORA a ul. Blanická měli zachovánu dodávku
elektrické energie, a přesto jim nešel Internet. V tomto případě došlo k odstávce několikahodinové a záložní zdroje elektrického napětí, které máme instalované na vysílacích bodech, nezvládly tuto dlouhou dobu
pokrýt.
Za radu sdružení přeji všem čtenářům klidné a slunné letní prázdniny!!!
Mgr. Pavel Tulej předseda sdružení
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V minulých měsících oslavili
své životní jubileum
tito spoluobčané
Chmelenský Jaroslav 70
Slavatová Dagmar 75
Brabcová Anna 75
Říhová Waldburga 91
Lehký Miloš 75
Jeřábek Jaroslav 80

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

KALENDÁŘ AKCÍ
13. 7. 2013 NECKYÁDA
začátek ve 12:30 na koupališti
tradiční soutěže na vodě pro děti
i pro dospělé
20. 7. 2013 KELTSKÝ POHÁR
fotbalový turnaj mužů
na fotbalovém hřišti
20. 7. 2013 večer ZÁBAVA
na sokolské zahradě, v případě
špatného počasí v sále zámku
k tanci a poslechu hraje EKSPLOZE
17. 8. 2013 večer POUŤOVÁ ZÁBAVA
od 20:00 hod na sokolské zahradě, v případě
špatného počasí v sále zámku
k tanci a poslechu hraje EKSPLOZE
31. 8. / 1. 9. DĚTSKÝ DEN
od 13:00 hod. na fotbalovém hřišti
rozloučení s prázdninami
odpoledne plné soutěží a her pro děti

Městys Louňovice pod Blaníkem
vítá své nové občánky
Zdeničku Zrnovou
a
Adélku Kirchnerovou

a přeje jim i jejich rodičům
hodně štěstí v životě.

Adélka Kirchnerová

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE BUDE 4. ZÁŘÍ 2013
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