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Příjemné prožití vánočních svátků, 
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2007 

Vám přeje starostka obce, zastupitelé a 
zaměstnanci Obecního úřadu

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,

dostává se vám do ruky první číslo Louňovického zpravo-
daje. Na jeho stránkách by vás zastupitelstvo chtělo mimo jiné 
informovat o svojí práci a akcích, které se chystají. Doufám, že 
se stane vaším průvodcem o dění v obci.

V prvé řadě bych vám ráda poděkovala za důvěru, kterou 
jste nám dali při volbách do zastupitelstva obce, a věřím, že 
vaši důvěru nezklameme. Volební program, který si myslím, že 
vás oslovil, se budeme snažit v rámci ekonomických možností 
plnit. Bohužel je před námi spousta věcí, které je nutné dodělat 
a s kterými se nepočítalo. O tom již ale v dalším zpravodaji.

V současné době bych vám jménem svým a celého zastu-
pitelstva popřála hodně zdraví a spokojenosti v novém roce 
2007.                                                               Ing. R. Kučerová

Vážení čtenáři, 
chtěl bych vás seznámit s koncepcí tohoto zpravodaje a jeho 

náplní. První číslo, které jste právě obdrželi, má k mým předsta-
vám ještě velice daleko. Nemyslím tím grafiku, která musí být z
důvodu nízkých nákladů co nejjednodušší, (barvu tedy nečekejte) 
ale obsahovou stránku.

Zpravodaj se bude skládat zhruba z pěti částí. 
Úvodní část vás bude informovat o zasedání zastupitelstva a 

aktualitách. Na první straně vždy naleznete „SLOVO STAROST-
KY“. 

V druhé části rádi dáme prostor těm spolkům, které se budou 
chtít prezentovat na stránkách zpravodaje.

V třetí části se objeví historie Louňovic a přilehlého okolí.
Ve čtvrté části sport a veškeré sportovní dění v obci.
A v páté části, což bude poslední strana „Společenská rubrika“, 

inzerce a krátké zprávy. To vše vhodně doplněno fotografiemi. 
Inzerce bude bezplatná a přijímat ji bude pí Vrtišková na OÚ. 

Pokud tedy chcete něco prodat, vyměnit nebo nabídnout své vý-
robky, máte tak jedinečnou šanci inzerovat bezplatně.

Budu velice rád pokud nám budou přicházet i příspěvky od 
vás spoluobčanů a pokud je někdo, kdo píše povídky, básně, nebo 
je jinak literárně činný a bude mít zájem o zveřejnění, je na strán-
kách Louňovického zpravodaje vítán.                         J. Herkloc

Redaktor informuje

SOKOLSKÝ PLES - 13. ledna 2007
HASIČSKÝ PLES - 20. ledna 2007
MAŠKARNÍ PLES - 13. března 2007

23. PROSINCE 2006 PROBĚHNE V SOKOLOV-
NĚ VÁNOČNÍ TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ.

PLÁNOVANÉ AKCE
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Zápis z ustavujícího zasedání 

obecního zastupitelstva 
Zápis z ustavujícího zasedání nově zvo-

leného obecního zastupitelstva, které se ko-
nalo dne 2. listopadu v 19 hodin v zasedací 
místnosti Obecního úřadu v Louňovicích 
pod Blaníkem.

Přítomni: 15 nově zvolených členů OZ 
dle listiny přítomných
Program: 
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3) Složení slibu členů zastupitelstva a kon-
trola mandátu
4) Volba volební a návrhové komise
5) Schválení volebního řádu - tajná volba, 
veřejná volba
6) Volba starosty
7) Volba místostarosty
8) Volba členů rady obce
9) Zřízení finančního a kontrolního výbo-
ru a  volba jejich předsedů
10) Usnesení a závěr
 

1) Zahájení
Jednání zahájil starosta obce pan Franti-

šek Bébr. Blahopřál nově zvoleným členům 
zastupitelstva obce a předal slovo panu Jo-
sefu Novotnému, který byl pověřen řízením 
zasedání.

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Pan Josef Novotný určil zapisovatelem 

paní Danu Kahounovou, ověřovatele zápisu 
paní Ivu Tichou a Vladimíra Fialku.

3) Složení slibu členů zastupitelstva a 
kontrola mandátu

Slib přečetla zapisovatelka paní Dana 
Kahounová. Po přečtení slibu každý člen 
obecního zastupitelstva slovem „slibuji“ a 
svým podpisem potvrdil složení slibu.

4) Volba volební a návrhové komise
Do volební a návrhové komise byli navrženi:
pan Václav Fejtek - předseda
pan  Jiří Herkloc
paní Jana Burdová
Hlasování:  
15 hlasů pro
0 hlasů proti
nikdo se nezdržel  hlasování 
Volební a návrhovou komisi nikdo ne-

doplnil a zastupitelstvo obce ji schválilo po-
čtem hlasů  15.

5) Schválení volebního  řádu  - tajná 
volba, veřejná volba

Návrh: tajná volba
Hlasování:
15 hlasů pro

0 hlasů proti
nikdo se nezdržel  hlasování 
Obecní zastupitelstvo schválilo tajnou 

volbu  počtem hlasů 15.
6) Volba starosty
Pan Josef  Novotný požádal volební a 

návrhovou komisi o přednesení návrhu na 
starostu z každé strany.
Návrh:   
Ing. Růžena Kučerová - Sdružení nezávis-
lých kandidátů - Rozvoj Louňovic
Jiný návrh nebyl podán.
Byla provedena volba tajným hlasováním.
Volební komise přepočetla hlasy.

Hlasování:  
14 hlasů pro
0 hlasů proti
1 se zdržel  hlasování
Ing. Růžena Kučerová získala 14 hlasů a 

byla zvolena starostkou Obce Louňovice pod 
Blaníkem.

Po vyhlášení výsledků voleb předal před-
sedající člen OZ pan Josef  Novotný řízení 
zasedání nově zvolené starostce Ing. Růženě 
Kučerové.

7) Volba  místostarosty
Ing. Růžena Kučerová požádala volební 

a návrhovou komisi o přednesení návrhu na 
místostarostu z každé strany.
Návrh: 
Josef Jelínek - Sdružení nezávislých kandi-
dátů-Rozvoj Louňovic 
Pavel Kotek - Česká str. soc. demokratická
Byla provedena volba tajným hlasováním.
Volební komise přepočetla hlasy.

Hlasování: 
Josef Jelínek: 10 hlasů 
Pavel Kotek: 3 hlasy 
Pan Josef  Jelínek  získal 10 hlasů a byl 

zvolen místostarostou Obce Louňovice pod 
Blaníkem.

8) Volba členů rady obce
Ing. Růžena Kučerová požádala volební 

a návrhovou komisi o přednesení návrhu na 
zbývající 3 členy  rady obce z každé strany.
Návrh: 
Hana Bébrová  - Sdružení nezávislých kan-
didátů-Rozvoj Louňovic 
Jiří Herkloc - Česká str. soc. demokratická
Dana Kahounová - Sdružení nezávislých 
kandidátů - Rozvoj Louňovic
Bc. Pavel Tulej - Sdružení nezávislých kan-
didátů - Rozvoj Louňovic
 Byla provedena volba tajným hlasováním.
Volební komise přepočetla hlasy.

Hlasování: 
Hana Bébrová: 14 hlasů
Jiří Herkloc: 4 hlasy
Dana Kahounová: 13 hlasů
Bc. Pavel Tulej: 10 hlasů

Paní Hana Bébrová, paní Dana Kahou-
nová a Bc. Pavel Tulej získali nadpoloviční 
většinu hlasů a byli zvoleni za členy rady 
Obce Louňovice pod Blaníkem.

9) Zřízení finančního a kontrolního
výboru a  volba jejich předsedů

Ing. Růžena Kučerová požádala volební 
a návrhovou komisi  o přednesení návrhu na 
předsedy  finančního a kontrolního výboru.
Pro hlasování předsedů finančního a kont-
rolního výboru byla odsouhlasena veřejná 
volba.

Hlasování:
15 hlasů pro
0 hlasů proti
nikdo se nezdržel  hlasování 

Návrh: Finanční výbor – Dana Kahounová
Hlasování:
14 hlasů pro
0 hlasů proti
1 se zdržel  hlasování

Návrh: Kontrolní výbor – Bc. Pavel Tulej
Hlasování:
11 hlasů pro
3 hlasy proti
1 se zdržel  hlasování
OZ odsouhlasilo předsedu finančního

výboru paní Danu Kahounovou a předsedu 
kontrolního výboru Bc. Pavla Tuleje.

10)  Usnesení a závěr
Návrh na usnesení  přečetl pan Václav 

Fejtek.
 
USNESENÍ
z ustavujícího plenárního zasedání Obecního 
úřadu Louňovice pod Blaníkem z  2. listopa-
du 2006 .
Ustavující plenární zasedání podle zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích volí do funkce
a) starosty Ing. Růženu Kučerovou
b) místostarosty Josefa Jelínka
c) radu ve složení Ing. Růžena Kučerová, 
Josef Jelínek, Dana Kalounová, Bc. Pavel 
Tulej, Hana Bébrová 
d) byly zřízeny tyto výbory 
- finanční - předseda Dana Kalounová
-  kontrolní - předseda Bc. Pavel Tulej
Hlasování:  

15 hlasů pro
0 hlasů proti
nikdo se nezdržel  hlasování 

Usnesení bylo přijato jednomyslně počtem 
15 hlasů.
Zapsala: Dana Kahounová
Ověřovatelé zápisu: Iva Tichá, Vladimír Fialka
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Zápis ze zasedání obecního 
zastupitelstva ze dne 9.11. 2006
Přítomni: 15 členů OZ
Ověřovatelé zápisu: 
Hana Bébrová, Bc. Pavel Tulej
Program: 
1) Zvolení členů výborů,  jednotlivých ko-
misí a jejich členů
2) Odsouhlasení odměňování zastupitelů obce
3) Informace o územním plánu  p. Bechyňová
4) Schválení finančních částek vynalože-
ných na nákup DHIM
5) Zaměstnanci VPP - úřad práce                 
6) Nabídka pana Františka Bébra
7) Úřední deska
8) Úklid sněhu a posyp na zimní období 
2006 - 2007
9) Žádost hasičů k proplacení částky ve 
výši 1000,- Kč za pohonné hmoty
10) Žádost o byt
11) Diskuse

1. Zvolení členů výborů, jednotlivých 
komisí a jejich členů
Starostka Ing. Růžena Kučerová přečetla návr-
hy členů výborů, jednotlivých komisí a jejich 
členů, po přečtení proběhlo hlasování  OZ.
KONTROLNÍ VÝBOR:
Bc. Pavel Tulej – předseda
Josef Novotný
Vladimír Fialka
FINANČNÍ VÝBOR:
Dana Kahounová – předseda
Iva Tichá
Václav Nerad
KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI:
Hana Bébrová – předseda
Jana Burdová
Karel Maršíček
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A 
STYK S VEŘEJNOSTÍ: 
Pavel Kotek – předseda
Jiří Herkloc
Miluše Šubínová
Jiří Malý
KOMISE BYDLENÍ A VÝSTAVBY:
Josef Jelínek – předseda
Václav Fejtek
Jan Vostřák
Martin Vávra
KOMISE SPORTU A TĚLOVÝCHOVY:
Václav Borkovec – předseda
Josef  Kahoun
Komise bude doplněna o další členy.
PŘESTUPKOVÁ KOMISE:
Je nutný právník. OZ rozhodlo  obrátit se na 
Městský úřad Vlašim  na Ing. Provazníkovou.

OZ odsouhlasilo členy výborů, jednotli-
vé komise a jejich členy dle návrhu a ukládá 

všem předsedům výborů a komisí předložit 
do příštího zasedání OZ plán činnosti.
1) Odsouhlasení odměňování zastupitelů obce

Zastupitelům obce náleží dle nařízení 
vlády č.50/2006 Sb., o odměnách za výkon 
funkce členům zastupitelstev.
OZ rozhodlo o  odměnách dle výše uvede-
ného zákona. 
2) Informace o územním plánu – p. Bechyňová

P. Bechyňová informovala OZ o situaci 
územního plánu v Louňovicích pod Blaníkem.
OZ rozhodlo a odsouhlasilo zahájení řízení 
územního plánu pro obec.
3) Schvalování finančních částek vynalo-
žených na nákup DHIM

OZ rozhodlo, že okamžité investice na 
nákup DHIM  do 20 tis. Kč může rozhod-
nout starosta a místostarosta. Nákup nad 20 
tis. Kč musí schválit OZ.   
4) Zaměstnanci – VPP (úřad práce)
OZ rozhodlo, že zaměstnanci VPP budou 
pracovat do 30.11. 2006 dle potřeby obce a 
nevyčerpaná dovolená jim bude proplacena.
5) Nabídka pana Františka Bébra

OZ projednalo nabídku pana Františ-
ka Bébra na odkoupení 2 ks pneumatik na 
rypadlo v ceně  2.000,-  Kč.
OZ rozhodlo o koupi 2 ks pneumatik od p. 
Františka Bébra za dohodnutou cenu.
6) Úřední deska 

Pan Tulej informoval OZ o změně úřední 
desky.
OZ se usneslo, že stávající elektronická des-
ka obecního úřadu na portálu „Města a obce 
online“ bude zrušena.

Úřední deska bude nově zřízena na součas-
ných obecních stránkách http://lounovice-
podblanikem.cz
8) Úklid sněhu a posyp v zimním období 
2006-2007

Každý rok zajišťuje úklid sněhu a posyp 
pan Matuška. OZ navrhuje uzavření nové 
smlouvy s panem Matuškou. 

OZ rozhodlo, aby pan Matuška prováděl 
úklid sněhu a posyp na místních komunika-
cích pro zimní období 2006-2007 a pověřuje 
zastupitele pana Kotka, aby zajistil smlouvu 
s panem Matuškou a prováděl kontrolu této 
činnosti během smluveného období.
9) Žádost SDH  o proplacení účetního dokla-
du  ve výši 1.000,- Kč za pohonné hmoty.

SDH žádá o proplacení účetního dokla-
du  ve výši 1.000,- Kč za pohonné hmoty do 
hasičské Avie, kterou jeli reprezentovat na 
soutěž do Českého Krumlova.
OZ rozhodlo o proplacení částky 1.000,- Kč 
za pohonné hmoty.
10) Žádost o byt – OD čp. 48

Ze zasedání OZ v minulém období nebyl 
přidělen byt v č.p. 48 Návrh: Komise bydlení 
a výstavby prošetří všechny žádosti a předloží 
na příštím zasedání platné žádosti občanů .
11) Diskuse

- asfaltování mostu směrem na Libouň
- ostříhat živý plot u bytovek a zaasfalto-

vat díru v chodníku
- dořešit vsakování vody do jímky v do-

mě OD čp. 45
Zapsala: Dana Kalounová

Ověřovatelé zápisu: Hana Bébrová, Bc. Pavel Tulej

PhDr. Pavel RADOMĚRSKÝ CSc.
Právě v těchto dnech oslavil 80. narozeniny 

přední český archeolog, historik a numismatik 
PhDr. Pavel Radoměrský CSc.

Jeho jméno si připomínáme, protože většina na-
šich občanů vzpomíná na léta 1955 - 1961, kdy Dr. 
Radoměrský prováděl systematický archeologický vý-
zkum bývalého louňovického ženského kláštera, který 
byl založen v r. 1149 a 23. srpna 1420 byl husitským 
vojskem vypleněn, vypálen a zanikl. Účelem výzkumu 
bylo zjistit místo, kde se starobylý klášter rozkládal a 
jaký byl jeho rozsah. A pak vyzvednout na světlo nále-
zy, které se ukrývají pod značnou vrstvou zeminy.

Tento výzkum podnikal Dr. Radoměrský na počát-
ku sám, ve svém volném čase a také dle svých finanč-
ních možností. Víme, že to dělal rád z lásky k našemu podblanickému kraji, který si 
oblíbil a kam rád zajížděl. Měl velké štěstí, že se setkal u nás s mnoha lidmi, kteří mu 
podali pomocnou ruku a jak sám řekl, že bez jejich pomoci by těžko výzkum provedl. 
Na prvním místě to byla jeho matka, která nadšeně pomáhala při práci v terénu, po 
několik let čistila a identifikovala stovky a tisíce keramických úlomků z čp. 20 u Ně-
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Společenská  rubrika  
Manželé si řekli své ano znovu 

po šedesáti letech
Téměř jako zázrak lze vnímat v 

dnešní uspěchané době manželství, které 
vydrželo už šedesát let. Vztah, který byl 
završen v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v Louňovicích obřadem, jemuž 
se říká diamantová svatba, se podařil 
Valburze a Karlovi Říhovým. Svatbu si 
spolu zopakovali 23.11. 2006.

Převzato z Benešovských listů

PODĚKOVÁNÍ
OÚ děkuje paní Miluši Šubínové 

za osázení  kruhového prostoru, který 
vznikl při novém vyasfaltování Lho-
ty.

ÚZEMNÍ PLÁN
V zápise Obecního zastupitelstva na 

str. 3 je celkem nenápadná věta, že paní 
Bechyňová informovala zastupitelstvo o 
situaci s územním plánem v Louňovi-
cích. Věta sice nenápadná, ale nesmírně 
důležitá. 

Paní Bechyňová se zabývá tvorbou 
územních plánů obcí a její vytíženost je 
značná. Díky intervenci pana Pavla Kot-
ka však přislíbila navštívit Louňovice a 
následnou spolupráci. 

Silná zeď z plochých lomových kamenů v 
ulici Jana Žižky, proti Lesní správě, kterou dnes 
bez povšimnutí míjíme, aniž si uvědumujeme, že 
nám tu zůstala jako jediný očitý svědek z dob slá-
vy a zániku louňovického kláštera.

mečků. Vydatnými pomocníky byli bratři 
Pavel a Václav Kahounovi, mistr kame-
nický Bohuslav Růžička, tehdejší vikář 
P. Václav Oktábec, bývalý ředitel školy 
Jaroslav Pospíšil, učitel Josef Sojka, Mi-
lan Zarobský rodák z Louňovic, Jaroslav 
Matuška z Býkovic, žáci zdejší školy a 
studenti, neboť archeologický průzkum 
probíhal hlavně o školních prázdninách. 
Velký dík patřil panu Bohuslavu Němeč-
kovi z čp. 20 ulice Na Lhotu, že umožnil 
kopání na jeho zahradě, dvoře i v domě, 
kde bylo nalezeno velké množství střepů 
nádob a zdivo klášterní budovy.

To byl vlastně jen začátek jeho archeologického výzkumu, který trval celkem 20 
let. Velká část nálezů je od r. 1981 vystavena v muzeu zdejšího zámku i v Národním 
muzeu v Praze. Podařilo se mu zjistit polohu  i místo klášteřiště, které více než 500 
let se skrývalo v zemi pod sutinami vypáleného kláštera. Nebýt Dr. Radoměrského, 
nepoznali bychom dávnou historii vzniku Louňovic pod Blaníkem.              J. Holá 

Jak šel čas v SDH Louňovice - rok 2006
27.3. Záplavy u Zvěstova
16.4. Požár kravína v lokalitě obce 
         Horní Lhota
29.4. Okrsková schůze - Daměnice
15.5. Nákup nové mašiny PS 12
27.5. Okrsková soutěž - Daměnice
10.6. Okresní kolo - muži
11.6. Okrskové kolo - ženy
20.6. Hasičská instruktáž ve škole 
         v Louňovicích
  1.7. Podblanická stovka
25.7. Požár - rodinný domek Křížov 
         - osada Volavka
29.7. Soutěž v Ratajích
19.8. Soutěž ve Zdislavicích
19.8. Pouťová zábava

20.8. Dětský den
26.8. Soutěž o pohár blanického rytíře
23.9. Svatováclavské slavnosti
7.10. Závody v Českém Krumlově
9.12. Výroční valná hromada

Okrsková soutěž Daměnice

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vám věnovat  malý 

vánoční dárek. Dne 24.12. 2006 bude 
veřejnosti zpřístupněn nový webový 
odkaz Rozhledna na Velkém Blaníku - 
www.lounovicepodblanikem/rozhled-
na. Tato stránka je věnována rozhledně 
a jejímu nejbližšímu okolí. Jistě si zde 
najdete mnoho zajímavostí ke čtení i 
pobavení. Děkujeme všem, kteří se na 
vytvoření webových stránek podíleli.

Přejeme vám krásné prožití vánoč-
ních svátků a šťastný Nový rok. 

Autoři webové stránky www.lounovice-
podblanikem/rozhledna.

Co to vlastně územní plán je? Velice 
zjednodušeně řečeno se jedná o vyme-
zení prostoru pro zástavbu a klidovou 
část. Územní plán se skládá z mapové a 
textové části.

V současné době je územní plán 
podmínkou nejen pro stavebníky, ale 
pro obec jako takovou při získávání do-
tací, jak státních tak z Evropské unie. 
Bez územního plánu nelze tyto peníze 
získat.

Proběhlo již druhé setkání na které 
paní Bechyňová přivedla paní Ing.  arch. 
Poláčkovou a paní Ing. arch. Hrocho-

vou, které předložily ukázku zpracova-
ného územního plánu. Jak mapovou, tak 
i textovou část, aby si zastupitelé udělali 
celkovou představu. O dalším jednání, 
které proběhne na začátku roku 2007 vás 
budeme informovat.                  J. Herkloc

WEBOVÉ STRÁNKY OBCE

GENERALI
Pojišťovna a.s.

Adrian Müller, agenturní kancelář
Pláteníkova 263, (naproti vlašimské 
bráně) 258 01 Vlašim, tel.: 603 503 625


