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SLOVO  STAROSTKY

Vážení spoluobčané..,
dnes bych vám ráda vysvětlila, proč je oplocená 
skládka za kravínem.

Jak jistě víte, městys má  vydanou obecně závaznou 
vyhlášku č. 2/2010, o stanovení systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů vznikajících na území 
městyse Louňovice pod Blaníkem. Tato obecně zá-
vazná vyhláška též určuje místa, kam jsou povin-
ny fyzické osoby odkládat komunální odpad. Vy-
tříděné složky komunálního odpadu (papír, plasty, 
sklo, železo, nápojové kartóny, nebezpečný odpad 
a objemný odpad) a zbytkový odpad  lze odkládat 
do  určených sběrných nádob a na místa k tomu 
městysem určená. Pro zbytkový odpad jsou určeny 
typizované sběrné nádoby, zde se převážně  jedná o 
popelnice. Biologicky rozložitelný odpad si každý 
přednostně kompostuje na své zahradě. Sběr nebez-
pečného a objemného odpadu a železa je zajišťován 
minimálně 2x ročně. Na malé elektrospotřebiče je 
možné využít kontejner na úřadě městyse.

Každý dům by proto měl mít svoji popelnici  a od-
kládat zde zbytkový odpad. Většina z Vás tak činí  a 
za  toto Vám děkuji, jsem ráda, že  jsou Louňovice  
p. Bl.  pěkně upraveny a nepovalují se zde odpadky. 
Také děkuji  těm občanům, kteří sečou travnaté plo-
chy  před svoji zahrádkou a udržují  tím veřejná pro-
stranství. V tomto případě je možné se dohodnout 
a městys posekanou hmotu z těchto ploch odveze. 
Tříděný odpad lze umístit do  nádob k tomu urče-
ných na náměstí, u koloniálu, u Podblanicka a.s a 
pod zdravotním střediskem.  Podle barvy lze rozli-
šit, kam která složka patří. Na PET lahve je  umístěn 
kontejner u Jednoty  a u koloniálu. Větší množství  
PET je možno donést rovnou v pytli na úřad, kde se  
rovnou vysypou do velkoobjemového kontejneru. 
Na velkoobjemový odpad   a velké množství papíru   
jsou kontejnery  umístěny na zahradě za úřadem. 
Do těchto kontejnerů mohou místní občané uložit 
odpad, který se nevejde do popelnic či do  nádob 
na papír. 

Dále  jsou umístěny nádoby  na PET, nápojový kar-
ton a sklo v Býkovicích.

Do této doby  se větve a i biologický materiál vozily 
za kravín. Každý  má zajisté potřebu hezky upra-
veného prostoru u domu, ale za obcí to nikomu již 

nevadí. V současné době se bohužel  rozmohlo to, 
že za kravín nám kdokoliv  vyvážel  materiál, který 
sem nepatřil. Netvrdím, že se jedná jen o naše obča-
ny. Bohužel se tu objevil stavební materiál z boura-
ček, igelitové pytle, papír, polystyren, umělé hmoty 
a ostatní nevhodné a nerozložitelné věci.Vzhledem 
k tomu, že se prostor za kravínem stával nevzhled-
nou skládkou, museli jsme  zmíněný pozemek upra-
vit, oplotit a uzavřít. Na tomto pozemku  bude mož-
né pouze  kompostovat  a pálit dřevěnou hmotu jako 
např. větve ze zahrad, či  suché zbytky od  kytek, a 
to  vše jen  po dohodě  na úřadě městyse.  Místosta-
rosta Jiří Malý tel. 725026689, vzhledem k tomu, 
že bydlí při cestě ke kravínu, umožní večer nebo i o 
víkendu   větve na místo dovézt a občan je buď rov-
nou spálí, či bude dohodnuto jinak. Nechceme zav-
dat příčinu k tomu, aby zde opět  vyrostla skládka.

Stavební  odpad  a suť bude  možné po dohodě na 
úřadě městyse  částečně  zapracovat.
Likvidaci stavebního a demoličního odpadu si oso-
ba, provádějící činnost, při které tento odpad vznikl, 
zajišťuje sama na svoje náklady, v souladu se záko-
nem, většinou odvozem do Trhového Štěpánova na 
skládku.  
Doufám, že všichni chceme mít hezké prostředí i 
v okolí Louňovic p. Bl., a tímto  k tomu  částečně 
přispějeme.
Přeji vám příjemné a slunné léto.

Ing.R. Kučerová
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ZASTUPITELSTVO A RADA

                 INFO Z RADY
                      ze dne 22. 3. 2012

Rada městyse schvaluje:
- zakoupení odměny do dětské 
soutěže v Louňovickém zpra-
vodaji za rok 2012 do hodnoty 
1000,- Kč
- proplatit fakturu za projekt na 
propoj vodovodu Na Hlinách ve 
výši 6000,- Kč.
- zakoupení cen a pomůcek do 
soutěže pro děti na „Čarodějnice“ 
do výše 1500,- Kč
- podání žádosti o dotaci na Stře-
dočeský kraj na vysázení lesů
- přihlásit Městys Louňovice pod 
Blaníkem do soutěže „Vesnice 
roku“.
- zapsání sídla Rybářského spolku 
Blaník na adresu J. Žižky 16 po 
dobu,  než bude  jeho sídlo pře-
místěno do rybářské bašty, která 
zatím nemá přiděleno č.p. či ev.č.
Rada městyse bere na vědomí:
- žádost č.j.158/2012 na rozdělení 
výtěžku městyse z loterií a sázko-
vých her pro Český olympijský 
výbor, Český svaz tělesné výcho-
vy, Sdružení sportovních svazů 
ČR a České obce sokolské
- informaci ze SO Blaník
- informaci starostky, že na Veřej-
ně prospěšné práce bude zařazen 
na městys z úřadu práce pouze je-
den člověk a ostatní uchazeči zde 
budou pracovat v rámci Veřejné 
služby
- výzvu Středočeského kraje č.j. 
115/2012  k opravě tržního řádu 
městyse

                                                                                     ZASTUPITELSTVO 
ze dne: 27. 3. 2012

Kontrola usnesené ze zasedání 
ZM čj. 01/2012.
Bez připomínek
Seznámení s usnesením rady 
Usnesení rady č. 2 ze dne 26. 1. 
2012
Bez připomínek
Usnesení rady č. 3 ze dne 16. 2. 
2012
pí. Růžičková: musí být projekt 
na osázení zámecké zahrady a 
kolik bude stát?
pí. starostka: projekt musí být 
vypracován, pak se dá schválit na 
památkový úřad. Cena projektu 
cca 3 - 5tisíc korun.

Usnesení rady č. 4 ze dne 8. 3. 
2012
p. Kotek: lesy nemají právo pode-
pisovat nájemní smlouvu na po-
zemky pod rozhlednou 
pí. starostka: lesy mohou tuto 
smlouvu podepsat
pí. Růžičková: příspěvek pro 
ženy na Všesokolský slet ve výši 
2.400,- Kč je urážející, jelikož 
předběžné náklady činí 29.934,-
Kč. V této ceně není započítána 
strava a doprava v Praze v době 
konání Sletu. Přitom se ženy po-
dílejí na různých akcích pro obec, 
pí. Růžičková: navrhuje částku 
30.000,-Kč.
p. Malý: na žádosti Sokolu nebyla 
výše příspěvku udaná, pokud by 
byla, odsouhlasila by se částka 
dle žádosti. Pokud by byla část-
ka vyšší, než může schválit Rada, 
muselo by částku schválit Zastu-
pitelstvo.
pí. Kučerová: muselo by se udělat 
rozpočtové opatření
p. Kotek nesouhlasí s přednost-
ním nabídnutím brigády na par-
kovišti pod Blaníkem v době 
prázdnin studentům. Studenti by 
měli pomáhat v obci, kde je do-
statek práce (sekání, zametání) a 
ne sedět na parkovišti a obec za 
ně bude udržovat i parkoviště. 
Tato práce by se měla nabídnout 
p. Flígrovi a pí. Veselé.
p. Tulej: parkoviště leželo léta la-
dem a byla to příležitost pro mla-
dé, protože v okolí není možné 
brigádu sehnat.
p. Kotek: osloví p. Flígra a pí. Ve-
selou ohledně možnosti práce na 
parkovišti v době prázdnin.
pí. Růžičková: nesouhlasí s pro-
nájmem čp. 11 způsobem rekon-
strukce nájemcem. Opravu by 
měla provést obec a pak prona-
jmout soc. slabším občanům
pí. Kučerová: jedná se o záměr, 
není jisté, že se někdo přihlásí. 
Pokud ano, bude se pak vše řešit 
dál ve spolupráci se stavební ko-
misí 
pí. Růžičková: bylo by vhodné, 
aby obec z této nemovitosti udě-
lala sociální byty nebo dům s pe-
čovatelskou službou, mohla by na 
to získat i dotaci
p. Kotek: Tento dům byl darován 
obci pro „přestárlé a chudé“. Pro-
nájmem by došlo k porušení da-

rovací smlouvy, mohli by se zde 
nastěhovat i „problémoví lidé“
p. Tulej: otázka této nemovitos-
ti se řeší již delší dobu, a zatím 
se nenašla žádná schůdná cesta 
k vyřešení. Náklady na zřízení 
domu s pečovatelskou službou 
jsou vysoké (zjištěno ve Vlašimi 
- nedoloženo).
p. Kotek: předběžné náklady jsou 
cca 3.000.000,-Kč, dotace 50%- 
(nedoloženo). Aby se neporušila 
darovací smlouva, mohla by se 
opravená nemovitost krátkodobě 
(max. na 2 měsíce) pronajímat.
pí. Kučerová: při minulém zjiš-
ťování v Čechticích nám zařízení 
s pečovatelskou službou nedo-
poručovali pro vysoké náklady. 
Zjistí jaké by byly náklady na zří-
zení domu s pečovatelskou služ-
bou, popř. možnost dotace.
p. Kotek: pronájem části pozem-
ku parc.č. 148/25 - o jaký poze-
mek se jedná.
pí. Kučerová: u Vondrů, mapky se 
vyvěšují ve vitríně městyse
p. Kotek: kdo má zájem o proná-
jem garáže (pod poštou) 
p. Malý: nájemníci nemovitosti 
č.p. 45. Garáž je nevyužita. Opět 
jde o vyvěšení záměru na proná-
jem. V nájemní smlouvě by byla 
upřesněna doba nájmu, výše ná-
jmu, výpovědní lhůta.
Rozpočtové opatření č. 1 
Hlasování: schváleno
Kontrolní výbor
plán činnosti kontrolního výboru 
na rok 2012 a zpráva o kontrole 
usnesení a hospodaření Městyse a 
ZŠ vč. inventury do 31. 12. 2011
Hlasování: schváleno
Finanční výbor
Zpráva z fi nanční kontroly za ob-
dobí 1. 7. 2011 - 31. 12. 2011
ZM bere na vědomí zprávu o fi -
nanční kontrole.
Seznámení s plánem činnosti fi -
nančního výboru na rok 2012.
Hlasování: schváleno
Kanalizace a ČOV
Seznámení s proběhnutým výbě-
rovým řízením na výběr zhoto-
vitele díla na veřejnou zakázku 
ČOV a kanalizace v Louňovicích 
p. Bl.
Vítěz výběrového řízení: fi rma 
ZVÁNOVEC a.s. z Českých 
Budějovic, jejíž cenová nabídka 
byla 107 milionů 
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p. Tulej: jsou nějaké reference na 
tuto fi rmu
p. Jelínek: Zadavatel oslovil fi r-
my, přihlásilo se 15 fi rem, jedna 
fi rma byla hned vyřazena, ne-
splňovala požadavky. V 1. kole 
došlo za účasti notáře k užšímu 
výběru 5 uchazečů, ze kterých 
vyhrála fi rma s nejnižší nabídkou.
p. Kotek: je tato cena konečná 
nebo se bude navyšovat (s čímž 
je nutno počítat)
pí. Kučerová: tato cena je koneč-
ná, případné navýšení by se mu-
selo schvalovat
p. Bébr: proč nebyla schůze, na 
které by se vybírali členové vý-
běrové komise
pí. Kučerová: oslovila jsem 
všechny zastupitele mailem, kdo 
se zúčastní výběrového řízení, 
aby se přihlásili do komise, poté 
jsem jmenovala výběrovou komi-
si. Do komise  jsem zařadila  i od-
borníka pana Ing. Těšinu od pana 
Žížaly, proto myslím, že schůze 
nebyla potřeba.
Návrh: schválit  fi rmu  ZVÁNO-
VEC  a.s., České Budějovice pro 
realizaci zakázky Louňovice p. 
Bl. - kanalizace a ČOV
Hlasování: schváleno
Návrh: právo vzdát se odvolání 
Hlasování: schváleno
Návrh: pověřit pí. starostku po-
depsáním smlouvy s dodavate-
lem výstavby ČOV a kanalizace, 
v případě, že městys získá dotaci 
na tuto akci
Hlasování: schváleno
Žádost RWE GasNet s.r.o.
Seznámení s žádostí fi rmy RWE 
GasNet o zájmu koupit stavební 
parcelu č. 356 v k.ú. Louňovice 
p. Bl.
Návrh: vyvěsit záměr o prode-
ji stavební parcely č. 356 v k.ú. 
Louňovice p. Bl.
Hlasování: schváleno   
DOS BENE-BUS
Seznámení se zprávou hospoda-
ření BENE-BUSu v roce 2011.
ZM bere na vědomí zprávu o hos-
podaření v roce 2011
Seznámení s rozpočtem BENE-
-BUSu na rok 2012, rozpočet je 
vyrovnaný
Návrh: schválit rozpočet BENE-
-BUSu na rok 2012
Hlasování: schváleno
Směna pozemku
Seznámení s možností směny 
pozemku pana Sovy (část fotba-
lového hřiště a část pozemku pod 
hřištěm)  č.parc. 549/9  za poze-
mek u zahrady p. Sovy č. parc. 

121 za  obecní pozemek č. parc. 
364 vše v k.ú. Louňovice p. Bl. 
Pan Sova se směnou souhlasí. 
Náklady spojené s touto směnou 
bude hradit obec.
Návrh: vyvěsit záměr na směnu 
uvedených pozemků
Hlasování: schváleno 
Různé
p. Malý seznámil zastupitele s ná-
vrhem zateplit štít domu č.p. 45  
nad poštou a nahodit fasádu. Byly 
osloveny 3 fi rmy, které poslaly 
svou nabídku: fi rma p. Pospíšila, 
Zvěstov, p. Jelínek, Louňovice 
p. Bl. a p. Melichar, Louňovice 
p. Bl. Nejnižší nabídku podal p. 
Pospíšil
p. Chmel: s fi rmou p. Pospíšila 
má obec špatné zkušenosti při 
opravě Včelařského muzea.
p. Malý: do příštího zasedání mů-
žeme oslovit jiné fi rmy
p. Kotek: navrhuje p. Melichara
Návrh: zadat zateplení a nahození 
fasády štítu u domu č.45 p. Me-
licharovi za částku 44.800,-vč.
DPH
Hlasování: schváleno 
pí. Kučerová: zpět k příspěvku 
pro ženy na Všesokolský slet. Je 
nutno dát konkrétní požadavek, o 
kterém by Rada nebo Zastupitel-
stvo jednalo.
pí. Růžičková předložila rozpis na 
přípravu Všesokolského sletu (na 
29.934,-Kč bez stravy a cestov-
ném po Praze, 6dní)
p. Bébr: nechat rozhodnutí až po 
valné hromadě
pí. Kučerová: projednání a hlaso-
vání se odkládá na příští zasedání 
ZM, neznáme příspěvek pro So-
kol Louňovice od župy sokolské.
pí. Kučerová: zpět k návrhu p. 
Kotka nenabízet přednostně bri-
gádu na parkovišti v době prázd-
nin studentům, ale nabídnout ji p. 
Flígrovi a pí. Veselé.
p. Bébr: souhlasí s tím, že studen-
ti můžou dělat jinou práci v obci.
pí. Kotek: osloví p. Flígra a pí. 
Veselou, zda mají o tuto práci 
v době prázdnin zájem.
p. Tulej: návrh na hlasování: za-
stupitelstvo je pro, aby obslu-
hu parkoviště nezajišťovali přes 
prázdniny studenti.
Hlasování:  neschváleno
p. Bébr: kdo schvaloval výměnu 
oken na hasičárně?
p. Malý: bylo schváleno na RM, 
po předložení výhodné nabídky 
na cenu a za 50% spoluúčasti 
nájemce p. Tuleje
(1 okno uhradil celé z vlastních 

prostředků)
p. Kotek: Proč jste tedy nedokon-
čili výměnu oken v celém domě 
č.p. 45 – poště, když byla ta na-
bídka výhodná?
p. Malý: u pošty zatím nevíme, 
jak to dopadne, výměnu může-
me udělat později, při dalších 
slevách. Výhodné byly byty. Při 
schválení výměny v ZM byla 
pošta z tohoto vyjmuta, schvá-
lili jsme navíc pouze výměnu u 
zdrav. střediska.
p.  Tulej: seznámil zastupitelstvo 
s informací, že ČSOP má před-
běžnou smlouvu s obcí Kondrac 
na vybudování Informačního 
střediska

 INFORMACE Z RADY
ze dne 12. 4. 2012

Rada městyse schvaluje:
- proplatit hudební produkci sku-
pině Poprask na Velikonočním 
jarmarku v Louňovicích p. Bl. 
Dne 8. 4. 2012 ve výši 3 500,- Kč. 
- povolit hudební produkci na zá-
mecké zahradě dne 23. 6. 2012 od 
14:00 hod. do  02:00 hod. (žada-
telé – Borkovec P., Stojánek P.)
Rada městyse bere na vědomí:
- informaci starostky ze schůzky 
SMS k problematice místních 
pošt

INFORMACE Z RADY
ze dne 24. 4. 2012

Rada městyse schvaluje:
- přidělení bytu v Blanické uli-
ci čp. 11 pí. Říhové a p. Šimánko-
vi a pověřuje starostku podpisem 
nájemní smlouvy
- přidělení nebytového prostoru 
pod poštou pí. Roušalové a pově-
řuje starostku podpisem  nájemní 
smlouvy
- vydání nařízení městyse 
č.1/2012 
- Tržní řád

INFORMACE Z RADY
ze dne 15. 5. 2012

Rada městyse schvaluje:
- účelový příspěvek pro TJ Sokol 
Louňovice p. Bl. ve výši 22 600,- 
Kč k 15. celostátnímu sletu, 
příspěvek může být použit pro 
cvičící ženy na zajištění nákupu 
společného cvičebního úboru, na 
náklady na dopravu a ubytování 
- rozdělení hospodářského vý-
sledku 80 714,46 Kč pro ZŠ a MŠ 
Louňovice p. Bl.
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- přidělení  bytu v čp.11 Antonínu 
Kubecovi a místnost v přízemí L. 
Mayerové 
- zakoupit  za dar  Středočeského 
kraje na podporu společenského 
života ze soutěže Vesnice roku  
v roce 2011  na základě společ-
ného  jednání s místními spolky 
2 ks  mobilních WC, nádoby na 
odpad pro akce a plachtu na za-
krytí pódia 
- nákup štítků na hole pro prodej 
na rozhledně
Rada městyse neschvaluje:
- příspěvek pro Posázaví 3% 
z uskutečněné dotace na muzeum 
včelařství
- dle návrhu SOPK ČR o.s.  svěřit 
studni na Světlé do jejich péče 
- zadat prezentaci městyse do 
brožury Posázaví
- instalaci veřejného osvětlení u 
domu čp. 97 a instalaci bezpeč-
nostního zrcadla pro výjezd na 
komunikaci z čp. 97
Rada městyse bere na vědomí:
probíhající přípravy na opravu 
štítu čp. 45                                                                                    

Vesnice roku 2011.
V loňském roce jsme v sou-
těži Vesnice roku byli oce-
něni za spolkovou činnost 
a dostali jsme dar od  Stře-
dočeského kraje ve výši 
53 000,- Kč na podporu spo-
lečenského života.
Na schůzce se zástupci 
místních spolků jsme se  na 
úřadě městyse dohodli, že 
zakoupíme 2ks mobilních 
WC, plachtu na pódium a 
nádoby na odpad.
Nákup se uskutečnil a nyní  
již mohou místní spolky a 
občané při společenských 
akcích, které se v Louňovi-
cích p. Bl. pořádají, těchto  
zakoupených věcí  využít .  

KNIHOVNA

Informace z knihovny
   
Pro všechny věrné, stávající i nové čtenáře budou od 11. června k dispozici knihy zapůjčené z Benešovské 
knihovny.
Potěšující zpráva je to, že v letošním roce se přihlásili noví čtenáři z řad dětí a sice Martin Jankásek, Vítek 
Bánovčan z Louňovic a Karolínka Koubková z Bořkovic.
Úspěšný je prodej vyřazených knih ve zdravotním středisku a tyto knihy za dobrovolnou cenu můžete najít 
i v zámecké drogerii.V samotné knihovně Vám mohu nabídnout za 20 korun vyřazené knížky od Vlasty 
Javořické oblíbené především mezi starší generací.
Připomínám, že knihovna je otevřená každé pondělí od 11.00  do 16.00 hod. Po dohodě je možné i déle 
nebo se domluvit na jiný termín.
S knihou si rozšiřte svoje vědomosti, slovní zásobu a paměť. Zpříjemněte si chvilky odpočinku.

Marie Vyskočilová

Dům č. p. 49
   
Louňovice  p. Bl. se konečně dočkaly opravy střechy  u domu čp. 49. 
Občany a kolemjdoucí již nebudou ohrožovat padající tašky.

Ing. R. Kučerová
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UDÁLO SE...

Vítání občánků 19. 5. 2012.
V květnu jsme slavnostně přivítali v obřadní síni na úřadě naše malé občánky, kteří se narodili v loňském 
roce.

      Věra Čáslavská jde na Blaník.....
Dne 2. dubna proběhlo na Velkém Blaníku a roz-
hledně natáčení krátkého dokumentu Olgy Somme-
rové o naší významné gymnastce Věře Čáslavské, 
která letos v květnu oslavila své významné životní 
jubileum. Dokument nese název „Věra Čáslavská 
jde na Blaník aneb gratulace k narozeninám“ a je 
zároveň pozvánkou na celovečerní fi lm „Věra 68“ 
který se v současné době promítá v kinech. Tento 
dokument byl uveden 1. května  na ČT 2.

Byli to Vendulka Borkovcová, Markétka Scieklíková, Sofi nka Ša-
fratová a Jakoubek Kuklík.
Po vystoupení dětí z mateřské školky byli  ofi ciálně přivítání starost-
kou  Ing. Kučerovou, která dětem i rodičům popřála vše nejlepší v 
životě a předala jim pamětní list, malý fi nanční obnos a skleničky s 
vybroušeným jménem děťátka. Všem rodičům  blahopřejeme.                                                                                                   

Vendulka  Borkovcová
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Pálení čarodějnic

Jakub Kuklík Markétka Szieklíková

Sofi e Šafratová

V pondělí 31. 4. se na zámecké zahradě konalo již tradiční pálení ča-
rodějnic. Pro děti byla připravena opět řada obvyklých soutěží, ale ne-
chybělo ani několik novinek. Čarodějnice letos nečekala připravená na 
vrcholu vatry, ale prozatím odpočívala spoře oděná pod vatrou.  Děti 
dostávaly za splněné úkoly na jednotlivých stanovištích kousky látek, 
do kterých postupně čarodějnici oblékaly. Tradičně proběhla soutěž o 
nejkrásnější čarodějnici. Po ukončení všech soutěžních klání se děti 
odebraly ke společně vytvořené čarodějnici, aby jí vyprovodily na její 
poslední cestu. 
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Velikonoční jarmark
Přišlo jaro a s ním námi tradičně pořádaný veliko-
noční jarmark. Předpověď počasí nebyla příznivá, 
a proto na nás bylo rozhodnout, zda vůbec jarmark 
uspořádáme. 
Nakonec jsme se do toho daly a udělaly jsme správ-
ně. Bylo skvělé, že se stavěním stánků přišlo po-
moci hodně občanů a vše bylo připraveno během 
hodiny. Děkujeme všem, kteří jste nám pomohli.
Jako tradičně jsme napekly sladké i slané dobroty a 
nacvičily tancování na písničku „Až jaro zaťuká“. 
Na začátku vystoupily děti z MŠ a ZŠ Louňovice 
p. Bl., které si připravily krásné představení. Celým 
odpolednem jarmark provázela skupina Poprask, 
bez které si tuto akci již nedovedeme představit. 
Nakonec nikomu nevadilo, že popadával sníh a ne-
bylo zrovna teplo. Opět to bylo krásné odpoledne 
s Vámi, kteří jste přišli nás podpořit a pobavit se 
s námi, děkujeme.
Dalšími našimi aktivitami je nyní příprava na sérii 
vystoupení Sletu. Největší naší akcí bude účast na 
oslavách 150. výročí založení TJ Sokol v Praze na 
začátku července. 

Babinec

Text: R. Neradová, foto: J. Burdová

Letošní rok dorazilo na tuto akci překvapivě více rodičů se svými dětmi než v minulých letech. Doufáme, 
že si tak společně užili příjemný večer.
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                Základní škola a Mateřská škola Louňovice p. Bl.

ZŠ A MŠ LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

Druhé pololetí uteklo jako voda. Ani jsme se nena-
dáli a konec školního roku už je za dveřmi. Naše 
škola se opět účastnila mnoha akcí a některé i sama 
pořádala např. velikonoční jarmark, Den matek, 
různá divadelní představení, plavání a návštěva 
Ekocentra ve Vlašimi. S některými z nich se můžete 
seznámit na webových stránkách školy http://www.
lounovicepodblanikem.cz ve složce Základní škola 
v sekci fotogalerie. 

Za všechny akce bychom vám chtěli představit Den 
matek očima našich dětí.

Josef Kot, 2. ročník
V pátek se konal Den matek. Vystupování: Vadí, 
nevadí, tancování na Buchet je spousta a zpívali 
jsme Povídej maminko. Měli jsme hezké kostýmy 
a mamka byla dojatá. A taky se to mé rodině moc 
líbilo. Když jsme dotancovali Buchet je spousta, tak 
jsem zvedal mísu s buchtami.

Jitka Měřínská, 3. ročník
Ráno jsme nacvičovali. Odpoledne přišly maminky 
a my jsme tancovali a zpívali. Nejdřív jsme zpívali 
Vadí, nevadí a Filip Padevět nám hrál na harmoniku. 
Pak jsme odešli a děti z MŠ zpívali písničky. Potom 
jsme šli tancovat na Buchet je spousta. Tancovala 
jsem s Filipem P.. Byla jsem za princeznu. Měla 
jsem korunku, zástěrku, sukni a mísu. Filip měl bílé 
kalhoty, vařečku a klobouk. Byl za pekaře. Pak děti 
z MŠ hráli pohádku o myšce. Nakonec jsme zpívali 
písničku Povídej maminko, kde jsme drželi obráz-
ky. Moc se mi líbilo, jak Linda tancovala. Mamince 
se to moc líbilo. Pak jsme rozdali přáníčka a dostali 
jsme všichni za vystoupení zmrzlinu.

Bianka Dušková, 2. ročník
V pátek 11.5.2012 jsme měli besídku ve školní jí-
delně. Po obědě jsme připravovali stoly. Moc jsme 
se neučili, protože jsme nacvičovali. Od jedné hodi-
ny jsme vystupovali. Byli jsme nervózní, ale zvlád-
li jsme to. Zpívali jsme Vadí, nevadí. Filip Padevět 
hrál na harmoniku. Spletl tam jednu notu, ale nebylo 
to ani znát. Také tam vystupovala školka. Měli po-
hádku: Jak kočka ukradla myšce ocásek. Pak jsme 
tancovali na Buchet je spousta. Tancovala jsem 
s Lukášem. Potom jsme jedli buchty. Mamka breče-
la. Pak jsme rozdali kytky a my za odměnu dostali 
zmrzlinu. 

Na závěr školního roku bych chtěla poděkovat ce-
lému kolektivu mých spolupracovnic za celoroční 
úspěšnou práci.  
Všem přeji krásné a pohodové prožití prázdnin a tě-
ším se na setkání s vámi v příštím školním roce.
   

Mgr. Ivana Kočová, ředitelka školy
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TISKOVÁ ZPRÁVA

Postaví se v
stezka? O tom mohli rozhodnout obyvatelé v

67 ze 109 obcí Posázaví. 
Bylo v acích bedýnek, anketní lístky mohli zájemci posílat i elektronicky. 

neziskové organizace nebo sdružení.

jednotlivých oblastí, které ukážou, jaké 

podílet se na 
už na konkrétní oblasti. 

o by nám to pomoci 

Údaje z
svých obyvatel. Jejich realizace pa
z

První strategie rozvoje regionu Posázaví vznikla z –2007. 
Dokument pak byl aktualizován v rogramové období Evropské unie 2007–
2013. Vizí strategie je zlepšení kvality života v

zapojení jeho obyvatel do ve
a mládeže. K

Kontakt pro další informace:
e-mail: tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637

Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081

– www.posazavi.com

se svazky obcí, orgány samosprávy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o 

kvalitní život obyvatel regionu.

Děkuji MUDr. Irádu 

Kevickému  a zdravotní 

sestře pí. Svobodové                                        

za příkladnou péči.

Petr Franěk, Kamberk 38

foto vlevo: třídění anketních lístků
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SOKOL

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. FK Bílkovice 23 16 3 4 56: 23 51 ( 15) 
2. Mezno 23 16 2 5 56: 20 50 ( 14) 
3. D.Kralovice 23 15 3 5 63: 29 48 ( 12) 
4.  23 13 3 7 73: 41 42 ( 6) 
5.  23 10 5 8 44: 32 35 ( 2) 
6. Tichonice 23 10 5 8 34: 27 35 ( 2) 
7.  23 9 7 7 43: 40 34 ( 1) 
8. Velíš 23 10 4 9 37: 42 34 ( -2) 
9.  23 8 4 11 45: 63 28 ( -5) 
10.  23 7 3 13 28: 44 24 (-12) 
11.  23 7 3 13 31: 48 24 ( -9) 
12.  23 6 4 13 28: 63 22 (-11) 
13.  23 5 4 14 31: 46 19 (-14) 
14.  23 2 4 17 26: 77 10 (-26) 

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1.  23 18 0 5 93: 51 54 ( 18) 
2. Zdislavice B 23 17 1 5 96: 43 52 ( 16) 
3.  23 15 2 6 73: 40 47 ( 14) 
4. Keblov 23 14 3 6 85: 47 45 ( 9) 
5. Pravonín B 23 14 3 6 77: 59 45 ( 12) 
6. Kamberk 23 11 6 6 58: 37 39 ( 6) 
7. D.Kralovice B 23 11 2 10 60: 37 35 ( 2) 
8. Hulice 23 10 2 11 60: 75 32 ( -4) 
9.  23 7 5 11 38: 71 26 (-10) 
10. Vracovice 23 7 3 13 61: 65 24 ( -9) 
11.  23 6 5 12 62: 72 23 (-13) 
12.  23 5 4 14 27: 67 19 (-14) 
13. Tichonice B 23 4 1 18 41:125 13 (-23) 
14.  23 2 3 18 38: 80 9 (-24) 

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Olbramovice 19 16 1 2 159:33 49 (22) 
2. Lešany 19 16 1 2 116:26 49 (19) 
3. Vrch. Janovice 19 13 2 4 98:43 41 (11) 
4. SK Pyšely 19 13 2 4 121:67 41 (14) 
5. Popovice 19 11 1 7 73:53 34 (4) 
6. GR. Vlašim 19 9 1 9 100:54 28 (1) 
7. Neveklov 19 8 4 7 72:64 28 (1) 
8. Tichonice 19 7 0 12 68:89 21 (-9) 
9.  19 4 3 12 64:111 15 (-15) 
10. Kondrac 19 4 1 14 52:135 13 ( -17) 
11. Maršovice 19 3 2 14 30:90 11 (-16) 
12.  Bl.  19 1 0 18 22:210 3 (-24) 

Fotbalové jaro v Louňovicích p. Bl.
Muži A Muži B

Žáci

Žáci před prvním zápasem letošního jara

Tým B proti Tichonicícm - výhra 2 - 0Tým A proti Tr. Štěpánovu - výhra 2 - 0
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 Přípravka TJ SOKOL Louňovice p. Bl.

SDH LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V PRAVONÍNĚ 19.5.2012  
V sobotu 19. května pro nás začala hasičská sezóna. Jako tradičně náš první závod byla okrsková soutěž, 
která se letos konala v Pravoníně k výročí založení místního sboru.
Nejdříve všechny disciplíny odsoutěžily ženy. Celkem zde byly 4 sbory. První disciplínu, pořadovou pří-
pravu, jsme zvládly s nulovým počtem trestných bodů. V druhé disciplíně jsme téměř bezkonkurenčně 
zabraly všechna pohárová místa:

Holky na základně při přípravě na požární útok

„Stovkové vítězky“ 

1. místo Monika Jelínková s časem 21,09s
2. místo Lenka Tichá s časem 21,94s
3. místo Vendula Tichá s časem 22,97s

Taktéž velmi dobrým časem holky doplňovala An-
drea Kadlecová.V poslední, rozhodující, disciplíně 
jsme vše měly ve svých rukou a průběžné první 
místo jsme nepustily. Požární útok jsme zaběhly za 
22,23s.

Pořadí žen:
1. SDH LOUŇOVICE
2. SDH Daměnice
3. SDH Křížov
4. SDH Načeradec

Složení týmu:
Petra Kožíšková, Monika Kahounová, Andrea Ka-
dlecová, Iva Fialková, Lenka Tichá, Monika Jelín-
ková, Vendula Tichá

To všechno jsme tam vybrali….

Je tomu už více jak rok, co se v Louňovicích p.  Bl. 
začali scházet ti nejmenší zájemci o fotbal. Během 
zimy jsme chodili trénovat do tělocvičny, ale teď 
nám již přeje počasí, a tak jsme opět vyrazili na ze-
lený trávník. Také se nám trošičku rozrostl kolektiv, 
a to i díky přespolním :-). Na dětech je znát i jistý 
postup a zlepšení. Dovolte mi abych jménem svým  
i maminek poděkovala pí. Zdence za krásně připra-
vené hodiny a dětem, že pravidelně dochází na ''mi-
nitréninky''.

Foto a text: J.  Martínková, Burdová



12www.lounovicepodblanikem.cz

Po skončení žen se ve stejných disciplínách před-
stavili muži. Letos se zde sešlo pouze 10 týmů mužů. 
Naši kluci v pořadové přípravě byli také bezchybní. 
Ve druhé disciplíně jsme obsadili 2. a 3. místo a 
byli na průběžném prvním místě s velmi minimál-
ním náskokem na SDH Daměnice:
 
1. místo SDH Daměnice s časem 17,72s
2. místo Pavel Kahoun s časem 18,32s
3. místo František Tichý s časem 19,34s

Vše se mělo rozhodnout v požárním útoku. Zde bo-
hužel kluci doplatili na poslední pořadové místo a 
na již značně vodou nasáklý terén v oblasti základny 
a díky uklouznutí košaře jsme zaběhli čas 21,90s, 
druhý nejlepší. Tento výsledek nás odsunul na cel-
kové 2. místo.

Pořadí mužů:
1. SDH Daměnice
2. SDH LOUŇOVICE
3. SDH Načeradec
4. SDH Kamberk
5. SDH Křížov
6. SDH Vračkovice
7. SDH Slavětín
8. SDH Horní Lhota
9. SDH Tisek-Buková
10. SDH Pravonín

Složení týmu:
Jakub Kudlík, Lukáš Jelínek, Ondřej Šimánek, 
František Tichý, Milan Bébr, Vítek Bartoš, Pavel 
Kahoun

Monika Kahounová

Kluci na pořadovce s vedoucím Víťou…

„Stovkoví vítězové“ (za Pavla zastoupil Víťa) 

Společné foto na závěr



13 www.lounovicepodblanikem.cz

HASIČSKÁ SOUTĚŽ - OKRESNÍ KOLO  
VE VLAŠIMI 2. - 3. 6. 2012

Fanda se připravuje na stovku

První víkend v červnu se uskutečnilo okresní kolo v 
požárním sportu. Soutěžilo se v běhu na 100m s pře-
kážkami, kde se počítalo celkem 5 časů, dále v běhu 
4x100m a na závěr v požárním útoku.
Sobota tradičně patřila mužům. Celkem se letos 
účastnilo 18 týmů. Našim klukům se celkově moc 
nedařilo a skončili na 8. místě.

Běh na 100m
4. místo: František Tichý s časem 18,96s
14. místo: Milan Bébr s časem 19,83s
34. místo: Miroslav Kratochvíl s časem 20,89s
57. místo: Vítek Bartoš s časem 22,25s
60. místo: Pavel Kahoun s časem 22,32s
83. místo: Jakub Kudlík s časem 23,35s

Běh 4x100m
Naši muži využili oba možné pokusy. Bohužel ani 
jedna štafeta se jim nepovedla podle očekávání a na-
konec se jim počítal čas 73s. 

Požární útok
Požární útok, závěrečná disciplína, velmi často za-
míchá pořadím. Kluci zvládli útok za 31,48s, což 
byl celkově 7. nejlepší útok.

Sestava mužů: Jakub Kudlík, Lukáš Jelínek, Ond-
řej Šimánek, František Tichý, Milan Bébr, Miroslav 
Kratochvíl, Pavel Kahoun, Vítek Bartoš

Příprava na požární útok

A neděle patřila tradičně ženám. Naše holky zača-
ly podstatně lépe než kluci, avšak celkový výsledek 
byl nakonec 6. místo. Celkem se zúčastnilo 10 žen-
ských týmů.

Běh na 100m
8. místo: Monika Jelínková s časem 21,88s
15. místo: Lenka Tichá s časem 22,35s
21. místo: Vendula Tichá s časem 22,65s
34. místo: Andrea Kadlecová s časem 24,52s
49. místo: Ivana Fialková s časem 26,96s
52. místo: Petra Kožíšková s časem 28,36s

Běh 4x100m
1. pokus se ve štafetě podařil a díky času 76s jsme se 
celkově v této disciplíně umístily na 2. místě.

Požární útok
Jak již bylo řečeno, požární útok může hodně celko-
vým pořadím zamíchat. To byl bohužel náš případ. 
Z průběžného 2. místa jsme se díky nepovedenému 
útoku přesunuly na celkové 6. místo.

Sestava žen: Petra Kožíšková, Monika Kahounová, 
Andrea Kadlecová, Ivana Fialková, Lenka Tichá, 
Monika Jelínková, Vendula Tichá, Lucie Kahouno-
vá

Monika Kahounová
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PRO CHYTRÉ HLAVY
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  Ahoj děti,
tak tu máme další kolo naší hádankářské soutěže a doufáme, že si s námi opět zasoutěžíte. 

Druhé kolo:

Vaším dnešním úkolem je srovnat pohádkové postavičky z horního rámečku podle čísel od jed-
ničky do devatenáctky a pak k nim přiřadit jejich kamarády ze spodního rámečku.  Pokud uděláte 
vše správně, z písmenek u postaviček v dolním rámečku vám vznikne tajenka. Její znění nám 
pak pošlete na naší mailovu adresu: soutez@lounovicepodblanikem.cz do 2. září 2012

Těšíme se na vaše odpovědi a přejem vám hodně zábavy.

P

15. 16. 13

5.

14.

6.

10.

8.

18.
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INZERCE

O. S. WIFI LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

      Občanské sdružení WIFI Louňovice p. Bl. informuje    
Dovolím si v druhém čísle Louňovického zpravodaje pro rok 2012 informovat členy sdružení o vyhod-
nocení stávajícího připojení ve vztahu k rychlosti pro jednotlivé klienty. Jak jsem již zmiňoval v minulém 
příspěvku – klienti připojení prostřednictvím 2,4GHz zařízení se zvýšení rychlosti bohužel nedočkají. Kli-
entům připojeným prostřednictvím 5GHz zařízení byla navýšena rychlost dle předešlé avizace na 10MB/s. 
Vyhodnocením grafů přenosů dat za měsíc květen bylo zjištěno, že si můžeme toto navýšení u klientů 
dovolit. Jedná se o rychlost již velmi kvalitní ve vztahu k potřebám většiny z nás. Je zde ještě určitý prostor 
pro navýšení rychlosti, ale toto rada sdružení zváží až po vyhodnocení červnového a případně prázdnino-
vého provozu. 
V průběhu předešlého období byly způsobeny dva výpadky vysílacího zařízení na hasičárně, které byly 
odstraněny. Bohužel, odstranění trvalo v jednom případě jeden den a ve druhém případě 3 dny. Za tyto 
problémy se klientům omlouváme. Kratší výpadek byl způsoben poruchou našeho zařízení. Podařilo se jej 
opravit až k večeru po mém návratu z plnění pracovních povinností. Druhý, delší výpadek, byl způsoben 
nefunkční linkou ADSL na hasičárně, kdy došlo k zacyklení serveru, a tím i k nefunkčnosti některých pří-
pojných bodů klientů, kteří se připojují na AP Hasičárna.  
Dovolím si nabídnout k prodeji 2 licence antivirového programu AVG na 24 měsíců za cenu 380,-Kč. Jedná 
se o poslední dvě licence z celkového balíčku licencí, které sdružení zakoupilo primárně pro své členy.
Na závěr si dovolím popřát všem čtenářům zpravodaje klidné a pohodové letní prázdniny!! 

Mgr. Pavel Tulej, předseda sdružení 
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!!! UPOZORNĚNÍ !!!
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE BUDE 2. ZÁŘÍ 2012 

Prosíme všechny, kteří do zpravodaje píší, aby posílali své příspěvky na adresu: 
zpravodaj@lounovicepodblanikem.cz 

pokud možno průběžně a nejpozději pak do tohoto data. 
redakce zpravodaje 

V minulých měsících oslavili V minulých měsících oslavili 
své životní jubileum tito spoluobčanésvé životní jubileum tito spoluobčané

Městys Louňovice pod Blaníkem Městys Louňovice pod Blaníkem 
všem srdečně gratuluje a do dalších let všem srdečně gratuluje a do dalších let 

jim přeje hodně štěstí a zdravíjim přeje hodně štěstí a zdraví

Říha Jaroslav 70Říha Jaroslav 70
 

Dittrichová Hana 75Dittrichová Hana 75
Říhová Waldburga 90Říhová Waldburga 90

Městys Louňovice pod BlaníkemMěstys Louňovice pod Blaníkem
vítá své nové občánkyvítá své nové občánky

a přeje jim i jejich rodičůma přeje jim i jejich rodičům
hodně štěstí v životě.hodně štěstí v životě.

Jeníka VágneraJeníka Vágnera
Verunku VeselouVerunku Veselou
Ondřeje MarešeOndřeje Mareše

Daniela BánovčanaDaniela Bánovčana

KALENDÁŘ AKCÍ          SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

7. 7. 2012 NECKYÁDA
od 13:00 hod.
odpoledne plné zábavy na louňovickém koupališti
tradiční soutěže pro děti i dospělé

14. 7. 2012 KELTSKÝ POHÁR
fotbalový turnaj mužů

14. 7. 2012 večer ZÁBAVA
k tanci i poslechu hraje EKSPLOZE
zábava se koná na sokolské zahradě, v případě 
špatného počasí v sále zámku

18. 8. 2012 DĚTSKÝ DEN
od 13:30 hod.
tradiční soutěže a hry pro děti
na základě oslav 125 let SDH navíc hasičské 
zpestření

18. 8. 2012 večer POUŤOVÁ ZÁBAVA
k tanci a poslechu hraje TRIMEN
zábava se koná na sokolské zahradě, v případě 
špatného počasí v sále zámku

22. 9. 2012 SVATOVÁCLAV. SLAVNOSTI
celý den 
pořádá Městys Louňovice p. Bl.

5. 10. 2012 KONCERT J. D. ZELENKY
v sále zámku
koncert v rámci PODBLANICKÉHO HUDEB. 
FESTIVALU
pořádá Městys Louňovice p. Bl.

Jeníček Vágner Ondřej Mareš

Děkujeme rodičům za zaslání fotografi í miminek.


