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Louňovický zpravodaj

SLOVO STAROSTKY

 Vážení spoluobčané, 
 Dostává se Vám do rukou nový Louňovický zpravodaj. Jeho vydání se zpozdilo, pan Herkloc rezignoval v říjnu 

me opět žádat v roce 2011.
   Z kulturních akcí, které proběh-
ly, chci připomenout Svatováclavské 
slavnosti, při kterých  nám bohužel 
pršelo, ale přesto D. Janda přilákal  
2 437  návštěvníků. I takovéto množ-
ství lidí nám bohužel  nezaplatilo ná-
klady na celou akci. Ale již nyní se 
začínají připravovat Svatováclavské 
slavnosti na rok 2011 a doufáme, že 
se počasí umoudří a bude při nás.  
    Na akci Babince „Setkání s čer-
ty“, které bylo opět  krásně připrave-

na funkci redaktora a jemu dodané příspěvky do zpravodaje nám nepředal. 
Požádali jsme všechny, kdo nám příspěvky posílali o jejich nové  dodání  a 
zpravodaj  opět vychází. Jak jste si již  zajisté všimli, má jinou grafi ckou po-
dobu, nyní jej vytváří  paní Jana Burdová  a myslím si, že se toho úkolu zhos-
tila velice zodpovědně.
 Chtěla bych Vás touto cestou  krátce seznámit s tím, co se v Louňovicích  
v poslední době událo. Byla dokončena rekonstrukce tělocvičny a zázemí, 
která byla dotována ze Středočeského kraje za fi nanční podpory Středočes-
kého Fondu rozvoje obcí a měst (viz.foto).
U školky bylo  doplněno dětské hřiště o altán a pružinové prvky, na tuto akci  
přispělo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. V září byla provedena II. etapa 
opravy klášterní zdi, o dotaci na  dokončení  její opravy  a odvodnění  bude-

PALIVOVÉ DŘEVO
Městys Louňovice pod Blaníkem nabízí 

palivové dřevo za cenu 

600,- Kč s dovozem 
 500,- Kč bez dovozu

KOMERČNÍ INZERCE VE ZPRAVODAJI
Městys Louňovice pod Blaníkem nabízí prostor 
pro komerční inzerci v Louňovickém  zpravodaji 

formát A4 - 800,- Kč
formát A5 - 400,- Kč
formát A6 - 200,- Kč

menší 100,- Kč

né, byl pro změnu mráz, ale  nikomu to náladu nezkazilo. Ke krásné advent-
ní náladě přispěla i skupina Poprask, sponzorovaná městysem.  
 Ve zdravotním středisku se opravuje a zařizuje zubařská ordinace a pokud 
vše dobře dopadne, měla by počátkem roku 2011 v Louňovicích opět začít 
ordinovat zubařka MUDr. Burešová. Budete včas informováni o zprovozně-
ní.
 
P���� V�� �rá��� �r��i�� a���n��, rados��� V�n�-
�� � �n�h� os���í�� ú��ě��� d� n���h� r��� 20�1. 

  In�. R���n� Ku��r�v�
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INFORMACE Z RADY
dne 18. 8. 2010

Rada schvaluje: 
- objednání zasklení rozbitého okna 
u WC v zázemí tělocvičny
- proplacení faktury ve výši 11.730,- 
Kč za rolety do oken úřadu
- podepsání smlouvy s Ing. P. Barto-
šem na projekční práce
- opravu kaple sv. Prokopa a brány 
u hřbitova
- proplacení faktury za dresy pro fot-
balové družstvo Sokola Louňovice 
p. Bl. ve výši 20.358,- Kč 
- podat žádost na Středočeský kraj o 
proplacení dotace na úpravu vodoje-
mu, odradonování
- koupi nového vysavače pro úřad, 
obřadní síň a knihovnu
- poslat 2000,- Kč na povodňo-
vé konto, které vytvořil KSH - kraj 
Středočeský na pomoc postiženým 
hasičským sborům v tomto regionu
Rada konstatuje:
- že vzhledem k souvislosti s povod-
ní, která nastala, se prokázalo, že je 
nutné rychle řešit právní stav rybní-
ků městyse. Je potřebné zpracovat 
manipulační a provozní řád, včet-
ně zařazení do TBD, dále pak doře-
šit vlastnické vztahy k rybníkům. Na 
rybník u pivovaru (č. parc. 5/1) bylo 
zadáno zpracování potřebných evi-
dencí již v červenci.
Rada bere na vědomí:
- objednání studie na Zelenou úspo-
rám pouze na dům čp. 45, neboť 
dům čp. 48 není zapsán na katastru 
jako obytný dům a nelze na něj čer-
pat dotaci 
- děkovný dopis pro hasiče od Nyt-
rů a Vávrových za čerpání vody při 
povodni
- vyhotovení dresů pro fotbalisty s 
nápisem Městys Louňovice pod Bla-
níkem 
- žádost pí. Zachařové o odprode-
ji pozemků v kat. území Býkovice u 
Louňovic a RM požaduje předložit 
důkazy pí. Zachařovou, že pozemek 
byl řádně vyměněn s MNV Louňo-
vice
  Rada pověřuje:
- starostku odpovědět na dopis pí. 
Řehákové č.j. 603/2010 ohledně po-
vodně a dětského hřiště dle projed-
nání

INFORMACE Z RADY
ze dne 3. 9. 2010

Rada městyse schvaluje:
- přijetí daru pro ZŠ a MŠ Louňovice 
p. Bl. ve výši 52 000,- Kč (dar  pro P. 
Tuleje na šk. rok 2010/2011 od nada-
ce Leontýnka) 

INFORMACE Z RADY
ze dne 30. 9. 2010

Rada městyse schvaluje:
- uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě 
č. 1/2000 s fi rmou LIWA 
- podání žádosti o dotaci z PRV – 
lesnická technika
- zakoupení dárkového balíčku v 
hodnotě 500,- Kč pro p. Voštu (podě-
kování  za obětavou práci při ukon-
čení činnosti v místní knihovně)
- vybírat na provozní náklady v tě-
locvičně (topení, osvětlení, úklid) 
do konce října 2010 částku ve výši 
200,- Kč/hod. Výši částky za násle-
dující měsíce určí nové zastupitel-
stvo či rada. 
- odprodej starého betonového pane-
lu za 1500,- Kč
- kácení topolů na obou březích Bla-
nice pod Fortnou
Rada bere na vědomí:
- dílčí přezkoumání hospodaření 
městyse Louňovice pod Blaníkem za 
rok 2010, starostkou přijaté náprav-
né opatření ze dne 16. 9. 2010 a od-
stranění nedostatků opravnými do-
klady dne 17. 9. 2010
- informaci starostky z jednání SO 
Blaník
- svolání schůzky na úřad městyse 
(SCHKO Blaník, Povodí Vltavy) k 
řešení odbagrování bahna z Blanice
- odpovědi č. j. 654/2010 a  688/2010 
od Středočeského kraje a Správy 
a údržby silnic Benešov k opravě 
opěrné zdi u silnice č. II /125 u pivo-
varského rybníka

ZASTUPITELSTVO
dne 7. 10. 2010

Seznámení s usnesením rady č. 
12/2010 ze dne 30. 9. 2010
- Připomínka: Josef Novotný vzne-
sl námitku ohledně bodu týkajícího 
se tělocvičny
- ZM souhlasí s usnesením Rady 
městyse č. 12/2010 ze dne 30. 9. 
2010 mimo sporného bodu týkající-
ho se tělocvičny 
- ZM neodsouhlasilo usnesení rady 
č. 12/2010 ze dne 30. 9. 2010 ve 
sporném bodě týkajícím se tělocvič-
ny (bod bude předmětem dalšího 
jednání)
Škola
-ZM projednalo a schválilo vyřazení 
a následný prodej nepotřebných po-
můcek a dalšího nepotřebného mate-
riálu z II. stupně základní školy a vý-
nosy z případného prodeje ponechat 
ZŠ a MŠ Louňovice p. Bl. s urče-
ním na pokrytí mzdové potřeby ško-
ly na školní rok 2010 – 2011 do 31. 

8. 2011. Prodej bude předložen ke 
schválení radě či zastupitelstvu.
Rozpočtové opatření č. 4
-ZM projednalo a schválilo rozpoč-
tové opatření č. 4.
Územní plán
- ZM schvaluje předloženou doku-
mentaci s tím, že není nutné prová-
dět úpravy dokumentace.
- ZM potvrzuje podle § 54 stavební-
ho zákona:
a) soulad změn územního plánu 
obce s politikou územního rozvoje a 
územně plánovací dokumentaci vy-
danou krajem
b) skutečnost, že v průběhu projed-
návání nebylo nutné řešit rozpory
c) soulad se stanovisky dotčených 
orgánů a se stanoviskem krajského 
úřadu
- ZM bere na vědomí, že bylo se-
známeno s vyhodnocením výsledků 
projednávání návrhu Územního plá-
nu Louňovice p. Bl., které provedl 
určený zastupitel s pořizovatelem v 
souladu s ustanovením § 53 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebního řádu (stavební zá-
kon) 
- ZM bere na vědomí informaci o po-
daných námitkách a připomínkách k 
návrhu Územního plánu Louňovice 
p. Bl. a o jejich rozhodnutích.
- ZM schvaluje na základě předlo-
žených podkladů Územního plánu 
Louňovice p. Bl. s jeho odůvodně-
ním formou opatření obecné povahy 
č.1/2010.
- ZM ukládá MěÚ Vlašim, odbor vý-
stavby a územního plánování  po na-
bytí účinnosti opatření obecné pova-
hy povinnosti vyplývající z ustano-
vení § 165 stavebního zákona a § 14 
vyhlášky č. 500/2006 o územně ana-
lytických podkladech,územně plá-
novací dokumentaci a způsobu evi-
dence územně plánovací činnosti,za-
slání registračního listu Krajskému 
úřadu Středočeského kraje a Ústavu 
územního rozvoje Brno.
Kontrolní výbor
- ZM bere na vědomí zprávu kont-
rolního výboru Čj. 2/2010 ze dne 27. 
9. 2010.
Pozemky pí. Kahounová
- ZM projednalo a schválilo odkup 
č. parc. 156/1 v kat.území Louňovi-
ce p. Bl. za cenu 70,- Kč/m2  s tím, že  
městys zaplatí vklad  do katastru  ne-
movitostí a pověřuje starostku pod-
pisem kupní smlouvy. 
Různé, diskuse
- Slavnosti - k vyúčtování bylo sdě-
leno, že byly ztrátové, ale nejsou 
známy ještě veškeré náklady 
- ČOV - starostka sdělila zastupite-
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lům, že možnosti čerpání dotací pro 
naši obec jsou mírně omezeno, řeší 
se nyní  obce nad  2000 obyvatel, ale 
budou vypsány i dotace na  oblasti  
v CHKO 

INFORMACE Z RADY
ze dne 14. 10. 2010

Rada městyse schvaluje:
- uzavřít mandátní smlouvu č. 75 o 
obstarání inženýrské činnosti a tech-
nické pomoci při podání žádosti o 
dotaci na výstavbu kanalizace a čis-
tírny odpadních vod  na Státní Fond 
životního prostředí a další činnosti s 
tím související pro „Splašková kana-
lizace a ČOV Louňovice pod Blaní-
kem“
Rada pověřuje:
- starostku podepsáním mandátní 
smlouvy č.75
Rada bere na vědomí:
- zaslání faktury č. 28/2010 od TJ 
Sokol Louňovice za pronájem are-
álu zámku, zahrady a nádvoří dne 
25. 9. 2010 na Svatováclavské slav-
nosti ve výši 50.000,- Kč a faktury 
č. 29/2010 za pronájem zámku pro 
koncert J. D. Zelenky dne 27. 11. 
2010 ve výši 20.000,- Kč
Rada konstatuje:
- že je na užívání prostor zámku, za-
hrady a nádvoří uzavřena nájemní 
smlouva ze dne 29. 6. 2007, ve které 
byl pronájem prostor zámku na Sva-
továclavské slavnosti stanoven ve 
výši  7.500,- Kč a tento byl dne 6. 
10. 2010 uhrazen
- faktura za užívání prostor zámku 
na  Svatováclavské slavnosti byla 
zaslána dne 14. 10. 2010, aniž by 
byla sjednána jiná výše nájmu
Rada neschvaluje:
- proplacení faktur  č. 28/2010 a 
29/2010 neboť: 
- faktura nebyla předjednána a byla 
poslána po konání Svatováclavských 
slavností. 50.000,- Kč za  jeden den 
je neadekvátní částka
- je již uzavřena nájemní smlouva na 
pronájem prostor zámku ze dne 
29. 6. 2007

USTAVUJÍCÍ
ZASTUPITELSTVO

 ze dne 9. 11. 2010

Složení slibu členy zastupitelstva a 
kontrola mandátu
- Na začátku zasedání byl jednotlivě 
každým ze členů nově zvoleného za-
stupitelstva složen slib
- Návrh Ing. Kučerové doplnit do 
programu bod  - volba  členů rady – 
odsouhlaseno 

- Návrh p. Kotka o doplnění progra-
mu před bod č. 2 – diskusní příspě-
vek - neschváleno
1) Volba voleb. a návrhové komise 
ZM projednalo a schválilo volební 
a návrhovou komisi ve složení Jiří 
Malý – předseda, František Bébr a  
Josef Jelínek
2) Volba starosty a místostarosty
a) určení, které funkce budou čle-
nové zastupitelstva vykonávat jako 
dlouhodobě uvolnění
ZM určuje, že pro výkon funkce sta-
rosty městyse bude člen zastupitel-
stva dlouhodobě uvolněn a pro vý-
kon funkce místostarosty městyse 
bude člen zastupitelstva  neuvolněn. 
b) určení způsobu volby starosty a 
místostarosty
- ZM odsouhlasilo tajnou volbu sta-
rosty a místostarosty.
c) volba starosty
- Návrh: Ing. Růžena Kučerová za 
Sdružení nezávislých kandidátů – 
Rozvoj Louňovic a Josef Novotný 
za ČSSD
- Starostkou Městyse Louňovice pod 
Blaníkem byla zvolena paní Ing. Rů-
žena Kučerová
d) volba místostarosty
- Návrh: Ing. Václav Budil za Sdru-
žení nezávislých kandidátů – Rozvoj 
Louňovic a Pavel Kotek za ČSSD
- Místostarostou Městyse Louňovi-
ce pod Blaníkem byl zvolen p. Ing.
Václav Budil
3) Volba členů rady
- Návrh: za Sdružení nezávislých 
kandidátů – Rozvoj Louňovic: Mar-
tin Vávra, Mgr. Pavel Tulej, Bc. 
Václav Fejtek
Ze strany ČSSD nebyl návrh podán.
- ZM odsouhlasilo veřejnou volbu 
členů Rady městyse Louňovice pod 
Blaníkem.
- Členy rady městyse byli zvole-
ni Martin Vávra, Mgr. Pavel Tulej a 
Bc. Václav Fejtek
.4) Zřízení fi nančního a kontrolní-
ho výboru
a) určení počtu členů
ZM projednalo a odsouhlasilo zří-
zení fi nančního a kontrolní výboru, 
přičemž každý výbor bude mít 3 čle-
ny
b) volba předsedů
- ZM odsouhlasilo veřejnou volbu 
předsedů výborů.
- ZM zvolilo předsedou fi nančního 
výboru Ivu Tichou a předsedou kon-
trolního výboru Mgr. Pavla Tuleje.
5) Rozhodnutí o odměnách za vý-
kon funkcí neuvolněných členů za-
stupitelstva
ZM odsouhlasilo vyplácení odměn 
za výkon funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva od 9. 11. 2010 ve výši: 
místostarosta: 11 000,- Kč, člen rady 
a předseda výboru: 1010,- Kč, člen 
rady: 1010,-Kč, předseda výboru: 
960,-Kč a člen zastupitelstva:  400,- 
Kč.
Diskuse, závěr
- p. Herkloc: připomínky k volební 
kampani, obhajoba pana Kotka za 
práci odvedenou na kůrovcem napa-
deném lese v Bělčí Hoře
- p. Budil: promluvil o kůrovci na 
Bělčí Hoře, který tam zůstal přes 
zimu
- pí. Růžičková: vyzdvihla práci 
pana Kotka, kterou pro městys udě-
lal, zpochybnila budoucí práci čle-
nů nového zastupitelstva, oponova-
li jí pan Jelínek a p. Tulej, pochváli-
la mladé za jejich práci pro Louňovi-
ce v oblasti dětského a fotbalového 
hřiště, přístavby hasičárny, koupa-
liště a zájmových akcí pro mládež a 
vyzvala je k lepší spolupráci  na prá-
ci pro městys. Vyzvala p. Tuleje a p. 
Jelínka k dokončení práce na „zvý-
šení turistického ruchu“ pro Louňo-
vice, kterou započali v tomto roce, 
vhodným umístěním kamery na Bla-
níku - rozhledně. A požádala p. Tule-
je o vysvětlení, proč jsou slušné pří-
spěvky na fóru městyse mazány a 
cenzurovány
- p. Tulej reagoval na připomínky pí. 
Růžičkové: umístění webové kame-
ry na rozhlednu wifi  sdružení nikdy 
neplánovalo a v blízké budoucnos-
ti neplánuje. Kamera, která sníma-
la prostor náměstí ze zámku byla na     
doporučení minulého zastupitelstva 
odstraněna, souhlasí se stmelováním 
spoluobčanů a realizací kulturních a 
sportovních akcí v městysu, ale po-
ukazuje na to, že je nutné, aby se do 
této činnosti zapojilo mnohem více 
spoluobčanů. Již takto jsou někteří 
jedinci vytíženi v několika spolcích 
a věnují na vrub obce nemálo své-
ho volného času, dále uvedl, že by 
bylo vhodnější, aby se někteří jedin-
ci zapojili do aktivit ve spolcích mís-
to aktivního držení pivního půllitru
- vyzval pí. Růžičkovou, aby sdělila 
nejen novým zastupitelům, ale i pří-
tomným spoluobčanům, co ona za 
poslední 4 roky pro obec konkrétně 
udělala a na čem se podílela
- ohledně mazání příspěvků v dis-
kusním fóru uvedl, že se odstraňují 
vulgární a pomlouvačné příspěvky. 
Oprávnění mazat příspěvky mají ješ-
tě další 4 osoby.  Uvedl, že příspěv-
ky pí. Růžičkové neodstranil a nebyl 
pro zavedené povinné registrace do 
diskusního fóra
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ZASTUPITELSTVO
ze dne 25. 11. 2010

Seznámení s usnesením rady č. 13 
a č. 14
ZM projednalo a souhlasí s usnese-
ním rady č. 13 a č. 14
Určení členů výborů
a) fi nanční výbor
paní I. Tichá se vzdala funkce před-
sedy i členství tohoto výboru
Ing. Kučerová oslovila zastupite-
le k podání návrhu. Ze strany ČSSD 
nebyl návrh podán. Návrh Ing. R. 
Kučerové: předseda fi nančního vý-
boru: Bc. Václav Fejtek, členové: 
Dana Kahounová a Jíří Malý
ZM schvaluje Bc.Václava Fejtka 
jako předsedu fi n. výboru a Danu 
Kahounovou a Jířího Malého jako 
členy
b) kontrolní výbor
Ing. Kučerová oslovila zastupite-
le k podání návrhu. Ze strany ČSSD 
nebyl návrh podán. Návrh Ing. R. 
Kučerové: Libuše Mayerová a Ma-
rie Kadeřábková
ZM schvaluje Libuši Mayerovou 
a Marii Kadeřábkovou jako členy 
kontrol. výboru
c) výbor pro občanské záležitosti 
Ing. Kučerová oslovila zastupite-
le k podání návrhu. Ze strany ČSSD 
nebyl návrh podán. Návrh Ing. R. 
Kučerové: Irena Vosátková (předse-
da), Hana Bébrová, Jana Burdová a 
Karel Maršíček (členové)
ZM schvaluje Irenu Vosátkovou jako 
předsedu a Hanu Bébrovou, Janu 
Burdovou a Karla Maršíčka jako 
členy
d) výbor pro bytové záležitosti
Ing. Kučerová oslovila zastupite-
le k podání návrhu. Ze strany ČSSD 
nebyl návrh podán. Návrh Ing. R. 
Kučerové: Martin Vávra (předseda), 
Josef Jelínek a František Bébr (čle-
nové)
ZM schvaluje Martina Vávru (před-
seda) Josefa Jelínka a Františka Béb-
ra (členové)
Majetkové věci Městyse Louňovi-
ce p. Bl.
Návrh: Schválení bezúplatného pře-

vodu pozemku č. parc. 113 v kat. 
území Louňovice p. Bl. z Pozem-
kového Fondu ČR do vlastnictví 
Městyse Louňovice p. Bl. podle zák. 
č.95/99 Sb. (zahrada u bývalé poli-
cejní služebny)
ZM projednalo a schvaluje bezúplat-
ný převod pozemku č. parc. 113 do 
vlastnictví městyse
Určení zástupce školské rady
Návrh: Ing. R. Kučerová
ZM projednalo a schvaluje zástupce 
do školské rady v ZŠ a MŠ Louňo-
vice pod Blaníkem: Ing. Růženu Ku-
čerovou
Svatováclavské slavnosti 2011
- Návrh: schválení pořádání Sva-
továclavských slavností městysem 
v příštím roce 
ZM projednalo a schvaluje pořádání 
Svatováclavských slavností městy-
sem v roce 2011.
- Návrh komise: Ing. Kučerová, Ing. 
Budil, J. Jelínek a Bc. Fejtek
ZM schvaluje komisi pro pořádání 
Svatováclavských slavnosti v roce 
2011 v tomto složení: Ing. Kučero-
vá, Ing. Budil, J. Jelínek a Bc. Fejtek
- žádost p. Rangla čj. 729/2010 na 
uzavření nájemní smlouvy k umís-
tění zábavných atrakcí na náměs-
tí o Svatováclavských slavnostech 
(kolotoč,střelnice,autodrom, atd.) na 
delší dobu. Návrh: uzavřít smlouvu 
na 2 roky
ZM schvaluje uzavřít nájemní  
smlouvu s p. Ranglem  k  umístě-
ní zábavných  atrakcí na 2 roky (tj. 
2011 a 2012).
Zpravodaj
- Návrh odměny 300,- Kč měsíčně 
pro Janu Burdovou, šéfredaktorku 
Louňovického zpravodaje
ZM schvaluje odměnu šéfredaktorce 
Louňovického zpravodaje Janě Bur-
dové ve výši 300,- Kč měsíčně.
- Návrh: členové rady zpravodaje: 
Ing. Kučerová, Mgr. Tulej
ZM schvaluje do rady Louňovické-
ho zpravodaje z řad zastupitelů: Ing. 
Kučerovou, Mgr. Tuleje
Diskuse
- pan Tulej - požádal pana Herkloce 
o vysvětlení, proč nevyšlo letní čís-
lo zpravodaje. Pan Herkloc dělal pro 
obec i školu za směšné peníze, věno-
val tomu spoustu času a poslední čís-
lo z emotivních důvodů prostě neu-
dělal
- pan Bébr – navrhl instalovat dal-
ší plynoměr pro tělocvičnu, bude se 
jednat v tomto směru dle vynalože-
ných nákladů za plynoměr a instala-
ci, stav plynoměru zapisuje paní Mě-
řínská, urgovat rozpis pro tělocvič-
nu, pověření pana J. Chmela – zjiš-

INFORMACE Z RADY
ze dne 16. 11. 2010

Rada městyse schvaluje:
- dle dohody se zástupci TJ Sokol 
Louňovice p. Bl. sledování nákladů 
na provoz tělocvičny s tím, že v pro-
sinci se bude dále jednat o uhraze-
ní nákladů
- podání žádosti o grant Strom života 
z Nadace Partnerství na ošetření lípy 
za kapličkou na náměstí
- podat žádosti o dotace: 
• ze Středočeského Fondu podpory 

dobrovolných Hasičů a složek 
IZS na nákup použitého zásaho-
vého vozidla

• ze Středočeského Fondu sportu, 
volného času a primární preven-
ce na hřiště a oplocení u školy,

• ze Středočeského Fondu kultu-
ry a obnovy památek na III. eta-
pu opravy gotické zdi bývalého 
kláštera v Louňovicích p. Bl.,

• ze Středočeského Fondu rozvo-
je obcí a měst na obnovu oken, 
dveří a topné soustavy v ZŠ a 
MŠ Louňovice pod Blaníkem s 
minimální spoluúčastí 5% ža-
datele Městyse Louňovice pod 
Blaníkem u výše uvedených žá-
dostí.

- uzavření smlouvy o dílo č. 
1/2010VM  s p. J. Pospíšilem na 
zhotovení zakázky „Včelařské mu-
zeum v Louňovicích pod Blaníkem
- podat žádost na MMR  o dotaci na 
povodně 2010
- záměr  pronájmu pozemků městy-
se v k. ú. Louňovice pod Blaníkem 
č. parc. 1271 (KN), 158 a 159 (PK)
- vypracování projektu a požádat o 
dotaci Zelená úsporám na dům čp. 
45
- pro správu vodovodu městyse Lou-
ňovice p. P. Kotka
- šéfredaktorkou Louňovického 
zpravodaje paní J. Burdovou
- uzavření smlouvy na zimní údržbu 
komunikací s p. L. Matuškou
- proplacení vystoupení skupiny Po-
prask na akci Setkání s čerty pořá-
danou dne 4. 12. 2010 Babincem na 
náměstí v Louňovicích p. Bl
- zrušení odborného lesního hospo-
dáře pro městys
- poskytnutí fi nančního příspěvku 
2000,- Kč na činnost Občanskému 
sdružení zdravotně postižených Vla-
šimska
Rada městyse určuje:
-  od 16. 11. 2010 cenu komerční  in-
zerce v Louňovickém zpravodaji pro 
rozměry:  A4 - 800,- Kč, A5 – 400,- 
Kč, A6 – 200,- Kč a min. cenu 100,- 
Kč

- od 16. 11. 2010 cenu  palivového 
dříví  takto:  600.- Kč/m3 s dovozem 
a 500,- Kč/m3 bez dovozu.
Rada městyse bere na vědomí:
- kácení v lesích městyse z důvodu 
kůrovcové kalamity
Rada městyse pověřuje:
- starostku podepsáním smlouvy o 
dílo č. 1/2010VM  s p. J. Pospíšilem
- místostarostu dohledem  nad  lesy 
městyse a nad zaměstnanci místního 
hospodářství a VPP
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Jak jsem „dělal“ Blaník

Volby do zastupitelstva Louňovic pod Blaníkem 15.10. - 16.10.2010
Volených zastupitelů: 15         Zapsaných voličů: 574           Vydaných obálek: 360            Odevzdaných obálek: 356
Platných hlasů:  4 590

kandidátní listina kandidát navrhující 
strana

politická
příslušnost

hlasy pořadí 
zvoleníč. název příjmení a jméno věk abs. v %

1 Rozvoj Louňovic   Vávra Martin 37 NK BEZPP 218 7,77 1
1 Rozvoj Louňovic Budil Václav Ing. 64 NK BEZPP 200 7,13 2
1 Rozvoj Louňovic Kučerová Růžena Ing. 53 NK BEZPP 167 5,95 3
1 Rozvoj Louňovic Tulej Pavel Mgr. 40 NK BEZPP 192 6,84 4
1 Rozvoj Louňovic Fejtek Václav Bc. 31 NK BEZPP 196 6,98 5
1 Rozvoj Louňovic Jelínek Josef 44 NK BEZPP 186 6,63 6
1 Rozvoj Louňovic Bébr František 63 NK ODS 197 7,02 7
1 Rozvoj Louňovic Malý Jiří 40 NK BEZPP 200 7,13 8
1 Rozvoj Louňovic Mayerová Libuše 44 NK BEZPP 161 5,73 9
2 ČSSD Novotný Josef 58 ČSSD BEZPP 168 9,41 1
2 ČSSD Chmel Jan DiS. 25 ČSSD BEZPP 161 9,01 2
2 ČSSD Tichá Iva 43 ČSSD BEZPP 160 8,96 3
2 ČSSD Kotek Pavel 62 ČSSD BEZPP 148 8,29 4
2 ČSSD Herkloc Jiří 43 ČSSD BEZPP 142 7,95 5
2 ČSSD Růžičková Květoslava 59 ČSSD BEZPP 113 6,33 6

INFORMACE Z RADY
ze dne 2. 12. 2010

Rada městyse schvaluje: 
- Směrnici pro poskytování a účto-
vání cestovních náhrad č. 1/2010 
s účinností od 3.12.2010
- Směrnici o evidenci majetku č. 
2/2010 s účinností od 3.12.2010
- Směrnici podrozvahy č. 3/2010 
s účinností od 3.12.2010
- Směrnici časového rozlišení č. 
4/2010 s účinností od 3.12.2010
- Směrnici č. 5/2010 Účtový rozvrh, 
účetní knihy a  náležitosti účetních 
dokladů s účinností od 3.12.2010
- Směrnici k vedení pokladny č. 
6/2010 s účinností od 3.12.2010
- Směrnici č. 7/2010 Inventariza-
ce majetku a závazků s účinností od  
3.12.2010
- Směrnici č. 8/2010 harmono-
gram účetní uzávěrky s účinností od 

3.12.2010
- fi rmu p. Mazač, Ratibořské Hory 
pro kácení kalamitního dřeva v le-
sích městyse
- odprodej dřeva za průměrnou cenu 
1800,- Kč/m3
- podání žádosti o dotaci 20 000,- Kč 
na vyhotovený územní plán Louňo-
vic p. Bl. na Středočeský kraj
- podání žádosti o dotaci Nada-
ci ČEZ na vybavení zubní ordinace 
v Louňovicích p. Bl. 
- smlouvu na Svatováclavské slav-
nosti s p. Ranglem
- podání žádosti o dotaci ze Středo-
českého fondu životního prostředí 
a zemědělství na opravu vodovodu 
v Louňovicích p. Bl. (lokalita Obo-
ra) s minimální spoluúčastí žadate-
le 5%
Rada městyse určuje: 
- inventurní komise:
• Hlavní inventurní komise: Ing. R. 

Kučerová, J. Vrtišková, M. Vá-
vra

• Dílčí inventurní komise: 
    - Úřad městyse: Ing. R. Kučerová, 
Ing. V. Budil, T. Berlová, J. Malý, J. 
Jelínek
    - Obřadní síň: J. Vrtišková, T. Ber-
lová, L. Mayerová
    - Knihovna: Ing. M. Vošta, M. Vy-
skočilová, J. Vrtišková, Ing. Kučero-
vá
   - JSDHO: Mgr. P. Tulej, Bc. V. Fej-
tek, P. Kirchner  
Rada městyse bere na vědomí:
- oznámení Povodí Vltavy 
č.j. 904/2010 o údržbě břehových 
porostů Blanice
- informaci z jednání valné hromady  
DSO BENE-BUS ze dne  18.11.2010
- informace ze SO Blaník 
Rada městyse pověřuje:
- starostku podpisem smlouvy na 
Svatováclavské slavnosti s p. Ran-
glem
Rada městyse předkládá:
- s fi nančním výborem zastupitelstvu 
návrh rozpočtu městyse na rok 2011                                   

tění ceny plynoměru, úklid tělocvič-
ny – řešit odměnou

HISTORIE

 Na podzim v roce 2008 se mne zeptal místostarosta městyse, pan Pavel Kotek, zda bych nechtěl udělat pro obec 
do kapličky model Blaníku. Něco podobného jako je v muzeu ve Vlašimi. Autorem tohoto modelu je pan František 
Kupsa, rolník a řezbář amatér. Tento model byl do Louňovic zapůjčován o Svatováclavských slavnostech a vystaven 
v kapličce vedle louňovického zámku. Ovšem vzhledem k problémům s přepravou a rizikům poškození modelu není 
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divu, že vlašimské muzeum se začalo půjčování mode-
lu bránit.
 Pan Kotek zřejmě znal moji zálibu ve stavbě mode-
lů, neboť veškeré moje modely (louňovický kostel, lou-
ňovický zámek, rozhlednu na Blaníku a další) viděl, pro-
to se s tímto návrhem obrátil na mne. Přiznávám se, že 
mě tato nabídka lákala, protože to bylo něco jiného, než 
jsem dělal dosud. Tak jsem nabídku přijal s tím, že to 
zkusím.
 Moje první kroky vedly do vlašimského muzea, abych 
si tam model prohlédl. Bohužel, jednak autor modelu už 
dávno nežije, abych se s ním mohl poradit a vyzpovídat 
jej, jednak jsem si na model nemohl sáhnout, protože je 
umístěn v „převráceném akváriu“. Mohl jsem se pouze 
dívat. 
 Rozhlednu na Blaníku jsem nepovažoval za problém, 
protože určitou zkušenost s nosníky (špejlemi) jsem měl. 
Horší to bylo s kopcem. Z čeho? Ze sádry, z lepenky? 
 Náhodou jsem zjistil, že stavebniny prodávají desky, 
kterými se obkládají stěny domů, jako tepelná izolace. Je 
to v podstatě polystyren, který se od běžného polystyre-
nu liší tím, že má jinou strukturu, je hutnější. 
 Kousek jsem si ho sehnal, zjistil jsem, že se nechá no-
žem krásně krájet a už bylo jasné, z čeho Blaník bude. 
Naštěstí německý podnik, který desky vyrábí, dodává s 
deskami i speciální lepidlo. Největší problém byl vyře-
šen. Materiál na Blaník byl. Velikost desek určila i veli-
kost modelu. 
 Začala druhá fáze práce na modelu - kreslení, jak 
bude model vypadat. Dvacetkrát je málo, jsem navštívil 
vlašimské muzeum, nechal jsem si model ze všech stran 
ofotografovat a v duchu jsem si práci představoval. 
 V roce 2009 jsem začal pracovat na rozhledně a po je-
jím dokončení jsem začal s kopcem. Slepil jsem dvě des-
ky k sobě a tím vznikla základna (120 x 120 cm), na kte-
rou jsem lepil další desky a další vždy o něco menší. Tak 
vznikla hranatá stupňovitá pyramida, základ celého kop-
ce. 
 Pak začala práce s nožem, ořezávání stran, potom 
obrušování, hlavně povrchu, až vznikl hladký kopec, 
který kdyby byl bílý, a ne růžový (polystyren je totiž rů-
žový), připomínal by ledovou horu. Čirou náhodou jsem 
„objevil“, jak zdrsnit povrh kopce, a tak jsem celý kopec 
„orašploval“ hrubou rašplí. 
Potom přišly na řadu cestičky, jeskyně, kameny a nako-

nec nabarvení povrchu.
 Ze stejného materiálu, jako je kopec, jsem vyrobil 
více než stovku stromů, nabarvil a „posadil“ do kopce. 
 A teď nastal problém. Nemůže být Blaník bez rytířů, 
koně a ostatních fi gurek. Marné bylo shánění po obcho-
dech, kde se prodávají loutky, marné bylo hledání po in-
ternetu. Už jsem se rozhodl, že fi gurky vyřežu z překliž-
ky, nebo polystyrénu, nabarví se a postaví se na kopec. 
Ale budou ploché. 
 Zachránil mne louňovický krajinář, malíř, pan Milan 
Houdek, který fi gurky vymodeloval z hlíny, nechal vy-
pálit a nabarvil. Figurkami práce na kopci skončila. Ješ-
tě podstavec a Blaník může jít do kapličky.
 To, co tady líčím, trvalo rok 2009 a první polovinu 
roku 2010.
 Největším problémem při stavbě modelu bylo, že 
jsem se neměl s kým poradit při řešení problémů, kte-
ré se v průběhu práce vyskytly. Musel jsem se s nimi po-
prat sám. Největším kritikem, ale i rádcem, mi byla moje 
manželka, ať se jednalo o cesty na Blaníku, velikost stro-
mů nebo odstíny barev. 
 Nevím, jaká bude kritika na model Blaníku, ale slíbil 
jsem, že model udělám, tak tady je. Snažil jsem se, aby 
to bylo co nejlepší - jak se mi to podařilo, to musí posou-
dit jiní. Určitě by to někdo jiný udělal lépe. 

 To bylo vyprávění autora modelu Blaníku pana ing. 
Miloslava Vošty
 Zapsala: Jiřina Holá

Historie prvního modelu Blaníku
 Původní model Blaníku vytvořil pan František Kupsa (nar. 1896), rolník a lidový řezbář z Rataj u Zdislavic.
 Od mládí ovlivněn tajemstvím Blaníku a pověstí o svatováclavském vojsku ve Veřejové skále, začal v roce 1928 
tvořit jeho podobu s primitivními nástroji – nožem a dlátkem vyklepaným z hřebíku, z prostičkého materiálu – dře-
va a lakem ztuženého papíru zobrazil hrdinu pověsti svatého Václava na bílém koni a uvnitř ve skryté sloji jeho spí-
cí 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 
byl vystaven 20 let.
 Od roku 1950 do roku 1988, za pana děkana Václava Oktábce, byl model Blaníku z kostela přemístěn a vysta-
ven širší veřejnosti v kapličce sv. Jana Nepomuckého na náměstí v Louňovicích pod Blaníkem. Tady, pak návštěvní-
kům našeho podblanického kraje, účastníkům zájezdů neb školní mládeži, ochotně odemykal, a seznamoval s histo-
rií Louňovic. K vyprávění rád připojil některou ze známých pověstí o blanických rytířích. Jistě si naši občané na tu 
dobu pamatují. 
 V roce 1988 se mělo ve vlašimském zámku otevírat nově zřízené Muzeum Podblanicka. A tehdy projevili vlašim-
ští zájem o zapůjčení Kupsova modelu Blaníku. Po vzájemné dohodě mezi zástupcem církve, děkanem Václavem 
Oktábcem, zástupcem muzea, ing. Karlem Bártou, a předsedou louňovického MNV, Jiřím Jindrou, byla dne 21. 3. 
1988 sepsaná smlouva o zapůjčení Kupsova Blaníku na dobu pěti let do vlašimského muzea.
 Zde byl Blaník odborně ošetřen a při otevírání muzea v červnu 1988 instalován ve skleněné schránce na odpočí-

Pan Vošta při práci na modelu Blaníka
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Koráb z východní strany a Kahounova stodolachalupa zvaná Koráb západní stranachalupa zvaná Koráb patřila Stupkovům

 K nejstarší části naší obce patří Lhota, dnes ulice Jana 
Žižky končící návsí, tzv. Okrouhlicí. Takové uskupe-
ní staveb bylo typické. Stavení byla seřazena do kruhu, 
štíty byly obráceny do středu a uprostřed byla kaplička 
nebo křížek. Také stromy, obyčejně lípy a pod nimi la-
vičky, kde se scházeli sousedé. To všechno měla a čás-
tečně má i naše Lhota.
 Některá stavení zmizela, jiná jsou upravena, ale ráz 
zůstal.
 Škoda, že se změnil název této části obce na ulici Jana 
Žižky. Kromě svých zásluh právě on zničil klášter a nej-
starší část Louňovic.
 No, nebudeme se tentokrát zabývat nejstarší historií, 
ale přece jen bych se do historie chtěla trochu vrátit. A to 
do poloviny minulého století
 Jak tedy vypadala Lhota dříve? Začneme budovou 
obecního úřadu, dříve školou. Původní škola byla blíže 
k faře, ale v r. 1825 byla postavena nová, větší škola, kte-
rá se různými úpravami dostala do dnešní podoby.

LHOTA V LOUŇOVICÍCH P. BL. V POLOVINĚ MINULÉHO STOLETÍ A DNES 

vadle schodiště v prvním poschodí vlašimského zámku, kde je dodnes.
 Po uplynulých pěti letech církev o vrácení Blaníku nežádala,  ani se nenašlo místo bezpečné a vhodné pro jeho 
umístění. A tak Kupsův Blaník ve Vlašimi zůstává i po této době. 
 
 Pro potřebu našeho městečka, na návrh jeho místopředsedy, pana Pavla Kotka, vytvořil s velkou přesností a tr-
pělivostí jemu vlastní novou maketu Blaníku i s pověstnou Veřejovou skálou a starou žebříkovou rozhlednou ing. 
Miloslav Vošta (nar. 1927), knihovník a náš spoluobčan a věnoval ji našemu městečku u příležitosti 15. Svatovác-
lavských slavností dne 25. 9. 2010. 

 Na konečné úpravě modelu Blaníku se podílel i louňovický malíř, krajinář pan Milan Houdek, který oživil Bla-
ník z hlíny vymodelovanými a vypálenými postavičkami.    

                                                         Ze zápisů z kroniky zpracovala Jiřina Holá.

KUPSŮV MODEL BLANÍKU
Foto: Veronika Hanusová z dokumentace Muzea Podblanicka

Hotový model Blaníku vytvořený p. Voštou 

 Dále již začíná ulice.
Budu popisovat jednotlivá stavení nejdříve po levé stra-
ně. Ke zbytku klášterní zdi byla přistavena chalupa pan-
ského štolby, později patřila Slavatovým, ale říkalo se 
zde „U Štolbů“. K této chalupě patřil sklep, který byl 
součástí bývalých podzemních chodeb klášterních. Poz-
ději byl zasypán.
 Nad „Štolbovou“ měl svou dílnu pan Stupka, bednář. 
Vyráběl dřevěné nádoby: sudy na zelí, dížky, putny a jiné 
náčiní do domácností.
 Nad dílnou při farské zahradě měl své obydlí, dneš-
ní zrenovovanou chaloupku paní Hirschové a manželů 
Rozkošných.
 Za klášterní zdí stávala chalupa paní Soukupové. 
Byla švadlena a pletla punčochy. 
 Slavatova i Soukupova chalupa byly zbourány a tím 
se klášterní zeď odhalila. Bohužel čekala víc jak půl sto-
letí na úpravu, která stále není dokončena.
 Další stavení Němečkových je novější. Při stavbě to-
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ulice na Lhotu, vlevo část 
Štolbovy chalupy a klášterní zdi

statek Studničků a Kahounů 
(Lutnerů) na návsi

hoto objektu bylo nalezeno mnoho fragmentů a kostí 
z bývalého klášterního hřbitova. V tomto selském stave-
ní hospodaří stále rod Němečků.
 Dále je chalupa Bébrových, říkalo se zde „ U Pro-
vazníků“. Starý pan Bébr vyráběl hospodářské provazy. 
Společný dvůr měli s Kordulovými. Stará paní Kordulo-
vá byla porodní bába, její syn Vojta byl švec. Za Kordu-
lovými jsou Kubecovi. Stará paní Kubecová i s manže-
lem sloužili u statku a paní léta jezdila s koňmi a kouřila 
fajfku. 
 Další stavení patřilo Vránovým. Pan Vrána byl známý 
krejčí. Jeho sestra Anna spravovala lidem prádlo. 
 Hned vedle je zastrčená za novostavbou chalupa Bár-
tova. Pan Bárta byl také krejčí.
 Před rybníkem byla chalupa Veselova. Pan Veselý byl 

Slavatova chalupa na Lhotě úvoz k Blaníkům

kolář. Vyráběl kola, součásti k vozům a různá nářadí pro 
hospodáře.
 Za rybníkem domek patřil Venderovým. Pan Vender 
byl kožešník, měl dílnu a obchod v Praze. Domek pro-
najímal a později ho prodal paní Soukupové, bývalé ob-
chodnici. (Měla obchod na náměstí u Flígrových)
 Tímto domkem končí ulice a dostáváme se na náves – 
okrouhlici.
V místech, kde je dnes malý vodojem, byla studánka 
zvaná „Belka“, která dávala vodu všem stavením.
 Hned vedle stávala chalupa Prášilova, později zbourá-
na. Majitelé odešli do pohraničí.
 Další stavení patřilo Vurmovým. 
Bebrovým náleží sousední statek, dříve se zde říkalo
„ U Pekárků“
V rohu statek byl Vyskočilů „Hořejších“. Patří jejich 
dceři Marii.
 V průčelí jsou statky: Studničků a Kahounů „Lutne-

rů“. Žijí zde jejich synové. Jaroslav Kahoun je mistr ko-
vářský. 
 Tam, kde dnes bydlí Kratochvílovi, byli také Kahou-
novi. Říkalo se zde „U Krejčů“ a také „U Judláků“
 Statek v druhém rohu patřil a patří Maršíčkovým.
 Trochu mimo a výš nad křižovatkou cest, dříve hlu-
bokých úvozů, stojí chalupa Budilova – Mikuláškova. 
Pan Budil byl švec, pan Mikulášek kožešník. U bývalé-
ho úvozu byla další studánka, která zásobovala hořejší 
část Lhoty. 
 A tak se vracíme na druhou stranu ulice a návsi.
 Trochu vyvýšená chalupa patřila dalším Kahouno-
vým, rovněž „Lutnerovým“
 Ke starému panu Lutnerovi chodili lidé, když je bolel 
zub. Trhal je prý kleštěmi na zápraží.

vjezd do statku Vyskočilových (Dolejších)domek Stupků u kašny

 V domku, který patří Říhovým, byli další Kahounovi 
„Neradovi“, později Lorencovi. Pan Kahoun pracoval na 
statku a v pivovaře.
 A již jsme u Hirschů, starý pán byl advokát. Z další 
generace zde léta žila paní učitelka Hirschová.
 Další jsou opět Kahounovi „Hochovi“. Dnes právě 
zbouraná chalupa patřila také Kahounovým „Pavelko-
vým“. V této chalupě se vyráběla louňovická keramika a 
hrnčířský znak, kalich, který byl na štítu tohoto stavení, 
je vystaven v našem muzeu.
 Tam, kde vede dnes silnice, byla chalupa Vávrova 
„Janušova“. Ti rovněž odešli do pohraničí a chalupa byla 
zbourána. 
 Podlouhlý statek patří rodu Vyskočilů „Dolejších“.
 Stará dřevěná stodola patří Standovi Kahounovi  a je 
snad nejstarší na Lhotě. 
 Vedle stávala další polodřevěná, polozděná patro-
vá stavba, která byla raritou Lhoty. Byl to tzv. „Koráb“, 
snad proto, že stál téměř na potoce. Patřil Stupkovým od 
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SPRÁVA CHKO BLANÍK

Návštěvníci Dne otevřených dveří u stolku s publikacemi.

Den otevřených dveří na 
Správě CHKO Blaník

 
V sobotu 25. září při příležitosti konání Svatováclav-
ských slavností v Louňovicích pod Blaníkem otevřela 
Správa CHKO Blaník své dveře veřejnosti.
 Od 12 do 16 hodin měli návštěvníci možnost prohléd-
nout si některé dokumenty Správy CHKO Blaník, zakou-
pit si publikace o zajímavostech Podblanicka a ochraně 
přírody, nebo si odnést některý z letáčků informujících 
o Chráněné krajinné oblasti Blaník, o obcích Podblanic-
ka a o tom, kam se v regionu vydat na výlet. I přesto, že 
se počasí tentokrát příliš nevydařilo, navštívilo Správu 
CHKO Blaník 58 návštěvníků.

P���� v�� v��� ����� z�r��� , p�ho�� � �rá��� V�no��
                                                    

                               H�n� D�� �i�h�v� 

kašny a ti jej pronajímali. Dole v jed-
né místnosti bydlela rodina Jindrova 
i s babičkou (5 osob) a nahoře vdova 
Mikšíkova s dětmi.
 Později se nájemníci přestěhovali 
a stavení chátralo. Propadla se stře-
cha a stavení bylo zbouráno. Dnes 
na jeho místě částečně stojí hasičská 
zbrojnice. V ní bydlí rodina Tulejo-
va.
 Na vedlejší parcele si postavili 
domek manželé Malých. Před tímto 
domkem stávala chalupa Veselých. 
Dále byla chalupa Hourova, dnes 
jsou na ni vidět zbytky původní dře-
věné stěny a starého vchodu. 
 Sousední přestavený domek patří 
potomkům rodiny Sojkovy.
 Další stavení bylo Procházkovo. 
Pan Procházka šil pánské čepice. Ří-
kali mu „čepičář“. Potom zde bydle-
li Chmelovi a nyní domek patří Ří-
hovým.
 Poslední upravená chalupa v ulici 
je Budilova. Starý pan Budil byl ces-
tář a léta se staral o silnice a škarpy 
v okolí.
 A Lhota končí budovou „Les-
ní správy“. Ta také časem doznala 
změn. Měnili se i správci. 
 Tím končí naše procházka minu-
lostí i současností.
 Pro lepší orientaci přikládám jed-
noduchý plánek a pár dobových fo-
tografi í.
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Stáří této škeble rybničné o délce lastury 17 cm bylo stanoveno na 5 let.  

MLŽI V BLANICI
 
Dno čistých vodních toků nebo i stojatých vod bývá oživeno mlži, což jsou živočichové patřící do druhově velmi po-
četné skupiny měkkýšů. Jejich společným znakem jsou dvě schránky, zvané lastury, mezi nimiž je ukryto celé tělo 
mlže. Mlži nemají vytvořenou hlavu, nejnápadnější je jejich vysunovatelná bělavá noha, kterou rozrývají dno a tím 
se pomalu pohybují. Živí se fi ltrováním různých nepatrných organických částic i drobným planktonem vznášejícím 
se ve vodě.

Exkurze do přírodní rezervace Podlesí. Návštěvníci v Geologické expozici na naučné stezce „S rytířem na Blaník“.

Poznejte blíže zajímavá místa CHKO Blaník
lem exkurzí jsou přírodní rezervace Malý Blaník a Pod-
lesí, kde u rybníků a na mokřadních loukách mohou po-
zorovat některé vzácné druhy rostlin a živočichů, pře-
devším hmyzu (např. vážky) a obojživelníků. Pro starší 
školáky je atraktivní procházka údolím potoka Brodec, 
který je charakteristický přírodním neupraveným tokem 
a v němž či v jehož blízkosti žijí mnozí zajímaví a vzác-
ní živočichové. 
 Průvodcovská služba pracovníků Správy CHKO Bla-
ník je zdarma a doba trvání exkurzí je přibližně 3 až 4 
hodiny. V roce 2009 tak navštívilo s průvodcem CHKO 
Blaník 505 návštěvníků.

 Správa CHKO Blaník pořádá exkurze pro organizo-
vané skupiny z řad veřejnosti, škol i odborníků do zají-
mavých částí Chráněné krajinné oblasti Blaník. 
 Správa CHKO Blaník již řadu let vychází vstříc zá-
jmu škol a dalších institucí a poskytuje ogranizovaným 
skupinám průvodcovskou službu. Podle zájmu je mož-
né uspořádat tematicky zaměřené exkurze, např. bota-
nické, zoologické nebo lesnické. Po předchozí domluvě 
mohou návštěvníci v doprovodu pracovníka Správy na-
vštívit Velký Blaník s přírodní rezervací, ve které uvidí 
lesy a skalní útvary, projdou interaktivní naučnou stez-
ku a navštíví rozhlednu s výhledem do kraje. Dalším cí-

 Zajímavý je vývin těchto živočichů, protože se u nich 
objevuje larvální stádium, zvané u sladkovodních druhů 
glochidium. Do určité doby musí drobounká larva nalézt 
svého hostitele – rybu, jinak hyne. Nejčastěji se zachy-
cují glochidia na dobu několika týdnů na rybích žábrách, 
kde parazitují, pak odpadnou a zbytek svého života žijí 
na dně, kde se jim postupně vytvářejí a zvětšují charak-
teristické lastury. Ty jsou tvořeny uhličitanem vápena-
tým a jejich vnitřní perleťová vrstva je tvořena jeho mo-
difi kací – aragonitem. Pokud se mezi tuto lesklou vrstvu 
a plášť obklopující tělo mlže dostane třeba zrnko písku, 
je postupně aragonitem obaleno, čímž vzniká perla.
 Živé mlže na dně vod snadno přehlédneme. Žijí totiž 
zahrabáni v sedimentech a často jim nade dno vystupuje 
pouze okraj lastur s přijímacím a vyvrhovacím otvorem.
 Ve Vlašimské Blanici nalezneme 2 druhy škeblí (hoj-
nější škebli říční a vzácnější škebli rybniční). Jistou za-
jímavostí je zdejší přítomnost všech tří u nás známých druhů velevrubů (malířský, nadmutý a tupý, z nichž nejvzác-
nější je poslední jmenovaný druh). Pro vývin larev všech zmíněných druhů je důležitá přítomnost ryb, zejména jel-
ce tlouště, hrouzka obecného a okouna říčního, kteří se běžně v této řece vyskytují. Největší velevrubi dosahují dél-
ky lastur až 10 cm, škeble až přes 20 cm. Díky schopnosti fi ltrovat vodu (velcí jedinci až několik litrů za hodinu) mo-
hou mlži pozitivně ovlivňovat čistotu vody. Jejich současná početnost je ale v mnohých lokalitách našich vod oproti 
minulosti podstatně nižší, což souvisí zejména se změnami kvality vody. Kromě výše uvedených mlžů žije v Blanici 
ještě osm druhů drobných, často jen několik mm. velkých mlžů hrachovek s nažloutlými lasturami. Skutečně tvarem 
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foto: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kornik.jpg

Ze života kůrovce
 Vzhledem k pravděpodobné neinformovanosti široké 
veřejnosti, vlastníků lesa, ale i různých pracovníků „po-
věřených pro boj s kůrovcem“, bych rád osvětlil některá 
důležitá fakta ze života tohoto škůdce. 
 Lýkožrout smrkový (dále jen kůrovec), je u nás nej-
rozšířenějším druhem lýkožroutů, který způsobuje nejen 
v Evropě, ale postupně na celém světě velké škody ve 
smrkových porostech. Kůrovec napadá v první řadě čer-
stvě vytěžené stromy, polomy a fyziologicky oslabené 
stromy např. suchem, imisemi, chorobami atd. Při jeho  
přemnožení však napadá i zdravé smrky převážně ve stá-
ří nad 60 let. Zdravé stromy napadá kůrovec zhruba v po-
lovině jejich výšky, na rozhraní suchých a zelených větví 
a postupuje rovnoměrně na vršek a spodek stromu. Mís-
ta napadení na zdravém stromě jsou znatelná pouze po-
zorným očím a poznají se podle odlupujících šupinek na 
kůře stromu a málo znatelným výskytem kůrovcových 
pilin u paty stromu. Po vytvoření znatelného náletového 
prstence v polovině výšky stromu se přestává postupně 
vyživovat vršek stromů,  tyto začínají od koruny rezavět 
a postupně během několika týdnů v závislosti na teplotě, 
jim začíná opadávat kůra na celém kmenu. 
 Stavy kůrovce již dávno kolem Blaníka překročily 
jeho tolerovaný „zvýšený stav“, který je podle odborní-
ků udáván výskytem mírně nad 1m krychlovým kůrov-
cového dřeva na 5 ha smrkových porostů. Postupně se 
začíná hovořit o kalamitním stavu.
 Kůrovec je válcovitý černohnědý brouk o velikosti 4 
– 5,5 mm. Vývojový postup je vajíčko, larva, kukla a do-
spělec. Kůrovec má v našich podmínkách 2 – 3 generace 
do roka. Jarní rojení začíná na přelomu dubna a května 
při denní teplotě nad 15 °C po dobu alespoň 5 dnů. Let-
ní rojení probíhá zhruba od poloviny června do počát-
ku srpna a případné třetí rojení na přelomu srpna a září.   
První nalétávají na stromy samečci. Pod kůrou stromu 
v lýku vyhlodají snubní komůrku a čekají na přílet sa-
miček. Po spáření hlodá každá samička svoji matečnou 
chodbu, do níž klade vajíčka. Ta se postupně mění na lar-
vy, posléze kukly, z nichž se vylíhne brouk kůrovec. Ten 

je po vylíhnutí bílý a během pohlavního dospívání mění 
barvu postupně do hněda. Celý tento cyklus od zavrtání 
kůrovce do stromu, až do  opuštění mateřského stromu 
jeho dospělým potomkům, trvá podle počasí 6-10 týdnů.
 Kůrovec nelétá na zimu do teplých krajin. Příroda 
mu udělila tu výsadu, že může zimovat ve svém rod-
ném prostředí jako larva, kukla (týká se generace 3 roje-
ní) ve svém rodném stromě, nebo jako dospělec v latent-
ním stavu, pod kůrou napadených stojících nebo ležících 
stromů, nebo v hrabance pod nimi.
 Kůrovec má spoustu přirozených přírodních nepřátel. 
Mezi ně patří:
• z řady šplhavých ptáků (datel, strakapoud, atd.)
• z řady dravých druhů hmyzu (vosa, mravenec, pestro-

krovečník mravenčí, střevlík), 
• z řady parazitoidního hmyzu (lumčík)
• z řady cizopasících hub a roztočů     
    Kromě toho na něj člověk líčí lapáky (čerstvě poražené 
zdravé stromy přikryté čerstvým chvojím), lapače (plas-
tové černé schránky s feromonem) a další vymoženosti. 
Přes toto všechno se kůrovec úspěšně rozšiřuje.
 Lesní ochranná služba Lesů ČR uvádí ve svých publi-
kacích pro lesníky zásadní obranná opatření pro boj s ků-
rovcem. Kromě jiných je možno uvést tato základní:
• celoroční důsledné vyhledávání a likvidace kůrovcem 

napadených stromů.  
 Samozřejmě stadium napadení stromu hraje důležitou 
roli. Jinými slovy, likvidovat již stromy s opadanou ků-
rou na kmeni je zásah již značně opožděný.
• včasné odstranění z lesa veškerého vhodného materi-

álu pro namnožení kůrovce, tj. vytěžené dřevo, po-
lomy a fyziologicky oslabené stromy z místa ohnis-
ka kůrovce, do minimální vzdálenosti 500 m od lesa.

• urychlená mechanická nebo chemická asanace kůrov-
cového dřeva ještě před jeho odvozem.

 Samozřejmě jsou některá tato obranná opatření jako 
ze série „hraběcích rad“, přesto by ale bylo snadné, ales-
poň některým z nich vyhovět.
                                                                                                Zpracoval: Václav Budil                                          

lastur připomínají malý hrášek, ale vzhledem k nepatrné velikosti je v bahnitopísčitém dně nalezneme jen obtížně.
 Zatímco hrachovky žijí jen několik let, škeble a velevrubi se mohou dožívat i několika desítek let. Můžeme se o 
tom přesvědčit při nálezu větší prázdné lastury vyplavené na břeh, poněvadž na jejím povrchu lze pozorovat zřetelné 
roční přírůstky, podobně jako je tomu u pařezu stromu nebo na rybí šupině.
 Z uvedených druhů mlžů je zákonem chráněný velevrub malířský a škeble rybničná, i když v novém Červeném 
seznamu se již objevuje více druhů našich mlžů v několika kategoriích ohrožení
                                                                Lubomír Hanel 

foto: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kornik.jpg
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 Opět po roce zazněly nad Louňovicemi bubny svatováclav-
ského vojska, aby tak ohlásily příchod knížete Václava z hory 
Blaník mezi lid český a louňovický. A opět po roce se Louňo-
vice zcela zaplnily davy lidí poddaných, jež přišly svému kní-
žeti složit hold a poveselit se na slavnostech pořádaných na 
jeho počest. Družina sv. Václava dorazila do Louňovic leh-
ce po poledni, kde byla srdečně přivítána lidem českým a sta-
rostkou lidu louňovického.  Po krátkém přivítání, proslovu, a 
ukázce všemožného umění služebníků Václavových, pak ná-
sledovalo veselí a volný rej pro všechen přítomný lid. A vybí-
rat bylo z čeho. Již před příchodem sv. Václava zněly po lou-
ňovickém náměstí tóny hudebníků z Poprasku.  O několik kro-
ků dál se mísily s veselím dětí dovádějících na všemožných 
atrakcích a kolotočích. Odpoledne pak následoval program 
také na zámecké zahradě, nádvoří zámku, ve vnitřních prosto-
rách zámku a před zámkem. K lahodě ušních boltců i k tanci 

Svatováclavské slavnosti 2010

předváděli na zámecké zahradě svůj hudební um hudebníci ze spolků Sebranka a Poutníci. V přestávkách program vyplňovali ry-
tíři ze svatováclavského  vojska ukázkou svého umění v boji. I před zámkem bylo co k vidění. Na pódiu se během dne v ladných 
pohybech kroutily břišní tanečnice a lahodily tak nejednomu mužskému oku. O kousek dál měl své ležení samotný kníže Václav, 
který zde přijímal audience lidu. I mnoho ukázek zručnosti starých mistrů bylo k vidění a možnost jejich um vyzkoušet. Nádvoří 
zámku se proměnilo ve středověké tržiště, v jehož středu dával na obdiv i pro výstrahu mistr hrdelní své mučící nástroje, jež bylo 
možno také na vlastní kůži vyzkoušet. V zámku, v jeho koncertním sále, probíhala výstava soutěžních fotografi í. Každý, kdo 
sem zavítal, se mohl zapojit do hlasování a ovlivnit tak výsledky fotosoutěže.  K vidění zde byly i různé předměty, nádobí, lah-
ve a další postarší věci z dob našich babiček a spousta panoramatických map krajin blízkých i vzdálených. Na zámecké zahradě 

Paní starostka při audienci u knížete Václava

Vystoupení spolku BABINEC Dalibor Janda na letošních slavnostech

pokračoval program tanečním vystoupe-
ním místního spolku Babinec, tentokrát 
v rytmu country. Zlatý hřeb odpoledne, 
Dalibor Janda, zazpíval všem svým fa-
nouškům hity jako „Hráli jsme kličko-
vanou, Kde jsi, Deset prstů pro život…
atd.“  Po jeho vystoupení následova-
lo losování vstupenek a vyhlášení foto-
soutěže. V závěru dne pak předvedl své 
umění opět lid z řad Václavovy druži-
ny ve své ohňové show, po které se veš-
keré svatováclavské osazenstvo odebra-
lo zpět do Blaníka. Celý program pak 
ukončila hudební skupina Proměny, kte-
rá hrála k tanci až do pozdních nočních 
hodin. Počasí nám v letošním roce bo-
hužel moc nepřálo. Během dne se něko-
likrát objevil déšť, ale i tak se slavnosti 
vydařily.

                            
                                      text a foto Jana Burdová

Třetí ročník fotosoutěže
 V den Svatováclavských slavností se konal v pořadí již třetí ročník fotosoutěže Krajinou pod Blaníkem, kterou pořádá Městys 
Louňovice pod Blaníkem. Jejími sponzory byly již tradičně NIKON s.r.o., WIFI sdružení Louňovice pod Blaníkem, CHKO Bla-
ník a ČSOP Vlašim. 
 Přestože ještě v polovině srpna byla fotosoutěž v ohrožení pro nízký počet zaslaných soutěžních fotografi í, fi nálový součet na-
konec činil 83 snímků. A opravdu bylo z čeho vybírat. Součástí prezentace soutěžních fotografi í byla výstava panoramatických 
map zapůjčených od pana Zdeňka Otradovce a výstava historických předmětů, které převážně zapůjčila paní Hana Dittrichová.

                                      Radka Neradová                                                                            

UDÁLO SE ...
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Nádobí našich babiček Výstava soutěžních fotografi í

Vítězné fotografi e - odborná porota

Porota ve složení:   
Mgr. Štěpán Luťanský, fotograf a kameraman
Mgr. Tomáš Zahradníček, historik a novinář, ředitel Muzea 
České Sibiře
Mirko Hrbek, fotograf

Kategorie DĚTI - do 15 let:
1. cena: digitální fotoaparát - foto č. 10 Zvědavé krávy - Kris-
týna Herklocová, Louňovice p. Bl.
2. cena:  MP4 přehrávač - foto č. 13 Kdo ho přeroste je vítěz - 
Jan Matyáš, Hoděmyšl 
3. cena: knihy a časopisy - foto č. 9 Blanické mraky - Veroni-
ka Přibylová, Načeradec

Kategorie DOSPĚLÍ – nad 15 let:
1. cena: multifunkční tiskárna - foto č. 85 Býkovický rybník - 
Lukáš Vítek, Načeradec
2. cena: Flash 8GB - foto č. 53 Částrovický dvůr - Jana Vica-
riová, Benešov
3. cena: knihy a časopisy - foto č. 70 Hadí princezna - Zuzana 
Šutková, Kondrac

Jedna z úspěšných fotografek
Kristýna Herklocová

Vítězné fotografi e - laická porota 

Porota:
hodnocení soutěžních fotografi í návštěvníky výstavy během 
Svatováclavských slavností

Kategorie DĚTI - do 15 let:
1. cena: dalekohled - foto č. 13 Kdo ho přeroste je vítěz - Jan 
Matyáš, Hoděmyšl 
2. cena:  MP4 přehrávač - foto č. 12 Kačenky u rybníka - Kris-
týna Herklocová, Louňovice p. Bl.
3. cena: knihy a časopisy - foto č. 10 Zvědavé krávy - Kristý-
na Herklocová, Louňovice p. Bl.

Kategorie DOSPĚLÍ – nad 15 let:
1. cena: tiskárna - foto č. 83 Blanické lesy - Lukáš Vítek, Na-
čeradec
2. cena: Flash 8GB - foto č. 85 Býkovický rybník - Lukáš Ví-
tek, Načeradec
3. cena: knihy a časopisy - foto č. 42 Ráno – Tomáš Kubín, 
Vlašim

pan L. Hurník (skladatel a host letošního koncertu) u pomníku J. D. Zelenky 

Podblanický hudební podzim 2010
     Koncert  k poctě J. D. Zelenky, našeho slavného ro-
dáka (*16.10.1679 Louňovice p. Bl.) se jako každoročně  
konal koncem listopadu v sále zámku v Louňovicích p. 
Bl. Sál se připravoval a vytápěl od středy, aby poslucha-
či  koncertu  měli pohodu při poslechu. Tento rok u nás 
účinkoval Pražský barokní soubor  a hostem večera byl 
hudební skladatel  Lukáš Hurník.  Pan  L. Hurník složil  
Triovou sonátu k poctě J. D. Zelenky  pro dva hoboje a 
continuo, která byla  v průběhu večera zahrána.
   Koncert se vydařil, návštěvníci  zajisté odcházeli s krás-
ným  hudebním zážitkem, jen mě mrzí, že přišlo málo 
našich občanů, pro které se koncert  hlavně připravuje

R. Kučerová, starostka



www.lounovicepodblanikem.cz15

Adventní koncert v kostele
 První adventní neděli 28. 11. 2010 se v kostele Na-
nebevzetí Panny Marie konal adventní koncert, na kte-
rém již tradičně vystoupilo Telemannovo kvarteto z Pra-
hy. Tentokrát se v bohatém programu desíti skladeb před-
stavila i sólistka Eliška Prokschová. Milé úvodní i závě-
rečné slovo patřilo paní Haně Dittrichové. Velké podě-
kování patří slečně Janě Hesounové, která celou akci fi -
nančně podporuje již několik let. Koncert je vždy nejen 
nádherným uměleckým zážitkem, ale i příjemným úvo-
dem nadcházejících adventních dnů.            Radka Neradová

 sólistka Eliška Prokschová

I na tento koncert přišlo žalostně málo lidí, což je vel-
ká škoda už jen kvůli samotné atmosféře, kterou kon-
cert v prostorách kostela vydává. A pak také kvůli všem 
těm, kteří si dají práci takovouto akci pro ostatní připra-
vit.                                                                        Jana Burdová

SETKÁNÍ S ČERTY
Dne 4. 12. 2010 jsme se opět sešly s čerty, vlastně s čerticemi....
Akci jsme pořádaly pro Louňovské děti a jejich rodiče, prarodiče a známé....
A co říkáte?...Podařilo se?...Určitě!!!! 
Ani zima nám moc nebyla...bylo nám naopak spolu s vámi moc dobře na náměstí v Louňovicích...
Hrál Poprask, děti dostaly nadílku a dospělí ??? - co si kdo přál!!!
Příští akce Babince na sebe nedá dlouho čekat, těšte se, my se na vás také moc těšíme a 
určitě si to spolu zase hezky užijeme...zveme vás!!!                                                                                                                                    

Babinec

Vánoční koncert skupiny „DIOGENES“
 V letošním předvánočním čase byl toto již třetí koncert, který se v Louňovicích konal. Tentokrát k nám na pozvání 
místního spolku Babinec přijela skupina Diogenes z Čechtic a okolí. Jejich koncert byl příjemným a veselým zpest-
řením třetího adventního víkendu. V jejich podání zde zazněly koledy a vánoční písně z různých koutů ČR a od růz-
ných dávných i současných autorů. Hudebníci ze skupiny Diogenes jsou veselá kopa, a tak netrvalo dlouho a sálem 
se nesl smích. Všichni přítomní ochotně spolupracovali s muzikanty. Při jedné písni se na místo zvonků ze sálu ozý-
valo cinkání klíčů a drobných, které dopadaly na pódium. Jednoduše řečeno, koncert byl nádhernou tečkou za letoš-
ním adventem. Bavil se celý sál, který byl až na pár volných míst zcela zaplněn.                                        Jana Burdová
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ZŠ A MŠ LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

Jak si žijeme v MŠ a ZŠ Louňovice pod Blaníkem.

Uršula Ušula , tak jak jí vytvořili děti v MŠ Drakiáda

Začátek školního roku

 Tento školní rok jsme tradičně zahájili povídáním o královně 
Goře a jejím království. Letošní školní rok nám královna uchys-
tala ve své říši cestu zvuků, kterou půjdeme celý školní rok ruku 
v ruce s dětmi z mateřské i základní školy. 
 V září nás dvakrát vylákala na Malý Blaník Uršula Ušula, ka-
marádka královny Gory. Cestou k Malému Blaníku jsme se s Ur-
šulou Ušulou potkali a povídali jsme si s ní o zvucích, které jsme 
slyšeli kolem nás. Uršula nám slíbila, že se za námi někdy podívá 
i do školy. 
 Starší děti z mateřské školy a žáci základní školy pokračova-
li cestou na Malý Blaník splnit úkol od Uršuly – postavit jí z pří-
rodnin u kapličky hudební nástroje, a mladší děti z mateřské ško-
ly zůstaly pod Malým Blaníkem a postavily Uršule a jejím kama-
rádům skřítkům domečky na zimu.
 V říjnu jsme opět, jako loni, u školy pouštěli draky a opékali 

Divadlo v Bystřici

Občanské sdružení při Základní škole a Mateřské škole
Louňovice pod Blaníkem, okr. Benešov - Cesta pro všechny

Cílem nově vzniklého občanského sdružení je podpora základní a mateřské školy v Louňovicích. 

Při své činnosti Sdružení:
• přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a fi nančními prostředky k zajišťování čin-

nosti školy a zlepšování školního prostředí 
• předává podněty a doporučení ke koncepci výchovně-vzdělávací soustavy
• podílí se na činnosti školské rady a podporuje požadavky školy vůči orgánům státní správy 
• podporuje rozvoj spolupráce s ostatními školami pomáhá v získávání fi nančních prostředků, sponzorských 

darů, které budou využity ve prospěch této konkrétní školy
• podporuje realizaci výchovně vzdělávacích, sportovních a kulturních akcí pro žáky uvedené školy, společ-

né programy pro děti a rodiče
• podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ
• propaguje činnosti ZŠ a MŠ a Sdružení, tvoří prezentační letáky, brožury, webové stránky
• podporuje tvorbu metodických materiálů

V rámci této činnosti rádi využijeme zkušeností maminek, tatínků, dědečků, babiček, bývalých žáků školy a 
všech, kterým není osud školy v naší obci lhostejný. Pokud se chcete o činnosti sdružení dozvědět více, přijď-
te na lednové setkání členů sdružení, které se bude konat ve školní jídelně. Termín setkání bude upřesněn na 
webových stránkách obce a vyhlášen místním rozhlasem.
           Mgr. Jarmila Klaudysová
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SOKOL

Klub maminek s dětmi

Vánoční dílny pro veřejnost Čertovský rej

Kroužek fl étničky

 V naší malé škole máme také ten-
to rok zájmové kroužky pro děti. 
Chodíme na kroužek anglického ja-
zyka a na fl étničky.
 Každou středu od 10 hod. se ve 
škole scházejí i děti mladší, kte-
ré ještě nechodí do mateřské školy. 
Scházejí se s maminkami v klubu, 
kde si spolu hrají a také tvoří různé 
rukodělné výrobky.

V naší škole se prostě pořád 
něco děje. Chtěli byste se k 
nám podívat? Neváhejte a při-

 Jestlipak jste někdy viděli peklo na vlastní oči? Ne? My ano, protože 25. 
11. nás navštívil na Čertovském reji sám Lucifer se svými pomocníky. A víte, 
že Lucifer není tak strašidelný a zlý? Nám donesl čokoládové odměny a ujis-
til nás, že s Mikulášem posílá za dětmi jen hodné čerty. Tak jaký čert byl u 
vás?

jeďte, u nás máte všichni dveře otevřené!!

si buřtíky. Také nás navštívili herci s divadelním představením. A listopad nás naopak zavál na divadelní představení 
do Bystřice a do Vlašimi. V divadle to bylo moc pěkné, potkali jsme se tam se spoustou kamarádů z jiných základ-
ních a mateřských škol.
 Tento měsíc se ve škole uskutečnily i vánoční dílny pro veřejnost, kde jsme si vyráběli vánoční přání, ozdoby, pek-
li a zdobili perníčky a čertíky z kynutého těsta. 

Na setkání s vámi se těší děti a kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ 

Informace z historie fotbalu Louňovic p. Bl.
    Chtěl bych prostřednictvím zpravodaje krátce infor-
movat spoluobčany a hlavně ty, kteří v minulosti prošli 
fotbalovým týmem Sokolu Louňovice pod Blaníkem, o 
materiálech, které jsem si zapůjčil od pana Jaroslava Flí-
gra. Ten dříve působil v klubu jako  „vrchní fotograf“.  
Vzhledem k tomu, že jsem z doslechu věděl, že pan Flígr 
v 60. až 80. letech podrobně zaznamenával  téměř každé 
fotbalové utkání, oslovil jsem jej koncem loňského roku  
a požádal o zapůjčení těchto materiálů.  Pan Flígr souhla-
sil, ale dodal, že to nebude hned, protože materiály má 
na půdě a některé jsou již poškozeny.   Na jaře letošního 
roku mi přivezl na kárce 6 šanonů a omlouval se mi za 
velmi špatný stav některých z nich.  Tyto šanony jsem od 
něj převzal a po vzájemné dohodě jsem mu slíbil, že  se 
pokusím veškerý materiál  zachránit pro další generace.  
S tím pan Flígr souhlasil. 
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Umístění Tým Zápas Výhry Remízy Prohry Skore Body Skreč
1. Neveklov "A" 8 7 1 0 98:46:00 23 0
2. Týnec "B" 8 7 1 0 93:51:00 23 0
3. Louňovice "A" 8 5 0 3 76:68 18 0
4. Heřmaničky "A" 8 4 2 2 73:71 18 0
5. Netvořice "A" 8 4 0 4 73:71 16 0
6. Kamenný Přívoz 8 3 1 4 70:74 15 0
7. Mrač "B" 8 2 1 5 64:80 13 0
8. Pyšely 8 2 1 5 63:81 13 0
9. Petroupim "B" 8 2 1 5 59:85 13 0
10. Vlašim "B" 8 0 0 8 51:93 8 0

Umístění Tým Zápas Výhry Remízy Prohry Skore Body Skreč
1. Olbramovice "A" 8 7 1 0 104:40:00 23 0
2. Zámek Lešany 8 6 1 1 99:45:00 21 0
3. Votice "C" 8 5 2 1 85:59:00 20 0
4. Čerčany "B" 8 5 0 3 76:68 18 0
5. Heřmaničky "B" 8 3 3 2 78:66 17 0
6. Louňovice "B" 8 3 3 2 75:69 17 0
7. Smilkov 8 2 1 5 55:89 13 0
8. Vlašim "C" 8 1 2 5 63:81 12 0
9. Petroupim "C" 8 1 1 6 47:97 11 0
10. Týnec "C" 8 0 0 8 38:106 8 0

Týmy A i B si v sezoně 2010/2011 vedou ve svých soutěžích velice dobře.

Tabulka týmů: SN1

Tabulka týmů: SN2

Zveme všechny příznivce stolního tenisu na Vánoční turnaj, který se koná 25. 12. 2010 
od 8:30 v tělocvičně ZŠ Louňovice pod Blaníkem.      

zapsal Tomáš Remiš

pravděpodobně rok 1969

      Následně jsem zjistil, že se jedná o více než 1000 
stran na stroji popsaného textu a historických fotografi í. 
Pan Flígr věnoval neuvěřitelně mnoho svého volného 
času  tomu, že téměř z každého fotbalového zápasu 
pořídil psanou reportáž a doplnil ji i několika fotografi emi 
z utkání. Byla to z jeho strany velmi obětavá a pečlivá 
práce, kdy zaznamenával historické momenty 
fotbalového klubu naší obce. Uvědomil jsem si, že se 
jedná o jedinečný materiál, který je nutné zachovat pro 
další generace a samozřejmě s ním i seznámit ostatní 
spoluobčany.  Na základě tohoto vyhodnocení jsem 
požádal o pomoc Janu Burdovou a Mgr. Václava Nerada.  
Oba dva uvedení mají velmi pozitivní vztah k historickým 
materiálům, jež se vztahují k dění v naší obci  a s 
nadšením mi pomohli všechny šanony přerovnat, 
chronologicky seřadit a každý jednotlivý list vložit do 
průhledné folie. Dále jsme společnými silami nascanovali 
nemalý počet historických fotografi í.  Chtěl bych výše 
uvedeným za tento velmi aktivní přístup a pomoc 
poděkovat! Fotografi e a některé další materiály budou v 
digitální podobě  k dispozici na externím  disku O. S. 
WIFI volně ke stažení a mám v plánu vybrané fotografi e 
a zajímavé reportáže prezentovat prostřednictvím 
projektoru na nejbližší  valné hromadě T. J.  SOKOL 
Louňovice pod Blaníkem.  Tak sledujte termín valné 
hromady T. J. SOKOL a neváhejte se zúčastnit! O celé 
této akci  jsem informoval starostu SOKOLA Josefa 
Novotného, který bez námitek souhlasil.
                 

 zapsal Mgr. Pavel Tulej 

STOLNÍ TENIS

CVIČENÍ
Od 5. 1. 2011 bude probíhat v tělo-
cvičně ZŠ 
cvičení pro ženy všeho věku. 
Začátek od 20.00 hod. 
Neváhejte si s námi přijít pro-
táhnout tělo. 
Předcvičují I. Vosátková a J. Burdová. 
Vstupné je cca 20,- Kč. 
S sebou podložku, přezůvky a pití.

zleva: Malý, Matějka, Kostohryz, Chmelenský, Schönbek, Pánek, Boťa, 

za nimi trenéři: Ptáček a Novotný, před nimi zleva: Forejt A. Maršíček, M. Forejt, 

Zd. Maršíček L. Doležal, Javorský a Kakos P. úplně vpředu: Charvát a Kakos M
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Bohatá fotbalová sezóna DFD
I během léta jsme pokračovaly v našem „nabitém programu téměř každý víkend zápas“.
Jelikož letošní prázdniny byly opravdu bohaté na zápasy, zveřejňujeme pouze pro nás nejdůležitější turnaje.

31. 7. 2010 III. Ročník DFD turnaje
celodenní turnaj s večerním posezením 
u hřiště. 

Výsledná tabulka:
1. Příkosice 4 3 1 0 5:2 10b
2. Příčovy 4 2 1 1 6:3 7b
3. Borovany 4 1 2 1 4:2 5b
4. Louňovice 4 1 1 2 3:6 4b
5. Jesenice 4 0 1 3 0:4 1b

ní chvíli odřeklo svoji účast a my mu-
sely nastoupit v počtu 9 hráček, dokáza-
ly jsme předvést skvělý výkon a porazit 
Jesenici 3 - 1. Tím jsme si zařídily pří-
mý postup do fi nále, kde jsme (s pomocí 
několika jesenických hráček) také zvítě-
zily 3 - 0 nad Tuklaty a tím tedy získaly 
1. místo na turnaji. 

Výsledky zápasů:
DFD - Jesenice 3 - 1
Čechtice -  Tuklaty 2 - 3 n. p.
Čechtice - Jesenice 1 - 3
DFD - Tiklaty 3 - 0

Celkové pořadí:
1. DFD Louňovice
2. Tuklaty
3. Jesenice
4. Čechtice

Nejlepší střelkyní byla vyhlášena Mar-
kéta Bartoníčková, která vstřelila nejví-
ce branek během celého turnaje (3 góly) 
i přesto, že odehrála pouze jeden semifi -
nálový zápas. 

DFD turnaj Louňovice p. Bl.

14. 8. 2010 jsme se vydaly na turnaj do 
Borovan. Celkem se zúčastnila 4 druž-
stva a hrálo se stylem každý s každým 
2 x 25 min.

Naše výsledky:
DFD - Jindřichlav Hradec 4 1 - 1

DFD - Kutná Hora 4 0 - 1

DFD - Borovany 4 1 - 0

Konečné pořadí:
1. Kutná Hora
2. DFD Louňovice 
3. Borovany
4. Jindřichův Hradec

Bóža Peroutková byla vyhlášena nej 
střelkyní turnaje.

Turnaj v Borovanech

21. 8. 2010  - Allice cup v Čechticích 
Celkem se zúčastnila 4 družstva. Hrá-
lo se systémem „semifi nále -> fi nále“. 
Tímto jsme hned v prvním zápase na-
razily na Pivoženky Jesenice. I přesto-
že nakonec několik hráček na posled-

Podzimní turnaj v Příčovech
23.10.2010 jsme se zúčastnily našeho 
posledního letošního turnaje „velkého“ 
fotbalu.
FC Příčovy oslavovaly 10 let založe-
ní ženského fotbalu a uspořádaly tur-
naj stylem „každý s každým“. V našem 
prvním zápase jsme porazily Pyvožen-
ky Jesenice 1 – 0. Druhý náš zápas pro-
ti Příčovům skončil v řádném čase re-
mízou 1 – 1 a rozhodovaly tedy penal-
ty, kdy jsme bohužel podlehly a celko-
vě se umístily na druhém místě. Vítěz-
ství v celém turnaji si potvrdily Příčov-
ské vítězstvím v zápase proti Jesenici, 
která skončila na 3. místě. Markéta Bar-
toníčková a Jitka Jandová byly vyhláše-
ny jako nejlepší hráčky našeho týmu a 
Markéta ještě jako nejlepší hráčka tur-
naje dle hlasování diváků.

Jeden z posledních tréninků venku na hřišti

Zimní Futsalová liga žen 2011
Tak jako v loňském roce i letos jsme 
se přihlásily do Futsalové ligy. Liga je 
naplánována od listopadu až do února 
příštího roku.
Již měsíc pravidelně trénujeme v míst-
ní tělocvičně, abychom byly pečlivě při-
pravené na letošní soupeře. V loňském 
roce jsme se umístily na 7. místě, letos 
se budeme snažit tento výsledek mnoho-
násobně vylepšit.

Trénink v tělocvičně

Celkem je v lize přihlášeno 9 ženských 
týmů a turnaj je rozdělen do dvou částí. 
V základní části hraje jednokolově kaž-
dý tým s každým. První čtyři družstva 
postupují do play off: Semifi nále je slo-
ženo ze zápasů 1 – 4 a 2 – 3, a poté se 
vždy hraje jeden zápas o 3. místo a fi ná-
le o 1. místo. Vítěz soutěže a s největ-
ší pravděpodobností i družstvo na dru-
hém místě postupuje do fi nále Mistrov-
ství ČR žen ve futsale – sálovém fotbale.
Rozlosování DFD Louňovice v zá-
kladní části Futsalové ligy je následu-
jící:
• 1. kolo: 28.11.2010 od 15,50 hod. v 
Chotovinách proti ANTIFO Borotín a 
FK Bohemia Tábor
• 2. kolo: 19.12.2010 od 16 hod. v 
Hluboké nad Vltavou proti FC ŠUMA-
VA Frymburk a FK CALOFRIG Boro-
vany
• 3. kolo: 8.1.2011 od 15 hod. v Choto-
vinách proti TJ SOKOL Jindřichův Hra-
dec a SK Větřní
• 4. kolo: 23.1.2011 od 13 hod. v Hlu-
boké nad Vltavou proti FK TOPMEN 
Kaplice a JAFA Protivín

Allice cup v Čechticích
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SDH LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

O. S. WIFI LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

které byly použity při výstavě map o 
Svatováclavských slavnostech v sále 
J. D. Zelenky a v zámku zůstanou 
jako zajímavá dekorace nejen pro 
návštěvníky zámku. Ještě se zmíním 
o podpoře dětského dne, který opět 
v letošním roce pořádal sbor dobro-
volných hasičů za aktivní spoluúčas-
ti zejména mysliveckého sdružení, 
sokolů a wifi  sdružení. Z pokladny 
sdružení bylo přispěno na přenosnou 
trampolínu, která byla v průběhu ce-
lého dětského odpoledne k dispozici 
nejen malým dětem. Chtěl bych tou-
to cestou poděkovat všem, kteří se 
na chodu sdružení podílejí. 
(omluvte prosím zpoždění výše uve-
dených informací - byly určeny do 
říjnového zpravodaje, který bohužel 
nebyl vydán)
 Mgr. Pavel Tulej – předseda sdružení

bí usnesením Valné hromady zacho-
ván ve stejné výši – 200,-Kč/měsíč-
ně. V usnesení valné hromady neby-
ly žádné zásadní změny týkající se 
chodu sdružení. Byla schválena rada 
sdružení ve stejném složení pro dal-
ší funkční období. Občanské sdruže-
ní bude dále podporovat kulturní a 
sportovní život v naší obci. V letoš-
ním roce Občanské sdružení podpo-
řilo třetí ročník fotosoutěže hodnot-
nými cenami. Dále ze svého rozpoč-
tu zakoupilo plastové závěsné lišty, 

Občanské sdružení WIFI Louňovice p. Bl. informuje
 Dovolím si v pár větách infor-
movat čtenáře o dění v Občanském 
sdružení WIFI Louňovice p. Bl. V 
současné době má naše sdružení 
135 přihlášených domácností a dal-
ších subjektů. V nedávné době pro-
běhla v hasičské přístavbě a na ha-
sičské zahradě 5. Valná hromada na-
šeho sdružení, které se zúčastnilo 40 
členů. Celkový počet zúčastněných 
včetně dětí a poloviček přesahoval 
počet 55. Měsíční příspěvek od čle-
nů sdružení je na další roční obdo-

Za WIFI radu Občanského sdružení 
Wifi  Louňovice p. Bl.

přeji všem členům a čtenářům zpravodaje
klidné svátky  vánoční, pěkný dárek pod stromečkem

a do nového roku hodně štěstí a hlavně zdraví!!!

Mgr. Pavel Tulej – předseda sdružení

šrot ze silnice pohodlně odložit a samozřejmě bude i jednodušší odvoz železného šrotu pro těžkou techniku. Nebude docházet k 
poškozování zahrady, protože se bude moci železný šrot naložit z místní komunikace bez nutnosti zajíždět s těžkou technikou na 
hasičskou zahradu. Vážíme si toho, že podporujete místní sbor dobrovolných hasičů tím, že přebytečný železný odpad ukládá-
te na naše úložiště železného šrotu. Hotovost, kterou za tento šrot získáme, využíváme na doplnění výstroje a výzbroje SDH. V 
plánu máme vyměnit kompletně celé poškozené pletivo včetně sloupků a nahradit je zánovními po celé východní straně zahrady. 

 Jistě jste si někteří z vás všimli, že 
dochází k úpravě hasičské zahrady a k 
postupné výměně již velmi poškozené-
ho pletiva a i samotných sloupků. Stě-
žejním je přesunutí stávajícího sběrného 
místa pro železný šrot ze středu zahrady 
k jižní straně. Zde bude možno železný 

SDH 

PODĚKOVÁNÍ

Výbor Sboru dobrovolných hasičů  
Louňovice pod Blaníkem 

touto cestou děkuje panu Kahounovi 
za sponzorský dar ve formě provedení revize 

posilovacích strojů v naší posilovně...

Výbor SDH přeje všem bratrům, sestrám a spoluobčanům  
krásné a šťastné prožití svátků vánočních, bohatého Ježíška a 

do nového roku mnoho pracovních úspěchů,
hodně štěstí, zdraví a oheň pouze v krbu!!!

Za výbor SDH  Mgr. Pavel Tulej

Louňovice p. Bl. informuje

Též máme připravena k osazení zachovalá železná vrata, která 
by se využila z druhé strany zahrady ve směru od rybníka.  Bo-
hužel, splnění zadaných úkolů trvá déle, nežli bychom si přá-
li. Účast na brigádách by mohla být aktivnější. Ale bohužel je 
v dnešní hektické době problém najít si volný čas a věnovat jej 
k dobročinné činnosti. Ale s tímto se potýkají nejen představi-
telé jednotlivých spolků ale mnohdy i představitelé obcí.  Važ-
me si těch, kteří ve svém volném čase nejen pro obec, ale i pro 
spolky aktivně pracují. Těchto lidí je jako šafránu!  
                                                          Za SDH Pavel Tulej 
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PRO CHYTRÉ HLAVY

tajenku křížovky a doplňující odpověď nám posílejte nejpozději do 
31. ledna 2011 na adresu: soutez@lounovicepodblanikem.cz. 

Milé děti, 
Na této stránce budou probíhat křížovkářské a hádankářské soutěže pro vás. V každém čísle zde najdete nějakou kří-
žovku, kvíz nebo hádanky tematicky zaměřené na Louňovice a okolí. Vaším úkolem pak bude křížovku vyluštit, nebo 
odpovědět na otázky a správné odpovědi, či tajenku nám poslat na e-mailovou adresu: soutez@lounovicepodblani-
kem.cz. Na konci roku pak budou na jednom z posledních zasedání zastupitelstva vylosováni tři výherci, kteří ob-
drží hodnotné ceny.  Do slosování budou zařazeni všichni, kteří nám pošlou správnou tajenku a odpovědi alespoň z 
jednoho čísla zpravodaje a to vždy nejpozději do data, které bude uvedeno na konci této stránky. Pokud, ale pošlete 
odpovědi ze všech 4 čísel, které během roku vyjdou, máte samozřejmě větší šanci vyhrát, protože v losovacím osu-
dí pak bude vaše jméno tolikrát, kolikrát pošlete správnou odpověď. Při odesílání správných odpovědí a tajenek ne-
zapomeňte uvést své jméno, věk a adresu trvalého bydliště. Jména výherců pak budou zveřejněna v posledním čísle 
zpravodaje příštího roku (tzn. č. 4/2011), stejně tak, jako způsob převzetí ceny.  Chybné odpovědi a maily které při-
jdou po datu uzávěrky soutěže nebo, kde bude chybět jméno a adresa soutěžícího, budou vyřazeny.  

 Takže, pokud máte rádi křížovky a chcete si s námi zasoutěžit o nějakou pěknou cenu, pusťte se do luštění. V ta-
jence je ukryta jedna z nejtajemnějších bytostí Vánoc. S tajenkou této křížovky nám zašlete také odpověď na otázku: 

„KDY  JE MOŽNÉ TUTO BYTOST SPATŘIT A ZA JAKÝCH PODMÍNEK?“

 Pěknou zábavu a bystrou hlavu vám přeje redakce zpravodaje. 
Stejně tak i krásné Vánoce a spoustu dárků pod stromečkem.

    
                    

                                                     

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

LEGENDA:
1. Jméno významného hudebního skladatele (rodáka z Louňovic p. Bl.)

2. Obydlí pro včely
3. Název ulice ve které se nachází klášterní zeď

4. Název jedné z obcí, která náleží k Louňovicím
5. Jak se jmenuje kaple na Malém Blaníku?

6. Jak se jmenuje skála ze které byl vylomen základní kámen pro Národní divadlo?
7. Co pořádá spolek Babinec vždy na jaře a před Vánoci?

8. Kdo každý rok o slavnostech vyjíždí se svojí družinou z Blaníka?
9. Jakému dalšímu sportu kromě fotbalu se věnuje místní Sokol?

10. Jak se nazýval dům, který stával v místech, kde nyní stojí hasičárna? (viz. článek na str. 8)
11.  Název horniny, která se vyskytuje na Velkém Blaníku

12.  Zdejší rybářský spolek chová v rybnících převážně jakou rybu?
13.  Budova v níž se stáčel lahodný zlatavý mok

nápověda: při troše trpělivosti můžete všechny odpovědi najít na webových stránkách Louňovic pod Blaníkem

 chtěli bychom vás seznámit s touto novou stránkou, která bude určena především vám. 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Stupka Josef 75 

Studničková Blanka 70 

Slavata Karel 75 

 Houlíková Anežka 70 

Soukupová Božena 70 

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

a zdraví

V minulých měsících oslavili své životní jubileum
tito spoluobčané

Tulejová Marie 70

Adamovská Anastázie 95

Brejda Karel  75 (Rejk.)

Adamovský Karel 70

Burdová Marie 80

Městys Louňovice pod Blaníkem
vítá své nové občánky

Filipa Plachého

Natálii Szieklíkovou

Marka Otto Dědiče

Všem miminkům i jejich rodičům přejeme 
hodně štěstí v životě.

Jana Mikšovského

Nelu Dobešovou

Daniela Pádivého 

Karla Cvrčka

1. ČTVRTLETÍ ROKU 2011
15.1.2011 Hasičský ples 
v sále zámku od 20:00 hod.
k tanci a poslechu hraje kapela Ignis

19.2.2011 Fotbalový ples 
v sále zámku od 20:00 hod.
k tanci a poslechu hraje kapela Exploze

5.3.2011 Masopustní průvod
pořádá Babinec

19.3.2011 Dětský maškarní rej 
od 13:00 hod. a Josefovský rej od 21:00 hod.
v sále zámku
hraje kapela TAM ROCK

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE BUDE 7. BŘEZNA 2011 

Prosíme všechny, kteří do zpravodaje píší, aby posílali své příspěvky na adresu: 

zpravodaj@lounovicepodblanikem.cz 

pokud možno průběžně a nejpozději pak do tohoto data. 

Děkujeme a přejeme všem krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně štěstí a zdraví
redakce zpravodaje 

KULTURNÍ KALENDÁŘ

ZBYTEK ROKU 2010
25.12.2010 Turnaj ve stolním tenise 
v tělocvičně ZŠ, 
začátek v 8:00 hod.

26.12.2010 Turnaj v sálovém fotbale 
v tělocvičně ZŠ, začátek v 9:00 hod.
registrace 8:20 – 8:50 hod.

30.12.2010 Poker turnaj 
v salónku na zámku, začátek ve 17:00 hod.

31.12.2010 Silvestrovské přátelské utkání 
hrají: Louňovice „A“, „B“ a DFD,
na fotbalovém hřišti u ZŠ, 
sraz ve 13:00 hod.


