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SLOVO  STAROSTKY

Vážení spoluobčané,

du zabojovali a byli jsme v soutěži  
oceněni Hejtmanem Středočeského 
kraje MUDr. Davidem Rathem Di-
plomem  za společenský život.
(viz. foto)  Ocenění bylo získáno zá-
sluhou všech, kteří pro společenský 
život v Louňovicích p. Bl. vždy něco 
rádi udělají. Děkuji všem za  dobrou 
prezentaci jejich práce.
 
 Pro diplom jsem ráda dojela 
16. 7. 2011 do obce Hlavenec, která 
byla oceněna Zlatou stuhou  a kde se 
veškerá ocenění předávala. (foto – 
přebrání diplomu)
    
 Dále bych Vás chtěla informo-
vat o  prováděné  poslední  III. etapě 
obnovy klášterní zdi v Louňovicích 
p. Bl. Na obnovu  klášterní zdi je 
poskytnuta účelová dotace z roz-
počtu Středočeského kraje ze Stře-

 Na závěr  mých slov Vám přeji  hezké prožití babího léta a doufám, že se sejdeme na  avizovaných akcích.  

Ing.Růžena Kučerová

dočeského Fondu kultury a obnovy 
památek  ve výši  303 554,- Kč, tj. 
95 % skutečných nákladů. Tím bude  
klášterní zeď, jediná památka z doby 
existence kláštera premonstrátek 
v Louňovicích p. Bl. z r. 1149, zcela 
obnovena a zachována pro  naše dal-
ší generace.

    Na závěr bych chtěla  oslovit, 
po žádosti občanů, majitele psů 
v Louňovicích p. Bl., kteří venčí své 
psy po obci, aby po svých miláčcích  
na veřejných prostranstvích uklí-
zeli a dodržovali tak obecně závaz-
nou vyhlášku č. 1/2009, kterou se 
stanovují pravidla pro pohyb psů 
na veřejném prostranství v městy-
si. 

Děkuji za  všechny spoluobčany.

 dovolte mi  v dnešním zpravodaji vzpomenout ještě soutěž Vesnice roku 2011 ve Středočeském kraji. V minu-
lém čísle zpravodaje jsem Vám popsala přípravu a průběh soutěže. Nyní již mohu s radostí  říci, že jsme oprav-
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ZASTUPITELSTVO A  RADA

                     INFO Z RADY
                     ze dne 16. 6. 2011

Rada městyse schvaluje: 
- vyjádření k problematice dopravní 
obslužnosti Středočeského kraje
- přijmout dotaci ze Středočeského 
Fondu hejtmana a zmírnění následků 
živelních katastrof na Svatováclav-
ské slavnosti 2011   
- vyvěsit záměr pronajmout části po-
zemku č. st. 205  o výměře 10m2 v 
k.ú. Louňovice p. Bl.
Rada městyse stanovuje:
- požadavky městyse pro stavbu „čer-
pací stanice PHM“
Rada městyse neschvaluje:
- odprodej betonových panelů
Rada městyse souhlasí:
- s aktualizací povodňového plánu 
Louňovice p. Bl. v rámci projektu - 
aktualizace a digitalizace povodňo-
vého plánu a zřízení hlásné povodňo-
vé služby pro ORP Vlašim
- aby celkové vyjádření k problemati-
ce dopravní obslužnosti Středočeské-
ho kraje za Dobrovolný svazek obcí 
BENE – BUS bylo zasláno na Odbor 
dopravy Krajského úřadu Středočes-
kého kraje do 30. 6. 2011 předsedou 
Ing. Jaroslavem Hlavničkou za DOS 
BENE-BUS   
- s ukončením nájemní smlouvy ze 
dne 24. 5. 1993 na pozemek č. parc. 
175/8 v k.ú. Světlá p. Bl. k 17. 6. 2011
Rada městyse bere na vědomí:
- zahájení festivalu Podblaník 2011
- informaci z jednání předsedy výbo-
ru bydlení a výstavby s pí. Řeháko-
vou 
- dopis č. j. 481/2011 o zavedení cen-
trálního registru evidenčních míst po-
dle zákona o střetu zájmů
- zahájení územního a stavebního ří-
zení na stavbu „čerpací stanice PHM“  

ZASTUPITELSTVO
ze dne 21. 6. 2011

Paní starostka seznámila zastupitele 
se skutečností, že Pan Jiří Herkloc 
odstoupil ze zastupitelstva, a proto 
byla oslovena další v pořadí z výsled-
ku voleb paní Iveta Měřínská, která 
souhlasila, že bude členkou zastu-
pitelstva. Slib zastupitele složila na 
radě městyse.
Kontrola usnesení ze zasedání ZM 
ze dne 16. 5. 2011

bez připomínek
Seznámení s usnesením rady č.8/11, 
9/11
bez připomínek
Rozpočtové opatření č. 3
Paní Vrtišková doložila, že je třeba 
díky příjmu dotací, energetickému 
auditu na škole a penězům, které 
dostaly spolky, posílit rozpočet. Ten 
bude navýšen z prodeje dřeva.
hlasování: schváleno
Závěrečná zpráva z kontroly hospo-
daření za rok 2010.
Paní Vrtišková seznámila zastupitele 
s auditem, který proběhl bez závad 
a drobné administrativní chyby byly 
odstraněny.
bez připomínek
Závěrečný účet městyse za rok 
2010
Návrh závěrečného účtu byl řádně 
vyvěšen a předložen zastupitelům ke 
schválení
hlasování: schváleno bez výhrady
Závěrečný účet SO Blaník za rok 
2010
pan Novotný: dotaz na schválení roz-
počtu svazku
odpověď: neschvalovali jsme
Kontrolní výbor
pan Tulej: seznámil zastupitele s 
kontrolou činnosti školy městyse a s 
inventurou majetku
bez připomínek
Smlouva o smlouvě budoucí na 
věcné břemeno – J. a K. Pospíšilovi
Zastupitelé byli seznámeni se smlou-
vou o smlouvě budoucí na věcné bře-
meno. Jedná se o uložení kabelu do 
pozemku městyse. S panem Pospíši-
lem bude dopsán dodatek o podílu na 
přeložení vody. Jedná se o výkopové 
práce.
návrh: schválení smlouvy o smlouvě 
budoucí 
hlasování: schváleno
Dotace
Paní starostka seznámila zastupitele s 
dotacemi
Získané dotace: na Svatováclavské 
slavnosti, na okna ve škole z FRO-
MU, na opravu klášterní zdi, na les-
nickou techniku.
Nezískané dotace: na opravu po po-
vodni, vodovod na Oboře, na hasič-
skou techniku
pan Bébr: žádá zjistit výši dotací a 
prostředků vynaložených na opravu 
klášterní zdi od začátku akce
Lesnická technika
Pan Malý seznámil zastupitelstvo s 

možným nákupem lesnické techni-
ky a dává na zvážení, dle doporučení 
rady, zda je třeba kupovat štěpkovač 
na tak velký průměr větví (13 cm), 
jestli by nebylo lepší koupit ještě 
křovinořez a pily. Žádá o vyjádření 
zastupitele.
pan Kotek: myslí si, že štěpkovač  je 
věc využitelná
pan Bébr: štěpkovač  stačí s menším 
průměrem
pan Budil: štěpkovač stojí cca 170 
tisíc (dotace 30%), návratnost bude 
velice malá
pan Chmel: štěpkovač  stačí s men-
ším průměrem, původní je zbytečně 
velký a náklady na něj nerentabilní
paní Růžičková: kdo ponese zodpo-
vědnost za nástroje, se kterými se 
pracuje a je nutno školit lidi o správ-
ném používání.
návrh po vzájemné dohodě: zakoupit 
štěpkovač na drcení větví do průměru 
7 cm, naviják, 3x křovinořez, 2x pilu.
hlasování: schváleno
Včelařské muzeum
Paní starostka seznamuje se zadá-
ním výroby vybavení muzea panu 
Procházkovi z Kamberka. Jedná se 
o vitríny a skříně. Na vybavení jsou 
dotace o celkové výši 91.260,- Kč
pan Novotný: připomínka k zadává-
ní práce fi rmám mimo vlastní obec a 
tím nepodporování místních fi rem
Opět byla rozpoutána diskuse o špat-
ně odvedené práci na opravě včelař-
ského muzea.
Připomínky měla většina členů zastu-
pitelstva.
hlasování: neschváleno
Poté paní starostka vyzvala zastupi-
tele, aby zvážili souhlas s výrobou 
nábytku, která už vlastně probíhá, 
protože se bude platit z dotací.
Potom si vzal slovo pan Plaštiak za 
včelaře. Objasnil od začátku celou 
dotaci na opravu muzea, pominul 
všechny nedostatky a poukazuje, že 
nábytek je součástí projektu, který si 
myslel, že už je dávno schválený a 
uvedl, že na začátku vyřizování do-
tací před pěti lety bylo možno čerpat 
92,5 % a dnes jsme dosáhli jen 70 %. 
Kdo za liknavost může a kdo rozdíl 
uhradí. Nábytek je hotový a zadával 
ho městys, ne včelaři.

Paní starostka vyzvala k novému hla-
sování o vybavení včelařského mu-
zea.
hlasování: po objasnění situace 
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INFORMACE Z RADY
ze dne 12. 7. 2011

Rada městyse schvaluje:
- dokumentaci pro podání žádosti o 
dotaci z OPŽP  - Přestavba  a sní-
žení energetické náročnosti objektu 
ZŠ a MŠ v Louňovicích p. Bl.
- pronájem plochy u školy (st. poze-
mek č. 205 v k.ú. Louňovice p. Bl) 
Správě CHKO Blaník a pověřuje 
starostku podepsáním předložené 
nájemní smlouvy
- opravu vývěvy hasičské stříkačky
Rada městyse stanovuje:
- Ing. Václava Fejtka jako další-
ho oddávajícího, dle § 108 zákona 
č.128/2006 Sb.,  o obcích. Ing. Vác-
lav Fejtek má právo při občanských 
obřadech užívat závěsný odznak
Rada městyse pověřuje:
- starostku zadat zpracování projek-
tu na chodník ke hřbitovu
- starostku připravit na zastupitel-
stvo návrh pronájmu rozhledny
Rada městyse neschvaluje:
- zajištění bydlení pro azylanty
Rada městyse bere na vědomí:
- žádost o příspěvek č.j. 556/2011 TJ 
Sokol Louňovice  pod Blaníkem a 

schváleno
Obecně závazná vyhláška – č. 
1/2011 – VHP
Paní starostka seznámila zastupitele  
s vyhláškou, týkající se výherních 
hracích automatů. Do staré vyhlášky 
je nutné doplnit technické herní za-
řízení
návrh: schválit novou OZV č.1/2011 
s platností od 1. 8. 2011
hlasování: schváleno
Mandátní smlouva
Paní starostka seznámila zastupitele 
s tím, že je třeba podepsat mandátní 
smlouvu na již projednanou úpravu 
školy s fi rmou Energy Benefi t Centre 
a.s.. Smlouva byla zaslána zastupite-
lům k pročtení. Kontaktní osoba p. 
Ing. V. Budil
Připomínky: 
pan Chmel: bod č. 4 v odstavci VII. v 
závěrečném ujednání vypustit + do-
dat cenovou nabídku
pan Novotný: tato mandátní smlouva 
je potřeba dát k posouzení právníkovi
návrh: schválit mandátní smlouvu 
bez bodu 4 v odstavci VII.
hlasování: schváleno
Směna pozemků Býkovice – pí. Za-
chařová
Záměr směny pozemku č. par. 472/14  
(KN) ve vlastnictví městyse v kat. úz. 
Býkovice u Louňovic za pozemky pí. 
Zachařové č. parc. 492 a 493 (PK) 
byl řádně vyvěšen. Nikdo ke směně 
nevznesl připomínku. 
návrh: odsouhlasit směnu a pově-
řit starostku podepsáním směnné 
smlouvy.
hlasování: schváleno
Připomínka k zápisu ze zastupitel-
stva 5 - 2011, p. Fejtek
pan Fejtek: vyjádřil nesouhlas se 
zápisem z minulého zastupitelstva a 
požaduje doplnění minulého zápisu o 
jeho vyjádření
- poukazuje, že odprodej pozemku 
Homolka ČSOP Vlašim, odsouhlasi-
lo celé minulé zastupitelstvo
- stále si stojí za svým názorem vybu-
dovat infocentrum
- nesouhlasí, že on sám prodal tento 
pozemek a že obec nepoškodil
- nebude odstupovat ze zastupitelstva
Připomínky: 
pan Bébr: pozemek se měl vykácet, 
jsou tam obecní modříny
návrh: paní starostka dala hlasovat, 
zda se doplní zápis z minulého zastu-
pitelstva o vyjádření pana Fejtka.
hlasování: neschváleno
Diskuse
pan Bébr: požádal, aby bylo rozhod-
nuto o zaměření rozhledny
návrh: paní starostka dala hlasovat o 
zadání GP na zaměření rozhledny.

hlasování: schváleno
paní Růžičková: jak pokračuje pro-
jekt infrastruktury Na Hlinách
- první zápis 1. 9. 2009
- srpen 2010 - zadán projekt panu 
Bartošovi
- jaký je stav k dnešnímu dni?
paní starostka: projekt dešťové kana-
lizace je podán na územním odboru 
ve Vlašimi
hosté: Kdy začne stavba? Kolik fi rem 
se oslovilo? Již se nastěhovala jedna 
rodina, co bude s odvozem popelnic, 
doručováním pošty, kde si budou hrát 
děti, jak tam mají jezdit auta?
pan Zrno: žádá určit zodpovědnou 
osobu za provedení dešťové kanali-
zace a povrchů, termín a sankce. Jak 
je možné, že kontrolní výbor má vše 
bez závad a nemá podněty k nedo-
statkům v obci
pan Bébr: hodnotí vedení obce jako 
neschopné
pan Vávra: na radě se diskutuje o 
problémech, které se neřeší
pan Tulej: rada neodhadla včasné 
podání projektu ke schválení, teď se 
bohužel musí čekat na povolení ke 
stavbě
pan Novotný: bude v Louňovicích 
zrušená matrika?
paní starostka: bylo jednání v Praze, 
kde se o tom hovořilo, ale není nic 
rozhodnuto. Bude vyhodnocení a 
více se dozvíme na podzim

požaduje její upřesnění - konkrétně k 
čemu bude příspěvek využit
- informaci starostky o projednání s 
pojišťovnou úhrady na poničení roz-
hledny bleskem, byl osloven statik na 
posouzení statiky rozhledny
- umístění Louňovic p. Bl. v soutěži 
Vesnice roku 2011

ZASTUPITELSTVO
ze dne 21. 7. 2011

Žádost o zařazení bodu do progra-
mu zasedání:
pan Bébr: zažádal o zařazení bodu do 
programu - odvolání pí. Kučerové z 
funkce starostky.
hlasování: neschváleno
Kontrola usnesení ze zasedání ZM
bez připomínek
Seznámení s usnesením rady č. 
10/11 a 11/11
Připomínky:
pan Novotný: komu bude pronajato 
10m2 a k jakému účelu
paní starostka: o pronájem zažádala 
CHKO. Pozemek chce používat pro 
parkování auta
pan Bébr: dotaz, zda každý, kdo par-
kuje auto na obecním pozemku musí 
zažádat  o pronájem
paní starostka: CHKO navrhla řešit 
pronájem nájemní smlouvou
Dotace – příjem
Dotace na obnovu Klášterní zdi
Výše opravy III. etapy je 319.530,-
Kč. Dotace ve výši 303.554,-Kč je 
poskytnuta Středočeským krajem ze 
Středočeského Fondu kultury a obno-
vy památek.
návrh: přijmout dotaci 
hlasování: schváleno
Na základě této dotace je nutno v při-
pravované smlouvě s fi rmou LARE-
NO, která má provádět opravu Kláš-
terní zdi, opravit částku provedeného 
díla na 319.530,45 Kč.
návrh: opravit ve smlouvě s fi rmou 
LARENO částku na provedení díla 
na 319.530,45 Kč, nepsat bod pokud 
obdrží městys dotace a pověřit pí. 
starostku podepsáním této smlouvy.
hlasování: schváleno
Dotace na výměnu oken ve škole z 
FROMU
Jelikož se v části školy plánuje vybu-
dovat ubytovací zařízení pro školy v 
přírodě, neproběhla by výměna všech 
oken.
návrh: přijmout dotaci na výměnu 
oken z programu FROM
Připomínky: 
pan Chmel: nevyvstane v budoucnu 
problém, když přijmeme dotaci, ale 
bude provedena výměna jen části 
oken
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paní starostka: toto bylo prověřeno a 
problémy v budoucnu nebudou
hlasování: schváleno
Výběr uchazeče na výměnu oken
Výběrem uchazeče na výměnu oken 
bude pověřen Výbor bydlení a vý-
stavby
návrh: uchazeče na výměnu oken 
ve škole může schválit rada městyse 
hlasování: nechváleno
Rozhledna
Paní starostka sdělila, že pronájem 
rozhledny končí v říjnu a předložila 
členům zastupitelstva návrh na pro-
nájem rozhledny.
Připomínky: 
pan Novotný: první požadavek - „ 
OSV s živností na hostinskou čin-
nost“ - není reálný. Na rozhledně není 
voda, kanalizace, elektřina. V přípa-
dě, že by přišla kontrola z hygieny, 
měla by osoba, která by zde podnika-
la na základě povolení na hostinskou 
činnost vážné problémy. Požadavky 
na pronájem měly být nejdříve pro-
jednány s právníkem a pak měl být 
vypracován návrh.
paní Mayerová: živnost by měla být 
jen na prodej
pan Malý- jde jen o návrh, každý ze 
zastupitelů má právo se k němu na 
dalším zasedání zastupitelstva vyjá-
dřit.
Pozemky Na Hlinách
Paní starostka seznámila zastupitele 
s možností odkoupení části pozemku 
č. parc. 116 od pí. Budilové. Paní Bu-
dilová navrhla částku 100,-Kč/m2. 
Velikost pozemku je cca 7a.
návrh: odkoupit část pozemku č. 116 
od pí. Budilové
hlasování: schváleno
návrh: pí. starostka nechá zaměřit 
část pozemku k odkoupení a připraví 
smlouvu. Současně bude zaměřena i 
komunikace.
hlasování: schváleno
Současně je nutné připravit dělení 
pozemku č. 1264.
návrh: provést dělení pozemku č. 
parc. 1264
hlasování: schváleno
Různé
pí. starostka seznámila zastupitele s 
výsledky soutěže o „Vesnici roku“. 
Naše obec získala diplom „ Za spole-
čenský život v obci“. Pro obce, které 
se umístily v této soutěži, byly kra-
jem vyčleněny peníze, které budou 
rozděleny dle umístění obce. Pí. sta-
rostka informovala, že získané pení-
ze by se mohly rozdělit mezi spolky v 
obci, podle podmínek soutěže.
Diskuze
paní Fialová: upozornila na grama-
tické chyby v posledním čísle zpra-

vodaje. Upozornila na nevyhovující 
zázemí pro obsluhu parkoviště - chy-
bí WC a sedí jen za stolkem, v pří-
padě špatného počasí v autě. Proč 
nemají nějaký přístřešek? 
pan Tulej: přístřešek by mohl být 
např. vykraden a zničen.
pan Kotek: již dříve jsem navrhl kou-
pit karavan, který by se každé ráno 
odvezl na parkoviště a každý večer 
zase přivezl zpět. Byla možnost ka-
ravan koupit za 10.000,-Kč. Tenkrát 
návrh nebyl schválen – argumenty - 
karavan by nebyl stylový.  
pan Bébr: podotkl, že tento problém 
se řeší již 4 roky.
paní Fialová: na rozhledně jsou také 
nevyhovující podmínky (WC)
pan Malý: situace se bude řešit
pan Pospíšil: na minulém zastupitel-
stvu se hlasovalo 2x o nákupu nábyt-
ku do včelařského muzea. Dotaz - je 
možné hlasovat 2x?
paní starostka: ano
pan Pospíšil: se zeptal pí. starostky 
jestli, když se hlasovalo o přidání 
bodu o jejím odvolání, se neměla zdr-
žet hlasování
paní starostka: mohla jsem se zdržet, 
ale mohla jsem i hlasovat proti
pan Bébr: jak je to s geometrickým 
zaměřením rozhledny
paní starostka: geometrické zaměře-
ní je objednáno, bylo nutno oslovit 
LESY ČR.
pan Bébr: v jakém stádiu je projekt 
na dešťovou kanalizaci
paní starostka: projekt je na územ-
ním odboru
pan Bébr: byly již osloveny fi rmy, 
které práci provedou
pan Malý: jedna fi rma je již přihláše-
na do výběrového řízení, další se má 
přihlásit
pan Zrno: řeší se pouze dešťová ka-
nalizace. Měly by se řešit hlavně 
povrchy. Je nutné, aby práce na sebe 
navazovaly
pan Malý: po konzultaci s p. Žížalou 
je nutné nechat zeminu cca ½ roku 
slehnout
pan Novotný: neřešit povrchy s ply-
nařskou fi rmou. Požádat např. BES 
Benešov o vypracování návrhu na 
zhotovení komunikaci Na Hlinách.
paní Fialová: není spokojena s čin-
ností školy. Když byla ředitelkou pí. 
Průšová, zastupitelstvo po ní vyžado-
valo plány pro rozvoj a udržení ško-
ly. S jejími záměry nebyly zastupite-
lé spokojeni. Do dnešní doby škola 
chátra a stále se do ní dávají nemalé 
peníze.
paní Fialová: ve Zpravodaji se píše 
o aktualizaci povodňového plánu. Pí. 
Fialová by ráda viděla starý povod-

ňový plán.
paní starostka: na starý návrh je mož-
né se podívat (i po skončení zasedá-
ní) v kanceláři městyse.
paní Fialová: je třeba vyřešit vyčiš-
tění potoku pod Pivovarským rybní-
kem, který je zanešený.
paní Fialová: poukázala na katastro-
fální stav silnice v ulici Na Fortně. Již 
jednou na tento stav upozorňovala, 
žádala, aby její připomínka byla dána 
do zápisu, což se nestalo. Pan Jelínek 
jí v minulosti sdělil, že si musí každý 
cestu opravit sám. Tento katastrofální 
stav je již cca 12 let.
pan Novotný: upozornil na vyčnívají-
cí litinovou rouru
paní starostka: poděkovala za upo-
zornění 
pan Bébr: dotaz, zda má p. Janeček 
řidičské oprávnění na traktor, se kte-
rým jezdí
pan Malý: p. Janeček si řidičský prů-
kaz na traktor dělá, platí si jej sám. 
Od pondělka nastoupí od úřadu práce 
nový zaměstnanec, který oprávnění 
na řízení traktoru má.
pan Kotek: žádá, aby kontrolní výbor 
byl předán opozici.

INFORMACE Z RADY
ze dne 28. 7. 2011

Rada městyse schvaluje: 
- účelový příspěvek na branky pro 
přípravku a žáky ve výši 23 500,- Kč 
pro TJ Sokol Louňovice p. Bl., bude 
realizováno po projednání a schvále-
ní rozpočtového opatření
- napojení elektrického spotřebiče ke 
stávající elektrické přípojce na vodo-
jemu č. parc.1077/2 v k.ú. Louňovice 
p. Bl. včetně vývodu elektrické pří-
pojky na kraj pozemku, v budově vo-
dojemu bude instalován na náklady 
WIFI odpočet elektřiny
- objednávky na osvětlení a vybavení 
včel. muzea technikou
- schvaluje podmínky pro KPÚ Svět-
lá a pověřuje starostku v tomto směru 
jednat na dalším jednání k pozemko-
vé úpravě
Rada městyse bere na vědomí:
- nutnost opravy vodovodu na Fortně 
a s tím spojenou opravu místní komu-
nikace
- zaměření rozhledny

INFORMACE Z RADY
ze dne 16. 8. 2011

Rada městyse schvaluje: 
- poskytnutí příspěvku 3000,- Kč pro 
SDH Louňovice na Dětský den pořá-
daný dne 27. 8. 2011 v Louňovicích 
p. Bl.
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ZASTUPITELSTVO
ze dne 25. 8. 2011

Úvodem pí. Kučerová navrhla, aby 
dnešní zápis zhotovila pí. Tichá
hlasování: schváleno
pan Novotný: poznamenal, že by se 
problém se zapisovatelkou měl vyře-
šit
návrh: pí. starostka navrhla pí. Ti-
chou zapisovatelkou zápisů Zastupi-
telstva
hlasování: schváleno
pan Bébr: zažádal o zařazení bodu do 
programu - odvolání pí. Kučerové z 
funkce starostky
pan Tulej: upozornil, že zařazení 
nového bodu do programu musí být 
oznámeno včas
návrh: zařadit bod o odvolání pí. sta-
rostky z funkce do programu dnešní-
ho zastupitelstva
hlasování: neschváleno
pan Kotek: žádá o zařazení bodu – 
odvolání kontrolního výboru. Na mi-
nulém zastupitelstvu požadoval tento 
bod zařadit do dnešního zasedání.
paní starostka: tento bod se může 
projednávat společně s bodem 9
Kontrola usnesení ze zasedání ZM
paní Růžičková: navrhla, že by se ne-
musel číst celý zápis. U jednotlivých 
bodů by mělo být uvedeno, kdo zod-
povídá za splnění
pan Bébr: poukázal na to, že i když 
některé úkoly nejsou splněny, tak 
kontrolní výbor mlčí a nic se neděje, 
nenavrhuje žádná opatření při nespl-
nění (např. i odvolání)
pan Tulej: podotkl, že některé úkoly 
jsou dlouhodobé a administrativně 

zdlouhavé. Kontrolní výbor nemůže 
nesplnění řešit odvoláním.
pan Bébr: poukázal na poškoze-
ní obce při prodeji pozemku ČSOP, 
odhad znalcem je podvod. Pokud 
toto nebude kontrolní výbor řešit a 
Městys nepodá trestní oznámení na 
neznámého pachatele, p. Bébr trestní 
oznámení podá sám. 
paní starostka: odpověděla, že odha-
dem byl pověřen odhadce, který za 
něj zodpovídá.
pan Bébr: Pozemek na okraji lesa 
pod Blaníkem (manipulační plocha) 
je církevní.  Jak mohla obec tento po-
zemek prodat, když jej nevlastní
paní starostka: odpověděla, že ve vý-
pisu z listu vlastnictví je uveden Měs-
tys jako vlastník pozemku
pan Bébr: poukázal na smlouvu o 
pronájmu hřiště Tělovýchovné jed-
notě Sokol. Tato smlouva je neplatná, 
protože Městys pronajal 2 pozemky, 
jež nevlastní
paní starostka: připustila, že se sta-
lo pochybení ze strany Městyse a 
smlouva se může přepracovat. Niko-
mu nevznikla škoda.
pan Novotný: podotkl, že škoda sice 
nevznikla, ale že TJ Sokol nemůže 
získat dotace, které se hřiště týkají. 
Smlouvu nelze pozměnit, je potřeba 
jednat s vlastníky pozemků.
pan Tulej: kontrolní výbor bude tuto 
záležitost řešit, je zde pochybení ze 
strany Městyse
pan Malý: je nutno záležitost vyřešit, 
ale je potřeba vyřešit věci z minulých 
let, které byly domluveny panem Bé-
brem s vlastníky, pak bude možné 
tuto záležitost dořešit
pan Jelínek: navrhl, abychom se vrá-
tili k navrženému programu a tento 
problém přesunuli do diskuze
Pan Tulej seznámil  ZM s usnesením 
zastupitelstva čj.ZM7-2011 ze dne 
21. 7. 2011
Na minulém zasedání byla pí. starost-
ka pověřena provedením opravení 
částky provedeného díla a podepsá-
ním smlouvy s fi rmou LARENO, 
která bude provádět opravu Klášterní 
zdi
paní starostka: částka ve smlouvě 
byla pozměněna, smlouva je pode-
psána a práce na opravě Klášterní zdi 
již započaly
pan Bébr: v jakém stádiu je geomet-
rické zaměření rozhledny, zda je za-
měřena i vlastní stavba a ne jen po-
zemek okolo
paní starostka: je zažádáno o zamě-
ření stavby i pozemku, bylo nutno 
jednat s LESY ČR
pan Bébr: je nutné jednat i s minister-
stvem zemědělství

pan Tulej: pí. Fialová na minulém za-
stupitelstvu poukázala na katastrofál-
ní stav cest Na Fortně
paní starostka: rada o této záležitosti 
jednala a bude ji řešit
pan Tulej: v jakém stádiu je řešení 
dešťové kanalizace Na Hlinách
paní starostka: Územní rozhodnutí je 
ve Vyhlášce, probíhá
Bez připomínek
Seznámení s usnesením rady č. 
12/11 a 13/11
Zastupitelé byli pí. starostkou se-
známení s usnesením rady č. 12/11 a 
13/11.
Rozpočtové opatření č. 4
paní  Vrtišková: doložila, že je třeba 
díky proplacení faktury za energetic-
ký audit pro školu a penězům, které 
by se vynaložily na nákup nového ná-
bytku do školy, posílit rozpočet. Ten 
bude navýšen z prodeje topolového 
dřeva
pan Bébr: ve škole byly uloženy po-
stele a nové matrace. Existuje doklad 
o jejich odpisu.
pan Kotek: když ve škole prasklo to-
pení, matrace se namočily a znehod-
notily. Postele se rozebraly a použily 
se na regály.
pan Novotný: ze Střední zdravotnické 
školy byl dodán nábytek. Kde je?
paní starostka: část nábytku se do-
dnes používá, část se zničila při vyto-
pení (prasklého topení)
pan Jelínek: některý nábytek byl již 
neopravitelný
pan Novotný: ve škole je prováděna 
každý rok inventura, ale nikdo ne-
kontroluje, jestli inventura souhlasí. 
Je to náplň kontrolního výboru. Kdo 
majetek odepisuje?
paní starostka: část je odepsaná, ně-
který nábytek na úřadu Městyse
pan Chmel: zastupitelé by měli kon-
krétně projednávat výši dotace na ná-
bytek
pan Novotný: pí. ředitelka by měla 
zastupitelům sdělit, kolik dětí bude 
od 1. září ve škole a seznámit zastu-
pitele s plánem pro další školní rok.
pan Tulej: pí. ředitelka chtěla původ-
ně 90.000,-Kč na vybavení třídy no-
vým nábytkem. Aby třída vypadala 
hezky, pomohlo by to navýšit počet 
dětí. V současné době je tam starý ná-
bytek, který je přetřen barvou, která 
se začíná odlupovat. Místní rodiče v 
obci využívají především školku. Pan 
Tulej navrhl pí. ředitelce, aby se do-
stavila na zasedání a sama objasnila, 
proč požaduje nový nábytek
pan Bébr: Jaký nábytek by měl do 
třídy přijít?
pan Malý: jednalo by se o skříňky po-
licové, některé z nich otevřené, jiné 

- poskytnutí místnosti na klubovnu pro 
místní mládež v domku u školy 
- uzavření smlouvy o poskytnutí úče-
lové dotace z rozpočtu Středočeského 
kraje ze Středočeského
Fondu kultury a obnovy památek 
na Obnovu klášterní zdi - III. etapa, 
Louňovice p. Bl., dotace byla přijata 
zastupitelstvem dne 21. 7. 2011
- podepsat Smlouvu o prodeji s fi rmou 
Finesa na plechové magnety
Rada městyse doporučuje: 
- schválit zastupitelstvu městyse roz-
počtové opatření na zakoupení nového 
vybavení nábytkem do školní třídy
Rada městyse pověřuje:
- Mgr. P. Tuleje a J. Malého prošetřit 
nefunkčnost počítače a tiskárny ve 
školní jídelně a podat nejoptimálnější 
řešení 
Rada městyse konstatuje:
- že nemá městys kapacity na sečení a 
úklid pozemků ve vlastnictví městyse 
dle požadavků Správy CHKO Blaník
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zavřené. Každé dítě by mělo mít svou 
vlastní skříňku
návrh: přijmout rozpočtové opatření 
č. 4
hlasování: schváleno
Dotace
Pan Vávra seznámil zastupitele s vý-
běrovým řízením na dodavatele oken 
do budovy školy. Do výběrového ří-
zení byly osloveny 4 fi rmy, které po-
slaly své nabídky. Tyto nabídky byly 
otevřeny členy výběrové komise (p. 
Vávra, p. Bébr, p. Jelínek). Zadaným 
kritériím nejlépe vyhověla fi rma OK-
NOTHERM.
návrh: vybrat fi rmu OKNOTHERM  
k realizaci výměny oken v ZŠ v 
Louňovicích pod Blaníkem
hlasování: schváleno
S tímto souvisí vypracování a pode-
psaní smlouvy o dílo do konce srpna 
2011.
návrh: stavební výbor společně s Ra-
dou Městyse připraví smlouvu.
hlasování: schváleno
Realizace projektu probíhá za při-
spění Středočeského kraje. Z tohoto 
důvodu je nutné uzavřít se Středočes-
kým krajem smlouvu.
návrh: pí. starostka podepíše smlou-
vu se Středočeským krajem k realiza-
ci projektu výměny oken
hlasování: schváleno
Rozhledna
Nikdo ze zastupitelů neposlal návrh 
na smlouvu na pronájem rozhled-
ny. Je zde problém s živnostenským 
oprávněním. Na provozování roz-
hledny je potřeba mít živnost na hos-
tinskou činnost.
pan Bébr: hostinská činnost je ome-
zena (není zde voda, WC). Je nutno 
používat jednorázové nádobí.
pan Budil: existuje živnost na stánko-
vý prodej, který by mohl být vhodný
paní Majerová: živnost by se musela 
provozovat ve stánku, ne v místnosti
Rada do příštího zastupitelstva 
připraví návrh nové smlouvy. Do 
smlouvy je nutno mj. dát upozornění 
na lesní pásma (nesmí se tam jezdit 
autem), stanovit provozní dobu.
Název nové ulice na Hlinách
návrh: pí. starostka navrhla pro no-
vou ulici název Na Hlinách
hlasování: schváleno
pan Bébr: vznesl návrh, aby se vrátil 
původní název Lhota části obce dneš-
ní Žižkova ulice a zároveň přejmeno-
vat Žižkovo náměstí na Náměstí J. D. 
Zelenky
paní starostka: je nutno obejít oby-
vatele daných ulic, aby se k tomuto 
návrhu vyjádřili
pan Bébr: připraví na další zastupitel-
stvo názory obyvatel

Finanční výbor
Pan Fejtek přečetl zápis fi nančního 
výboru z kontroly provedené na úřa-
du Městyse za období 10-12/2010 a o 
kontrole provedené v základní škole 
za období 10-12/2010.
Při kontrole na úřadu Městyse nebyly 
shledány nedostatky.
ZM bere zprávu fi nančního výboru 
na vědomí.
paní Růžičková: požádala, zda by 
bylo možno 1x za půl roku mít k dis-
pozici výsledek hospodaření
pan Novotný: požádal, že každé 
čtvrtletí by mělo být zasláno zastupi-
telům plnění rozpočtu
paní Vrtišková: výsledky hospoda-
ření se tisknou každý měsíc. Není 
problém se dostavit na úřad Městy-
se a do těchto výkazů nahlédnout. Je 
možné se podívat i na závěrečný účet
Kontrolní výbor
Pan Tulej seznámil zastupitele s kon-
trolou usnesení ze zasedání ZM v ob-
dobí 06-07/11 a s  kontrolou činnosti 
školy, městyse za období 01-06/2011. 
Kontrolnímu výboru byly poskytnu-
ty všechny podklady (deník, výpisy, 
pokladna). Nebyly zjištěny žádné ne-
dostatky.
pan Kotek: na minulém zasedání po-
dával návrh k rezignaci kontrolního 
výboru. Z protistrany nebyl nikdo při 
volbách navržen do rady a do žádné 
komise.
pan Tulej: pí. Tiché bylo nabídnuto 
místo předsedkyně fi nančního vý-
boru. Ta jej doporučeným dopisem 
odmítla. Panu Novotnému bylo na-
bídnuto místo člena v kontrolním vý-
boru. Toto místo bylo také odmítnu-
to.  Z protistrany pro obec nikdo nic 
nedělá, není vidět žádná činnost
pan Novotný: upozornili jsme mj. na 
chybnou mandátní smlouvu
V mandátní smlouvě s  fi rmou Ener-
gy Benefi t Centre a.s. je jako zmoc-
něnec uveden p. Budil
pan Bébr: žádá odvolat kontrolní vý-
bor z důvodů špatné činnosti 
pan Kotek: žádá většinovou účast v 
kontrolním výboru
návrh: na příštím zastupitelstvu pro-
běhne volba nového kontrolního vý-
boru
hlasování: schváleno
Změna katastrálního území (Louňo-
vice, Křížov)
Paní starostka přečetla návrh v  rámci 
KPÚ Křížov na odsouhlasení  odstra-
nění sporné hranice mezi katastr. úz. 
Louňovice p. Bl. a Křížov
pan Novotný: zmenší se nám kata-
str, i když vlastníkem bude Městys 
Louňovice p. Bl. Obce se hodnotí pak 
podle katastrů.

INFORMACE Z RADY
ze dne 30. 8. 2011

Rada městyse schvaluje: 
- smlouvu o dílo na výměnu okem 
v ZŠ a MŠ Louňovice p. Bl. a pově-
řuje starostku jejím podpisem
- opravu PC v místní knihovně
- objednat letáčky do včelařského 
muzea v počtu 3000 ks
- změnu nájemní smlouvy v bodě II. 
s Monikou Valentovou o pronájmu 
nebytových prostor a 
  pověřuje starostku jejím podpisem
- objednat lesnickou techniku u fi rmy 
Lebeda Josef dle návrhu výběrové 
komise
Rada městyse pověřuje:
- Martina Vávru, předsedu výboru 
bydlení a výstavby, aby prováděl spo-
lečně se členy výboru stavební dozor 
na výměnu oken ve škole v Louňovi-
cích p. Bl.

návrh: odsouhlasit odstranění sporné 
katastrální  hranice mezi katstr. úz. a 
obcemi Louňovice p. Bl. a Křížovem 
p. Bl.
hlasování: neschváleno
Různé, Diskuze
paní Růžičková: městys dostal dota-
ci na nákup lesnické techniky, je již 
zakoupena?
pan Malý: se sejde s p. Kotkem a 
domluví se o nákupu, bude výběro-
vé řízení a vybrání fi rmy by se měl 
účastnit i p. Kotek
pan Kotek: musí být výběrové řízení?
paní starostka: nemusí být výběro-
vé řízení, ale musíme oslovit nějaké 
fi rmy a dle jejich nabídky vybrat do-
davatele. Není zde důležitá cena, ale 
kvalita.
pan Kotek: doporučuje značku 
HUSQARNA
pan Malý: oslovil p. Bébra, jestli by 
se nezúčastnil výběru zařízení les-
nické techniky (p. Kotek tuto účast 
odmítl)
pan Budil: v mandátní smlouvě s 
fi rmou  Energy Benefi t Centre a.s., 
která prováděla návrh projektu (a ve 
které jsou zastoupeni mí známí) jsem 
veden jen jako kontaktní osoba a ne 
jako zmocněnec.
Současně s výměnou oken by měla 
probíhat přestavba budovy
pan Bébr: určitě společně se tyto věci 
nemůžou provádět, obec nebude mít 
dostatek fi nančních prostředků (i při 
25 -ti % spoluúčasti)
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UDÁLO SE...

Neckyáda 2011
Tradiční druhý víkend v červenci se konal další ročník Neckyády v Louňovicích pod Blaníkem. Opět bylo připrave-
no mnoho soutěží jak pro děti, tak pro dospělé. Děti se mohly vyřádit na dětských soutěžích, na trampolíně a vrchol                
pro ně byla soutěž v neckách.
Během toho na druhé straně koupaliště probíhaly každoroční soutěže pro dospělé. Opět se přítomní mohli přihlá-
sit  do soutěží určených pro dvojice jako byl přejezd lávky v kolečku či soutěž v neckách.  Z individuálních sou-
těží si mohli vybrat z přetlačované, která letos byla rozdělena na dvě úrovně – zvlášť pro ženy a zvlášť pro muže,                                    
nebo z velmi oblíbeného přejezdu na kole. 
I letos jsme si všichni užili mnoho legrace, protože během všech soutěží bylo na co koukat a opět jsme se dočkali 
mnoha originálních kousků při pádu do vody. Přálo nám i počasí, které nás letos nezklamalo a sluníčko vydrželo                
po celé odpoledne.                                                                                                                                        

Dětský den – rozloučení s prázdninami
Poslední prázdninovou sobotu 27. 8. 2011 sbor dobrovolných hasičů pořádal Dětský den. Během odpoledne bylo 
pro děti ve spolupráci s ostatními spolky jako je o. s. WIFI, myslivecké sdružení, fotbalový oddíl, Babinec a s Úřa-
dem městyse připraveno mnoho soutěží, her a zábavy. Všem velice děkujeme za spolupráci. 
Mezi tradičně hojně navštěvovanými soutěžemi byla střelba ze vzduchovky, střelba lukem, stříkání z minimaxu, 

slalomy na kole či přetlačovaná, ať kyji nebo lanem. Již 
tradičně byla část fotbalového hřiště vyhrazena pro mys-
livecké soutěže a poznávání listí, stromů a lesních plodů. 
Dětský den byl opět obohacen o trampolínu, dětské hřiš-
tě s pískovištěm a skluzavkou a hasičský trambus, který 
tentokrát nemusel osvěžovat přítomné stříkáním z děla. 
Počasí se na odpoledne dost zatáhlo a nakonec i začalo 
pršet.
Ihned po ukončení Dětského dne následoval domá-
cí „sranda“ fotbalový zápas s účastí staré gardy, DFD            
a žáků. I při tomto zápase si všichni užili mnoho legrace 
i přesto, že museli celý zápas odehrát v dešti.

Text a foto: Monika Kahounová

Text a foto: Monika Kahounová
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SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI

HISTORIE

Pověsti o Blaníku
     Je opět svátek sv. Václava a s ním řada slavností po celých Čechách. Ale jen u nás, v Louňovicích pod Blaníkem, 
jsou slavnosti spojeny s památnou horou Blaník, kde podle pověstí je ukryt sv. Václav se svým vojskem. Čeká, až 
bude Čechům nejhůře, aby jim mohl vyjet na pomoc. Zatím tato doba nenastala, přesto každým rokem vyjíždí o sva-
továclavských slavnostech kníže Václav se svým průvodem a v Louňovicích p. Bl. promluví k davům lidu českého.

V sobotu 24. září se opět po roce uskutečnily v našem městysy Svatováclavské slavnosti věnované patronovi České 
země, svatému Václavovi. Během celého dne zde probíhal bohatý program, který byl již tradičně zahájen mší svatou 
na Velkém Blaníku. V Louňovicích před zámkem mezitím vyhrávala skupina POPRASK, která p o poledni uvolnila 
na pódiu místo samotnému svatému Václavovi. Ten společně se svojí družinou a davy připojivších se lidí sešel
z bájné hory Blaník, aby pozdravil lid český a zúčastnil se oslav pořádaných na jeho počest. V Louňovicích p. Bl. byl 
přivítán paní starostkou, která mu pro tento den předala vládu nad Louňovicemi a požádala ho o ofi ciální zahájení 
oslav, což bylo učiněno, a tak mohlo vypuknout bujaré veselí a odpolední bohatý program. 

Václavova družina se již tradičně usídlila před zámkem  
a na nádvoří zámku, kde pro návštěvníky předváděla 
prastará umění svého lidu. K vidění i vyzkoušení zde 
byla například výroba svíček, drátkování, střelba z luku 
či umění kovářské. Na pódiu před zámkem pak během 
dne bavily kolemjdoucí svým uměním břišní tanečnice. 
Na zámecké zahradě bylo možno bohatě nasytit své ža-
ludky a posedět s přáteli při hudbě různých žánrů.
Pro příznivce dechové hudby zde zahrál pražský decho-
vý orchestr ŽIŽKOVANKA Petra Soviče, který vystřídal 
místní spolek BABINEC se svým tanečním vystoupe-
ním. Pak následovaly country tóny skupiny ZELENÁČI 
a střední proud, léta 70. - 80. v podání PETRA SPÁLE-
NÉHO. V přestávkách program vyplňovali rytíři z Vác-
lavovy družiny ukázkami středověkého umění boje.
Náměstí bylo plné pouťových atrakcí a stánků. Letošní 
pouťovou novinkou a velkým tahákem byl velký řetíz-
kový kolotoč, který se tyčil vysoko nad střechy louňovi- 
ckých domů a byl z něho úžasný výhled na Louňovice p. 
Bl. a blízké okolí. Další novinkou pro návštěvníky těchto 
slavností bylo nově otevřené včelařské muzeum, které 
se ze zámku přestěhovalo do nových prostor zrekonstru-
ovaného domečku u koloniálu. Na správě CHKO bylo 
pro změnu možno shlédnout houbařskou výstavu. V sále J. D. Zelenky v zámku byla pro návštěvníky zpřístupněna 
výstava k 90. výročí založení louňovického SOKOLA.
V podvečer pak proběhlo již tradiční losování vstupenek o zajímavé ceny, po kterém ve dvou blocích vystoupila 
hudební skupina PROMĚNY. Celý program vyvrcholil noční ohňovou a světelnou show.

Text a foto: Jana Burdová

Průvod svatého Václava

Pohled na náměstí z řetízkového kolotoče
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ZŠ A MŠ LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

Zahájení školního roku 2011/2012
1. září zahájilo školní docházku 13 dětí, z toho 5 prvňáč-
ků. Začali jsme s úsměvem na tváři a plni očekávání, co 
nám letošní školní rok přinese. Spolu s prvňáčky jsme 
přivítali i nového pana učitele. První den nám přišel po-
přát hodně štěstí i pan místostarosta městyse. A jak vypa-
dal náš 1. školní den? Otevírali jsme knihu „Tajemství“ 
zlatými klíči prvňáčků. Děti v ní objevily svůj 1. úkol – 
obrázkovou skládačku. Tím začalo celé školní putování 
za tajemstvím příběhů, cestování, ale hlavně za všemi 
vědomostmi, které děti získají během celého školního 
roku. O naší další práci se budete dozvídat ve zpravo-
dajích od pedagogů a našich dětí. Budeme se těšit, že se 
k našemu putování připojíte např. na akcích pořádaných 
naší školou.

    O Blaníku je řada pověstí a já bych vám chtěla některé ve zkrácené podobě připomenout.
     Jako první bylo proroctví slepého mládence, který prorokoval, že hrozné války zpustoší naši zemi a lidé opustí 
svoji vlast. Praha ohněm bude spálena a povodní zničena a u Blaníka se strhne veliká bitva. Tu z Blaníka vyjedou 
blaničtí rytíři a nepřátele vyženou. Od té doby budou Čechy opět zemí zaslíbenou, bohatou a šťastnou.
      Další bylo Sibylino proroctví. Tehdy bude vojna veliká a pro český národ zlá. Vojna tato skončí u Blaníka,
kde bude takové krveprolití, že rybník blanický, u Býkovic, naplní se krví. Poté vyschne a uprosřed něho se zazelená 
pařez. Nato se hora Blaník otevře, rytíři povstanou ze svého spánku, vytrhnou proti nepřátelům a zničí je. Zde pak 
na tomto místě bude národ český osvobozen a začne znovu žíti.
        Dále se vypráví, že na nejvyšším vrcholu Blaníka strmí příkrá skála nad hlubinou. Na  jednom místě ukazuje 
skála podobu jakési brány, lomeným obloukem sklenuté a pověst označuje, toto místo jako vchod do lůna Blaníka 
vedoucí. Říká se, že se otvírá jednou za rok a to na Veliký  pátek při pašijích hlase. Snad na tomto základě vznikly  
pověsti: O pasáčkovi, O kováři, O děvečce ze mlýna a řada dalších.

 Pověst O pasáčkovi  / O kováři /  O Kateřině strojilce /

 Tak jednou pásl pasáček ovce pod Blaníkem a jedna ovečka zabloudila do lesa. Při hledání zašel ovčák k otvoru  
ve skále, vešel a skála se za ním zavřela. Přišel do prostorné síně, kde viděl mnoho ozbrojených rytířů a osedlaných 
koní v tvrdý spánek pohroužených. Jen jeden bdící rytíř  ho požádal o úklid koní. Pasák za úklid  dostal jen  několik 
hrstí smetí a byl z Blaníka propuštěn. Jaké bylo jeho udivení, když se po návratu domů dozvěděl, že byl pohřešován 
celý rok a když se smetí, které si strčil do kapsy proměnilo ve zlato.
 Podobná pověst vypráví o kováři, který se také na Veliký pátek dostal do blanické skály. Byl požádán, aby okoval 
koně a za svou práci si odnesl jen trochu odřezků z kopyt. Po návratu  byl opět překvapen, když zjistil, že byl pryč 
celý rok. Také jemu se obsah kapes proměnil ve zlato.
 Jiná pověst vypráví o děvečce z podlouňovského mlýna. Sloužila ve mlýně již několik let a našetřila si něco 
peněz. Ráda se strojila a proto jí říkali Kateřina-strojilka. Na Veliký pátek se vydala přes Blaník do Načeradce na jar-
mark, aby si tam nakoupila nějakou parádu. Jak šla lesem, najednou se před ní objevil vchod do skály. Vešla a  ocitla 
se v prostorné síni, kde u stolů spalo mnoho rytířů. Jen jeden nespal a ten ji požádal, aby jim poklidila. Pobyla tam 
celý rok i když se jí zdálo, že úklid zvládla za den. Za svou službu obdržela opět pouze trochu smetí. Kdo však popíše 
její radost a překvapení, když doma místo smetí samé zlato měla. Již nemusela sloužit, našla si mládence s chalupou 
a dokonce i kravku si mohli koupit.

 Je řada krásných pověstí o Blaníku. Říka se, že Bla-
ník je hora tajemná a posvátná a mnoho našich velikánů 
inspirovala k vytvoření jejich děl. Připomenu alespoň  
některé:

            V. Klicpera     drama Blaník
            J. K. Tyl         Jiříkovo vidění
            B. Smetana    symfonická báseň  Blaník
            A. Jirásek       Staré pověsti české
            J. Mařák         známý obraz  Blaník
            J. Svatá          Blaník hora tajemná

O hoře Blaník bylo složeno také mnoho básní a písní. 
Nejznámější je snad „Balada blanická“ od J. Vrchlické-
ho. Já bych na závěr použila krásný dodatek k naší  ná-
rodní hymně:

             Kde domov můj, kde domov můj?
             Tam, kde znějí zpěvy české,
             dívenky kde vidět hezké,
             tam, kde Blaník s lesem svým
             hledí dolů k rolím mým,
             ach, to je ta krásná země,
             pod Blaníkem domov můj!

text: H. Dittrichová 
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SPRÁVA CHKO BLANÍK

Recyklohraní
Naše škola je již 4. rokem zapojena do projektu Recyklo 
hraní, ve kterém děti plní různé úkoly, za něž dostávají 
body. Tyto body si mohou vyměnit za věcné ceny. V loň-
ském školním roce jsme získali např. reproduktory k PC, 
diktafon a petangue. Body mohou získávat i sběrem růz-
ného elektrozařízení např. monitorů od PC, TV, tiskáren 
a drobných elektrospotřebičů. Letos je již druhým rokem 
vyhlášena soutěž „Věnuj mobil“. Pomozte našim žákům 
získat větší úspěšnost v této soutěži tím, že zbavíte vaši 
domácnost nepotřebných elektrospotřebičů a mobilů. 
Můžete je nosit do prostor školní budovy k rukám sl. 
Hlaváčkové. Věříme, že naše žáky podpoříte a děkujeme 
za vaši přízeň.

Text: Ivana Kočová

V rámci Svatováclavských slavností proběhla 24. září v budově Správy CHKO Blaník v Louňovicích pod Blaníkem 
výstava hub nasbíraných v  lesích Chráněné krajinné oblasti Blaník a přilehlém okolí. Některé vzácné druhy byly 
dovezeny z Táborska.

Tento, již čtvrtý, ročník byl velmi úspěšný, dá se říci rekordní, co do počtu druhů vystavených hub. Organizátorům, 
ale i samotným návštěvníkům se podařilo nalézt celkem 216 druhů nejrůznějších hub, z nichž některé patřily k velmi 
vzácným. Za zmínku určitě stojí široké spektrum hřibovitých, kde byly zastoupeny jak běžné a oblíbené druhy jako 
hřib smrkový, suchohřib hnědý, kozák šedohnědý, křemenáč osikový nebo klouzek sličný, tak i druhy vzácné – např. 
hřib moravský, hřib plavý, hřib borový a kozák hnědý. Z dalších vzácných druhů stojí za zmínku velmi vzácný 
pazoubek zelený a tmavočerný, kriticky ohrožený lošákovec libovonný, který výrazně voní po anýzu a vzácná, nád-
herně zbarvená mísenka oranžová. 

Celou výstavu svým výkladem doprovázel mykolog Pavel Špinar, který zodpovídal nejrůznější dotazy návštěvníků a 
určoval přinesené exponáty. Příchozí se také dozvěděli, jak bezpečně poznávat některé méně známé, avšak výtečné 
druhy a jak je v kuchyni upravit. Nejčastější dotazy byly jak bezpečně poznat muchomůrku růžovku neboli masáka 
nebo jak rozeznat jedlé druhy holubinek. Mnozí návštěvníci byli překvapeni, kolik druhů hub je jedlých a výborných 
a určitě vyzkoušejí doporučené recepty.

Rádi bychom touto cestou ještě jednou poděkovali návštěvníkům za přinesené houby a budeme se těšit na další roč-
ník mykologické výstavy opět v tomto podzimním čase v Louňovicích pod Blaníkem.

Text: Bc. Ivana Křížová, AOPK ČR - Správa CHKO Blaník

Čtvrtý ročník výstavy hub 
v Louňovicích pod Blaníkem

Foto: Jana Burdová
Výstavu doprovázel svým výkladem mykolog Pavel Špinar

Foto: Ivana Křížová
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ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ

 17. 9. 2011 ve 14:00 hod. bylo slavnostním způsobem otevřeno Muzeum včelařství Podblanicka v nových 
prostorách, které po provedené rekonstrukci v rámci programu LEADER dal k dispozici včelařům Městys Louňovice 
pod Blaníkem.

 Slavnostnímu otevření přálo i počasí, a tak si mohli pozvaní hosté, z řad fi rem zainteresovaných na stavebních 
úpravách a vnitřním vybavení pan Pospíšil a pan Procházka Jiří, pánové Novosad, Houdek, Pejša (Quo Benešov), 
Vosátka (Druckvo), zabezpečující práce s reklamou a tiskem propagačních materiálů, odborný poradce a nenahra-
ditelný pomocník pan Mgr. Radek Cáder, ředitel Muzea Podblanicka ve Vlašimi, představitelé SO Blaník, MAS 
Posázaví, včelaři z blízkého i dalekého okolí, členové základních organizací a okresní organizace Benešov, vyslech-
nout projevy pana Mgr. Luďka Jeništy, poslance PS ČR a starosty Města Vlašim, místostarosty Městyse Louňovice 
pod Blaníkem pana Jiřího Malého a MVDr. Miloslava Peroutky CSc., místopředsedy RV ČSV, o.s. K dobré náladě 
přispělo taneční vystoupení spolku BABINEC, který svojí směsí country tanců  pobavil přítomné návštěvníky. 

 Následného přestřižení pásky se ujali čestní hosté a zpřístupnili tak veřejnosti prohlídku připravených exponátů. 
Návštěvníci mohli ocenit jak přípravu exponátů, tak i občerstvení, které připravila pro tuto příležitost paní Šafratová 
z Hostince pod Blaníkem a podle hodnocení návštěvníků se jí to povedlo na jedničku s hvězdičkou, děkujeme.
    
 Po prohlídce a ofi ciálním zahájení měli možnost včelaři a hosté setrvat v besedě s čestnými hosty a dovědět se 
nejžhavější novinky jak od MVDr. Zdeňka Císaře, ředitele KVS Benešov, tak i od představitelů ČSV, o.s. OO Bene-
šov př. Hlaváčka, předsedy, př. Jana Šímy, nákazového referenta OO.
      
 Český svaz včelařů, o.s.  ZO Louňovice pod Blaníkem, děkuje všem, kteří se zúčastnili této slavnostní akce, 
která započala novou etapu v činnosti včelařů na Podblanicku.
 
Zvláště srdečně chci poděkovat, za spolupráci a vynaložené úsilí paní Ing. Elišce Švejdové, manažerce SO Blaník, 
která stála u zrodu myšlenky, využít zchátralý památkový objekt pro propagaci včelařství a zachování odkazu našich 
předků. Rovněž děkujeme paní Ing. Kučerové, starostce Městyse Louňovice pod Blaníkem za poskytnutou pomoc  a 
úsilí v dotažení celé akce do zdárného konce.                           

Ing.Milan Plaštiak – předseda ZO ČSV Louňovice pod Bl.

“       „MUZEUM VČELAŘSTVÍ PODBLANICKA“
       Louňovice pod Blaníkem

Foto: pan Kot            
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SDH LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

OKRESNÍ HASIČSKÁ SOUTĚŽ VE VLAŠIMI 4. a 5. 6. 2011
Muži

V sobotu 4. černa se konala okresní soutěž mužů ve Vlašimi. 
Této soutěže se zúčastnilo 17 družstev.

Sestava: Jakub Kudlík, Lukáš Jelínek, Ondra Šimánek, Fran-
tišek Tichý, Milan Bébr, Pavel Kahoun, Vít Bartoš, Saša Jer-
molajev, Miroslav Kratochvíl

Jako každý rok se začalo nástupem, a poté následovaly zá-
vody ve „stovkách“. Této disciplíny se zúčastnilo 108 jedno- 
tlivců. Každý měl 2 pokusy. Zde se trochu projevil nedosta-
tek tréninku našich kluků. Moc se jim nedařilo a obsadili 
12. místo (počítaly se 3 nejlepší časy).

Výsledky běhu na 100m:
František Tichý   čas – 19,40s umístění: 14.
Milan Bébr  čas – 21,29s umístění: 42.
Saša Jermolajev   čas – 22,03s umístění: 56.
Miroslav Kratochvíl čas – 23,21s umístění: 76.
Pavel Kahoun   čas – 23,60s umístění: 82.
Jakub Kudlík   čas – 24,46s umístění: 89.

Štafeta: 
1. František Tichý, Saša Jermolajev, Milan Bébr, Pavel Ka-
houn - 71,91s
2. Lukáš Jelínek, Miroslav Kratochvíl, Jakub Kudlík, Ondřej 
Šimánek – neplatný pokus. 
Celkem to stačilo na 9. místo.
(1. Jankov s časem 64,13s, 2. Sedlec 65,74s, 3. Dalovy 
67,40s)

Závěrem soutěže byl požární útok.
Sestava našeho útoku: 
koš:   Jakub Kudlík,
spoj savic:  Lukáš Jelínek
strojník:  Ondřej Šimánek
roztahování: František Tichý
rozdělovač:  Milan Bébr
křídla:   Pavel Kahoun, Vít Bartoš

Útok se klukům povedl. Sání bylo rychlé a měli i rychle na-
stříkáno do terčů. I přesto čas 29,60 s stačil pouze na 6. místo.
(1. Jankov 27,60 s, 2. Dalovy 28,49 s a 3. Načeradec 28,80 s).

Celkově se naši muži umístili na 10. místě.

Ženy
V neděli 5. června se uskutečnilo okresní kolo žen. Na soutěž 
se přihlásilo 18 týmů žen, ale družstvo z Netvořic nakonec 
nepřijelo, takže konečný počet byl 17.

Sestava ženy: Petra Kožíšková, Jana Burdová, Iveta Kučero-
vá, Ivana Fialková, Lenka Tichá, Lucie Kahounová, Monika 
Jelínková

První měly probíhat běhy na 100m s překážkami, dále štafe-
tový běh a na závěr útoky. Kvůli špatnému počasí předešlé 
noci byla dráha rozmáčená tak, že na ní nebylo možné běhat. 
Proto soutěž výjimečně začala požárním útokem, aby dráha 
trochu vyschla a lépe se na ní běhalo.

Naše sestava na požární útok:
koš:   Petra Kožíšková
spoj savic:  Jana Burdová
strojník:  Iveta Kučerová
roztahování: Ivana Fialková
rozdělovač:  Lenka Tichá
křídla:   Lucie Kahounová, Monika Jelínková

Útok se holkám povedl s časem 35,59 s, celkově prozatímní 
3. místo.
(1. Bystřice s časem 29,97 s a 2. Daměnice 34,46 s).

Běh na 100m s překážkami
Této disciplíny se zúčastnilo 105 žen. V této disciplíně se 
holkám moc nedařilo a skončily na 11. místě. 
Naše výsledky: 
Monika Jelínková čas – 22,04s umístění: 12.
Lenka Tichá  čas – 23,77s umístění: 39.
Jana Burdová  čas – 25,26s umístění: 58.
Iveta Kučerová  čas – 26,52s umístění: 82.
Petra Kožíšková  čas – 27,99s umístění: 88.
Ivana Fialková  čas – 28,62s umístění: 90.

Na závěr se běžela štafeta. Z našeho družstva měly běžet dva 
týmy, ale z důvodu nevyschnutí celé běžecké dráhy (dalo 
se běžet pouze v jedné dráze), byl povolen pouze jeden běh 
z každého družstva. 
Složení: Monika Jelínková, Jana Burdová, Lenka Tichá, Lu-
cie Kahounová - čas 84,21 s - na 10. místo. 
(1. Bystřice 76,41 s, 2. Všechlapy 77,35 s a 3. Jankov 78,70 s)

Celkově se naše ženy umístily na 7. místě.
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SDH Louňovice se účastní Benešovské hasičské ligy
V letošním roce se pořádá již 3. ročník Benešovské hasičské ligy. Liga se skládá celkem ze 7 soutěží, z nichž se body 
sčítají pro celkové pořadí ligy. V každé soutěži 5 nejlepších týmů jde do tzv. rozstřelu, kde znovu soutěží o nejlepší 
čas. Většiny soutěží jsme se zúčastnili i my.

25. 6. JIŘETICE 
První soutěže v Jiřeticích se zúčastnili pouze naši muži. 
Celkově skončili na 11. místě s časem 22,50 s. z celko-
vého počtu 22 týmů.

9. 7. CHÁŘOVICE 
Této soutěže se také zúčastnili jen naši bratři a umístili 
se na 15. místě z celkového počtu 22 týmů. Jejich čas byl 
24,99 s.

23. 7. JANKOV (noční) 
V Jankově se letos konala noční soutěž, což bylo příje- 
mné zpestření a účast byla hojná - 20 družstev žen a 37 
družstev mužů.
Naše sestry se zúčastnily první soutěže v letošní lize 
a bohužel se jim disciplína nezdařila, jak by si přály. 
Celkově obsadily 7. místo s časem 23,56 s. Naším Brat-
rům se nepodařilo sání a požární útok dokončili s časem 
44,34 s a obsadili 27. místo.

6. 8. NAČERADEC 
V sobotu 6. 8. 2011 se naše družstva zúčastnila Hasičské 
soutěže o pohár starosty obce Načeradec. Soutěže se zú-
častnilo 23 družstev mužů a 17 družstev žen.
Naším bratrům se opět nepodařilo sání a s časem 23,77 s 
se umístili na 9. místě.
Ani sestrám se požární útok nevydařil a umístily se na 
15. místě s časem 90,85 s.
Sestava muži: František Tichý, Milan Bébr, Vít Bartoš, 
Miroslav Kratochvíl, Ondřej Šimánek, Jakub Kudlík, 
Václav Fejtek
Sestava ženy: Petra Kožíšková, Lenka Tichá, Ivana Fial-
ková, Iveta Vágnerová, Lucie Kahounová, Jana Burdo-
vá, Monika Jelínková

20. 8. ZDISLAVICE 
V sobotu 20.8.2011 jsme se vydali na soutěž do Zdisla-
vic. Tato soutěž v požárním útoku je považována za jed-
nu z nejlépe připravených, především díky příjemnému 
a perfektně upravenému povrchu hřiště. I proto právě do 
Zdislavic vyrážíme pravidelně každým rokem a zároveň 
se snažíme z daných podmínek vytěžit, co nejvíce. Celá 
soutěž byla zahájena jako vždy soutěžemi mužů. Naši 
kluci se postavili na start jako třetí a všichni napjatě če-
kali, zda se celý útok vydaří nebo opět nastane nějaký 
problém. Mírně samozřejmě zapracovala nervozita a po 

menší kolizi na koši dosáhli času 22,04s, což dopředu 
naznačovalo další neúspěch. Celkově se nakonec po od-
soutěžení prvního kola umístili ze všech 20ti přihláše-
ných družstev na 11. místě a o postupu do rozstřelu o 
soudek piva nemohla být ani řeč. 
V druhé části soutěže se i holky dočkaly a jako čtrnácté 
z celkových 15ti týmů se šly taktéž připravovat na start. 
Po lehce obměněné taktice se smůla však lepila na paty i 
tentokrát. Po špatném spoji savic a následné diskvalifi ka-
ci za překročení čáry u terčů přišlo další zklamání. 

Sestava muži: Jakub Kudlík, Václav Fejtek, Ondřej Ši-
mánek, Jan Vágner, Milan Bébr, Vít Bartoš, Miroslav 
Kratochvíl
Sestava ženy: Petra Kožíšková, Jana Burdová, Iveta 
Vágnerová, Andrea Kadlecová, Lenka Tichá, Lucie Ka-
hounová, Monika Jelínková

Kategorie muži:
11 SDH Louňovice  18,96s
3. SDH Načeradec  19,35s
2. SDH Chářovice A 19,43s
1. SDH Chářovice B  22,04s
 
Kategorie ženy:
1. SDH Bystřice  19,29s
2. SDH Všechlapy 20,14s
3. SDH Dalovy  20,45s
14. SDH Louňovice  N
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Hasičská soutěž  O pohár obce Rataje
Jako přípravu na večerní soutěž BN ligy v Jankově jely naše sestry ještě 
přes den na soutěž do Rataj. Soutěže se účastnila 4 družstva žen a celkem 
18 družstev mužů s požárními stříkačkami typu PS 8 a PS12. Celkově jsme 
se umístily na 4. místě, po nezdařeném spoji B“ s časem 38.75 s. Nicméně v 
závodě jsme pokračovaly a za úsilí byly obdařeny pohárem: „za mimořádnou 
snahu“. 
Sestava: Petra Kožíšková, Jana Burdová (Martínková), Iveta Vágnerová 
(Kučerová), Andrea Kadlecová, Lenka Tichá, Monika Jelínková a Lucie Ka-
hounová.

Pořadí:
1.místo: Hulice B     27,07 s
2.místo: Sedmpány  30,34 s
3.místo: Hulice        32,66 s
4.místo: Louňovice  38,75 s

HASIČI ZASAHUJÍ
10. 7. 2011 Požár bývalé skládky

v Louňovicích p. Bl. 
V neděli 10.7.2011 ve 21:38 hod. vyslal operační dů-
stojník hasičského záchranného sboru jednotku požární 
ochrany SDH Louňovice pod Blaníkem do oblasti býva-
lé louňovické skládky. Zde mělo dojít k zahoření prav-
děpodobně odložených zbytků. Požární jednotka SDH 
Louňovice pod Blaníkem se dostavila na místo ve 21:49 
hod. Bylo zjištěno, že zde došlo k zahoření izolace mě-
děných kabelů. S největší pravděpodobností si zde něja-
ký „sběratel“ drahých kovů chtěl odpomoci od izolace a 
následně samotné měděné dráty prodat do výkupu barev-
ných kovů. Jednotka požár okamžitě uhasila. Na místo 
se těsně po uhašení dostavila jednotka HZS ČR. Velitel 
na místě konstatoval, že místo požáru je řádně uhašeno 
a ošetřeno. Následně věc na místě převzala hlídka Poli-
cie ČR k dalšímu opatření.

21. 8. 2011 KAMBERK - požár seníku
V neděli 21.8.2011 ve 14:47 hod. byla krajským důstoj-
níkem hasičského záchranného sboru vyslána požární 
jednotka SDH Louňovice pod Blaníkem do obce Kam-
berk, kde došlo k požáru seníku v objektu Zemědělské-
ho družstva Louňovice pod Blaníkem. Požární jednotka 
SDH Louňovice pod Blaníkem se na místo dostavila v 
15:05hod., kdy na místě již od místního rybníka nataho-
vali místní hasiči hadice k hořícímu seníku. Okamžitě 
se začal požár hasit. Následně se na místo dostavily jed-
notky dalších 5-ti sborů. Profesionální hasiči ze stanice 
Vlašim se museli věnovat dopravní nehodě na dálnici D1 
a tak se na hašení podílely pouze hasičské dobrovolné 
sbory z okolních obcí. V 17:45 hod. byl požár z velké 
míry uhašen a docházelo jen ke kontrolovanému doho-
ření sena v seníku. Kontrolované dohoření si převzali na 
místě místní dobrovolní hasiči z Kamberku a ostatní sbo-
ry opustily místo zásahu.

Za požární jednotku SDH – Pavel Tulej

Text: Monika Kahounová

CO DO KOVOVÉHO ODPADU
 
 Již několik let máme místo na odložení kovového odpadu na zahradě za hasičárnou. Od loňského  roku je místo 
na uložení podél ulice Mládežnická, kde není problém kovový odpad odložit z ulice.
 Protože je kovový odpad dále zpracováván, nesmí obsahovat věci, které do něj rozhodně nepatří! Zejména led-
ničky, mrazáky, rádia atd.  Mají sice kovový obal, ale jsou nebezpečným odpadem. Tyto staré spotřebiče odebírají 
prodejci nebo je lze bezplatně odevzdat v kompletním stavu na sběrné místo TS Vlašim, případně využít svozu 
nebezpečného odpadu v obci. 
 V případě odložení těchto věcí na skládku kovového odpadu může dojít k jejich určitému poškození a poté je 
tato likvidace již problémová. Věříme, že tyto věci jsou zde odkládány pouze z nevědomosti občanů.

Za SDH J. Jelínek
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O. S. WIFI LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

Občanské sdružení WIFI Louňovice p. Bl. informuje    
 V krátkosti za občanské sdružení WIFI shrnu VI. 
Valnou hromadu, která se uskutečnila v sobotu 10. září 
2011 v hasičské přístavbě a na hasičské zahradě.  Val-
né hromady se dle prezenční listiny zúčastnilo 43 čle-
nů sdružení a 3 hosté. Většina členů přišla v doprovodu  
svých partnerů nebo svých ratolestí. Takže celkový po-
čet zúčastněných na Valné hromadě dosáhl 75 účastní-
ků. Mohu za WIFI radu sdružení konstatovat, že to byla 
největší  návštěva Valné hromady od počátku sdružení.  
Přispělo tomu i vydařené počasí. Jsme velmi rádi za tak-
to vysokou účast. Také stojí za zmínku, že se zde setkaly 
všechny generace žijící v naší obci. Od nejmladších, kte-
ří ještě nenavštěvují ani školku, až po  nejstarší obyvatele 
obce. Velmi si toho vážíme a jsme rádi, že mezi nás přišli 
i ti starší.  Také jsme na Valné hromadě přivítali hosty, 
experty na bezdrátové sítě z Prahy a Tábora.  Ti nám již 
od vzniku našeho sdružení až doposud pomáhají řešit nejen technické problémy, ale samozřejmě s nimi konzultuje-
me i vývoj naší sítě ve vztahu k novým technologiím a trendům.  Na Valné hromadě se členové dozvěděli aktuality 
a byli seznámeni s akcemi naplánovanými radou. Především pak s plánem vybudovat nový přijímač a vysílač, díky 
kterému se do naší obce bude moci implementovat kvalitnější konektivita, než kterou má WIFI sdružení doposud pro 
své členy k dispozici. Mělo by výhledově dojít k navýšení konektivity a zvýšení rychlosti připojení členům sdružení 
až o 100%. Měsíční členský příspěvek zůstává pro členy stejný ve výši 200,- Kč/měsíc.
Dále si dovolím upozornit členy sdružení na standardní úkon, který je vhodné učinit v případě velkých bouřek. 
Vypněte své WIFI zařízení ze sítě  po dobu, kdy se v blízkosti naší obce nachází silná bouřka. Atmosférické výboje 
a samotné blesky mohou vaše wifi  zařízení nenávratně poškodit.   
Na závěr mi dovolte reagovat na připomínky vznesené 22. 9. 2011 na zasedání zastupitelstva městyse jedním ze za-
stupitelů na činnost Wifi  sdružení. O. S. WIFI poskytuje pro občany obce zejména internet a rozhodně není jeho nápl-

ní sekat v obci trávu a nebo  provádět obecně prospěšné 
práce. O. S. WIFI mimo svou hlavní činnost  podporuje 
několik let Svatováclavské slavnosti, kdy věnovalo hod-
notné ceny  do tomboly. Dále podporuje všechny spolky, 
které v naší obci pořádají plesy, taktéž hodnotnými cena-
mi do tomboly. Podporuje každoročně Dětský den, kdy 
nakoupí odměny pro děti. Podporuje jarní úklid v obci 
a jejím okolí. Před několika týdny realizovalo O. S. WIFI 
připojení včelařského muzea k internetu a to zdarma, 
bez měsíčních poplatků. Městys uhradil pouze LAN ka-
bel.  Také O. S. WIFI přispělo na trampolínu pro louňo-
vické děti, která se hojně využívá.  V minulosti přispělo 
i na vystoupení kapely Poprask. Realizovalo výuku in-
formačních technologií pro naše spoluobčany, která byla 
hojně navštěvována v bývalé počítačové učebně zdejší 
základní školy. Správci sítě pomáhají řešit problémy s 
počítačovou technikou za velmi rozumné odměny a sna-
ží se spoluobčanům  co nejefektivněji poradit v dané pro-
blematice. Za vybudováním Wifi  sítě v Louňovicích 
pod Blaníkem je několik set hodin aktivní práce několika 
jedinců.  Na poslední valné hromadě, o které se zmiňuji 
výše, jsem byl ujištěn, že členové sdružení jsou s posky-
tovanými službami sdružení spokojeni a rada sdružení 
má pro další činnost plnou podporu. Bohužel je hrozně 
jednoduché něco hanit, než něco vybudovat. Cenu in-
ternetu se snažíme držet na co nejnižší úrovni v rámci 
České republiky, v souběhu s kvalitou poskytovaných 
služeb.  Je-li někdo přesvědčen, že by tuto činnost pro 
naše spoluobčany uměl vytvořit efektivněji a kvalitněji,  
rád mu v radě sdružení uvolním místo.                    

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

Oslavy 90 let založení TJ Sokol v Louňovicích pod Blaníkem
 O víkendu 15. - 17. 7. 2011 se konaly Oslavy založení TJ Sokol v Louňovicích. Oslavy byly zahájeny již v pátek 
v podvečer, kdy proběhly prezentace historie TJ Sokol a jednotlivých oddílů. Na to navazovala videoprojekce 
a především velká výstava ukazující historii Sokola a všech složek až po současnost. Tímto bychom chtěli poděkovat 
Václavu Neradovi a všem, kteří se na přípravách této výstavy podíleli.
 Sobotní program již byl ryze sportovní. Během celého odpoledne se představily všechny fotbalové oddíly. Jako 
první naši žáci v malé kopané, po nich následoval zápas staré gardy proti věkově stejně starému družstvu z Lukavce.  
Druhou část odpoledne zahájila děvčata z DFD opět v malé kopané proti soupeřkám z Čechtic a k poslednímu zápasu 
nastoupilo naše mužstvo mužů složených jak z A tak z B týmu proti tradičnímu soupeři z Rakové.  Některé zápasy 
byly vítězné, jiné ne, což nám tento den vůbec nevadilo, protože všichni hráli především pro zábavu. 
 V rámci celého programu bylo zajištěno mnoho zábavy i pro nejmenší (pískoviště, trampolína, pingpongový stůl). 
Pečené prasátko a stánek plný občerstvení také nechyběl. 
 Oslavy výročí byly zakončeny sobotní večerní zábavou na zámecké zahradě. K tanci a poslechu hrála kapela 
Eksploze. Celou tancovačku nám zahájil spolek Babinec, který vystoupil s úplně novým vystoupením „Poupata“. 

Text: Monika Kahounová

Sál zámku - prezentace  jednotlivých oddílů TJ SOKol Sál zámku - promítání historických fotografi í a videí

Sál J. D. Zelenky - výstava fotografi í a předmětů vztahujících se k TJ Sokol Fotbalové utkání žáků  

Fotbalové utkání DFD proti Čechticím Fotbalové utkání  „A a B“ týmu proti Rakové
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Výstava k výročí založení TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem
U příležitosti 90. výročí založení TJ Sokol Louňovice p. Bl. byla otevřena výstava v sále J. D. Zelenky v zámku. 
Slavnostní otevření proběhlo v pátek 15. července v den zahájení oslav. Na výstavě si můžete až do konce října pro-
hlédnout fotografi e zakládajících členů Sokola Louňovice p. Bl., členy kuželkářského družstva a také historické před-
měty související s činností místního Sokola. Výstava zároveň prezentuje historickou a současnou činnost divadelního 
spolku, družstva stolního tenisu a kopané a též akce současného Babince. Prolistovat si zde můžete několik svazků 

s velmi podrobnými zápisy a fotografi emi ze zápasů kopané, které s obdivuhodnou přesností zaznamenal p. Flígr.
Výstavu zdobí obrazy malíře Milana Houdka a díla Ing. Miloslava Vošty. 

Vzhledem k zápisům v ná-
vštěvní knize usuzuji, že 
výstava sklízí značný zá-
jem. Někteří návštěvníci 
dokonce zhlédli výstavu 
několikrát. Výstava je stá-
le zpřístupněna v době ote-
vření infocentra.
Děkuji všem, kteří se na 
přípravě výstavy podíleli. 
Zvláštní poděkování patří 
p. Lehkému a pí. Dittri-
chové za přípravu výstavy 
a zapůjčení historických 
předmětů a fotografi í. Za 
vytvoření digitální prezen-
tace historických fotografi í 
a videí děkuji p.Tulejovi.

Václav Nerad

SPOLEK BABINEC
 
 I když o spolku nebylo dlouhou dobu slyšet, přesto jsme měly nabitý program. 
V červnu proběhla v Louňovicích p. Bl. soutěž VESNICE ROKU. Také náš spolek, vlastně taneční kroužek se podílel 
na její prezentaci.
 V červenci jste nás mohli vidět na oslavách k 90. výročí založení Sokola v Louňovicích pod Blaníkem. Na sokol-
ské zahradě jsme "zacvičily" spartakiádní skladbu POUPATA, samozřejmě s naší choreografi í!!
Potom následovaly samé akce mimo naši obec. Byly jsme pozvány do Křížova na 7.ročník Křížovského šťovíku, 
nechyběly jsme na Čechtické lilii, tancovaly jsme v Kamberku, kde se konal Sraz rodáků a krásné zakončení  bylo   
v Blažejovicích, kde jsme vystupovaly s dechovým orchestrem Křížovanka.
Zúčastnily jsme se také Neckyády a to jako soutěžící, ale i jako organizátoři dětských závodů. Děti od nás dostaly 
za své výkony i drobné ceny. Také Dětský den, který se konal na hřišti jsme strávily s dětmi při různých soutěžích.             
Poslední naší akcí byl výlet na kolech - trasa dlouhá 28 km nám určitě prospěla a my se bez vážnějších zranění (i když 
pády byly)  vrálily unavené, ale šťastné do Louňovic.
 Z připravovaných akcí, které bude Babinec pořádat, bychom Vás chtěly upozornit  na Vánoční jarmark a snad       
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Spolek BABINEC - vystoupení POUPATA

Fotbalové léto DFD
Borotínský koník 2011
Dne 18. 6. 2011 se náš tým DFD Louňovice zúčastnil 3. 
ročníku turnaje v malé kopané, Borotínský koník. Turnaj 
se hrál v Borotíně, který leží v okrese Tábor. Turnaje se 
zúčastnilo pět týmů: Borotín, Bechyně, Borovany, Dfc 
Panterky Čechtice a my, DFD Louňovice pod Blaníkem.
Celkově jsme ukázaly, že nám opět hraní na menší ploše 
jde mnohem lépe a celkově jsme obsadily 2. místo.

4. ročník DFD turnaje v Louňovicích p. Bl.
Poslední sobotu v červnu 25. 6. 2011 jsme opět zreali-
zovali DFD turnaj, tentokrát již 4. ročník. Turnaje se zú-
častnilo celkem 5 družstev: Borovany, FK Zlíchov, Mla-
dá Boleslav, Jesenice a my. Že se nám bohužel na tomto 
turnaji herně moc nedaří, jsme dokázaly potvrdit i letos a 
skončily jsme na 5. místě.

Výsledky jednotlivých zápasů:
Jesenice - Borovany    0-0 
Mladá Boleslav - Zlíchov   3-1 
Jesenice - Louňovice p. Bl.   1-0 
Borovany - Mladá Boleslav   1-6 
Zlíchov - Louňovice p. Bl.  5-0 
Jesenice - Mladá Boleslav   0-4 
Borovany - Louňovice p. Bl.  2-1 
Jesenice - Zlíchov    0-2 
Louňovice p. Bl. - Mladá Boleslav  1-6 
Borovany - Zlíchov    0-2 

Celkové pořadí  (body/skóre)
1. Mladá Boleslav           12b.     19:3 
2. Zlíchov                    9b.       10:3 
3. Borovany                4b.       3:9
4. Jesenice                 4b.       1:6 
5. Louňvice p. Bl.  0b.       2:14

2. ročník Allice cupu v Čechticích
V sobotu 30. 7. 2011 jsme se vydaly na turnaj do Čech-
tic, a to obhajovat vítězství z minulého roku. Turnaje se 
zúčastnily 4 týmy: domácí Panterky, Tuklaty, Jesenice         
a DFD. 
Vzhledem k letnímu termínu a dovoleným jsme jely 
v oslabeném počtu, avšak i přesto využít všech našich sil 
a poprat se o co nejlepší umístění. Počasí nám však také 
nepřálo a celý den propršelo. 
K prvnímu zápasu jsme nastoupily proti Tuklatům. Tento 
tým se velmi stabilizoval, což bylo vidět po celý zápas. 
My jsme jim v jejich hře nebyly schopné konkurovat       
a prohrály vysoko 0 - 9.
Tímto nás čekal další zápas a to zápas o 3. místo. K němu 
jsme nastoupily proti domácím hráčkám. Zápas byl dlou-
hou dobu vyrovnaný ale bez vyložených šancí. Po hru-
bé chybě v obraně jsme v závěru zápasu inkasovaly gól        
a prohrály 0 - 1 a celkem obsadily 4. místo.

Celkové pořadí:
Tuklaty  
Jesenice 
Čechtice 
DFD

i Vánoční koncert, který měl vloni velký úspěch. Také bychom Vám chtěly nabídnout možnost účasti na Sokolském 
sletu. Pokud byste měli zájem, ozvěte se nám, v nejbližší době začneme s nacvičováním sestavy.

Spolek Babinec 

Spolek BABINEC - vystoupení  na Svatováclavských slavnostech
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PODZIMNÍ ROZPIS TÝMŮ „A“ a „B“
muži A          podzim 2011-2012 muži B          podzim 2011-2012

27.08. 17:00  so   Postupice A : Louňovice A
03.09. 17:00  so   Louňovice A : Kondrac B
11.09. 15:00  ne   Nesp. Lhota A : Louňovice A
17.09. 16:30  so   Louňovice A : Tichonice A
25.09. 15:00  ne   Velíš A : Louňovice A
01.10. 16:00  so   Louňovice A : D.Kralovice A
09.10. 16:00  ne   Mezno A . : Louňovice A
15.10. 15:30  so   Louňovice A : FK Bílkovice
22.10. 15:30  so   Ratměřice A : Louňovice A
29.10. 14:30  so   Louňovice A : Křivsoudov A
06.11. 14:00  ne   Tr.Štěpánov B : Louňovice A
13.11. 14:00  ne   Radošovice A : Louňovice A
19.11. 13:30  so   Louňovice A : SK Načeradec

28.08. 17:00   ne   Čechtice B : Louňovice B
04.09. 17:00   ne   Louňovice B : Kamberk
11.09. 17:00   ne   Pravonín B : Louňovice B
18.09. 16:30   ne   Louňovice B : Vracovice
25.09. 16:30   ne   FC Libouň : Louňovice B
02.10. 16:00   ne   Louňovice B : Keblov
09.10. 13:00   ne   Miřetice B : Louňovice B
16.10. 15:30   ne   Louňovice B : Zdislavice B
22.10. 15:30   so   Hulice : Louňovice B
30.10. 14:30   ne   Louňovice B : Křivsoudov B
05.11. 14:00   so   Tichonice B : Louňovice B
12.11. 14:00   so   D.Kralovice B : Louňovice B
20.11.  13:30    ne    Louňovice B : Bl. Načeradec

Podrobnejší info naleznete na webových stránkách www.lounovicepodblanikem.cz/sokol-aktual.php

ROZPIS TÝMU „ŽÁCI“
       soupeř   datum    čas   kde
Grafi n Vlašim „B“ ne - 4.9       10:15 (doma)
Olbramovice  so - 10.9   11:00 (venku)
Úročnice  so - 17.9 10:15 (doma)
Neveklov  so - 24.9 11:00 (venku)
Lešany   st - 28.9 10:15 (venku)
Vrch. Janovice  so - 1.10 10:15 (doma)
Maršovice  so - 8.10 10:15 (venku)
Tichonice  so - 15.10 10:15 (doma)
SK Pyšely  so - 22.10   13:00 (venku)
Popovice  so - 29.10 10:15 (doma)
Kondrac  ne - 6.11       9:30 (venku)

INZERCE

AUTOŠKOLA
Monika Valentová

nabízí:

Pro přihlášené v období 1. 10. 2011– 31. 3. 2012 
v případě úspěšného složení závěrečné zkoušky na první pokus 

vratka  1 000,-Kč z ceny kurzu
Možnost individuálního studijního plánu

Zapůjčení výukových materiálů
Školení řidičů referentů (sk.B)

Kondiční jízdy

Tel.: 732 833 768                       monika.valentova07@centrum.cz
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ŽIVOT DO SVÝCH RUKOU 
 
Rytmus Benešov poskytuje od r. 2003 podporu lidem  
s mentálním postižením. Postupně se podpořená skupina rozšířila i o 
lidi s duševní nemocí a lidi s tělesným a jiným zdravotním 
postižením.  
 
Cílem naší práce je aktivní zapojení a seberealizace ve společnosti  
a to zejména při pracovním uplatnění v běžném prostředí. 

 
Jsme registrováni Ministerstvem práce a sociálních věcí jako 
poskytovatel sociální rehabilitace.  

 
Od počátku je naší hlavní činností Podporované zaměstnávání, které má za cíl zvýšení dovedností 
lidí s postižením a jejich motivace a podpora při získání a udržení zaměstnání na otevřeném/běžném 
trhu práce. 
Dále je v nabídce Tranzitní program, skupina Sebeobhájců, kurzy na zvyšování praktických 
dovedností, motivační kurzy a poradenství osobám se zdravotním postižením.  
 
Služby jsou poskytovány: 

 v prostorách organizace v centru Benešova (naproti poště, adresa viz dále) 
 i v přirozeném prostředí uživatele, v místě bydliště, v rodinném prostředí  

- podle potřeby, na základě individuálního plánu uživatele.  
 
S uživateli pracujeme převážně individuálně s vhodně navázanou skupinovou prací. Cílem služeb je 
zejména zvyšování samostatnosti v dovednostech, které vedou k začlenění uživatele do společnosti. 
 
Služby poskytujeme uživatelům bezplatně. Náš provoz je financován Středočeským krajem, 
městem Benešov. 
 
 
 
 
Kontaktovat 
nás můžete denně: 
 
F.V.Mareše 2056 
(budova naproti České poště) 
256 01 Benešov                                              

:  317 742 742 

    mobil:  773 391 182  Pavla Fleischhansová – vedoucí služby 

  777 222 131  Lukáš Laichter – ředitel 
 
Můžeme přijet za vámi. Osobní návštěvu u nás  
doporučujeme předem domluvit, abychom byli přítomni.  
 

   benesov@rytmus.org        WWW     http://benesov.rytmus.org 
 
 

            
 
Aktivity Rytmus Benešov, o.p.s. jsou financovány Středočeským krajem v rámci projektu „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji“ 
financovaným na základě rozhodnutí OPLZZ-ZS22-11/2009 o poskytnutí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního 
fondu. 
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PRO CHYTRÉ HLAVY
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1.... červená
2.... oranžová
3.... šedivá
4.... žlutá

Ahoj děti, 
 dnes máte poslední šanci si s námi zasou-
těžit o krásné ceny. Máme tu pro vás opět 
dva jednoduché úkoly. U toho prvního stačí, 
když si vezmete pastelky a vybarvíte podle 
čísel políčka v obrázku. Jaká barva patří do 
jakého políčka, je napsáno pod obrázkem. 
Když to uděláte dobře, vykoukne na vás jed-
na večerníčková postavička. Druhý úkol je 
křížovka. Tady stačí, když do jednotlivých 
očíslovaných sloupečků doplníte co, je na 
obrázcích. Uprostřed, v šedém řádku vám 
pak vyjde tajenka. Pokud si s námi chce-
te naposledy zasoutěžit, stačí, když nám na 
naší e-mailovou adresu: soutez@lounovice-
podblanikem.cz pošlete vyřešený alespoň 
jeden úkol. Všechny správné odpovědi bu-
dou zařazeny do slosování o fotoaparát, MP4 
a knihu. Pokud už jste s námi soutěžily i v 
minulých číslech zpravodaje a odpověděly 
správně, máte o to větší šanci jednu z výher 
vyhrát, protože všechny vaše doposud správ-
ně vyřešené úkoly jsou zařazeny do sloso-
vání a čekají, až pošlete výsledky i z tohoto 
čísla. Na jednom z posledních zasedání za-
stupitelstva nebo rady pak budou vylosováni 
výherci  a v dalším zpravodaji, který vyjde 
před vánoci, se konečně dozvíte, kdo vyhrál. 
Přejeme vám mnoho úspěchů a zábavy při 
vybarvování a luštění a jsme moc zvědaví, 
jaká  že postavička to na vás z obrázku vy-
koukne a co, že se to skrývá v tajence. 

Odpovědi nám zasílejte do 31. října 2011 na adresu: soutez@lounovicepodblanikem.cz

5.... růžová
6.... světle zelená
7.... světle hnědá
8.... tmavě hnědá

9.... černá
10...světle modrá
11...tmavě zelená

1. 3.

3.

4. 8.

5. 7.

6. 9.

2. 10.

1.

2. 5. 

6. 9.

7. 4.10.

8.

Paní učitelka vyvolá Pepíčka: „Tak nám Pepíčku řekni, co víš          
o vlaštovkách.“
„Vlaštovky jsou velmi moudří ptáci, protože jakmile začne škola... 
(viz tajenka)“
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!!! UPOZORNĚNÍ !!!
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE BUDE 21. LISTOPADU 2011 

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

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

V minulých měsících oslavili své životní jubileumV minulých měsících oslavili své životní jubileum
tito spoluobčanétito spoluobčané

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

Vrána Pavel 70
Veselá Libuše 80
Novák Josef 92

Staňková Marie 70

Maršíček Karel 70
Zelinka Antonín 75
Dittrich Václav 80

Ondrák František 75

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V současné době je nejstarším obyvatelem Louňovic pod 
Blaníkem pan Josef Novák, který v červenci oslavil 92 let. 
Městys Louňovice pod Blaníkem mu ještě jednou gratuluje k jeho 
životnímu jubileu a přeje mu vše nejlepší a hlavně hodně zdraví 
do dalších let.

V srpnu se Jiřímu Veselému a jeho 
přítelkyni Ivě narodila dcera Eliška. 
Městys Louňovice pod Blaníkem 
gratuluje rodičům a Elišce přeje 
všechno nej do života.

4. listopadu - 
PODBLANICKÝ HUDEBNÍ PODZIM
18:30 hod. Pietní akt u pomníku J. D. Zelenky
19:00 hod. koncert v sále J. D. Zelenky
účinkují: 
Komorní orchestr CONSORTIUM PRAGENSE
sólisté: Štěpánka Heřmánková – soprán
Marta Sejkorová – hoboj
Miroslav Laštovka – trubka
slovem provází: Jan Čenský 

Chtěla bych upozornit a 
zároveň požádat rodiče , že 
v případě zájmu mohou na 
adresu zpravodaje posílat 
fot ografi e svých miminek a 
my je zde ot iskneme . 

Děkuji Jana Burdová

3. prosince - SETKÁNÍ S ČERTY
vánoční trhy před zámkem
pořádá: spolek BABINEC

prosinec - VÁNOČNÍ KONCERT
bližší informace budou upřesněny
pořádá: spolek BABINEC

Pan Václav Dittrich děkuje úřadu Městyse 
Louňovice pod Blaníkem, sboru dobrovolných 
hasičů, mysliveckému spolku a všem svým 
přátelům a známým za gratulace k jeho 

životnímu jubileu. 


