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Vážení čtenáři. I když idyla pravého zimního po-
časí, jak vidíme na snímku, na vánoce asi nenastane, 
nebude to určitě důvod k rozmrzelosti. Prožijte vá-
noce v klidu a pohodě, bez zbytečného stresu a sho-
nu. Veselé Vánoce a šťastný nový rok Vám přeje 
redakční rada Louňovického zpravodaje.

Foto:  Ivan Rozkošný

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

je tu opět konec roku a adventní čas. Je 
to čas očekávání, ale i čas bilancování.

Co se nám podařilo v Louňovicích p. 
Bl. za rok udělat? Je pravdou, že jsme do 
vínku dostali veliké břemeno – udržení 
v Louňovicích p. Bl. školu a mateřskou 
školku. Bohužel energetické náklady 
jsou značné, ale i údržba budov něco 
stojí. Podařilo se nám v rámci Programu 
obnovy venkova získat dotaci a udělat 
novou střechu na severní straně školy.
Letos nám orkán strhal lepenku na tě-
locvičně a střecha musela být opravena. 
Na podzim, při tání sněhu, se bohužel 
zjistilo, že do tělocvičny a přilehlých 
místností zatéká a bude se zde muset 
udělat generální oprava.

Na tuto opravu byla  již podána žá-
dost o dotaci.

Jak jistě mnozí víte, dále bylo požá-
dáno v rámci POV o dotaci na přístavbu  
společenské místnosti v hasičské zbroj-
nici. Přístavba byla stavěna svépomocí a 
na stavbě se podílel SDH Louňovice p. 
Bl, odborné práce byly zadány firmám.
Přístavba byla 4.12. 2007 zkolaudována

Na hřbitově se nám podařilo postavit 
za pomoci pracovníků od úřadu práce 
nové kolumbárium, které žadatelé stále 
urgovali. Nyní jsme požádali o dotace na 
opravu sochy sv. Prokopa proti hřbitovu. 

Dále nás čekala dostavba vodovodu 
v lokalitě „Na Hlinách”, která byla dodě-
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INFORMACE Z RADY
ze dne 26.9. 2007

ÚM INFORMUJE

Zasedání 
 zastupitelstva městyse

 ze dne 11.10. 2007

Slovo starostky lána a na podzim zkolaudována. Nyní se „Na Hlinách” prodávají parcely na výstavbu RD a cesta se částečně zpevnila štěrkem. 
V Rejkovicích jarní orkán zlomil smrk a ten padl na veřejné osvětlení, které bylo nutno předělat a opravit. Opět pracovníci 

od úřadu práce postavili nový pilíř na rozvaděč elektriky a světlo bylo opraveno.
Jak jste si všimli na dětském hřišti u pivovaru byl dán stůl s lavičkou. Totéž bylo dáno na parkoviště pod Blaníkem, bohužel 

stůl se již někomu líbil a odnesl si jej asi domů.
Za pomoci občanů a SDH se podařilo vyčistit koupaliště a přívodní  potrubí vody od splavu. 
V rámci kultury se v Louňovicích uskutečnily dvě divadelní představení – ochotníci z Bystřice a Divadlo klauniky z Brna.

Bohužel na divadlo z Brna přišlo málo diváků. Dále byla uskutečněna na zámecké zahradě akce o nejkrásnější čarodějnici v rám-
ci „Sletu čarodějnic” a  na podzim Svatováclavské slavnosti. Ty bohužel skončily ztrátou a celé budou v rámci zastupitelstva 
přehodnoceny. Nové slavnosti bude řešit nově utvořená komise.

Pro zkrášlení náměstí byl nově osázen parčík, opraveny oblouky a natřeny. Dalo by se zde zmínit též o neustálém sekání 
trávy na obecních pozemcích a odklízení spadaného listí opět pracovníky od úřadu práce. Zde mi nedá, než nevzpomenout p. 
Hlaváčka, který nás bohužel navždy opustil. Byl to on, který vytvářel veškeré  opravy a věci ze dřeva.

  Podařilo  se nám  obnovit vítání nových občánků v Louňovicích a přání našim starším spoluobčanům k jejich životnímu jubileu.
  Je pravda, že se nám naše práce někdy dařila lépe a někdy hůře. Vždy byla ale snaha řešit nastalé problémy co nejrychleji v 

rámci možnosti úřadu a jejich zaměstnanců.
  V dalších letech  nás bude čekat v Louňovicích výstavba  kanalizace a ČOV, která byla schválena zastupitelstvem. O průbě-

hu a realizaci této hlavní akce budete informovani v dalších zpravodajích a na webových stránkách Louňovic p. Bl.
  A nyní mi již dovolte, abych Vám všem v závěru roku 2007 popřála za sebe a celé zastupitelstvo  příjemné prožití vánočních 

svátků a mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2008.                                                                                      Ing. Růžena Kučerová

1. RM projednala a schválila zvýšení 
nájmů v obecních bytech dle zákona č. 
107/2006 Sb. o 17,6% od 1.1. 2008. Jed-
ná se o byty v čp. 41, 45 a 48.

2. RM vzala na vědomí výsledek 
konkurzního řízení na místo ředitele Zá-
kladní školy a Mateřské školy Louňovi-
ce pod Blaníkem, okres Benešov ze dne 
25.9. 2007 a jmenuje  ředitelkou školy 
Mgr. Ivanu Kočovou.

3. RM rozhodla o tom, že Plán péče 
CHKO Blaník se nebude připomínko-
vat. Z řad občanů žádné připomínky 
nevzešly.

4. RM projednala  žádost č.j. 602/
2007 a souhlasí s provedením Indivi-
duálních zkoušek honičů slovenských  
kopovů v katastru obce Louňovice pod 
Blaníkem.

5. RM projednala a souhlasí se za-
stupující matrikářkou na matrice v Lou-
ňovicích p.Bl.. 

6. RM  projednala a souhlasí s ob-
jednáním Císařského otisku Stabilního 
katastru v k.ú.Býkovice, Světlá. Nutné 
pro územní plán. Cena cca 1000,- Kč.   

7. RM projednala a souhlasí se zvý-
šením poplatku za děti v MŠ Louňo-

vice p. Bl. na 200,- Kč za měsíc s plat-
ností od 1.9. 2007.

8. RM projednala a souhlasí s opra-
vou sochy sv. Prokopa. Požádá se o do-
tace z fondu Stř. kraje.

9. RM projednala a doporučuje za-
stupitelům odsouhlasit vstoupení Městy-
se Louňovice pod Blaníkem do Sdružení 
místních samospráv ČR, o.s.

10. RM projednala žádost č.j. 606/
2007 a souhlasí s prodloužením povole-
ní pro vypouštění odpadních vod  přes 
zařízení městyse do povrchových vod. 

1) Kontrola usnesení ze zasedání 
ZM č. 8-2007 ze dne 23.8. 2007
Bc. Pavel Tulej seznámil ZM s plněním 
usnesení ZM č. 8-2007 ze dne 23.8. 2007
- úřední deska – akce se přesouvá na jaro
- ČOV – na veškeré otázky obyvatel od-
poví odborníci při setkání v zámku v co 
nejkratším termínu - bude svolána schůze
- Býkovice  - kontejner – obyvatelé 
Býkovic budou přispívat na kontejner, 
informaci podala telefonicky pí. Matuš-
ková, dále požadují změnu správce kon-
tejneru a otvírací doby

                                                          

2) Rozpočtové opatření č. 4
Neinvestiční příspěvek na ZŠ a MŠ Lou-
ňovice p. Bl. 140 000,- Kč

Posílení rozpočtu:
příjem z rozhledny ……. . 90 000,- Kč 
příjem ze hřbitova ……..   30 000,- Kč 
příjem z pojistné náhrady    20 000,- Kč 

ZM Louňovice pod Blaníkem 
schválilo rozpočtové opatření č. 4

3) Škola-granty, Středočeský kraj
ZM projednalo a odsouhlasilo příspěvek 
v případě přidělení grantu z fondu spor-
tu a volného času ze Středočeského kra-
je ve výši 40 % z přidělené dotace, cca 
120 000,- Kč.

 4) Prodej ARA a motoru (805)
ZM projednalo a odsouhlasilo prodej 
motoru na tatru 805 nejvyšší nabídce - 
2 500,- Kč. 

5) Příspěvek na nemocnici Benešov
ZM projednalo a nesouhlasí se spolufi-
nancováním Nemocnice Rudolfa a Ste-
fanie Benešov, a.s.

6) Sdružení místních samospráv 
České republiky
Starostka informovala o možnosti vstu-
pu do SMS ČR a možnosti nahlédnutí 
do stanov na Úřadu městyse Louňovice 
p. Bl. Bude řešeno při příštím zasedání.

7) Prodej pozemků v k.ú. Býkovice 
u L. č. parc. 472/21 a 472/22
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ZM schvaluje prodej pozemků v k.ú. 
Býkovice u L. Agentuře ochrany příro-
dy, CHKO Blaník za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem č. 9-1584/2007 
Ing.Veselým za 26.553,- Kč.

8) Brožura Posázaví – propagace
ZM projednalo a schválilo zaplatit za 
propagaci Louňovic p. Bl. v brožuře Po-
sázaví 14 000,- Kč plus DPH.

9) Směna pozemku u čp. 101 v k.ú. 
Louňovice p. Bl.
ZM souhlasí se směnu 1/8 pozemků  
č. parc. 44/1 a st. p.č. 24 a budovy čp. 
101 v kat. úz. Louňovice pod Blaníkem 
(Městys Louňovice p. Bl.vlastní 1/8 z 
celku) za část pozemku č. parc. 44/1 o 
výměře 7 m2, která bude přičleněna k 
pozemku č. parc. 44/2.

10) POV v rámci SO Blaník
ZM schvaluje  podání žádosti v rámci 
Svazku obcí Blaník o dotace na vybave-
ní pro sport a volný čas v rámci POV na 
rok 2008.

11) POV v rámci městyse
ZM souhlasí s podáním žádosti o dotaci 
v rámci POV na rok 2008 pro Městys 
Louňovice p.Bl. na úpravnu vody.

12) Dotace z Fondu kultury a Fon-
du obnovy památek Středočeského 
kraje–sv. Prokop
ZM souhlasí s podáním žádosti o dotaci 
z Fondu kultury a Fondu obnovy pamá-
tek Středočeského kraje na restaurování 
sochy sv. Prokopa. Celková cena restau-
rátorské práce 120 750,- Kč.

13) Pronajmutí pozemků v k.ú. 
Louňovice p. Bl. č. parc. 85/9 ….
ZM odsouhlasilo záměr pronájmu obec-
ních pozemků č. parc. 85/9, 85/10, 85/11 
a 85/12 v kat. úz. Louňovice p. Bl. Po-
kud bude více zájemců na jednu parcelu, 
pozemek získá nejvyšší nabídka. Bude 
řešeno obálkovou metodou před komisí.

14) Pozemky na RD – Na Hlinách
ZM bere na vědomí rozhodnutí  zastu-
pitelů z 4.7. 2000 o prodeji pozemků v 
lokalitě Na Hlinách za stanovenou cenu 
250,- Kč /m2 za parcely na RD. ZM 
souhlasí s prodejem pozemků a s touto 
stanovenou cenou 250,- Kč/m2 za parce-
ly na RD v lokalitě Na Hlinách č. parc. 
530/5, 530/31, 530/34, 530/35, 530/37, 
530/41, 530/40 a 530/42 v k.ú. Louňovi-
ce pod Blaníkem.

15) Oprava bodu 12 OZ čj. 7-2007
ZM souhlasí s opravou bodu č.12 v zápi-
se zatupitelstva č.j. OZ 7-2007 na výmě-
ru parcely č. parc. 530/31 na 1310 m2.

16) Prodej pozemku k.ú. Světlá 
ZM odsouhlasilo záměr prodat část po-
zemku č. parc. 32/1 v k.ú. Světlá p. Bl. 
Bude ponechána část pozemku u silnice.
V kupní smlouvě bude zakotvena pod-
mínka, že nabyvatel nebude uplatňovat 
na Městysu Louňovice pod Blaníkem 
případné škody z následku zaplavení 
pozemku přívalovou vodou.

17) Rozhledna – zrušení nabídky 
ČSOP
Starostka informovala zastupitele o zru-
šení nabídky ČSOP na pronájem roz-
hledny. ZM bere na vědomí zrušení na-
bídky ČSOP na pronájem rozhledny.

18) ČOV a kanalizace – dopis
Starostka přečetla dopis občanů Louňo-
vice z Fortny, ul. Ke Koupališti a Praž-
ské ulice ze dne 8.10. 2007: dotaz na 
stav přípravy výstavby čističky odpad-
ních vod, žádost o písemnou odpověď.
Bylo přislíbeno jednání s fundovanými 
odborníky, kteří zodpoví  dotazy týkající 
se veškeré problematiky.Všichni z obča-
nů budou zavčasu informováni o místě a 
čase jednání.

19) Smlouva o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemena 
ZM souhlasí s podepsáním smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mena na pozemek č. parc. 1258/6 v k.ú. 
Louňovice p. Bl na přípojku plynu.

20) Diskuse
Slavnosti – není ještě vyúčtování
Požadavek občanů Světlé o vyvěšování 
zápisů a plakátů na Světlé
Požadavek na opravu komunikace na 
Fortně. Zpevnění cesty Na Hlinách.

1. RM projednala ukončení činnos-
ti lesního hospodáře p. Cvrčka k 31.12. 
2007 (na vlastní žádost) a schvaluje 
oslovit p. Cádera.

2. RM projednala a schvaluje pro-
vedení pasportizace obecních studen 
(pokud nebudou dostačující doklady 
na úřadě) Cena pasportu 1 studny cca 
2000,- Kč.

3. RM projednala a nedoporučuje 
provést humanitární sbírku oblečení (Di-
akonie Broumov), neboť Diakonie vyža-
duje sbírku provést na obci, uskladnit ji 
a později by ji odvezla. Zatím k tomuto 
nejsou vymezeny vhodné prostory.

4. RM bere na vědomí dodání zá-
kladního kamene s nápisem BLANÍK 
do národní knihovny.

5. RM bere na vědomí dostavění kolom-
baria na hřbitově v Louňovicích p. Bl a ur-
čuje cenu za rámeček se sklem 1000,- Kč. 

6. RM bere na vědomí oznámení Úřa-
du pro zastupování státu ve věcech majet-
kových odbor odloučené pracoviště Bene-
šov: pozemky č. parc. 6/1 (dětské hřiště) a 
č. kat. 10 jsou původní církevní majetky 
a a dle pokynů Min. financí ČR  jsou až
do odvolání pozastaveny veškeré převody 
státního majetku, které vlastnily církve.

7. RM bere na vědomí zaslání žádos-
ti o prodloužení termínu na pasportizaci 
místních komunikací.

8. RM byla seznámena se zápisem z 
dílčího přezkoumání hospodaření městyse.

9. RM byla informována starostkou 
o průběhu jednání s NM Praha o malo-
vání muzea a umístění nových vitrín. Z 
důvodu omezení možností NM Praha se 
vše odkládá na jaro 2008. 

10. RM projednala a souhlasí s vy-
placením částky 2500,- Kč p. Bambulo-
vi za úpravu a korekci webových stránek 
městyse za rok 2007.   

11. RM projednala a souhlasí se 
změnou obsluhy a otvírání kontejneru v 
Býkovicích.

12. RM projednala žádost o užívá-
ní komory a sklepů v čp. 45. Sklepy v 
suterénu budou očíslovány a přiděleny 
k bytu, komoru RM doporučuje užívat 
společně.

INFORMACE Z RADY
ze dne 18.10. 2007

Schvaluje: 
1) podání žádosti na dotace na pod-

poru knihoven zřizovanými obcemi z 
rozpočtu Středočeského kraje na rok 
2008 na mobiliář a technické vybavení.

2) opravu kopírky za cenu cca 11 
000,- Kč.

3) cenu za pronájem pozemků v k.ú. 
Louňovice p. Bl. č. parc. 85/10, 85/11 
a 85/12 za 1,- Kč/m2 za rok, smlouva 
bude sepsána na dobu určitou tj.10 let s 

INFORMACE Z RADY
ze dne 15.11. 2007
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možností dalšího prodloužení,pozemek 
č.parc. 85/9 v k.ú.Louňovice p.Bl. bude 
pronajat nejvyšší nabídce.

4) zrušení odebírání Sbírky zákonů v 
papírové podobě a nahradit ji objednáv-
kou na CD

  Bere na vědomí:
-     žádost S CHKO Blaník o připomínky 
o zařazení lokality CZ0214014 – Podle-
sí do národního seznamu Natura 2000 
s tím, že připomínky od občanů budou 
projednány se S CHKO Blaník

1) kontrolu Finančního úřadu Benešov 
2) zahájení projednání Zásad územ-

ního rozvoje Středočeského kraje
3) dokončení a koulaudaci nového 

vodovodu Na Hlinách
4) kolaudaci přístavby hasičské 

zbrojnice, která proběhne 4.12. 2007
5) přípravy na Podblanický hudební 

podzim
Souhlasí:

- s Kritérii pro přijetí dítěte do Ma-
teřské školy Louňovice pod Blaníkem

- s úpravou prostoru za úřadem 
městyse před čp.18 v Louňovicích p.Bl. 
Odkládá:

- řešení dešťové kanalizace v ulici 
Na Vyhlídce do doby schválení rozpočtu 
na rok 2008
Doporučuje:

- řešit pronájem komory v čp.45 nej-
vyšší nabídce

- zařadit do rozpočtu na rok 2008 
rozšíření veřejného osvětlení u cihelny

Schválení programu jednání
p. Herkloc – návrh přidání bodu „Vý-
zva” (13 hlasů pro)
ZM schválilo program  dle návrhu sta-
rostky a návrhu p. Herkloce  přidání 
bodu „Výzva”. 
1) schválilo zapisovatelku zápisu: Dana 
Kahounová (13 hlasů pro)
2) ZM schválilo ověřovatele zápisu: Josef 
Jelínek, Bc. Pavel Tulej (12 hlasů pro)
3) Bc. Pavel Tulej seznámil ZM s pl-
něním usnesení ZM č. 9-2007 ze dne 
11.10. 2007.
4) ZM schválilo usnesení rady, která se 
konala dne 18.10. 2007 a 15.11. 2007 

z výše uvedenou připomínkou, že bude 
bod č.2 v usnesení rady ze dne 15.11. 
2007 přepracován. (14 hlasů pro)
5) ZM bere na vědomí prodej ARA nej-
vyšší nabídce.
6) ZM odsouhlasilo povolení výjimky 
z počtu žáků v ZŠ  Louňovice pod Bla-
níkem na školní rok 2007-2008. (14 hla-
sů pro)
7) Škola
Ředitelka ZŠ a MŠ Louňovice pod Bla-
níkem Mgr. Kočová informovala ZM o 
možnosti využití areálu školy. Navrhu-
je rozšířit MŠ o další třídu, pokud bude 
dostatek zájemců z řad rodičů o umístění 
dětí. Dále navrhuje provádět školení a se-
mináře zaměřené na dospělé v nevyuži-
tých třídách a tím částečně pokrýt nákla-
dy školy. Pí. Kočová navrhuje změnu zři-
zovací listiny. Bude dále řešeno na ZM.
ZM bere na vědomí zprávu pí.Kočové o 
využití areálu školy a požadavek změny 
zřizovací listiny.
8) Rozpočtové opatření č. 5
1) Příspěvek obcím na školství
6171 5321     51,97  tis.    ZŠ Načeradec
6171 5321       5,54 tis.     ZŠ Postupice
2. Dotace CZECH POINT 
– pol. 4111 UZ 98116       50 tis.
pořízení vybavení 
– 6171 5137 UZ 98116     50 tis.
3. Investice – komunikace Na Hlinách  
2212/6121        52,2 tis
4. Vodovod – el. energie
2310/5154  64 tis.
5. Investice – vodovod „Na Hlinách”  
2310/6121       112,5 tis
6. Příspěvek na školu
3113/5331                     100 tis
7. Příspěvek – nový občánek 
3319/5492                        1 tis.  
8. Rozhledna – odměna na opravu alar-
mu – Kašpárek  3322 5021 5,5 tis.
Posílení o 392,71 tis. z  3635/6119   
ZM  schválilo rozpočtové opatření č. 5.
(14 hlasů pro)                                            
9) Topení v tělocvičně
Návrh TJ Sokol na provedení samostatné-
ho topení v tělocvičně – cena 82.419,- Kč.
ZM navrhuje vyhodnotit náklady za to-
pení v tělocvičně, když bude tělocvična 
vytápěna stávajícím kotlem. ZM do-
poručuje oslovit  ředitelku školy Mgr. 
Kočovou, aby bylo týden topeno (tem-
perováno) v tělocvičně aby byla zjištěna 

spotřeba plynu, poté se rozhodne, zda je 
výhodnější pořídit nový kotel, nebo to-
pit stávajícím.
ZM  odsouhlasilo zkušební týdenní  to-
pení (temperování) v tělocvičně, s tím, 
že rozhodnutí o koupi nového kotle, či 
topení stávajícím kotlem bude rozhod-
nuto později. (14 hlasů pro)
10) ZM bere zprávu o dílčí kontrole 
hospodaření obce 2007 provedenou 
Krajským úřadem Středočeského kraje 
na vědomí.
11) Žádosti o prodej pozemků v k.ú. 
Světlá
Žádosti na odkoupení části pozemku, 
neoplocenou část podle cesty na Mrkvo-
vu Lhotu (pozemek 32/1) v k. ú. Světlá 
pod Blaníkem:
PRAGUE REALITY,  Praha 2 – M. Ze-
lingr.
- Z. Braniš,  Vlašim
- Svaz ochrany přírody a krajiny ČR o.s., 
předseda Ing. Petr Skála
Podblanicko Louňovice pod Blaníkem 
a.s.,  Ing. Milan Rabiňák
L. Marc, Praha 5-žádost o věcné břemeno
ZM  pověřuje Komisi výstavby a bydle-
ní a Komisi životního prostředí o prošet-
ření podaných žádostí na místě  samém 
a informovat a podat návrh k řešení ZM. 
(14 hlasů pro)
12) ZM odsouhlasilo zahájení budová-
ní kanalizace a ČOV v Louňovicích p. 
Bl. dle stávajícího projektu. První etapa 
je zadání pro stavební projekt. (8 hlasů 
pro, 2 se zdrželi, 4 proti)
13) ZM projednalo a odsouhlasilo vstup 
Městyse Louňovice pod Blaníkem do 
Sdružení místních samospráv ČR, o.s. 
(14 hlasů pro)
14)Svatováclavské slavnosti – vyúčto-
vání, žádost p. Rangla na slavnosti v ro-
ce 2008
Starostka Ing. Růžena Kučeová infor-
movala ZM o vyúčtování Svatovác-
lavských slavností pořádaných v roce 
2007, které již bylo zveřejněno. Bylo 
konstatováno, že akce byla prodělečná.
Dále starostka  informovala o písemné 
žádosti p. Rangla o umístění zábavných 
atrakcí v době konání Svatováclavských 
slavností v roce 2008.
Návrh: Je třeba sestavit komisi, která 
bude zajišťovat program na slavnosti již 
od ledna 2008. 

Zasedání 
 zastupitelstva městyse

 ze dne 29.11. 2007
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Do příštího zasedání ZM si všichni roz-
myslí a sdělí, kdo by chtěl a  v komisi 
pracovat.
Žádost p. Rangla bude řešena dle stano-
vení termínu Svatovácl. slavností.
ZM projednalo a odsouhlasilo, aby byla 
stanovena komise, která bude zajišťovat 
program na Svatováclavské slavnosti 2008. 
Žádost p.Rangla bude řešena až po stano-
vení termínu slavností. (14 hlasů pro)
15) ZM  souhlasí s dělením pozemku č. 
473 v k.ú. Světlá p. Bl. a souhlasí s od-
prodejem části tohoto pozemku se stud-
nou oddělenou GP č. 1603/2007 č. parc. 
473/3 o výměře 70 m2 panu J. Melicharo-
vi za odhadní cenu, s tím, že uhradí cenu 
za odhad a vklad do KN. (14 hlasů pro)
16) ZM souhlasí s dělením pozemku 
č.parc. 163/6 v k.ú. Louňovice pod Bla-
níkem podle GP č.319-286/2006 a záro-
veň souhlasí s prodejem pozemku č.parc 
163/6 podle  nově vzniklých částí „a” 
a „b” za  odhadní cenu MUDr. Blance 
Novotné, Praha 4 a Simoně Bébrové, 
Louňovice p. Bl. s Karlem Borkovcem, 
Libouň s tím, že veškeré náklady budou 
hradit kupující. Tzn. znalecký posudek, 
GP a vklad na katastrální úřad. (14 hlasů 
pro)
17) MUDr. O. Hirsch žádá ZM o řádné 
přeměření hranic pozemků č. 230/2, 154, 
217, které jsou v jeho vlastnictví a jsou 
využívány jako místní komunikace.
ZM  rozhodlo o požádání  MUDr. Ota-
kara Hirsche o doložení skutečnosti, že 
části pozemků v jeho vlastnictví užívá 
městys. Poté bude dle velikosti pozem-
ků jednáno o směně či odkupu užíva-
ných pozemků. (14 hlasů pro)
18) P. Tulej podal odvolání proti roz-
hodnutí RM o přidělení komory v čp. 45 
s paní Zoulovou napůl.
ZM souhlasí, aby bylo užívání komory 
v čp.45 prošetřeno komisí bydlení a vý-
stavby a podán návrh na dalším zasedá-
ní. (13 hlasů pro)
19) Kontrolní výbor 
Předseda kontrolního výboru Bc. Pavel 
Tulej podal návrh na projednání:
1) využívání nebytového prostoru v pi-
vovaru – není stále dořešeno
2) vyhodnocení efektivnosti obecních 
zaměstnanců – místostarosta podal in-
formace 

viz. Svatováclavské slavnosti, které 
byly jasnou ukázkou nedostatečných 
manažerských schopností. Připravenost 
dotačních titulů na rozvoj obce pro rok 
2008 je žalostná. Vyzývám tedy starost-
ku a místostarostu, aby do konce kalen-
dářního roku 2007 zvážili svoje další 
setrvání ve vedoucích funkcích městyse 
Louňovice pod Blaníkem.
21) Diskuse – různé
posyp na komunikacích v zimním obdo-
bí bude opět zajišťovat p. Matuška, řídit 
bude p. Kotek, bude prodloužena smlou-
va s p. Matuškou.

3) pasportizace vodovodu -  starostka 
informovala o pokračování pasportizace                                                   
20) Výzva p. Herkloce
p. Herkloc předal ZM výzvu:
Po zralém uvážení a dohodě s částí za-
stupitelstva vyslovuji, hrubou nespoko-
jenost s dosavadní prací pani starostky i 
místostarosty. Jejich práce je těžkopád-
ná, zdlouhavá a neefektivní. Docházelo 
a dochází k svévolným krokům ze stra-
ny vedení obce, bez vědomí zastupitelů, 
popřípadě komisí. Dochází k neplnění 
usnesení zastupitelstva. Neefektivně se 
zachází s finančními prostředky obce.

Jednání přítomni: pí. Ing. Štastná, pí. Ing. Kučerová - starostka, pí. Kotková - Vodo-
právní úřad Vlašim 
pan Ing. Soudek - jako nezávislý expert. 
• Protože projekt na ČOV z konce osmdesátých let neměl oporu v současné právní 
legislativě, byl  zhotoven nový projek jako podklad pro územní rozhodnutí o výstavbě 
ČOV. 
• Dále je tento projekt součástí náležitostí, které je třeba splnit z hlediska legislativ-
ního, zejména pro čerpání státních nebo jiných finačních dotací na výstavbu kanali-
začního řádu a ČOV. 
• Tento projekt řeší nejpravděpodobnější možné vedení kanalizačních řádů z hlediska 
funkčního a ekonomického. 
• Nejde o konečnou (detailní) fázi dokumentace podle které se bude kanalizace pro-
vádět. 
• Zejména konkrétní řešení domovních přípojek bude posuzováno znovu s vlastníky 
nemovitostí. 
• Také se v tomto projektu nejedná o konkrétní technologické řešení samotného ob-
jektu ČOV. 
• Jakými konkrétními chemickými, biologickými a mechanickými postupy se budou 
odpadní vody zpracovávat před vypuštěním mimo ČOV bude stanoveno až v další 
fázi projektu.

Kde má být ČOV umístěna?
Vpravo před mostem na silnici z Louňovic do Libouně. Počítá se s opatřeními proti 

zaplavení objektu vodou z řeky.
Bude nás ČOV obtěžovat zápachem?

Zdrojem zápachu v čistírnách odpadních vod jsou zejména neuzařené kalové 
nádrže.Takovéto technologické řešení, ale současná právní legislativa vpodstatě 
neumožňuje. Přesné technologické řešení bude stanoveno až v další fázi projektu. 
Přesto lze říci že se bude jednat o uzavřenou zastřešenou stavbu s regulovaným 
přívodem/odvodem vzduchu, protože ten je důležitým faktorem pro samotné čištění 
odpadních vod. Existují taková technologická řešení ČOV, která umožňují provozová-
ní ČOV v obytných zástavbách s ochraným pásmem 20 m. Provozování ČOV se řídí 
právními a provozními předpisy a pravidelnými laboratorními kontrolami.
Lze tedy zápach jednoznačně stoprocentně vyloučit?

V případě havárie, zaviněné obvykle lidským selháním, se zápach může vyskytnout. 
Z hlediska možné ekologické katastrofy v případě havárie a následných finnačních
postihů obce by při dobrých rozptylových podmínkách šlo o nejmenší problém.

ZÁZNAM Z VEŘEJNÉ SCHŮZE
Informace o plánované stavbě čističky odpadních vod 

a jejího umístění
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Jaký je vliv ČOV na cenu přilehlých nemovitostí? Nebu-
dou znehodnoceny?

Obvykle platí, že připojení nemovitosti na kanalizační řád 
cenu nemovitosti navyšuje. Co se týká nemovitosti stojící v 
možném dosahu zápachu z ČOV, viz prosím otázka č. 2.
Kdo se bude starat o provoz ČOV?

Pokud bude mít obec dostatečně proškolenou osobu, může 
to být někdo z obce. ČOV typu jaký se odhaduje v naší obci vy-
žaduje dohled zhruba 2x v týdnu a to nikoli celý pracovní den. 
Jinou variantou může být odborná firma. Obvyklé je dnes na-
pojení ČOV na pult centrálního dohledu dispečinku takovéto 
firmy. Pravidelné laboratorní rozbory provádí opět odborně
způsobilá firma.
Kam se občan může dovolat v případě že jej ČOV omezuje?

Občan se může obrátit na provozovatele nebo na obec. 
Formou přešetření stížnosti také na vodoprávní úřad.
Proč bych měl přečerpávat odpadní vody do hlavního 
řádu nad nemovitostí?

Ve vetšině případů jde ochybné vypracování projektu. Exis-
tují nemovitosti v řádu jednotek u kterých to nelze 100% vylou-
čit. Aktuální projektová dokumentace počítá s jednou obecní 
přečerpávací stanicí. Konkrétní provedení domovní přípojky 
bude s majiteli nemovitostí projednáno.
Lze již nyní vykalkulovat cenu vodného a stočného?

Lze ji zatím odvodit od aktuálních cen v teritoriu stře-
dočeského kraje, což je aktuálně mezi 50-54,- Kč za ku-
bík. Konkréní cena vzejde až z vypracování potřebné do-
kumentace a konečné ceny celého projektu. Čím více 
domácností bude na kanalizaci připojeno, tím více se 
náklady na provoz rozloží a to by mělo cenu snižovat. 
Musím se jako majitel nemovitosti připojit do kanalizační-
ho řádu?

Ano, zákon říká, že je-li v obci kanalizace a ČOV k dispozi-
ci, jsem povinen se připojit.
Co mě bude stát přípojka jako majitele nemovitosti (fyzic-
ká osoba)?

Cena se odvíjí od potřebných prací a materiálu použitého 
na přípojku. Dnes odhadované rozpětí nákladů je mezi 10.000 
- 15.000 Kč. Cena je ovlivněna také tím zda odpadní vody čer-
pám (menší průměr potrubí, nižší cena) nebo využívám gravi-
tační odvod. Cena kanalizační trubky na přípojku je přibližně 
160 Kč za 6 metrů.
Přípojku je třeba vybudovat na hranice pozemku nebo až 
k hlavnímu řádu?

Ve většině případů se asi bude jednat o napojení až do 
kanalizačního řádu. Současná právní úprava totiž již nerozli-
šuje mezi pojmy soukromá a veřejná část přípojky. Přípojka je 
majetkem majitele nemovitosti.
Co mám dělat se septikem po připojení na kanalizační řád?

Septik vyprázdnit a vyčistit.Lze jej využít jako nádrže na 
akumulování dešťové vody. Nebo jej lze zasypat vhodným ne-
sléhavým materiálem (štěrk, písek). 

Připojí se do kanalizace také zemědělské družstvo (odpad 
zemědělské výroby, močůvka z prasečáku)?

Ne, ČOV není určena pro zpracování močůvky z živočišné 
výroby ZD. Tento odpad podléhá jiným právním předpisů pro 
nakládání a z hlediska jeho složení jej nelze ani technologicky 
zpracovávat stejným způsobem jako odpadní vody z domác-
ností.
Je kanalizace určena také pro odvod dešťové vody?

Ne, není. Pokud někde svod dešťové vody způsobuje zaplavo-
vání je třeba to řešit individuelně.
Je projekt ČOV dostatečně dimenzován pro případ výstav-
by nových domů?

Ano počítá se s hodnotami na 1100-1200 obyvatel. ČOV je ak-
tuálně projektována na 800 obyvatel a dalších 300-400 je rezerva. 
Nezapomíná se ani na možné připojení spádových obcí. 
Zvětšení kapacity čistírny samotné lze i později řešit přístavbou 
další linky. Vše záleží na vhodném projektu budov a zařízení.
Jaký je odhad nákladů na vybudování kanalizace a ČOV?

Projekt je třeba chápat jako dvě části. Celková cena projek-
tu je odhadována na 44-45 milionů Kč. Z toho samotný objekt 
čistírny asi 18 milionů Kč. Odhady se zhruba shodují s odhady 
předchozího starosty pana Bébra.
Jaký je odhad spuštění ČOV?

Do dvou let. Termín ovlivňuje sestavení všech fází projek-
tu, vyřízení stavebního povolení, přidělení dotací a další.

                                                                    Martin Červenka

Pan Ing. Soudek vysvětluje připojení na kanalizaci přítomným 
občanům. Foto: Jana Burdová

Volný náhled do výkresů po skončení veřejné schůze. 
Foto: Jiří Herkloc
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Je tomu již téměř 140 let, co byly z nejrůznějších koutů Čech i Moravy vyzvednuty kameny a dopraveny do hlavního 
města. Zde pak byly za velké slávy a s náležitou hrdostí tehdejší doby slavnostně uloženy do základů jedné z nejvýznam-
nějších budov našeho národa – Národního divadla. Jeden z kamenů byl do Prahy dovezen i z naší bájné hory Blaníka. 
V současné době se historie opakuje. Opět se do Prahy sjíždí zástupci mnoha měst a obcí, aby zde zanecha-
li kus svého kraje, na němž by měla v budoucnu vyrůst nová národní stavba, tentokrát Národní knihovna Čes-
ké republiky. V září loňského roku se při této příležitosti konala na Letné velká slavnost s názvem „Národ sobě 
II.”. Pod záštitou knihoven a knihovníků České republiky zde byly generálnímu řediteli NK ČR slavnostně předá-
ny kameny z mnoha míst naší země. Například z Řípu, ze Stadic z Karlových Varů a dalších významných koutů vlasti. 
Louňovice pod Blaníkem se do historie nové knihovny zapsaly 4. října tohoto roku. V tento den se do Prahy vypravili zá-
stupci naší obce ve složení knihovníka p. Vošty, radního Bc. Tuleje a kronikářky pí. Burdové, aby zde předali i kus naše-
ho kraje – kámen z Blaníka. Ten byl předán do rukou paní PhDr. Libuše Pitherové, vedoucí oddělení PR a marketingu. 
Aby se tak, ale mohlo stát, předcházelo tomu několik událostí a rozhodnutí. 11. listopadu 2006 odsouhlasilo minulé zastupi-
telstvo obce záměr zopakovat počin našich předků a věnovat kámen do základů nové Národní knihovny. Ta by měla vyrůst 
podle návrhu architekta Jana Kaplického v Praze na Letné. Výběru vhodného kamene se ujali starostka Ing. Růžena Kučerová, 
místostarosta Josef Jelínek a Bc. Pavel Tulej. Dne 2. srpna 2007 v dopoledních hodinách vybrali na Blaníku vhodný kámen, jež 
svou velikostí a tvarem vyhovoval opracování. Začali hledat v okolí Veřejové skály. Nakonec byl vybrán kámen, který ležel ve 
stráni nad kamenným stolcem asi 25 metrů od cesty. Byl to nepravidelný kvádr o rozměrech cca 50 x 40 x 40 cm. Ještě ten den 
jej odvezli do Divišova, kde ho upravili do finální podoby a na jedné z jeho stran vytvořili reliéfní nápis BLANÍK a o kousek níž
Louňovice pod Blaníkem 2007. Pak již stačilo domluvit termín předání a opracovaný kus blanické ortoruly do Prahy dovést.

Nyní je blanický kámen vystaven společně s ostatními v prostorách Klementinské knihovny a čeká na den, kdy bude slav-
nostně zasazen do základů nové Národní knihovny.                                                                                                   Jana Burdová

Základní kámen pro Národní knihovnu 
BLANÍK V ZÁKLADECH PODRUHÉ

Dobývání kamena z Blaníku starostkou obce společně 
s místostarostou. Foto: Bc. Pavel Tulej

Opracovaný kamen připravený k předání. 
Foto: Jana Burdová

Předání kamenu v Praze. Z leva: PhDr. Libuše Pitherová,
Bc. Pavel Tulej, Ing. Miloslav Vošta. Foto: Eva Hodíková

Bc. Pavel Tulej ukládá kámen z Blaníku k ostatním základním 
kamenům. Foto: Eva Hodíková
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KNIHOVNA  
V naší knihovně se stále potýkáme s malým zájmem čte-

nářů. Ale přece. Máme nového čtenáře, vlastně čtenářku. Je 
jí dcera redaktora našeho časopisu, Kristýnka Herklocová a 
je nutno konstatovat, že je čtenářkou skutečně pilnou. A ještě 
jedna dobrá zpráva. Ozvaly se první vlaštovky, které darovaly 
naší knihovně knihy Vlasty Javořické. První vlaštovkou byla 
paní Malá, druhou byl pan Vondrák, který věnoval knihovně 
několik knih Vlasty Javořické, které byly vydány v roce 1925. 
Srdečný dík oběma.

A tak tedy pokračuji v kronice naší knihovny.
Pokračování z minulého čísla - záznam z obecní kroniky 

Josefa Herinka.
Přišel sem do obce s. Karel Červenka, nabídl se mi, že mi 

pomůže. Já jsem jeho pomoc vítal s radostí, zeptal jsem se ho, 
zda-li by to mohl dělat sám, já že mám stále více práce na poš-
tě a on mi řekl, že s. Zvára mu tuto funkci nabízí, že prý jsem 
starý, a často nemocný. V koutku srdce jsem pocítil něco, jako 
lítost, že mám své knihy opustit, ale když jsem byl nemocný, 
nastydl jsem většinou v knihovně. Tak jsem si řekl, sám máš 
ten náhled, že máš moc práce a za práci pro veřejnost nečekej 
nikdy vděku, nebo uznání a pak, s. Červenka jest mladý a bude 
pracovat lépe, pružněji. Nelze, aby práce, tak důležitá, jako 
kultura, trpěla za to, že já mám málo času, věnuji se o to více 
naší kronice.

V knihovně bylo přes 480 svazků knih, čtených asi 300, 
ostatní politická a čtenáři chtěli knihy zábavné i poučné. Okres-
ní O. B. nám bohužel dodávala knihy, které nemohla nikde 
udati, zkrátka samé ležáky. Začali jsme akci 1,- Kč za novou 
legitimaci od čtenáře nového a z toho, že budeme si nakupovat 
sami, co se čtenářům líbí. S. Červenka též neuspěl, stále mu 
něco do místnosti skládali, jako nábytek aj., takže přístup ke 
knihám byl špatný. Okresní O. B. navrhla, aby tu práci vzal do 
ruky někdo povolanější, třeba učitel. Úkolu se ujala s. učitelka 
Nováková, která v domě bydlila a měla na tuto odpovědnou 
práci jak buňky, tak čas. (Až sem záznam z Obecní kroniky.)

Nyní trochu odbočíme. Podařilo se mi zjistit, že knihovník 
Červenka svoji funkci vykonával velice krátce, v létech 1960 
– 1961. Po s. Červenkovi vykonávala funkci knihovnice, jak 
již bylo řečeno učitelka Dagmar Nováková. Podařilo se mi 
paní Novákovou sehnat a požádat ji, aby napsala „pár slov” 
k její tehdejší práci. Zde jsou její slova:

„Jako mladá učitelka ZŠ v Louňovicích pod Blaníkem 
jsem měla v té době povinnost zapojit se do veřejného života 
v obci. Jelikož jsem měla dcerku malou, rozhodla jsem se pro 
právě uvolněné místo knihovnice, neboť místní lidová knihov-
na byla unístěna v zámku, kde jsme bydleli. Bylo to v létech 
1961 – 1964. Knihovnu jsem převzala v době, kdy podle no-
vých směrnic bylo nutné provést nové přerozdělení knih podle 
tematického zaměření, zavést nové kartotéční listy, do jednot-
livých svazků nové karty a v neposlední řadě pro čtenáře nové 
výpůjční průkazky.

Práce byla zajímavá a bavila mne. V obci bylo v té době 
ještě málo televizních přijímačů a tak se po večerech dost čet-
lo. Mezi čtenáře patřili většinou starší občané a děti. Největší 
zájem byl o beletrii, cestopisy a dětskou literaturu, zejména 
o pohádky. Studenti středních škol vyhledávali knihy v rámci 
povinné četby. Největší zájem byl vždy v zimním období, kdy 
nebyla práce na polích. V té době se muselo v knihovně topit a 
to byl velký problém. Zámecké komíny měly špatný tah a tak 
se často spíše větralo, neboť kamna po celou dobu kouřila. 

Velkou pomoc pro tuto práci jsem měla v základní škole. 
Děvčata vyšších ročníků mi pomáhala nové knihy zabalovat 
a evidovat. Tehdejší ředitel, pan Jaroslav Pospíšil mi ochot-
ně vyšel vstříc při zapůjčování audiovizuální techniky a tak 
se v knihovně několikrát konaly besedy s využitím diafilmů
k významnějším výročím, k seznámení se s životopisy vý-
znamných spisovatelů a besedy nad obsahem nově zakoupe-
ných knih. Práci v knihovně jsem ukončila v době, kdy jsem 
byla jmenována do funkce zástupkyně ředitele školy.

Tolik ze vzpomínek bývalé knihovnice paní Dagmar No-
vákové, tolik i dnešní čtení o louňovické knihovně v našem 
časopise. A opět – zvu Vás všechny do naší knihovny, přijďte 
se podívat na koutek Vlasty Javořické, začínající dlouhé zimní 
večery a proto si přijďte vybrat knížku, která Vás bude za-
jímat.                  Na Vaši návštěvu se těší louňovický knihovník 

Ing. Miloslav Vošta

Začnu dnes informací z historie WIFI sítě. Nekomerč-
ní wifi síť „WIFI Louňovice pod Blaníkem“ byla spuštěna o
říjnovém víkendu 23.-24.10. v roce 2004. V první fázi se na 
první vysílací bod složilo 5 místních domácností. Signálem 
byla pokryta část obce „Lhota“ a blízké okolí. Síť zpočátku 
sloužila hlavně pro hraní síťových her a pro komunikaci mezi 
domácnostmi. 

V současné době je již na síť připojeno 84 domácností + 
obecní úřad a infocentrum. Musím uznat, že když jsme  síť za-
kládali, vůbec jsme netušili, že v tak brzké době bude mít zá-
jem o připojení k internetu takový počet uživatelů. Internet se 
celosvětově stává dostupným standardem pro většinu domác-
ností.  Přispívá k tomu hlavně dostupnější cena za připojení.

Krátce zde připomenu, že nabízíme rychlost na domácnost 
1,7MB/s za měsíční členský příspěvek ve výši 200,- Kč.  Mu-
sím konstatovat, že všichni členové WIFI sítě byli opakovaně  
informováni včas o snížení plateb od  října  letošního roku 
z částky 235,- Kč na 200,- Kč měsíčně. Nemálo uživatelů stále 
platí původní částku 235,- Kč. Přeplatek jim samozřejmě na 
jejich žádost bude započten do budoucích plateb, ale poklad-
ník má s tímto zbytečně komplikované úkony při měsíčním 
vyúčtování. 

WIFI sdružení opět  započalo s IVT vzdělávání, kdy se zá-
kladním úkonům s  PC  učí hlavně začátečníci. Vzdělávání 

Informace 
ze Sdružení WIFI
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k postupnému a trvalému navýšení rychlosti od druhé polovi-
ny prosince letošního roku. 

V letošním roce jsme  zaznamenali velmi málo poruch na 
wifi síti a musím vyslovit spokojenost nad funkčností sítě. Dě-
kuji správci sítě a ostatním členům rady za kvalitně odvedenou 
práci, která velmi přispěla k bezproblémovému chodu sdruže-
ní a hlavně  WIFI sítě! 

Za WIFI radu si dovolím všem čtenářům a fandům IT po-
přát klidné a pohodové svátky vánoční,  rodinnou pohodu a 
samozřejmě šťastné vykročení do  Nového roku včetně splnění 
tajných přání!!!!                    Bc. Pavel Tulej, předseda sdružení

Na Velký pátek 6. dubna 2007 bylo již podeváté uděleno ocenění Blanický rytíř fyzické osobě, která se významně zasloužila 
o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. Ocenění udělovaly třem navrženým kandidátům neziskové 
organizace Podblanicka, zejména administrátor ceny Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim a další občanská sdruženína Pod-
blanicku.

V letošním roce bylo podáno celkem 9 návrhů. O ocenění rozhodla porota složená ze zástupců jednotlivých nevládních orga-
nizací. Její práce byla velmi obtížná. Nakonec rozhodla o udělení ceny za celoživotní dílo těmto třem nominovaným: Pan Josef 
Cáder z Louňovic pod Blaníkem, pan prof. Josef Pánek z Prahy a pan Pavel Pavlovský z Votic.

Jozef Cáder se narodil 19. září 1945 v Dunajově nedaleko slovenské Čadce v oblasti Kysúc. V letech 1959 – 1961 absolvo-
val Lesnícke odborné učiliště ve Vývratu u Bratislavy a následně vystudoval v letech 1961 – 1965 Strednú lesníckú technickú 
školu v Liptovském Hrádku. Po ukončení studií nastoupil v roce 1965 krátce na své první pracovní místo u Lesního závodu 
Oščadnica. Po ukončení vojenské služby v 
roce 1967 nastoupil u Lesního závodu Krás-
no nad Kysucou jako lesní technik a později 
pracoval jako vedoucí polesí Kysucké Nové 
Mesto.

Po sňatku v roce 1970 odešel do Čech a 
v r. 1971 nastoupil jako lesní technik na po-
lesí Louňovice pod Blaníkem. V roce 1984 
odchází do penze tehdejší vedoucí polesí 
Josef Melichar a Jozef Cáder nastupuje na 
jeho místo. V roce 1992 se stal revírníkem 
revíru Louňovice pod Blaníkem, který je 
součástí lesní správy Kácov.

Pan Jozef Cáder tak většinu svého ži-
vota zasvětil blanickým lesům. Začal zde 
působit nejprve jako spolupracovník Josefa 
Melichara, průkopníka obnovy smrkových 
porostů s použitím buku a jedle. Poté, co 
nastoupil na jeho místo, zdárně dokončuje 
obnovu porostů započatou Josefem Meli-
charem, vytváří předobnovní prvky s bukem 
a jedlí a úspěšně systémově rozpracovává 
další smrkové porosty v mýtním věku. Díky 
jeho působení se stejnověké smrkové porosty na Blaníku, vysazené na holinách vzniklých po mniškové kalamitě před sto lety, 
mění na stabilní smíšené lesy s vysokým zastoupením listnáčů a jedle. Lesy na úbočích Blaníku převáděné ze smrkových mono-
kultur na druhově pestré porosty se staly známým exkurzním objektem pro studenty lesnických škol i lesnickou praxi a odbornou 
veřejnost.

Zvláště citlivě a nad rámec svých pracovních povinností Jozef Cáder přistupoval k péči o přírodní rezervace Velký a Malý 
Blaník, podílel se na budování altánů, studánek a další návštěvnické infrastruktury ve spravovaných lesích i na vytváření biotopů 
pro ohrožené a chráněné druhy rostlin a živočichů. Celoživotní systematickou a pečlivou prací tak významně přispěl k současné 
tváři a dobrému zdravotnímu stavu lesů pod Blaníkem.

tentokrát probíhá v Načeradské základní škole. Garantem za 
Sdružení je pan Lorenc. Jsou otevřeny 2 kurzy, kdy jeden ob-
sadili zájemci z Načeradce a  druhý zájemci  z našeho městyse. 
Tímto děkujeme  vedení ZŠ Načeradec za vstřícnost a umož-
nění realizace vzdělávání, které je zaměřeno na dospělé. Men-
ší komplikace s dopravou se podařilo vyřešit. 

Dne 12.12. 2007 zasedala WIFI rada – konkrétní informa-
ce je na webových stránkách sdružení.  Jeden s bodů, který se 
bude projednávat je vánoční navýšení rychlosti ze stávajících 
1,7MB/s  na 2,2MB/s.   Bude-li rada sdružení souhlasit – dojde 

Blanický rytíř v roce 2007 vyhlášen

Slavnostní udílení ocenění Blanický rytíř. 
Zleva: prof. Jaroslav Pánek, Pavel Pavlovský a Josef Cáder



www.lounovicepodblanikem.cz

 Prosinec 2007Louňovický zpravodaj

strana 10RYBNÍK JORDÁN

Pan Jozef Cáder je také aktivní ve spolkovém životě, zejména místního mysliveckého sdružení, které se kromě hospodaření 
se zvěří také věnuje péči o přírodní rezervaci Podlesí.

Udělení ocenění Blanický rytíř patří právem lesníkovi Jozefu Cáderovi, který se ve svěřeném území nejen příkladně stará o 
lesy, ale i o veškeré přírodní a kulturní dědictví v nich zachované.                                                                      Ing. Pavel Pešout 

Rybník Jordán v Přírodní rezervaci Podlesí nedaleko 
Býkovic prošel v roce 2007 neobvyklou sezónou. Byly 
realizovány stavební úpravy hráze, rybník byl letněn a na 
podzim bylo nutné odstranit porosty orobince a bylin ze dna.

Jordán (Velký Býkovický rybník) je součástí Přírodní 
rezervace Podlesí, je v majetku Agentury ochrany přírody 
a krajiny České republiky. Výměra vodní plochy činí při 
normální hladině 4 ha. Na rybníce hospodaří na základě 
nájemní smlouvy Český svaz ochránců přírody Vlašim, 
velikost a druhy rybí obsádky se určují podle Plánu péče o 
Přírodní rezervaci Podlesí.

Na podzim roku 2006 bylo přistoupeno k opravě hráze, 
protože její stav byl nevyhovující. Hráz byla výškově upravena, 
na návodní straně opatřena novým kamenným záhozem. 
Byl osazen nový požerák a výpustní potrubí, opraven byl 
bezpečnostní přeliv, upraveno bylo i loviště.

Na jaře roku 2007 byl rybník částečně napuštěn. Na léto 
bylo plánováno částečné letnění, které stanovuje Plán péče 
o Přírodní rezervaci Podlesí 1x za 5 let. Na dně Jordánu 
roste drobná tráva puchýřka útlá (Coleanthus subtilis), která 
evropsky významným druhem, u nás chráněna jako silně 
ohrožená. Kromě puchýřky roste na dně Jordánu i šáchor 
hnědý, ostřice šáchorovitá a další vzácné druhy. Společenstvo 
rostlin vyžaduje pravidlené letnění, aby rostliny mohly vyrůst, 
vykvést a obnovit zásobu semen. Letnění patří k běžným 
způsobům rybářského hospodaření, přispívá k ozdravění dna 
prokysličením a zničí parazity ryb.

I když byl rybník preventivně částečně napuštěn (kvůli 
malému přítoku), mimořádné sucho letošního léta způsobilo 
pokles vody v rybníce až na velmi malou plochu u hráze. Do 
rybníka v létě nepřitékala prakticky žádná voda. Na obnažené 
dno nalétly semena orobince a ten v lovišti vytvořil mohutný 
porost. Cíleně letněné plochy na obvodu rybníka orobincem 
nezarostly. Nadměrné nárosty rostlinstva na dně rybníka jsou 
ovšem pro rybniční hospodářství nežádoucí, rozklad rostlinné 
hmoty odebírá z vody kyslík.

Správa CHKO Blaník proto přistoupila k odstanění porostů 
orobince ze dna rybníka, práce provedl Český svaz ochránců 
přírody Vlašim. Porosty byly posekány částečně traktorem, 
čátečně ručně vedenou sekačkou, hromady orobince byly 
následně odvezeny do kompostárny v Trhovém Štěpánově.

Rybník je nyní napouštěn na normální hladinu, rychlost 
napouštění závisí na vydatnosti podzimních a zimních srážek. 
Do rybníka budou vysazeny tyto druhy ryb: kapr, lín, plotice, 
perlín, z dravých druhů štika.

Rok 2007 na Jordánu Opatření provedené v roce 2007 umožnily uvést rybník do 
bezpečného stavu a udržet vzácnou květenu na dně do dalších 
let. Rybník Jordán tak může být i nadále oblíbeným cílem 
vycházek obyvatel Býkovic, Louňovic a okolí.

Ing. Mgr. Martin Klaudys

Snášení pokosené hmoty na kopy. Foto: Ing. Mgr. Martin Klaudys 

Puchýřka útlá. Foto: Ing. Mgr. Martin Klaudys
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V první polvině roku 2007 došlo v aleji památných stromů 
u Podlouňovického mlýna k rozlomení a pádu celkem 3 lip. 
Správa CHKO Blaník ve spolupráci se Správou a údržbou 
silnic provedla před nadcházející zimou ošetření stromů pro 
zábranu dalších škod.

Na počátku roku 2007 došlo vlivem silných zimních 
větrů k rozlomení dvou lip v aleji památných stromů u 
Podlouňovického mlýna. Jednalo se o v pořadí třetí lípu od 
Louňovic na levé straně (zbylé torzo bylo následně skáceno) 
a lípu u mostu přes Blanici na pravé straně od Louňovic. 
V květnu pak následoval pád další lípy (v pořadí druhé na levé 
straně od Louňovic), která měla zastřešenu dutinu šindelem.

Správa CHKO Blaník zadala odborné posouzení stavu 
památných stromů v aleji, které v červnu provedl odborný 
dendrolog ing. Bohumil Reš z Agentury ochrany přírody a krajiny 
České republiky v Praze. Byl posouzen stav koruny a kmenů 
(prosychání, výskyt hniloby). Na základě zjištěných skutečností 
doporučil dendrolog ořez a vazbu korun památných lip.

Doporučený ořez a vazby provedli v říjnu a listopadu 
členové Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Řez dřevin je 
totiž možné provádět až po ukončení růstové sezóny. Ořezané 
větve byly naštěpkovány, odpad byl odvezen.

Provedená opatření přispějí k bezpečnosti provozu na 
silnici a prodlouží život aleje památných stromů, které 
neodmyslitelně patří do krajny pod Blaníkem.

Ing. Mgr. Martin Klaudys

Alej památných stromů 
u Podlouňovického mlýna ošetřena

Výstup na strom k provedení ořezu. Foto: Ing. Mgr. Martin Klaudys 

Správa CHKO Blaník je úřadem státní správy ochrany přírody, její pravomoci jsou dány zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny. 

Ve věcech, ve kterých rozhoduje Správa CHKO Blaník, jsou vedena správní řízení.  Správní řízení je vedeno podle zákona 
č. 500/2004 Sb. - správního řádu. Výsledkem správního řízení je rozhodnutí, které žadateli (účastníku řízení) uděluje nebo 
naopak odebírá určitá práva. Správa CHKO Blaník vede správní řízení většinou ve věcech překročení zákona o ochraně přírody 
a krajiny, přiznání újmy za omezení hospodaření aj. Vzhledem k tomu, že správní rozhodnutí je důležitý právní akt, jsou 
pracovníci Správy CHKO Blaník povinni složit „Zkoušky odborné způsobilosti” sestávající ze znalosti zákonů a správního řádu. 
Odvolacím orgánem proti rozhodnutí Správy CHKO Blaník je Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy 
I, Podskalská 19, 128 00 Praha 2.

Občané se ovšem častěji setkají s případem, kdy Správa CHKO Blaník vydává „závazná stanoviska”, která slouží jako podklad 
pro rozhodnutí jiných úřadů (např. vodohospodářského, stavebního). Tato závazná stanoviska se nevydávají ve správním řízení, 
ale postup vydání je obdobný (je nutné podání žádosti, může proběhnout jednání na místě stavby). Odvolání proti závaznému 
stanovisku se podává u odvolacího orgánu úřadu, který vydal rozhodnutí. Např. u rozhodnutí ve věcech vodohospodářských 
a stavebních (kde rozhodnutí vydává Městský úřad Vlašim) je odvolacím orgánem Krajský úřad Středočeského kraje, odbor 
životního prostředí, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Lhůta pro vydání rozhodnutí je stanovena na 30 dní, v odůvodněných případech (např. při nutnosti provedení botanického 
průzkumu, vypracování znaleckého posudku) lze lhůtu prodloužit na 60 dní. Ve většině případů není tato lhůta ani dosažena a 
rozhodnutí (příp. závazné stanovisko) je vydáno do 14 dnů nebo ještě dříve.

Vydání rozhodnutí (závazného stanoviska) závisí často na úplnosti podkladů dodaných k žádosti. Pokud jsou podklady úplné 
a záměr je ve shodě se právními předpisy, může být rozhodnutí (závazné stanovisko) vydáno během několika dnů. Proto je 
vhodné se o náležitostech žádostí ve věcech stavebních, vodohospodářských a dalších předem informovat přímo na Správě 
CHKO Blaník.                                                                                                                                          Ing. Mgr. Martin Klaudys

 

Výkon státní správy na Správě CHKO Blaník
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Přijal jsem pozvání na Adventní posezení ve škole, abych vám 
čtenářům přinesl informace o kulturní akci a zároveň jsem byl  
zvědav, jak to v současné době ve škole vypadá. Školu jsem jako 
zastupitel navštívil v uplynulém roce několikrát a věřte, že to byl 
smutný pohled. Všude prach, třídy zarovnané harampádím, v ji-
ných třídách souvisle pokrytá podlaha mouchami, což svědčilo o 
tom, že tyto třídy nikdo skutečně dlouhý čas neotevřel.

Jaké bylo moje překvapení, když jsem vstoupil do uklizené a 
vánočně vyzdobené jídelny, kde probíhal program dětí. Překvapil 
mě i velký počet dospělých, kteří přišli.

Rozhodl jsem se školu si znova prohlédnout a  položit pár 
otázek paní ředitelce Mgr. Ivě Kočové. Zde vám tento rozhovor 
předkládám.

Paní ředitelko, kam se podělo to všechno harampádí, které 
bylo ve třídách a sklepních prostorách školy?

Jsem ráda, že se na to ptáte, protože objem nepotřebných věcí 
byl a stále ještě je obrovský. Stálo nás to mnoho fyzických sil, 
než se nám podařilo dát věci v tomto směru do přijatelné podoby.  
Hotovo ale rozhodně nemáme. Podařilo se nám vyklidit a zútulnit 
část školy, kterou nyní  využíváme. Chtěla bych na tomto místě 
poděkovat všem, kteří se na vyklízení školy podíleli. Konkrétně 
paní Jonáková zde pracovala bez nároku na odměnu celé prázdni-
ny a zaměstnancem školy se stala až poslední týden v srpnu. Dále 
maminkám z mateřského centra, které nám pomohly s vyklízením 
některých prostor a zejména s úklidem rozbitého proskleného zá-
dveří školy a hygienickým zázemím tělocvičny. Z Úřadu městyse 
Louňovice jsme měli k dispozici  několik zaměstnanců. Bohužel 
ani s touto pomocí nebyl objem prací ve škole časově zvládnutel-
ný do začátku školního roku a tedy je nutno, abychom se zamysle-
li společně s vedením obce nad dalšími kroky k vyklizení dalších 
prostor školy.

Ale to není jediná fyzicky náročná práce, která je zde vykona-
ná. Všiml jsem si, že současná ředitelna je útulně zařízená míst-
nost, čistě vymalovaná. S místností, jak ji znám, nemá mnoho 
společného. Změnily se i jiné prostory podobným způsobem?

Ano. Tímto způsobem se změnily i další místnosti tak, aby 
vyhovovaly naší práci a zejména práci dětí. Podobně je předělá-
na i místnost pro paní účetní. Na vymalování druhé místnosti už 
nezbyly prostředky, takže nezbylo než abychom si místnost samy 
vymalovaly. 

Ve spolupráci s místním Wifi sdružením byl do školy zaveden
internet  Počítače jsou rozmístěny ve škole tak, aby dětem slou-
žily přímo ve třídách, kde probíhá výuka a zaměstnancům školy 
slouží na jednotlivých pracovištích. 

Je vidět, že se práce nebojíte. Vím jako zastupitel, že střechou 
zatéká do tělocvičny. Jaké jste podnikly kroky v tomto směru?

 Se střechou se potýkáme. Zejména se střechou tělocvičny a 
mateřské školy. Úřad městyse část střechy  na budově školy řádně 
opravil a část střechy na MŠ byla vyspravena provizorně. Bohu-
žel, stav střechy tělocvičny je na hranici životnosti a oprava bude 
finančně náročná. Rozhodly jsme se proto podat pomocnou ruku
Úřadu městyse a požádaly jsme o dotaci ze Středočeského  kraje 
ve výši 420 000,- Kč. Úřad městyse se bude na této částce podílet 
120 000, Kč. Věříme, že naše žádost o dotaci bude úspěšná.

Přejděme od budovy k dětem. Podle jakých osnov učíte?
Učíme podle Osnov základní školy metodikou Programu „Za-

čít spolu”. A  v současné době dokončujeme vzdělávací program 
pro naši školu. Tento vzdělávací program měl být hotov do konce 
minulého školního roku. Moje předchůdkyně měla 2 roky na jeho 
vypracování. Tato povinnost vyplývala ze zákona. Bohužel, tento 
dokument se za mé předchůdkyně ve škole vůbec nezačal zpraco-
vávat. My na tomto programu intenzivně pracujeme od září a jak 
jsem uvedla, je před dokončením.

Je všeobecně známo, že máme velkou a v porovnání s okol-
ními obcemi moderní školu. Co nám ovšem chybí, jsou žáci. 
Podnikla jste nějaké kroky, aby se škola opět naplnila?

Společně s celým kolektivem hledáme cesty, jak zkvalitnit 
naši práci. V oblasti kvality výuky, v oblasti prezentace školy, ve 
spolupráci s rodiči, s ÚM  a s místními spolky se snažíme nacházet 
cesty k tomu, aby o nás veřejnost věděla a pomáhala nám tím zís-
kávat další příznivce školy. Nenecháváme nic náhodě a rozhodně 
nebudeme sedět s rukama v klíně a čekat kolik dětí nám přijde 
k zápisu. Konkrétně nyní jsme vstoupily do jednání s mateřským 
centrem Světýlko ve Vlašimi. Jedná se o spolek maminek, které 
mají zájem, aby s dětmi bylo pracováno podobným způsobem, 
jako s dětmi v základní škole (jedná se zejména o individuální 
přístup k dítěti).  

Na závěr bych chtěla říci, že budeme s  ÚM spolupracovat tak, 
abychom nacházely společné cesty k řešení problémů týkajících 
se školy. Ale je třeba si uvědomit, že nic se nevyřeší najednou. Je 
třeba vytyčit krátkodobé cíle a ty důsledně plnit, aby se v koneč-
ném důsledku škola opět zaplnila žáky. 

Děkuji za rozhovor                                              Jiří Herkloc

Adventní setkání ve škole 
a rozhovor s paní ředitelkou

Ředitelna před stěhováním a úpravami. 
Foto: Mgr. Jarmila Klaudysová
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Ředitelna v současné podobě. Foto: Mgr. Jarmila Klaudysová

Adventní posezení - Hana Vosátková
Adventní posezení se konalo v sobotu. Všechno se 

odehrálo minulý týden. Všichni jsme se sešli kolem třetí 
hodiny. Nejdříve jsme se oblékli v šatně. Pak jsme šli do 
ředitelny. Tam jsme se převlékly. A šli jsme se seřadit. 
Všechno se odehrálo v jídelně. Zazněly vánoční písně a 
Ptačí koleda. Malé děti hrály Mravenečka. Když skon-
čilo představení, tak si maminky a další hosté sedli ke 
stolům. A měli jsme pohoštění. Skoro každý přinesl něco 
dobrého. Bylo tam různé cukroví. A k pití byl výborný 
vánoční čaj. Všem určitě chutnal. S výzdobou nám po-
máhaly i maminky. Třeba paní Trousilová nebo paní Mě-
řínská. Jídelna byla moc krásně vyzdobená výrobky dětí 
ze školky, ze školy a ze školní družiny. Potom jsme se 
všichni shromáždili u adventního věnce a paní starostka 
zapálila první adventní svíčku. Já s mamkou a babičkou 
jsme šli pak domů. Moc se mi to líbilo.

Adventní posezení očima dětí

Vánoční besídka - Dominik Jonák
Ve 3 hodiny se všichni shromáždili v ředitelně a tam 

jsme si oblékli vlastnoručně vyráběné kostýmy.V půl 4 
jseme začali písničkou Nesem vám noviny v krásně oz-
dobené jídelně.

V jídelně bylo asi 40-60 lidí a nás tam asi bylo 30 i se 
školkou.Jinak je nás 8 žáků od 1. do 5. třídy. Když jsme 
dozpívali, paní starostka zapálila první adventní svíčku. 
Poté začalo posezení. Dospělí si povídali a děti si hrály 
se stavebnicí. Paní kuchařka uvařila vánoční čaj, kte-
rý byl moc dobrý a všem chutnal. Každý kdo přišel, tak 
něco přinesl. Pro někoho besídka končila v 8 pro někoho 
v 9 hodin. Myslím, že se všem besídka líbila a výzdoba 
byla také hezká.

Adventní posezení – Vojtěch Jonák
Ve škole v Louňovicích ve 3 hodiny bylo adventní po-

sezení. Skončilo to až večer. Snědli jsme hodně cukroví. 
Děti si hrály se stavebnicí. Myslím, že se to všem líbilo. 
Paní starostka zapálila první adventní svíčku. Připravili 
jsme si koledy. 

Děti předvedly pásmo písniček, básniček a scének. Výstavka 
prací žáků. Foto: Jiří Herkloc
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Pro příspěvek do prosincového Louňovického zpravodaje bych ráda použila obsah dopisu, který ač adresovaný 
Úřadu městyse Louňovice pod Blaníkem, je určen vám všem ve chvílích vánočního těšení.

Pisatelka dopisu paní Marie Zítková je z malé moravské vesničky Velké Janovice poblíž Bystřice nad Pernštej-
nem. Při letošní návštěvě podblanického kraje a našich Louňovic si zde vzpomněla na maminku, Josefu Bártovou, 
která ji v dětství velmi často vyprávěla a četla pohádky, povídky, pověsti a učila básničky.

A právě tady, okouzlena krásou krajiny při pohledu na Blaník, se jí z paměti vynořila pověst, která se k této bájné 
hoře, v srdci naší vlasti, vztahuje. Aby se o tento zážitek s námi podělila, pověst zaslala.

Blaničtí rytíři
Jest tomu dávno, dávno již, co pod Blaníkem stála chýš. Dřevěná, nízká, maličká – s doškovou 

střechou – chudičká.
V ní louňovický kovář žil, který ač chud – vždy poctiv byl. Tu jeden kráte z večera, když po 

své práci za šera usínal znaven, sladký sen byl cvalem ořů vyrušen. A za kratičkou chvilenku kdos 
přistoupivší k okénku na okenici zaklepal. „Hoj mistře, vstávej!” zvolal. Leč mistr vstáti otálel 
neb za klam smyslů všechno měl. Tu u okénka opět hlas. „Ó, mistře, vztávej, slyšíš nás?”

Tu rychle kovář z lože vstal, v svůj vetchý šat se oblékal, a když posléze z jizby vyšel ven, celič-
ký zůstal udiven. Kamkoliv kolem pohleděl, rytíře samé s oři zřel, jichž brnění a přilbice se v bledé 
záři měsíce leskem zlata třpytily a jako hvězdy svítily. Ořové bujní řehtali, kopyty v půdu tepali, 
až čarokrásný jisker tlum na cestu svítil rytířům. K mistrovi přišel rytíř blíž. „Pojď, kováříčku, 
v dílnu již. My chceme koně okovat, by oni měli pěkný stroj, až přijde onen hrozný boj!”

A mistr se již v dílnu bral, v ohništi oheň rozdělal, pak do žhavé ocele perlíkem bušil vesele. 
Podkovy koval, přibíjel, by rytířovi vyhověl. Z noci se však již tvořil den, z vesniček ztichlých 
prchal sen, kohout kdes v dálce kokrhal, když mistr koně dokoval. Tu rytíř jako odplatu podal mu 
měšec dukátů.Poté: „Na koně!” zavelel, rytíři vsedli do sedel, pak na pokyn jeho z vraníku odjeli 
cvalem k Blaníku.

Stařičký kovář dojat stál, rytířům v duchu děkoval, těše se – líp, že nežli dřív s rodinou svojí 
bude živ! A když pak z dílny vyšel ven, byl ještě více udiven. Neb každá koňům odňatá podkova 
byla ze zlata. Podkovy z kovu cizího ze zlata byly ryzího.

Radostí velkou zachvácen své milé volal z domu ven: „Manželko, dítky, pojďte ven, dnes ne-
smírným jsem boháčem!”

Snad někdo ze čtenářů tuto veršovanou pověst také zná, neb ji někde slyšel. Zkuste i vy ji převyprávět vašim 
dětem, či vnoučátkům, neb si vzpomeňte na jinou pověst o Blanických rytířích se sv. Václavem spícím ve Veřejové 
skále.

Možná, že i v době moderní sdělovací techniky právě vaše vyprávění či vzpomínky obohatí a zpestří sváteční 
chvíle vánoční, na které budou jednou vaši potomci vzpomínat.

S vánočním přáním se připojuji k paní Marii Zítkové, aby vás v našem krásném kraji podblanickém potkávalo jen 
to dobré, hlavně klid, spokojenost, zdravý úsudek lidí a hlavně, aby ti rytíři nemuseli nikdy vyjíždět na pomoc.

                                                                                                                                                                                 Jiřina Holá

Blaničtí rytíři
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Louňovice 
a blízké okolí 
na starých pohlednicích
Dnešní obrazové ohlédnutí za histo-

rií spojíme se soutěžením. Předvedeme 
si tři zajímavá místa Louňovic a okolí 
na starých pohlednicích. 

Poznat místo, které zobrazuje první 
pohlednice, budete mít za úkol vy – čte-
náři. Pokud si navíc chcete zasoutěžit a 
případně něco vyhrát, napište nám, jaké 
místo je na této pohlednici zobrazeno. 
Ze správných odpovědí budou vylo-
sováni dva výherci, kteří získají knihu 
Tajemní blaničtí rytíři. První výherce 
bude vylosován ze správných odpově-
dí došlých písemnou formou na adresu 
Městyse Louňovice pod Blaníkem a 
druhý výherce z odpovědí došlých na 
e-mailovou adresu nerava@seznam.cz. 
K odpovědi je třeba připojit vaší adre-
su pro kontaktování výherců. V přípa-
dě zaslání odpovědi na adresu Městyse 
označte obálku slovem „SOUTĚŽ”. 

Pohlednice, zobrazující soutěžní 
místo, je kolorovaná a byla vydána ná-
kladem H. Poppera v Louňovicích. Stáří 
pohlednice odhaduji kolem roku 1910. 
Pohlednice neprošla poštou a není jinak 
datována. Lze se domnívat, že byla ve 
stejné době vydána tato pohlednice též 
bez kolorování. Kolorování starých po-
hlednic probíhalo až dodatečně. Proto 
použité barvy často neodpovídaly sku-
tečnosti. 

Existuje také trojzáběrová pohled-
nice z téhož období. Na ní je v jednom 
výřezu tento pohled na část Louňovic, 
kterou poznáváte. V dalších dvou výře-
zech je na pohlednici zobrazena zříceni-
na kaple na Malém Blaníku a kamenné 
valy na Velkém Blaníku.

Na druhé zobrazené pohlednici je 
zámek v Louňovicích vyfocený pravdě-
podobně ve dvacátých letech minulého 
století. Těchto pohlednic se dochova-
lo poměrně dost. Nad vstupní branou 
do zámku je již nápis „SOKOLSKÝ 
DŮM”. Při prohlížení této pohlednice 
se mi několikrát stalo, že i rodáci nepo-
znali zámek v Louňovicích.
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Třetí pohlednice zobrazuje staré koupaliště. Pohlednice 
byla vydána nákladem J. Špácala z Louňovic a prošla poštou 
v roce 1944. Směřovala z Louňovic do Votic. Snažil jsem se 
od pamětníků získat k tomuto záběru bližší informace, ale 
získával jsem jen odpověď: „Koupaliště bylo na řece”. Jeli-
kož na snímku jsou v pozadí vidět domy a věž kostela. Lze se 
tedy domnívat, že se nacházelo v porovnání s polohou dneš-
ního koupaliště více proti proudu řeky. Během mého pátrání 
po umístění koupaliště jsem též koketoval s myšlenkou, že se 
jedná o chybný přítisk „pod Blaníkem” a tedy to nejsou naše 
Louňovice. Těchto chybotisků najdeme mezi starými pohled-
nicemi více. Ale poštovní razítko na pohlednici bezpečně po-
tvrzuje místní koupaliště. Jakékoliv informace k tomuto sním-
ku uvítám nejen já.

Těmito třemi snímky jsem všechny čtenáře chtěl obdarovat 
ke konci roku. Jedná se dle mého názoru o nejzajímavější po-
hlednice ze sbírky, kterou obohatili za poslední tři měsíce další 
pohlednice.                                                           Václav Nerad

DON QUIJOTE DE LA ANCHA
27. září zavítalo do Louňovic brněnské divadlo Klauniky, kte-

ré zde uvedlo svoji hru DON QUIJOTE DE LA ANCHA se kterou 
v rámci projektu COMENIUS „kultura bez hranic” objíždí celou 
Českou republiku a zanechává v divácích nevšední zážitek.

Celá hra je postavena na didaktickém učení Jana Ámose 
Komenského, kdy na scénu přichází profesor španělštiny a 
vychovatelka kominického internátu Anča, aby divákům, coby 
svým studentům maximálně přiblížili postavu světoznámého ry-
tíře Dona Quijota. Pan profesor se ujímá role rytíře a jeho spo-
lečnice Anča představuje jeho věrného sluhu Sancho Panzu. 
Diváci jsou pak v roli studentů postupně jeden za druhým vta-
hováni do děje hry a s rozpaky i nadšením plní rozmařilé úkoly 
svého profesora. Veškerý děj hry je zmatenou směsicí scén ze 
světoznámého románu a vyučovací hodinou pana profesora. 

I když účast nebyla taková, jakou by si tato hra zasloužila, 
myslím, že nadchla většinu přítomného obecenstva. Všich-
ni kdo se bez bázně a ostychu zapojili do hry, byli na závěr 
společně s brněnskými umělci odměněni velkým potleskem a 
domu odcházeli s nevšedním zážitkem.

Foto a text: Jana Burdová

PODBLANICKÝ HUDEBNÍ PODZIM
Na podzim letošního roku se konal již 23. ročník Podblanic-

kého hudebního podzimu. 23. listopadu proběhl v 18.00 hod. 
pietní akt u pomníku J. D. Zelenky. Starostka Louňovic pí. ing. 
Růžena Kučerová a pan profesor Jaroslav Smolka, autor knihy 
o životě a díle J. D. Zelenky, zde položili dvě kytice. Pan profe-
sor pak pronesla pár slov o Dismasově životě. Od 19.00 hod. 
se ve slavnostním sále louňovického zámku konal tradiční kon-
cert. Letos se zde představili Komorní orchestr CONSORTIUM 
PRAGENSE, pí. Hana Jonášová - soprán a p. Miroslav Laštov-
ka – trubka. V jejich podání zde zazněla díla nejen J. D. Zelen-
ky, ale i dalších světových autorů jako je A. Vivaldi, J. S. Bach, 
G. F. Händel… Na závěr pak pan profesor Smolka podepsal 
všem zájemcům svoji knihu „Jan Dismas Zelenka” příběh ze 
života a tvorby českého skladatele vrcholného baroka.

Foto a text: Jana Burdová

HASIČI 
ZASAHOVALI

Dne 8.11. v 19:10 vyjela naše jednotka k požáru briket ve 
sklepě č.p. 236 v Louňovicích pod Blaníkem. Po příjezdu na 
místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná skutečně o 
sklep kde se vznítily brikety, plocha sklepa byla asi 4 m2. Celý 
prostor byl silně zakouřen zplodinami hoření. Jednotka si ob-
lékla dýchací přístroje a pomocí nádob začala brikety ze sklepa 
vynášet. Během několika minut jednotka požár lokalizovala. 
Venku se brikety ukládaly na trávník, kde se následně pomocí 
vody jemně ochlazovaly. Zásah trval přibližně 90 min. Jednot-
ka pracovala po celou dobu v dýchacích přístrojích. V 20:15 
byl zásah ukončen. Zásah byl fyzicky náročný.    Petr Kirchner 

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme členům místního SDH za včasnou a obě-
tavou pomoc při hašení požáru ve sklepních pro-
storech našeho domu.                Rodina Veselých
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Soutěž o pohár starosty SDH Bystřice 
V sobotu 15.9. 2007 vyrazila všechna družstva, jak muži „A”, muži „B”, tak i ženy, na soutěž do Bystřice, kde se konal 

po několikaleté odmlce opět Pohár starosty SDH Bystřice. Soutěž začínala až ve 13:00 hod na místním hasičském sporto-
višti a oproti divišovskému memoriálu nás zde přivítalo příjemné sluníčko. I když byla soutěž výhradně pro pozvané, při-
jela i družstva nepozvaná. Celkově v požárním útoku 
soutěžilo 12 družstev v kategorii mužů a 4 družstva žen.  
Nejdříve začínali muži, kdy naši chlapci „A” nastoupili na 
dráhu jako třetí. 

První pokusy se jim bohužel moc nezdařily, přesto nezou-
fali a soustředili se na druhý. Družstvo „B” si ani ve velmi 
pozměněné sestavě nevedlo špatně. Druhé pokusy se vydařily 
mnohem lépe, přesto to na nejvyšší příčku ani v jednom pří-
padě nestačilo. První pozici vybojovali zdislavští hasiči „B”, 
kteří patří mezi největší soupeře našich kluků. Naše áčko po-
razili o pár setinek ještě hasiči ze Záhoří, kluci z béčka obsa-
dili pěkné 6. místo. V celé soutěži se projevilo netrénování.  
V kategorii žen jsme se střetly s Načeradcí. Rivalita je tak 
silná, že se to bohužel projevuje i v soutěžních výsledcích. Po 
prvních pokusech se na první příčku dostali ženy z Načerad-
ce. Přesto jsme to nevzdávaly, jelikož nás dělily pouze malé 
desetinky. Druhý pokus, jak jsme si myslely, nám na rozdíl od 
největších konkurentek vyšel lépe. S časem 20,9 jsme měly 
obsadit jednoznačně první příčku. To se však načeradskému družstvu nelíbilo, a tak podali opožděně protest a nás neprávem 
diskvalifikovali z důvodu chyby rozhodčích. Při této aféře padala ostrá a velmi neslušná slova, která vyústila v otevřený boj a
celý spor nejen nám zkazil celou soutěž. 

Nakonec jsme se řídily heslem „Moudřejší ustoupí, blbější nastoupí” a dobrovolně přijaly 2. místo. Pro zájemce vymysleli 
pořadatelé ještě třetí disciplínu, požární útok zručnosti. Tato disciplína nás velice nadchla a s velkou radostí jsme se jí zúčastnili. 
V té době ještě nikdo nevěděl, co se poté bude dít. V útoku zručnosti si každý člen družstva vylosoval určitý post, který pak měl 
předvést, i přestože ho nikdy nedělal. Do této soutěže mělo odvahu přihlásit se pouze 5 družstev, tři mužská družstva a 2 ženská. 
Louňovským chlapcům se dařilo a se svým výkonem disciplínu vyhráli. U holek se tolik nezadařilo, když se nepovedlo nasát. 
Přesto jsme poslední příčku převzaly s úsměvem. Důležité je přece se zúčastnit. Tímto závodem pro nás letošek skončil a tak 
uvidíme, jak se nám povede příští rok. 
Ženy: Věra Vostřáková, Monika Jelínková, Iveta Kučerová, Tereza Smrčinová, Lenka Tichá, Lucie Kahounová, Klára Adamovská
Muži „A”: Petr Kirchner, František Maršíček, Martin Kratochvíl, Miroslav Dub, František Tichý, Václav Fejtek, Jaroslav Hořejší
Muži „B”: Jakub Kudlík, Ondřej Šimánek, Jiří Veselý, Miroslav Dub, Milan Bébr, Jakub Šubín, Tomáš Remiš     Lucie Kahounová

Foto: Miroslav Kratochvíl 

Na valné hromadě sboru dobrovolných hasičů Lou-
ňovice pod Blaníkem dne 8.12. 2007 bylo uděleno pa-
mětní „Vyznamenání za příkladnou práci” dlouholeté-
mu členovi Stanislavu Šnajdrovi. Náš bratr Stanislav 
se dlouhá léta podílí na chodu SDH, jde příkladem 
mladým sestrám a bratrům našeho sboru. Standa je 
velmi skromným a obětavým členem, který se aktiv-
ně účastní soutěžních klání, brigád a kulturních akcí. 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem si dovoluji 
zde Stanislavu Šnajdrovi veřejně poděkovat za celý 
náš sbor. 

Velitel Petr Kirchner 

VYZNAMENÁNÍ
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Založen oddíl žen
O letních prázdninách přibližně v polovi-

ně července jsme  začaly trénovat Ze začátku 
jsme chodily v pěti, ale postupem času jsme se začaly rozrůstat 
až jsme byly schopné dát dohromady družstvo a odehrály jsme 
náš první přátelský zápas s Kamberkem, který dopadl 1:0 ve 
prospěch Kamberka. 

Tento zápas nás motivoval k tomu, abychom začaly hledat 
trenéra. Martin Kahoun jakožto vždy tichý pozorovatel na našich 
trénincích se nabídl, že trenéra sežene. Aktivně se zapojil a 9.9. 07 
nás poprvé navštívil náš nový a nynější trenér Vladimír Kout. 

Martin Kahoun zastává roli managera, kterou zastává  zod-
povědně, stará se o veškeré organizační věci a věci, které jsou 
nezbytně nutné pro naši činnost.  

Náš další přátelský zápas byl 28.9. opět s Kamberkem, kde 
jsme chtěly odčinit náš první nezdar.To se Nám povedlo a vy-
hrály jsme 1:0

Po usilovném trénování jsme odehrály náš třetí a zároveň po-
slední zápas v této sezoně s FC Příčovy, který hosté vyhrály 2:1.

Nyní chodíme každou neděli trénovat do tělocvičny, kde se 
aktivně připravujeme na jaro. 

V budoucnu bychom se rády zapojily do soutěže, ale uvi-
díme v rámci možností.

KOPANÁ

Realizační tým
trenér: Láďa Kout 
manažer: Martin Kahoun 
brankářky - Lenka Tichá, Jana Burdová 
obrana - Iveta Kučerová, Lucie Kahounová, Jaroslava Kahou-
nová, Věra Vostřáková 
záloha - Lenka Roušalová, Pavla Doubková, Lenka Vostřá-
ková, Linda Nárovcová, Petra Kožíšková, Pavla Kožíšková, 
Magdaléna Kahounová, Monika Kahounová, Tereza Smrčino-
vá, Jitka Jandová, Petra Turková, Barbora Jánová 
útok - Klára Adamovská, Alena Berková, Jana Fořtová 

MUŽSTVO „A”
Louňovice „A” Jankov „B”    3 : 2
Velíš „B”          Louňovice  „A”      2 : 3
Louňovice  „A”  Kamberk                    1 : 2
Přestavlky   Louňovice  „A”        5 : 0
Louňovice  „A”   Miličín „B”               4 : 2                 
Heřmaničky „B”  Louňovice  „A”       1 : 11
Louňovice  „A”  Ratměřice „B”          2 : 1
Budenín      Louňovice  „A”  0 : 4
Louňovice  „A”   Libouň                       0 : 7
Louňovice  „A”   Olbramovice „B”     2 : 1

VÝSLEDKY ZÁPASŮ V ROCE 2007

Neustupov         Louňovice  „A”      2 : 3
Louňovice  „A”   Mezno „B”              4 : 2
Sedlec Prč. „B”  - Louňovice  “A” odloženo na jaro

MUŽSTVO  „B”
Tr.Štěpánov „B”   -  Louňovice „B”  4 : 0
Louňovice „B”      -  Křivsoudov „B”     2 : 0
Zdislavice „B”      -  Louňovice „B”        5 : 2
Louňovice „B”      -  Čechtice „B”           2 : 3
Vracovice              -  Louňovice „B”        3 : 2
Louňovice „B”      -  Kladruby                  1 : 2
Načeradec             -  Louňovice „B”         5 : 0
Keblov                  -  Louňovice „B”         2 : 1
Louňovice „B”      -  Pravonín „B”           2 : 4
D.Kralovice „B”   -  Louňovice „B”         2 : 0
Louňovice „B”      -  Hulice                      4 : 3

SPORT

Stolní tenis
Již na začátku sezony bylo patrné, 

že ani jeden tým Louňovic to nebude 
mít v soutěži jednoduché. Avšak po ne 
zrovna vydařeném vstupu si hráči zača-
li pomalu zvykat na zručnější soupeře 
a rychlejší tempo. Tým ,,A‘‘ porazil v pátém kole Ne-
tvořice ,,A‘‘ 11: 7, což mu momentálně stačí na osmou 
nesestupovou příčku v tabulce OP1. Tým ,,B‘‘ udolal 
v šestém kole Votice ,,C‘‘ též 11:7 a usídlil se prozatím 
na předposledním místě skupiny SN1. 

Tomáš Remiš 
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Nabízím odborné poradenství
v problematice 

šlechtění jabloní, pěstování 
vinné révy a rostlin pro zdraví. 

Můžete mě navštívit osobně ob-
týden v ovocnářské poradně ve Voti-
cích. (Prostory votické radnice). Nebo 
na tel.: 317 814 354, e-mail: kumsta-
petr@seznam.cz. 
     Na Vaše dotazy se těší Petr Kumšta.

Blaník - Tato odrůda jabloně vznikla 
křížením Floriny a Šampionu šlechtitelem 
Petrem Kumštou z Votic.

Strom roste zpočátku nadprůměrně, 
s plodností intenzita růstu slábne, koruny 
vytváří rozložité, středně husté. Plody 
jsou nadprůměrné velikosti, kuželovitého 
tvaru se slabými žebry. Slupka je ojíněná, 
středně tlustá, základní barva je bělavě 
žlutá krytá ze 2/3 až 3/4 rozmytou tmavou 
červení. Dužnina je světle krémové barvy, 

Fany - Odrůda vznikla křížením Šampi-
onu  a  Jonathanu. Registrována byla v roce 
2004 šlechtitelem Petrem Kumštou. Vzrůst 
je střední až nadprůměrný, habitus koruny 
vzpřímený až rozložitý s plodností na krát-
kém dřevě.Plodí většinou jednotlivě, někdy 
i ve shlucích, probírku uplatňujeme při pře-
plození.

Plod je velký,kulovitý až ploše kulovi-
tý, velikostně i tvarově vyrovnaný.Stopka 
je středně dlouhá až krátká, středně tlustá. 
Slupka je tenká až středně tlustá, bez ojínění 
a mastnosti. Základní žlutá barva slupky je 
částečně krytá červení ve formě žíhání. Duž-
nina je žlutavé barvy, středně pevná, křehké 
konzistence, středně šťavnatá, v chuti navi-
nule sladká, velmi dobrá. Plodnost je brzká, 
vysoká a pravidelná. Sklizňová zralost nastá-
vá ve druhé polovině září, konzumní zralost 
od listopadu, skladovat lze do poloviny úno-
ra. Odolnost proti napadení strupovitostí je 
střední a proti napadení padlím jabloňovým 
je střední až vyšší.Podnože lze použít zakrslé  
až středně vzrůstné. Vhodná pro pěstitelské 
tvary ŠV, Z a ČK. Odrůda je středně náročná 
a polohu, půdy vyžaduje dobře zásobené ži-
vinami s dostatkem vláhy. 

nadprůměrně šťavnatá, pevná, navinule 
sladká, aromatická, velmi dobré chuti.

Plodnost je raná, pravidelná a vysoká, 
plodí většinou jednotlivě někdy ve shlucích 
na krátkém dřevě. Probírka se dělá jen zřídka 
za účelem větších plodů. Stopka je středně 
dlouhá, středně tlustá.
       Sklizeň se provádí koncem září až začátkem 
října v závislosti na poloze, průběhu vegetace 
a použité podnoži Konzumní zralost nastává 
v listopadu a dá se skladovat do února až 
března. Podnože lze použít velmi zakrslé až 
středně vzrůstné pro extenzivní pěstování i 
bujně rostoucí.

Odrůda je značně odolná proti pihovitosti 
dužniny a proto se hodí i k přeroubování 
zdravých stromů.

Odrůda je rezistentní proti napadení 
strupovitostí a nadprůměrně odolná proti 
napadení padlím jabloňovým. Půdy  vyžaduje 
propustné, dobře zásobené živinami a vláhou. 
Je vhodná do všech pěstitelských oblastí.

17.12. – 10:00 – 12:00 hod. dílny 
(rukodělné činnosti) s vánoční té-
matikou 
18.12. – 9:00 hod. divadelní před-
stavení pro děti 30 Kč 
19.12. - 9:00 hod. divadelní před-
stavení pro děti 40 Kč 
20.12. – 10:00 – 12:00 hod. dílny 
(rukodělné činnosti) s vánoční té-
matikou 

AKCE PRO RODIČE A DĚTI
Týden otevřených dveří v Zá-
kladní škole a Mateřské škole 
Louňovice pod Blaníkem 

Možnost odkoupení vlastního 
výrobku za symbolickou cenu. 
Kde: v prostorách Základní školy 
a Mateřské školy Louňovice pod 
Blaníkem, přezůvky s sebou. 
Na setkání s vámi se těší žáci 
a kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ 
Louňovice pod Blaníkem 

Hlas zvonů táhne nad závějí
kdes v dálce tiše zaniká.
Dnes všechny struny v srdci znějí
neb radost se jich dotýká.

Jak strom jen pohne haluzemi
hned střásá ledné křišťály.
Rampouchy se střech visí k zemi,
jak varhan velké píšťaly.

Zem jak by liliemi vzkvetla -
kam sníh pad tam se zachytil.
Bůh oči dětí, v oknech světla
a v nebi hvězdy rozsvítil.

Básničku a zajímavé recepty pro vá-
noční vydání připravila paní Dittrichová.

Ještě nevymizel z mysli dětí Mikuláš 
a již se připravujeme na vánoční svátky.

Všude se šíří vůně vanilky, citrónové 
kůry, medu a koření – vůně pečícího se 
cukroví všeho druhu. K tradicím Vánoc 
však patří i řada jiných jídel. Některé 
připomeneme recepty našich babiček.

Vánoční recepty

VÁNOČNÍ KAPR (piškotový)
4 celá vejce
1/4 kg cukru + vanilkový cukr
Šťáva z celého citrónu 
To utřeme a přidáme
1 dcl oleje

PERNÍKOVÉ TĚSTO -vyzkoušené
35 dkg hladké mouky
15 dkg cukru (jemný krystal)
5 lžic másla
10 lžic rozpuštěného medu
2 vajíčka, citrónová kůra
Necelý prášek do perníku

SÝROVÉ TYČINKY
20 dkg hladké mouky
10 dkg sýra (tavený, nebo strouhaný)
12 dkg tuku
1/3 prášku do pečiva
5 lžic bílého vína
Vyválet těsto, potřít vajíčkem a sypat 
směsí sůl, kmín, ořechy – pak řezat 
tyčinky
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Městys Louňovice pod Blaníkem vítá nové občán-
ky a přejem jim hodně štěstí v životě

Říhová Barbora a Plachý František

Borkovcová Aneta

Srdečné blahopřání
V minulých měsících oslavili 
své životní jubileum 
tito spoluobčané
paní Adamovská Anastázie (92)
paní Malá Marie (70)
Městys Louňovice pod Blaníkem jim srdečně gra-
tuluje a do dalších let jim přeje hodně štěstí a zdraví.

Hned po první adventní neděli 
jsme doprovodili na zdejší hřbitov, 
paní Marii Tichou, kterou většina 
našich občanů zná jako „Mařenku 
z fary“.

Narodila se v Louňovicích pod 
Blaníkem a žila zde plných 77 let. Od roku 1955 slouži-
la kostelu. Starala se o úklid, květinovou výzdobu a léta 
rozeznívala zvony kostela. Hrála na varhany. Udržovala 
hrob knězům, kteří působili na zdejší farnosti.

Denně jseme ji potkávali, jak kráčí ke kostelu, aby 
natáhla a nařídila věžní hodiny, které ukazovaly vždy na-
prosto přesný čas. Za toto si jistě zaslouží poděkování a 
vzpomínku. 

Vzpomínka


