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SLOVO  STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
 
v dnešním slově bych Vám chtěla poděkovat, že jste pochopili náš záměr s oplocením skládky a chodíte si 
půjčovat klíče. Zatím se nám snad nikde v okolí neobjevila  černá skládka a půjčování klíčů probíhá bez 
problémů. Vidím, že byl nejspíš problém v tom, že k nám do Louňovic p. Bl. vozili  odpad i cizí lidé . Tento 
nesprávný odpad se nám již na skládce neobjevil. Na skládku patří pouze větve na spálení, listí, tráva, vše 
co se dá kompostovat a zemina. Půjčování klíčů se tedy osvědčilo a budeme v tomto duchu pokračovat.
Dále je k dispozici u úřadu velkoobjemový kontejner na komunální odpad, kam máte možnost objemné 
věci odložit za poplatek 1,- Kč/kg. Jedná se o odpad, který se nevejde do popelnice a nejedná se o nebez-
pečný odpad.

A nyní bych Vám  ráda řekla pár slov k soutěži  Vesnice roku 2012.
Letos jsme po domluvě s představiteli místních spolků opět náš městys přihlásili do soutěže o Vesnici roku 
2012 v programu obnovy venkova.
Ve středu 20. 6. 2012 přijela hodnotící komise, které jsme naše Louňovice p. Bl. za pomoci zástupců míst-
ních spolků chtěli představit a hlavně ukázat náš společenský život. Čas byl přesně stanoven, každá obec 
měla  vymezeno na prezentaci přesně 2 hodiny.
Na začátku  komise shlédla výstavku k 90. výročí založení TJ Sokol a po představení činnosti Sokola, 
zatančil v sále J. D. Zelenky spolek našich žen, Babinec. Poté jsme šli k „Rybářské baště“, kde rybáři 
prezentovali svoji spolkovou činnost. V Muzeu včelařství Podblanicka nabídli včelaři k ochutnávce med s 
medovinou a seznámili komisi s činností místní organizace. Jezdecký klub zajistil na náměstí před kostelem 
kočár tažený koňmi a zájemci z řad komise si mohli část Louňovic p. Bl. prohlédnout během jízdy. Další 
zastávka komise byla v naší místní knihovně a u opravené klášterní zdi. Pokračování prezentace bylo v ha-
sičské zbrojnici ve společenské místnosti.
Zde místní hasiči přestavili svoji  spolkovou a kulturní činnost a také zásahy jednotkou požární ochrany. 
Dále se komise dozvěděla ještě o činnosti místních myslivců a WIFI.

Ráda bych takto poděkovala členům z místních spolků, kteří při představování společenského života naše-
ho městyse pomáhali. 
Konkurence byla v soutěži veliká, ale nakonec se nám podařilo získat Diplom v ocenění Zlatá cihla za  
opravu kulturní památky čp. 86, Muzea včelařství Podblanicka a dar ve výši 24 000 Kč, který musíme vy-
užít pouze k obnově hmotného kulturního dědictví.
Diplom  jsme převzali  dne 21. 7. 2012 ve vítězné vesnici v Kamýku nad Vltavou.

Přeji  Vám hezký a pohodový podzim.
Růžena Kučerová
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ZASTUPITELSTVO A RADA

           ZASTUPITELSTVO 
                         ze dne: 7. 6. 2012

Kontrola usnesení ze zasedání 
ZM čj. 02/20112
Připomínky: p. Novotný: připo-
mínky ke smlouvě o dílo s doda-
vatelem výstavby ČOV a kana-
lizace. Není rozepsáno, jestli je 
cena s DPH nebo bez něj, na str. 9 
je uvedeno, že harmonogram prá-
ce, rezerv, fi nanční harmonogram 
bude řešen v průběhu výstavby. 
Nechala si výběrová komise do-
ložit harmonogram rezerv, aby se 
cena pak nenavyšovala.
pí. starostka: cena je uvedena bez 
DPH (jsme plátci DPH), cena je 
konečná a neměla by se již navy-
šovat.
p. Bébr: zastupitelé byli podvede-
ni, když bylo tvrzeno, že se musí 
odsouhlasit prováděcí fi rma, aby-
chom dostali dotace. Výběrové 
řízení bylo netransparentní, bude 
dán návrh na prošetření.
pí. starostka: vše bylo uděláno 
podle zákona 
p. Bébr: je již vypsána dotace?
p. Malý: dotace není vypsána, 
bude vypsána přes prázdniny. 
Proč čistička nebyla udělána 
v období, kdy byl starostou p. 
Bébr?
p. Bébr: územko bylo připraveno
p. Novotný: V ceně není počítá-
no s domovními přípojkami, ví o 
tom občané?
p. Malý: tento problém se řešil již 
dříve, fi rma občany s touto pro-
blematikou obeznámila.
p. Bébr: Občané nebyli s tímto 
obeznámeni
pí. starostka: ke kanalizaci a ČOV 
byla svolána pro občany schůze 
v zámku a vše bylo vysvětleno a 
dotazy zodpověděny a vysvětleny
p. Kotek: na 1. veřejné schůzi 
bylo řečeno, že tyto přípojky by 
se daly řešit jako vedlejší. Stále  
je občanům lháno, jste schopni 
čističku dělat i kdyby nebylo na 
nic jiného, jste schopni obec za-
dlužit i 70 miliony.
pí. starostka: k pozemku ano, ale 
na svém pozemku si musí přípoj-
ku hradit každý sám
p. Novotný: p. Malý řekl, že si 
obec půjčí 70 mil. na kanalizaci a 
30 mil. že obec má
p. Malý: nic takového jsem neře-

kl, jestliže jsem mluvil o 70, tak 
procentech, které bychom měli 
získat na dotaci a 30 procent by-
chom měli mít my, ale o milio-
nech jsem nemluvil
p. Jelínek: Nikdy nepadlo slovo o 
takto vysokém zadlužení. Rada si 
je vědoma, do jaké výše je možno 
se zadlužit.
p. Kotek: na pozvánky vypiso-
vat podrobněji program schůze 
(např. rozepsat o jaké dotace se 
jedná, upřesnit č. parcel)
Seznámení s usnesením rady č. 
05/2012
p. Jelínek: čeho se týká rozdělení 
výtěžku z loterií
pí. starostka: je to výtěžek z hra-
cích automatů a dle zákona se má 
rozdělovat na sportovní činnost
Usnesení čj. 06/2012
p. Bébr: bližší informace ze 
schůzky starostky ohledně pro-
blematiky pošt
pí. starostka: zatím s námi nikdo 
nejednal a není nic rozhodnuto, 
v případě návrhu zrušení místní 
pošty se odvoláme
Usnesení č.07/2012 – bez připo-
mínek
Usnesení č.08/2012
p. Bébr požádal o upřesnění po-
pisného čísla 97, kde nebyla 
schválena instalace bezpečnost-
ního zrcadla pro výjezd na komu-
nikaci
pí. starostka - jedná o tzv.„starou 
cihelnu“
Komplexní úprava pozemků - 
Býkovice
Slovo dostali zastupitelé Geode-
tického sdružení, kteří mají tuto 
úpravu na starost. Zadavatelem 
této úpravy je Pozemkový úřad 
v Benešově.
p. Luks- úprava běží již delší 
dobu, vše podle zákona. V plánu 
společných zařízení se jedná o 
cestní sítě, ozelenění ploch apod. 
Jsou navrženy rekonstrukce cest 
na Louňovice, Hrajovice, Nače-
radec.  Je potřeba souhlasu všech 
orgánu, které se k této problema-
tice musí vyjádřit (i zastupitel-
stvo městyse).
p. Bébr: ruší se některé cesty?
Odpověď- žádná cesta se neru-
ší, stávající zůstávají, navrhují 
se k rozšíření a navrhují se nové 
cesty.
p. Bébr: např. Býkovický rybník 

je majetkem církve a ne ČSOP, 
jak se bude toto řešit
Odpověď: to není v naší kompe-
tenci, pokud by církev nebo jiný 
majitel zažádal o navrácení ma-
jetku, který mu patří, nebudou 
s tím problémy
p. Lux - dle zákona je nutno, aby 
zastupitelé v případě souhlasu 
podepsali předložené mapy (ve 
2 vyhotoveních) jako důkaz, že 
s touto úpravou souhlasí a záro-
veň nebude moci tato mapa být 
případně vyměněna.
Návrh: schválit plán společných 
zařízení pro komplexní úpravu 
pozemků v Býkovicích a pode-
psat předložené mapy - ve 2vy-
hotoveních
Hlasování: schváleno
Zpráva z kontroly hospodaření
ZM bere na vědomí zprávu 
z kontroly hospodaření Městyse 
Louňovice p. Bl. rok 2011.
Závěrečný účet Městyse r. 2011
Návrh: schválit závěrečný účet 
Městyse r. 2011 s výhradou 
p. Bébr: pokud je audit s výhra-
dou, máme nárok na získání do-
tací?
pí. Vrtišková: před 2 lety jsme 
také schválili závěrečný účet 
s výhradou a nemělo to vliv na 
získávání dotací. K žádostem o 
datace se toto nedokládá.
Pí. starostka ověří pravdivost 
ohledně této záležitosti
Hlasování: schváleno
Rozpočtové opatření č. 2
Návrh: přijmout rozpočtové opat-
ření č.2
Hlasování: schváleno
Dotace
Dotace ze Středočeského kra-
je z Fondu rozvoje obcí a měst 
„Výměna oken na budově úřadu 
městyse“, získáno 95 % tj. 500 
797,00 Kč
Návrh: přijmout tuto dotaci a po-
věřit pí. starostkou podepsáním 
smlouvy
Hlasování: schváleno
Dotace ze Středočeského kraje 
z Fondu sportu, volného času a 
primární prevence
„Obnova hřišť v Louňovicích pod 
Blaníkem„, získáno 99 997,00 
Kč. Tuto dotaci by bylo možno 
použít na novou podlahu do tě-
locvičny nebo na nové sportovní 
vybavení tělocvičny
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Návrh: přijmout tuto dotaci a po-
věřit pí. starostku podepsáním 
smlouvy
Hlasování: schváleno
Dotace ze Středočeského kraje 
z Fondu podpory dobrovolných 
hasičů a složek IZS „Poříze-
ní zásahového vozidla pro SDH 
Louňovice pod Blaníkem“, získá-
no celkem 475 000,00 Kč. Výběr 
vozidla řešila zásahová jednotka
p. Bébr: před nákupem vozidla 
nechat schválit nákup na zastupi-
telstvu
Návrh: přijmout tuto dotaci a po-
věřit pí. starostku podepsáním 
smlouvy
Hlasování: schváleno
Dotace ze Středočeského kra-
je z  Fondu cestovního ruchu 
a podpory podnikání „Rekon-
strukce sociálního zařízení v 
Louňovicích pod Blaníkem“, zís-
káno celkem 300 000,00 Kč.
Návrh: přijmout tuto dotaci a po-
věřit pí. starostku podepsáním 
smlouvy.
Hlasování: schváleno
Dotace ze Středočeského kraje 
z Fondu kultury a obnovy pamá-
tek „ Dovybavení knihovny měs-
tyse“, získáno celkem 46 075,00 
Kč. Tato dotace by byla použita 
na zakoupení nových regálů, sto-
lů do knihovny
Návrh: přijmout dotaci a pověřit 
pí. starostku podepsáním smlou-
vy.
Hlasování: schváleno
Dotace z Ministerstva pro místní 
rozvoj - podpora obnovy a rozvo-
je venkova „Hřiště v Louňovicích 
pod Blaníkem“, získáno celkem 
73 682,00 Kč. ( použití -  nové 
malé branky, lavičky, obnova vo-
lejbalového hřiště, nové sítě pro 
stávající branky).
Návrh: přijmout tuto dotaci a po-
věřit pí. starostku podepsáním 
smlouvy.
Hlasování: schváleno
dotaci na opravu vodovodu jsme 
nedostali
Prodej pozemku RWE
Záměr byl vyvěšen na úřední des-
ce. Nikdo jiný se nepřihlásil. Na-
vržena cena 250,- Kč/ m²
Návrh: prodat pozemek parc.č. 
st.356 v k.ú. Louňovice pod Bla-
níkem RWE GasNet,s.r.o. za cenu 
250,-Kč/m²
Hlasování: schváleno
Směna pozemku - p. Sova
Záměr na směnu byl řádně vyvě-
šen na úřední desce. 
Návrh: odsouhlasit směnu po-

zemků č. parc. 121(KN) a 
364(PK) v kat. území Louňovi-
ce pod Blaníkem s p. Mirosla-
vem Sovou za pozemek č. parc. 
549/9 (PK)  v kat. úz. Louňovice 
pod Blaníkem a pověřit starostku 
podpisem smlouvy.   
Hlasování: schváleno
p. Novotný: bude potřeba pozem-
ky scelit a zaměřit celé hřiště, aby 
mohlo být vedeno jako sportovi-
ště.
Závěrečný účet SO Blaník
ZM bere závěrečný účet SO Bla-
ník na vědomí.
Zasíťování parcely - Hlina, 
manželé Žákovi
Návrh: na základě předložených 
dokladů, proplatit manželům Žá-
kovým, náklady na zasíťování je-
jich hranic pozemku (voda, plyn, 
elektrika). Tento pozemek byl 
prodán za cenu jako pozemky, 
které byly zasíťovány.
Hlasování: schváleno
Různé
Pí. starostka informovala zastu-
pitele o dopise ze Středočeského 
kraje, ve kterém se sděluje, že 
byly zrušeny výpovědi doprav-
cům zajišťující dopravní obsluž-
nost (autobusy) a obslužnost bude 
zachována ve stávajícím rozsahu.
Dále informovala o dopise, ve 
kterém starosta Benešova oslovu-
je obce o připojení ke schválení 
podpory přijetí novely zákona o 
rozpočtovém určení daní.
Návrh: schválit podporu přijetí 
novely zákona o rozpočtovém ur-
čení výnosů daní územním samo-
správným celkům v rámci které-
ho by došlo ke zvýšení příjmů pro 
obce  do 30 tis. obyvatel.
Hlasování: schváleno
Pí. starostka seznámila zastupite-
le s datem 20. 6. 2012, kdy přijede 
komise, která hodnotí obce, které 
se přihlásily do soutěže Vesnice 
roku 2012. Pro naší obec má ko-
mise vyhraněný čas od 13:15 do 
15:15hod. Začneme v zámku, pak 
bude následovat prohlídka Ry-
bářské bašty, Včelařského muzea 
a závěr bude v hasičárně. Bude 
předem ještě svolána schůzka se 
zástupci místních spolků a bude 
doladěn průběh prohlídky.
p. Novotný: upozornil, že školní 
septik vytéká na cestu u koupali-
ště.
p. Bébr: jímka v chudobinci, kde 
se pronajaly byty  je nedostateč-
ná, je nutno udělat novou. Dotaz, 
zda na byty v chudobinci je stu-
die.

p. Malý: jímka v chudobinci bude 
vyřešena.
p. Kotek: mělo se zažádat o dataci 
na sociální byty, z které by se dala 
rekonstrukce uhradit, takto bude 
vše platit Městys.
p. Bébr:  upozornil na nedostateč-
nou otevírací dobu ve včelařském 
muzeu (2 hodiny v sobotu)
pí, starostka: otevírací doba je na 
telefonické zavolání
p. Bébr: mělo by se to vyřešit ji-
nak, návštěvník nebude čekat, až 
někdo přijede 
p. Bébr: suť z rekonstrukce domu 
na náměstí je odvážena na sklád-
ku místo, aby se použila na opra-
vu cest.
p. Malý: suť po dohodě s majite-
lem nemovitosti odváží zeměděl-
ci a budou tím vyspravovat cesty.
p. Pospíšil: skládka je uzavře-
ná, kde je možno vozit materiál 
vhodný na skládku.
p. Malý: klíč od skládky je k za-
půjčení na městysi, o víkendech 
u p. Malého.
p. Kotek: je oplocen cizí pozemek 
p. Malý: pokud chceme mít na 
skládce pořádek, nebylo jiné ře-
šení

INFORMACE Z RADY
ze dne 14. 6. 2012

Rada městyse schvaluje: 
- povoluje přejezd místní ko-
munikace ve správě městyse 
Louňovice pod Blaníkem v úseku 
Louňovice pod Blaníkem – Li-
bouň pro Podblanicko Louňovice 
pod Blaníkem a.s. od 1.7.2012 do 
31. 10. 2012 pro dopravní pro-
středky uvedené v žádosti
- příspěvek Asociaci rodičů a přá-
tel dětí nevidomých a slabozra-
kých v ČR, o.s ve výši 3000,- Kč
- provedení probírky dle návrhu 
lesního správce v lesích městyse 
v „Obíckách“
- provedení opravy rozhledny 
v místech kde zatéká
- přepažení hasičské garáže leh-
kou příčkou s dveřmi 
- Směrnici č.1/2012 o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsa-
hu
- příspěvek pro SDH Louňovice 
p. Bl. ve výši 3000,- Kč na pořá-
dání dětského dne v Louňovicích 
p. Bl. dne 18. 8. 2012 
Rada městyse souhlasí :
- s pořádáním akce  20. Setkání 
komunistů a sympatizantů pod 
Velkým Blaníkem pořádané dne  
7.7.2012 od 10,00 hod.
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Rada městyse bere na vědomí:
- informaci starostky z jednání
SO Blaník     

INFORMACE Z RADY
ze dne 28. 6. 2012

Rada městyse schvaluje: 
- konání Rockové zábavy dne 27. 
7. 2012 a Diskotéky 28. 7. 2012  
- obnovu pomníku padlých
- pozvat odborníka do komise na 
výběr zásahového vozidla (okres-
ní  technik HZS  Benešov)
Rada městyse bere na vědomí:
- projednávání změny územního 
plánu sídelního útvaru Kondrac
                                                                                                                                                    

ZASTUPITELSTVO 
ze dne: 19. 6. 2012

Kontrola usnesení ze zasedání 
ZM  č.j. ZM 03-2012 ze dne 07. 
06. 2012.
p. Tulej: je nutné domluvit mož-
nost návštěv „Včelařského mu-
zea“, návštěvníci jej nacházejí 
zavřené
p. Novotný: Domovní přípojky 
na ČOV nejsou na smlouvě o 
dílo fi rma: Zvánovec, Č. Budějo-
vice. Nejsou ani v rozpočtu této 
smlouvy. Chybí zde i 2. příloha 
této smlouvy.
pí. Kučerová: ČOV – smlouva na 
zhotovitele obsahuje: hlavní řád – 
hlavní stavba, vedlejší řád – ved-
lejší stavba. Obsahuje přípojky k 
hranici pozemku vlastníka. Toto 
je nutné rozlišovat.
p. Vávra: domovní přípojku i pří-
padnou přečerpávačku na svém 
pozemku si hradí občané podle 
projektu.
p. Novotný: p. Zvánovec má 2 fi r-
my a 1 je v konkurzu - víte to???
Projednání dotací:
Zásahové vozidlo hasičů
Na návrh pí. Růžičkové a doda-
ných informací a kontaktů, pí. 
Kučerová vznesla dotaz na Min. 
obrany o možnosti získat zásaho-
vé vozidlo pro hasiče z likvidova-
ných pož. jednotek armády. Zde jí 
bylo doporučeno podat žádost na 
HZS profesionál. hasičů na kraji. 
Též se dozvěděla, jaké vozy je 
možné získat: T815,T148. Bylo 
řečeno, že si můžeme podat žá-
dost na Min. obrany a pro obce je 
možno získat vozidlo, které nebu-
dou chtít na HZS a zbývají jen ty 
horší auta, u kterých je nutná ješ-
tě investice a doba vyřízení této 
žádosti je 5 – 6 let.
p. Bébr:  T815 se nevejde do ga-

ráže!
p. Kotek: T148 jsem pro tento 
vůz, měla jste dělat všechno pro 
to, abychom tento vůz dostali!
p.Tulej: myslím, že je důležité 
znát požadavek a žádost hasičů 
jaký vůz by chtěli! Proč jste se 
nezeptali, co chceme? Kdo bude 
s vozem jezdit? Obec nebo hasi-
či? Řidič musí mít oprávnění sku-
piny C.
p. Jelínek: Víte kolik stojí získat 
skup. C? Kdo bude řídit zás. vo-
zidlo ve všední den dopoledne? 
Cizí řidič mimo has. jednotku 
tento vůz nemůže řídit – nevzta-
huje se havarijní pojištění.
p. Fejtek: Proč řešíte teď řidiče?
p. Kotek: musí to být vozidlo, kte-
ré někam dojede, v našem terénu 
nejlepší Tatra i z důvodu oprav! 
Ne Volvo, které chcete!
p. Bébr: Volvo je nesmysl!
p. Tulej: O tom, co chceme ještě 
nepadlo rozhodnutí. Zatím řeší-
me různé nabídky!
Pí Kučerová: Do jaké výše v Kč 
budeme vybírat vozidlo?
Dotace: 475  000,-Kč. plus  min. 
5% od obce  25 000,- Kč, celkem 
500 000,- Kč
p. Jelínek: velitel jednotky hasi-
čů p. Kirchner navrhl: stávající 
technika by se prodala a získané 
peníze bychom dali do nákupu 
nového vozidla.
p. Novotný: jestli tomu rozumím, 
chceme vůz za 1.000 000,-Kč?
p. Kotek: techniku vlastní obec 
p.Jelínek z pokladny hasičů dáme 
50 000,-Kč 
pí Kučerová: obec by tedy dala 
450 000,-Kč
p. Bébr: doporučuje: T 148.
p. Budil:  Bude potřeba peněz na 
daleko smysluplnější akce v obci 
v souvislosti s přislíbenými do-
tacemi, než je nákup zásahového 
vozu. Proto bychom se z nich ne-
měli neuváženě vydávat. Nebylo 
by snad rozumnější pořídit vozi-
dlo v ceně obdržené dotace plus 
peníze hasičů?
Návrh: Kdo je pro,  aby městys  
přidal  z rozpočtu  450 000,- Kč  
na nákup zásahového vozidla.
Hlasování: schváleno
Návrh: Prodej techniky – Avie:
Hlasování: schváleno
Dále byly stanoveny komise: 
a) Pro výběr zásahového vozidla: 
p. Bébr, Kirchner, Jelínek, Pospí-
šil, Tulej, Kudlík     
b) Pro knihovnu: pí. Měřínská, 
Vyskočilová a další člen dle do-
hody starostky s pí. knihovnicí

Pro okna na obci a veřejné WC: 
p. Bébr, Jelínek, Vávra
Pro obě hřiště: p. Malý, Novotný, 
Bébr
Různé:
pí. Kučerová přečetla dopis od TJ 
Sokol Louňovice p. Bl. ohledně 
žádosti o poskytnutí dotace na 
podporu sportu z výtěžku loterií, 
které jsou převáděny na účet obcí.
pí. Kučerová: na účtu městyse je 
nyní z loterií: 6.506,40Kč
Bylo dáno: 12.500,-Kč – na hři-
ště, 3.000,-Kč – na dětský kar-
neval, 25.000,-Kč – na Slet, Cel-
kem: 40.500,- Kč
Závěr: Přihlásila se o slovo pí. J. 
Fialová – chybí spolupráce obce 
a občanů, podílení se občanů na 
rozvoji obce.
Připomínkovala: a) ČOV - neza-
dlužovat obec!
Firma Zvánovec – má i jiné fi rmy 
např.“ Baumax“ – ta je v konkur-
zu! Díváte se při výběru fi rem na 
její solventnost?  Bylo o tom ZM 
informováno? Děláte smlouvy 
s právní poradou?
p. Malý: Výběr na zhotovitele 
ČOV dělala fi rma, se kterou jsme 
za tímto účelem uzavřeli smlou-
vu, postup byl dle platných zásad 
o výběrovém řízení.
pí. Kučerová: Platba dopředu 
není možná, vždy bude po dodání 
hotového úseku.
Tím by měly být splněny záruky 
na bezproblémové fi rmy.
b) ČOV – domovní přípojky: 
Projekt kde? Jak?  Kdo vypro-
jektoval? Kdo to navrhne? Jak to 
udělá?
p. Vávra: každý si sám udělá 
přípojku. Ten, kdo ji udělá, také 
bude za ni ručit! 
pí. Kučerová: při získání dotace 
uděláme schůzi s projektem pro 
občany!
c) Je na vodovod dotace?
pí. Kučerová: ne není, žádali jsme 
a nedostali.
d) Prodává obec obecní vodovod?
pí. Kučerová: ne a nikdy jsme o 
tom neuvažovali. Pokud máte 
nějaké pochybnosti, tak jste se 
mohla už dříve obrátit na obec 
k vysvětlení.
p. Kotek: jaká bude výše vodné-
ho a stočného pro občana? Víte 
to? Nebude jistě malá! Původně 
(před 6lety) byla částka na ČOV 
85 000 000,-Kč, nyní 108.000 
000,-Kč! Proč ji za takových 
podmínek děláme? Když není 
nutná – nemáme nad 2000 obča-
nů v obci. Zatížíme fi nančně ob-
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čany! Zadlužíme obec!
pí. Kučerová: Kanalizace je nut-
ná! Musíme likvidovat odpady 
ekologicky.

INFORMACE Z RADY
ze dne 25. 7. 2012

Rada městyse schvaluje: 
- vyměření výšek pro osazení plo-
tů v lokalitě Na Hlinách
- zřeknutí se dotace z MMR  na 
obnovu hřišť u školy, dotace byly 
poskytnuty na stejnou obnovu 
i  ze Středočeského kraje s vyšší   
95 % dotací   
- proplacení provedení plynové 
skříňky a přípojky vody v lokali-
tě Na Hlinách na stavební parcelu 
pro Žákovi
- uzavřít smlouvy na hudební vy-
stoupení  na Svatováclavské slav-
nosti (M. Maxa, Zb. Drda, Žižko-
vanka, Golden Big Ben) 
Rada městyse doporučuje:
- sekat hřiště u školy min.1x za 14 
dní
Rada městyse bere na vědomí:
- informaci starostky ze SO Bla-
ník
- vyúčtování příspěvků TJ Sokol 
Louňovice
                                                                                                                                           

ZASTUPITELSTVO 
ze dne: 15. 8. 2012

Kontrola usnesení ze zasedání 
ZM
Seznámení s usnesením zastupi-
telstva čj. ZM 04-2012
Řešení otevírací doby včelařské-
ho muzea - pí. Kučerová řešila 
tento problém s p. Plaštiakem, 
včelaři nemají nikoho, kdo by zde 
mohl být. Otevřeno je na telefo-
nické zavolání.
p. Bébr dotaz: ví členové zastu-
pitelstva, že v případě zřízení ka-
nalizace, musí Městys do fondu 
oprav odvádět cca 1.200.000,-Kč 
ročně. Tento odvod je dán státem 
a při jeho nedodržení hrozí sank-
ce. Spočítal někdo, kolik by mu-
selo být stočné?
p. Tulej návrh: udělat ekonomic-
kou rozvahu, kolik by byly nákla-
dy a výnosy
p. Bébr: měla by se zjistit výše 
splátky úvěru, (o který by se žá-
dalo, v případě realizace čističky) 
a výše úroků
pí. Kučerová: zatím nevíme, zda 
nám bude na výstavbu čističky 
poskytnuta dotace a v jaké výši
p. Novotný návrh: na Lhotě udě-
lat čističku pro tuto část + nové 

parcely
p. Bébr: stavební úřad toto nepo-
volí. 
Je zajímavé, že se nám nepodaři-
lo vysoutěžit nižší cenu než byla 
dána v zadávacích podmínkách. 
Ve většině případů se toto podaří. 
Zaspali jsme dobu, kdy se posky-
tovaly vyšší dotace. Stavební ko-
mise nepracuje tak, jak by měla.
p. Vávra: dobu zaspalo již Vaše 
minulé zastupitelstvo
p. Tulej: je nutno zjistit informa-
ce ohledně Fondu oprav,udělat 
ekonomickou rozvahu pro před-
běžnou cenu vodného a stočného 
v případě realizace čističky

Seznámení s usnesením rady
Seznámení s usnesením rady č. 
09/2012
p. Bébr dotaz k opravě rozhled-
ny: Co bylo opraveno a za jakou 
částku.
pí. starostka: zatím oprava stála  
6.000,-Kč. V dolních úžlabích, 
kde zatékalo, se vyměnily šindele 
a byl opraven odvod vody.
p. Bébr: je nutné udělat svod hro-
mosvodu na západní straně
seznámení s usnesením rady č. 
10/2012
p. Novotný: 8. 7. 2012 se konala 
zábava, ale TOI byly půjčeny do 
Daměnic. Mělo by se vycházet 
vstříc spolkům a místním obča-
nům.
p. Malý: pokud je akce (soukro-
má) nahlášena dopředu, není pro-
blém zapůjčit TOIky. Daměnice 
měly měsíc předem žádost o zá-
půjčku.
p. Vincíbr: zábava byla nahlášena 
3 měsíce předem a zapůjčení TOI 
bylo bráno jako součást zapůjče-
ní zahrady. Měly by se stanovit 
pravidla, zda v případě žádosti o 
možnost konání zábavy nebo jiné 
soukromé akce (kromě akcí ko-
naných místními spolky) je nutno 
zvlášť žádat o zapůjčení TOI. 
p. Tulej: Hasiči sepisují vždy na 
následující rok přehled všech 
akcí, jimi pořádaných 
pí. starostka: spolky budou před-
kládat soupis svých akcí na za-
čátku  roku dopředu, na webu 
Louňovic jsou akce zapsány a 
soukromé subjekty s dostateč-
ným předstihem.
Seznámení s usnesením rady č. 
11/2012
Bez připomínek
Dotace – hasičské auto
p. Jelínek seznámil zastupitele 
s výsledky výběrového řízení na 

nákup nového vozidla pro jednot-
ku požární ochrany  SDH Louňo-
vice.
Prvního kola se zúčastnily 2 fi r-
my, ale ani jedna z nich nesplnila 
zadávací podmínky. Proto bylo 
vyhlášeno 2. kolo, kterého se zú-
častnily opět 2 fi rmy.
1. fi rma: Tital Company Czech 
Ltd.Kojetínská 55, 750 02 Přerov
2. fi rma: p. Stankovič, Slovensko
Firma č. 2 byla vyřazena z 2. kola 
neboť nebyly splněny všechny 
zadávací podmínky (nabídka ne-
byla kompletní, nebyly zde origi-
nály podpisů)
Výběrové řízení vyhrála fi rma č. 
1 - Tital Company z Přerova., kte-
rá nabízela automobil zn. MAN. 
(p. Jelínek poslal zastupitelům 
podrobnější technické informace 
ohledně vozidla)
pí. starostka přečetla dopis, kte-
rý pan Stankovič zaslal mailem 
s doplňujícími údaji k výběro-
vému řízení. (ale již po termínu 
odevzdání).
Návrh: souhlasit s výsledkem 
výběrové komise: nákup zásaho-
vého vozidla pro Jednotku SDH 
Louňovice  od fi rmy Tital COM-
PANY CZECH  LTD  za 950 000 
Kč.
Hlasování: schváleno 
Návrh: pověřit pí. starostku zaslá-
ním zálohy ve výši 450.000,-Kč 
na hasičské vozidlo fi rmě Tital 
Company.
Dotace - na obnovu hřišť
p. Malý: do výběrového řízení na 
obnovu hřiště se přihlásily 4 fi r-
my a byla vybrána fi rma KAN-
TOR SPORT jejíž nabídka byla 
v celkové výši  41 723,- Kč.
Tato fi rma obnoví pískové vo-
lejbalové hřiště pod tělocvičnou, 
dále budou zakoupeny nové la-
vičky, lajnovačka, přenosné bran-
ky včetně jejich certifi kátu a kot-
vení pro bezpečnost.
p. Bébr návrh: oslovit p. Ka-
houna, který se zabývá servisem 
sportovních zařízení a konzulto-
vat s ním vhodnost a bezpečnost 
nabízených branek.
pí. starostka: můžeme na zákla-
dě výsledků výběrového řízení 
objednat sportovní zařízení dle 
zadávacích podmínek nebo mů-
žeme objednávku odložit na další 
zastupitelstvo.
Návrh: schválit výběr vítězné fi r-
my a objednat u vybrané fi rmy 
sportovní vybavení 
Hlasování: schváleno
Dotace - na výměnu oken na 
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úřadě městyse
pí. starostka seznámila zastupite-
le s termínem konání výběrového 
řízení na výběr fi rmy na výměnu 
oken v budově úřadu městyse. P. 
Jelínek, který je členem této ko-
mise se omluvil, nemůže se v této 
době řízení zúčastnit. Místo p. Je-
línka se členem výběrové komise 
stane  p. Tulej.
Návrh: p. Tulej bude členem vý-
běrové komise pro výběr fi rmy na 
výměnu oken v budově městyse 
místo p. Jelínka.
Hlasování: schváleno
Dotace – na zateplení školy
Celková výše nákladů na zateple-
ní je 7.098.000,-Kč, mohli jsme 
žádat o 5.390.000,-Kč a získali 
jsme 4.797.308,-Kč. Nic bližšího 
zatím nevíme, na září bude svo-
lána schůzka, kde budou sděleny 
bližší informace.
Smlouva na prodej pozemku 
pod stanicí pro plyn
pí. starostka: prodejní cena je sta-
novena na 250,- Kč/m², prodej 
byl zastupitelstvem odsouhlasen.
Návrh: pověřit pí. starostku po-
depsáním kupní smlouvy s RWE 
GasNet,s.r.o
Hlasování: schváleno
Různé
pí. starostka seznámila zastupite-
le s žádostí paní Tulkové na koupi 
části pozemku st.p.č. 24 s č.p.101 
a  č.parc. 44/1 , která se ještě 
vzhledem k množství vlastníků 
nedořešila z minulých let. Řešil 
se výjezd ze zahrady městyse, 
pí.Tulková poskytne část své za-
hrady.
Náklady na převod by pak hradila 
pí. Tulková
 Návrh: vyvěsit záměr na prodej 
části pozemku st.p.č.24  s  č.p. 
101 a č.parc.44/1 v k.ú. Louňovi-
ce p. Bl.
Hlasování: schváleno
Návrh: pí.starostka navrhla svolat 
příští zastupitelstvo na pondělí 
27. 8. 2012 od 19:00 hod. v bu-
dově Městyse    
Hlasování: schváleno

ZASTUPITELSTVO 
ze dne: 15. 8. 2012

Kontrola usnesené ze zasedání 
ZM
Byly vzneseny připomínky k chy-
bějícím informacím v minulém 
zápise – pí. starostka tyto chybě-
jící informace přečetla a byly do-
datečně doplněny do zápisu
p. Novotný: Kdy a jak se bude 

provádět oprava před zámkem?
p. Bébr: Je potřeba vypracovat 
studii, ve které bude určeno, jak 
hluboko je nutno kopat, ulože-
ní kanálů, sespádování. Je nutno 
zajistit mechanizaci, není mož-
no toto provádět ručně (lopaty, 
krumpáče). Odvodnění se musí 
udělat kolem celé rundelky.
p. Malý: Společně s p. Novotným 
a p. Vávrou se ohledně této zále-
žitosti sejdeme.
p. Budil: Kdo bude hradit náklady 
na vybudování chodníku?
p. Malý: Bude nutno se podívat 
jaký materiál městys má a co by 
bylo potřeba dokoupit.
pí. Kučerová: Může městys vyu-
žít bývalou obřadní síň jako kan-
celář při Svatováclavských slav-
nostech?
p. Novotný: Ano.
p. Tulej: Městys má u bankovního 
fondu nemalé peníze, dle mého 
názoru je vklad v současné době 
neekonomický. Měly by se zjistit 
kontakty na zástupce tohoto fon-
du a zjistit výpovědní lhůty.
p. Bébr: Je nutná porada s fi nanč-
ním poradcem.
pí. Kučerová oslovila p. Vincíbra 
s žádostí o pomoc a radu v této 
oblasti. 
Návrh: Doplnit tyto chybějící 
údaje do dnešního zápisu
Hlasování: schváleno
pí. Kučerová: dotaz na p. Vincí-
bra ohledně bankovních fondů, u 
kterých má městys uloženy fi n. 
prostředky.
p. Vincíbr: městys má fi nance 
uloženy u dvou fondů (jeden  
z nich je krátkodobý, méně rizi-
kový, druhý je rizikovější, dyna-
mický). Záleží, jak dlouho chce 
městys fi nance u fondů nechat. 
U dlouhodobých vkladů nastává 
kolísání, v současné době se nedá 
očekávat nárůst. Pokud nebude 
městys fi nance v krátké době po-
třebovat, můžou se zde nechat. 
Je možnost také z dynamického 
fondu fi nance přesunout do méně 
rizikovějšího.
p. Budil: o jaké částky se v sou-
časné době jedná?
p.Vincíbr: toto jsem důkladně ne-
zkoumal, nevěděl jsem, do jaké 
hloubky toto můžu prostudovat
p. Tulej: na příští zastupitelstvo 
připravit podrobnou analýzu 
ohledně těchto fondů (jaká částka 
a kdy byla vložena, kolik byl do 
současné doby nárůst nebo po-
kles)
Dotace

proběhlo výběrové řízení na vý-
měnu oken v budově městyse a 
výběrové řízení na opravu ve-
řejného WC. Blíže informace o 
těchto výběrových řízeních sdělil 
p. Vávra.
Výběrové řízení na výměnu oken 
v budově městyse.
Byly osloveny celkem 4 fi rmy, 
dodatečně se přihlásila ještě fi rma 
„Vorlíček“, která byla z účasti vy-
loučena pro nesplnění zadaných 
podmínek. Komise ve složení p. 
Vávra, p. Bébr a p. Tulej, vybrala 
fi rmu Oknotherm  s.r.o. (částka 
521.000,-Kč vč. DPH).
Návrh: souhlasit s výsledkem vý-
běrové komise a pověřit pí. sta-
rostku podepsáním smlouvy s vy-
branou fi rmou OKNOTHERM 
s.r.o.
Hlasování: schváleno
Výběrové řízení na opravu veřej-
ného WC.
Do tohoto výběrového řízení se 
přihlásily 3 fi rmy: Firma Brejla 
( částka 325.000,-Kč), fi rma Jiří 
Pospíšil (částka 299.000,-Kč) 
a fi rma VOSA Jankov (částka 
329.000,-Kč).
Výběrová komise vybrala fi rmu 
Jiřího Pospíšila. Při rekonstrukci 
veřejných WC se povede staveb-
ní deník, budou stanoveny kont-
rolní dny, bude ustanovena komi-
se, která bude na prováděné dílo 
dohlížet, aby nedošlo k pochybe-
ním jako při opravě Včelařského 
muzea.
p. Chmel: jak bude provedena 
izolace střechy
p. Vávra: bude provedena skrýv-
ka a bude všude vařená folie
p. Bébr: při této rekonstrukci 
by mohla být provedena oprava 
schodů u Včelařského muzea
Návrh: souhlasit s výsledkem 
výběrové komise a pověřit pí. 
starostku podepsáním smlouvy 
s vybranou fi rmou Jiří Pospíšil 
stavební fi rma Zvěstov.
Hlasování: schváleno
Návrh: pí. starostka požádala za-
stupitele městyse, zda by mohla 
rada vybrat dodavatele pro vyba-
vení knihovny, na kterou městys 
získal dotaci a uzavřít smlouvy,-
nebo objednávky s dodavatelem. 
Jedná se o vybavení židlemi, sto-
ly a regály.
Hlasování: schváleno
Návrh: pí. starostka požádala za-
stupitele, zda by rada mohla vy-
brat dodavatele na zbudování a 
dovybavení hřišť u školy a uza-
vření smlouvy s dodavatelem.



7 www.lounovicepodblanikem.cz

Hlasování: schváleno
Různé
pí. starostka: požádala zastupi-
tele, zda by opět pomohli při or-
ganizování letošních Svatovác-
lavských slavností. Bude svolána 
schůzka, na které se domluví po-
drobnosti.
pí. Majerová: obec Býkovice je 
bez vody, rybník je cca 1,5m pod 
mírou, ve studních a vrtech není 
voda. V červenci byl opět upou-
štěn rybník a voda nestačí doté-
kat, navíc málo prší. Pí. Majerová 
psala několikrát na CHKO, ale 
bez odezvy. S pí. Kučerovou byly 
na CHKO, kde na tuto skutečnost 
upozorňovaly (CHKO má toto 
schváleno od vodohospodářské-
ho odboru ve Vlašimi).
pí. Kučerová: Městys může vodu 
dovážet, má dvoukubíkové nádr-
že, které mohou být do Býkovic 
dovezeny a voda roznesena do 
domů, kde jsou starší občané.
p. Tulej: může se dovézt i cisterna
p. Budil: vyvolat nové jednání s 
CHKO
pí. Majerová: pro jakékoli jedná-
ní s CHKO nebo ČSOP je potřeba 
mít hydrologický průzkum

Návrh: oslovit hydrologa pro vy-
pracování hydrologického prů-
zkumu
Hlasování: schváleno
p. Budil: průzkumy by mělo hra-
dit ČSOP a ne Městys
pí. Kučerová: Hydrologický prů-
zkum musíme udělat my, aby-
chom měli podklady, zda vy-
pouštění rybníka v Býkovicích 
ovlivňuje stav místních studen a 
vrtů.
p. Kotek: ČSOP neporušuje žádný 
zákon. Hydrolog bude přihlížet i 
k množství srážek a do zprávy dá, 
že vypouštění může ovlivnit stav 
studen v Býkovicích
p. Bébr: potřebujeme mít něco 
v ruce.

INFORMACE Z RADY
ze dne 3. 9. 2012

Rada městyse schvaluje:
- nákup boileru, záchodu a spr-
chového koutu do bytového 
domu čp. 11
Rada městyse povoluje:
P. Stojánkovi a P. Borkovcovi 
Diskotéku dne 7. 9. 2012, Roc-
kovou zábavu dne 6. 10. 2012 a 

diskotéku dne 20. 10. 2012 vše 
v sále zámku v Louňovicích p. 
Bl. Veškeré škody na veřejných 
prostranstvích budou pořadateli 
odstraněny, či zaplaceny a bude 
proveden úklid veřejných prostor.
Rada městyse pověřuje:
- starostku objednáváním veške-
rých suvenýrů a upomínkových 
předmětů, které úřad městyse 
prodává
- starostku a místostarostu jednat 
s TJ Sokol o úklidu tělocvičny 
v době jejího užívání Sokoly
Rada městyse bere na vědomí:
- proplacení faktury p. Žákovi na 
zasíťování stavební parcely, dle 
rozhodnutí zastupitelstva ze dne 
7. 6. 2012
- zprávu předsedy stavební komi-
se k výměně oken v čp. 48 u pí. 
Janečkové
- změnu č.1 územního plánu 
Obce Velíš
- požadavky dodané paní ředitel-
kou na opravy ve škole 
Rada městyse doporučuje:
- zastupitelstvu schválit výměnu 
oken v čp. 48 za podmínek stej-
ných jako u domu čp. 45
                                                                   

BÝKOVICE

Hasiči Býkovice uspořádali 25. 8. rozloučení s lé-
tem, tentokrát v duchu maškarního reje.
Celé odpoledne jsme se věnovali dětem, proběhly 
soutěže, diskotéka v maskách, vyhlášení vítězů.
Děti byly skvělé, rodiče jim připravili krásné masky 
a všichni si to moc užili. Večer pokračoval „maškar-
ní rej“ pro dospělé, naši příznivci nezklamali a do-
razilo kolem 50 masek. Celým dnem nás provázela 
kapela EFEKT, pro kterou, jak říkají, jsou Býkovice 
„srdeční záležitost“ a proto jsme se protancovali s 
výbornou náladou až do rána.

Libuše Mayerová

Loučení s létem
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KNIHOVNA

Co nabízí obecní knihovna.
V měsíci srpnu nám byl opět zapůjčen nový výměnný soubor, celkem 100 knih.
Je mezi nimi spousta zajímavých titulů, které uspokojí i ty nejnáročnější čtenáře. Zároveň mohu nabídnout 
knihu od Václava Smrčka „Lotr po levici lotr po pravici“, která sleduje padesátá léta 20. století a osudy 
vojenských zběhů Slepičky a Kellera známé pamětníkům v souvislosti s vraždou Václava Burdy v Kamber-
ce. Kniha je zajímavá nejen pro pamětníky, ale i pro mladší čtenáře, kteří tu dobu znají už jen z vyprávění.
Pro děti si můžete vybrat knihy Kouzelná zvířátka, Národní pohádky, Spejbla a Hurvínka, Pohádky o ma-
šinkách a samozřejmě mnoho dalších.
Dospělým mohu nabídnout Toulky Českou minulostí, romány pro ženy, detektivky, cestopisy atd.
Na měsíc říjen připravujeme pro všechny čtenáře posezení s pohoštěním. O termínu budou všichni včas  
informováni.

M.. Vyskočilová

KRÁLOVSTVÍ POHÁDEK v Býkovicích
Na začátku letošní sezony byla v Býkovicích 
jedním nadšeným manželským párem otevře-
na nová malá hospůdka u Hastrmana a „KRÁ-
LOVSTVÍ POHÁDEK“. Je to ideální místo 
kam, zavítat s malými dětmi například před 
nebo po absolvování výletu na jeden z Blaní-
ků. Při příchodu vás tu mezi dveřmi přivítá 
hastrman, který vás provede po svém králov-
ství a nadšeně vám ukáže všechny své pohád-
kové poklady. Můžete si tu mezi pohádkový-
mi postavičkami s dětmi v klidu odpočinout a 
načerpat síly, nebo se zde ukrýt před prudkým 
sluníčkem či deštěm. Každopádně vás zde 
přivítají milí lidé a vašim dětem se zde bude 
určitě líbit. 

A takto o svém království mluví sám Hastr-
man, pan Bartoš.

„Vážení, chci se s Vámi podělit o radost, která mne napadla již dříve, když jsem přijel do těchto míst u Bla-
níka a viděl jsem všechna domácí zvířata. Víte sami, když položíte malému dítěti otázku, co dělá prasátko? 
Co dělá kravička, co dělá slepička – odpověď známe.
Při návštěvě ZOO děti vidí tygra, lva, opici, žirafu, slona a další. Vím, že i tato návštěva je pro děti dobrá 
a zážitky si pamatují. Zeptat se jich však nemůžeme, co dělá žirafa.
Když jsem vytvářel toto naše, chcete-li Vaše království, věděl jsem, že domácí zvířata na vesnici žijí a máme 
k nim blízko. S našimi dětmi nemusíme daleko cestovat, jen se dívat, co máme nejblíže. Tak tedy, s radostí 
a láskou vítejte v království pohádek“

Vaši Marie a Milan Bartošovi v Býkovicích
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HISTORIE

l. Osobnosti, které na Podblanicku ovlivnily život v minulém století
P. Antonín Konopištský 
       Když jsem navštívila velíšský hřbitov, kde je pohřben P. Antonín Konopištský, byla jsem mile pře-
kvapena úpravou a výzdobou jeho hrobu. Říká se, že sejde z očí a sejde z mysli. V tomto případě to nepla-
tí. Ti, kdo pamatují pana děkana, rádi na něho vzpomínají. Protože koncem roku uplyne už 23 let od jeho 
smrti, rozhodla jsem se, že se pokusím přiblížit jeho osobu také čtenářům našeho Zpravodaje.

 Antonín Konopištský  se narodil 19. úno-
ra 1910 ve Velíši, kde byl jeho otec starostou.  Byl 
nejmladším z pěti dětí, měl dvě sestry a dva bratry. 
Rodiče byli zemědělci, kteří měli hlubokou víru, 
vyvěrající z tradice a kterou dokázali předat i svým 
dětem. Celá rodina držela opravdu pohromadě. Vel-
kou ránou pro všechny bylo, když jim nejstarší syn 
František padl v první světové válce. Druhý syn 
Josef byl později starostou a varhaníkem ve Velíši. 
Antonín vyrůstal v láskyplném rodinném prostředí, 
do školy začal chodit ve Velíši. 
 Od dětství projevoval nadání k hudbě i ke 
studiu a poměrně brzy se rozhodl, že se stane kně-
zem. Gymnázium navštěvoval ve Voticích, kde by-
dlel u vzdálenějších příbuzných. studium v Praze 
zakončil na Katolické teologické fakultě UK. Když 
jako student pobýval o prázdninách doma ve Velíši, 
pomáhal rodičům na poli, ale také s bratrem Jose-
fem pracoval s mládeží v SKM (sdružení katolické 
mládeže). Pořádali hodnotná divadelní představení, 
poutě i výlety na Podblanicko i na vzdálenější pout-
ní místa jako je Sázava nebo Svatá Hora.                                            
 29. června 1936 byl vysvěcen na kněze a 
primiční mši svatou slavil ve Velíši, ale už od 1. čer-
vence 1936 byl ustanoven kaplanem ve Zlonicích u 
Slaného, kde působil až do 31. července 1937. Od 
1. srpna 1937 byl jmenován kaplanem v Načeradci 
a od 1. dubna 1941 načeradským děkanem. Zde pů-
sobil až do své smrti v roce 1989. Po příchodu do 
Načeradce našel kostel, zahradu i děkanství ve vel-
mi  zanedbaném stavu. Do chrámové lodi zatékalo, 
vazba byla prohnilá a postižená dřevomorkou., také 
krytina byla ve špatném stavu. Velmi smutný byl 
pohled do chrámové lodi, kde byly neudržované po-
stranní oltáře. Žalostné torzo hlavního oltáře v malé 
chrámové lodi zachránilo rozebrání a jeho celková 
oprava.  Poslední opravy totiž byly provedeny za 
pana děkana Jana Fischera v letech 1889- 1899.
 Když přišel do Načeradce P. Antonín, byl 
sice mladý a nezkušený, ale plný elánu a nadšení. 
Rád se věnoval sportovní činnosti, dětem  a mláde-
ži. Měl na mysli duchovní rovinu, podobně jako se o 
to snažil don Bosko. Rád si zahrál fotbal i volejbal. 
Na děkanství zakoupil stůl na stolní tenis, zahrát si 
chodili místní i přespolní. Pan děkan však nebyl jen 
sportovec, ale i dobrý hudebník a fotoamatér. Po-
dařilo se mu založit kostelní pěvecký sbor, v němž 
ženská sekce měla třicet zpěvaček, mužská dva-
cet zpěváků a to vše doplňoval dětský soubor. Měl 
velkou zálibu v zahradničení, květiny pro výzdobu 
kostela většinou sám vypěstoval.
 Chrám sv. Petra a Pavla přestal být ponurým 

a smutným místem a účast věřících na mších sva-
tých rostla, Opravené oltáře, nové lavice, osvětlení 
a plno květin příznivě působilo na věřící lid. Z kaza-
telny se ozývala slova díků, chvály, laskavosti a od-
puštění, když pan děkan s láskou mluvil ke „svým 
ovečkám“. Modlíval se za věřící, nevěřící i za ty 
zbloudilé. Říkával, že je jen pastýř a že spravedlivý 
soud je u Pána Boha. Byl mužem modlitby a hlu-
boké víry. Ke každému se choval laskavě, nedělal 
ústupky z křesťanských zásad, ale také nikoho ne-
odsuzoval.
 Počátkem války byl kostel omítnut a jeho 
románská věž zářila do kraje. Okolo kostela byl 
zbudován taras.  Když musely být pro válečné účely 
sňaty čtyři zvony, tak pan děkan pořídil jejich foto-
dokumentaci a ve spolupráci s Českým rozhlasem 
byl natočen hlas zvonů na gramofonovou desku a tak 
se zachoval obraz i hlas zvonů pro další generace. 
Když byly během války zakázány o vánocích půl-
noční mše svaté, aby osvětlená okna neusnadňova-
la orientaci nepřátelských letců, pan děkan dokázal 
okna zatemnit a půlnoční v Načeradci byla  posilou 
pro celé Podblanicko. Když se v chrámu rozezněla 
vánoční mše Jana Jakuba Ryby „Hej mistře“ v po-
dání šedesáti členů pěveckého sboru, neubránil se 
nikdo dojetí. Před Velikonocemi bývaly pašije, při 
Vzkříšení a Božím Těle průvody a zpívané pouťové 
mše svaté.                                                                                                         
 Za doby komunismu pracoval skrytě, jako 
většina kněží, snažil se komunisty nedráždit, ani jim 
nepřisluhoval. V kněžském „mírovém hnutí“ nikdy 
nebyl. Co si musel tento dobrý kněz vytrpět, když 
okolo kostela postávali udavači a počítali věřící, 
kteří přicházeli na bohoslužby, si v dnešní době těž-
ko dokážeme představit.  Když byl pan arcibiskup 
Josef Beran internován v Radvánově u Mladé Voži-
ce, jezdil ho tam pravidelně navštěvovat až do jeho 
nuceného odjezdu do Říma. Přes odpor tehdejších 
stranických představitelů vyučoval na školách ná-
boženství a téměř v osmdesáti letech se pustil do 
opravy fasády kostela. Lidé z okolí se na něj obra-
celi se svými problémy a starostmi a on se snažil být 
jim radou nebo i jinak nápomocný. 
 Ve středu 20. prosince 1989 přijel pan děkan 
do Velíše, aby popřál svým příbuzným k Vánocům. 
Zastavil se také na faře, aby popřál i tam. To ještě 
nevěděl, že se s milovanou Velíší loučí naposledz, 
netušil, co ho na faře v Načeradci čeká. Podle zpět-
ného zjištění si po příjezdu na faru zatopil, rozsvítil 
a chystal se modlit breviář. Když mu zhaslo světlo, 
šel se podívat ven, kde měl hlavní jistič. Na tmavé 
chodbě ho surovým způsobem napadl muž sloven-
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UDÁLO SE...

Neckyáda 2012
Na začátku července, konkrétně 7. 7. 2012 se ko-
nala zábavná akce Neckyáda zajišťovaná spolky 
z Louňovic. Výtěžek z této akci půjde jako v minu-
lých letech na obnovu koupaliště.
Opět bylo připraveno 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, kterou nám pomohl zajistit spolek Babi-
nec. 
Během toho na druhé straně koupaliště probíhaly 
každoroční soutěže pro dospělé. Opět se přítomní 
mohli přihlásit do soutěží určených pro dvojice jako 
byl přejezd lávky v kolečku či soutěž v neckách. Z 
individuálních soutěží si mohli vybrat z přetlačova-
né nebo z velmi oblíbeného přejezdu na kole. 
Letos byla zajímavá soutěž v přejezdu na kolečku, 
protože se našlo mnoho dvojic, které přejely celou 
lávku až na druhou stranu bez toho, aniž by spadly 
do vody. Tyto dvojice se pak jasně dostaly do fi nále, 
kde už jsme museli tyto pokusy měřit, abychom měli 
vítěze. Zajímavou byla i soutěž v přejezdu na kole, 
kde jsme letos vyměnili horské kolo za klasickou 
starou skládačku. Díky tomu soutěž byla opravdu 
zajímavá, protože všichni padali do vody a většinou 
již v první polovině lávky a nikomu se naopak opro-
ti předchozí soutěži nepodařilo celou lávku přejet.
I letos jsme si všichni užili mnoho legrace, protože 
během všech soutěží bylo na co koukat a nenechali 
jsme si toto zábavné odpoledne zkazit ani trochu 
pošramoceným počasím.

Monika Kahounová

ské národnosti, kterému pan farář občas půjčoval peníze a který se na faře poměrně dobře vyznal. Nic ne-
tušícího kněze surově napadl a velmi těžce zranil. Potom ho okradl, snad o 800,- korun. 
           Ještě ten večer přišel na faru jeden muž s Tisku, který si chtěl dojednat křest svého dítěte. Když nalezl 
těžce raněného a sténajícího pana děkana, který nemohl vůbec mluvit, zavolal sanitku a policii. Téměř ubitý 
byl převezen do vlašimské nemocnice, odkud byl v kritickém stavu přeložen do Prahy, kde 27. prosince 
1989 zemřel. Pohřeb se konal 3. ledna 1990 za účasti osmdesáti kněží a mnoha věřících ve Velíši. Uložen 
byl tak, jak si to za svého života přál, do hrobu proti sakristii, kde už odpočíval P. Josef Tichovský. Vrah byl 
sice později vypátrán, ale protože to bylo v době revolučních zmatků, tak se mu ani příliš mnoho nestalo.
 V srdcích těch, kteří ho měli rádi, žije dodnes. Vždyť svým životem byl vzorem, jakých nemáme 
mnoho.  
 Děkuji všem, kteří mi poskytli svá svědectví o jeho životě.                             

Miloslava Kahounová
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Dětský den v Louňovicích
Dne 18. 8. 2012 Sbor dobro-
volných hasičů Louňovice pod 
Blaníkem pořádal Dětský den. 
Pro děti bylo připraveno mnoho 
soutěží jako chůze na chůdách, 
střelba ze vzduchovky i luku, 
přetahování lanem, stříkání 
z minimaxu, překážková dráha a 
další. V letošním roce bylo toto 
odpoledne zpestřeno z důvodu 
letošních oslav 125 let od zalo-
žení SDH v Louňovicích p. Bl. 
o ukázku hasičské profesionální 
techniky. Profi  hasiči z Vlašimi 
všem přítomným ukázali profi  
hasičské auto zvenku i zevnitř. 
Děti si mohly vyzkoušet, jaké 
to je sednout za volant takového 
auta či vyzkoušet si některé náči-
ní a nářadí tohoto velkého auta. 
Tato ukázka byla zajímavá, a to nejen pro děti, ale i pro dospělé.
V rámci dětského dne s námi opět spolupracoval spolek myslivců, kte-
rý měl připraveny soutěže týkající se přímo myslivosti, lesa a příro-
dy. V letošním roce se také poprvé zúčastnila fi rma EKO-KOM a.s., 
která se zaměřuje na recyklaci. I ta měla připraveny zajímavé soutěže 
týkající se třídění odpadu a podobných aktivit na ochranu životního 
prostředí.
Posledním a nejoblíbenějším stanovištěm pro děti byl jako vždy stá-
nek s odměnami. Podle toho, kolik si děti vysoutěžily bodů, si mohly 
nakoupit sladkosti, drobné hračky, knížky apod. 
Po ukončení dětského dne následoval na fotbalovém hřišti první zápas 
letošní sezony pohárové utkání proti týmu z Kamberka. Tento zápas 
jsme s přehledem vyhráli a postoupili do dalšího kola.
Zábavné odpoledne pokračovalo i večerní akcí a to Pouťovou zábavou 
na zámecké zahradě. Počasí nám po dlouhé době vyšlo, proto jsme 
byli rádi, že zábavu právě na zahradě venku můžeme uspořádat. K tan-
ci a poslechu hrála kapela z Lukavce TRIMEN.
Děkujeme všem, kteří nám s těmito akcemi pomohli a dětem i jejich 
rodičům a ostatním za účast a podporu na těchto akcích.                                                                                                   

Za SDH Monika Kahounová

Svatováclavské slavnosti 2012
V sobotu 22. září proběhl 17. ročník Svatováclavských slavností. 

bená kapela POPRASK z nedalekého Integrovaného centra sociálních služeb. 

Jako každý rok, tak i letos vystoupilo z hory Blaník 
bájené svatováclavské vojsko v čele se svým kníže-
tem, aby se na úpatí hory přidalo k veselici pořádané 
na počest svatého Václava. 
Program tohoto dne byl tradičně zahájen Mší sva-
tou na Velkém Blaníku, po níž kníže se svojí druži-
nou sestoupil do Louňovic p. Bl., kde byl ofi ciálně 
přivítán starostkou a kde probíhal hlavní program 
slavností.
Pro obveselení bájných rytířů i přítomných lidí bylo 
na nádvoří zámku připraveno tradiční historické tr-
žiště s kejklíři, ukázkami dávných řemesel a mučír-
nou. Náměstí pak obsadili kejklíři a kolotočáři doby 
současné společně se stánkaři nabízejícími zboží 
všeho druhu, včetně rozmanitého občerstvení. O zá-
bavu se tu pak v dopoledních hodinách starala oblí-
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UDÁLO SE ... V OBRAZECH

Sluneční hodiny - pan Houdek při práci

Pletí parčíku - BABINEC

Hlavní program probíhal tradičně na zámecké zahradě, na pódiu, které patřilo především současným kape-
lám a umělcům. Letos jste zde mohli posedět a zanotovat si s dechovým orchestrem ŽIŽKOVANKA Petra 
Soviče, nebo se zaposlouchat do známých swingových melodií světových i českých interpretů v podání 
pražského orchestru GOLDEN BIG BAND PRAGUE. Ze známých umělců jste si zde mohli poslechnout 
například Martina Maxu, nebo Zbyňka Drdu (vítěze 3. řady Česko hledá Superstar).  Přestávky v programu 
vyplňovali rytíři ukázkami svého šermířského umění. V podvečer proběhlo tradiční losování tomboly, po 
kterém hrála k poslechu i tanci hudební skupina VELOREX, která ukončovala celý program až v pozdních 
nočních hodinách. Pouze po setmění ji vystřídali členové historické skupiny Šelmberští dvořané o. s., kteří 
zde předvedli svoji ohnivou show. 
Během dne bylo také možné navštívit včelařské muzeum Podblanicka, nebo na správě CHKO Blaník vý-
stavu hub.  

Text a foto Jana Burdová

Sluneční hodiny

Oprava štítu čp.
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SPRÁVA CHKO BLANÍK

Slavnostní otevření zrekonstruovaného mostu na VelíšNově opravený most na Velíš

Výstava hub v Louňovicích pod Blaníkem
 V rámci Svatováclavských slavností proběhla 22. září 
v budově Správy CHKO Blaník v Louňovicích pod Blaníkem 
výstava hub nasbíraných v  lesích Chráněné krajinné oblasti 
Blaník a přilehlém okolí.
 Tento již pátý ročník výstavy překonal počtem druhů 
hub rekordní loňský ročník - organizátorům, ale i samotným 
návštěvníkům se podařilo nalézt celkem 220 druhů nejrůzněj-
ších hub, z nichž některé patřily k vzácným. 
 Za zmínku stojí v první řadě vzácná forma muchomůr-
ky červené – muchomůrka červená zlatová (Amanita muscaria 
var. aureola) s jasně žlutým hladkým kloboukem bez typických 
bílých teček. Podařilo se najít téměř celé spektrum líh, a to tři 
jedlé druhy – líhu obrněnou, líhu nahloučenou a klubčitou a 
jedovatou líhu srostlou. Opět byly bohatě zastoupeny hřibovité 
druhy, které se setkaly s největším zájmem příchozích společ-
ně s nádhernými exempláři muchomůrky červené. Návštěvníci 
mohli shlédnout rovněž bohaté spektrum ryzců a holubinek. 
Vystaveno bylo celkem 21 druhů pavučinců, včetně krásného 
pavučince žlutonohého. Některé z nich čekají na dodatečné ur-
čení pod mikroskopem. Zastoupeny byly i druhy, které nalez-
neme v červeném seznamu, a to téměř ohrožený lošáček černý 
a číškovitý, zranitelná čirůvka modřínová a ohrožený druh bed-
la Bucknallova.
 Výstavu svým výkladem doprovázel mykolog Pavel 
Špinar, který zodpovídal nejrůznější dotazy návštěvníků (těch 
jsme přivítali téměř 350) a určoval přinesené exponáty. Přícho-
zí se dozvěděli, jak bezpečně poznávat některé méně známé, 
avšak výtečné druhy a jak je v kuchyni upravit. Nejčastější do-
tazy se týkaly bezpečného rozeznávání jedlých druhů holubi-
nek a ryzců. Mnozí návštěvníci byli překvapeni, kolik druhů 
hub je jedlých a výborných a určitě vyzkoušejí doporučené re-
cepty.
 Rádi bychom touto cestou ještě jednou poděkovali 
návštěvníkům za přinesené houby a budeme se těšit na další 
ročník mykologické výstavy opět v tomto podzimním čase 
v Louňovicích pod Blaníkem.

Ivana Křížová
AOPK ČR - Správa CHKO Blaník, Vlašimská 8

257 06 Louňovice pod Blaníkem
Tel. 317 852 654

Pavel Špinar s návštěvníky výstavy (foto: Ivana Křížová)

Hřib smrkový (foto: Ivana Křížová)
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SOKOL

Fotbalové turnaje v Louňovicích
Keltský pohár

Nové botanické nálezy v přírodní rezervaci Podlesí
Přírodní rezervace Podlesí zahrnuje Velký a Malý Býkovický rybník a dále prameništní louku nad Velkým 
Býkovickým rybníkem. Chrání se zde soubor rašelinných a mokřadních společenstev rostlin a na ně váza-
ných živočichů. Z významných druhů zde rostoucích uveďme prstnatec májový, rosnatku okrouhlolistou 
nebo puchýřku útlou. Pro bohatý výskyt puchýřky útlé byla přírodní rezervace Podlesí zařazena do evrop-
ské soustavy chráněných území Natura 2000 jako evropsky významná lokalita.
I když je přírodní rezervace dobře prozkoumána, v roce 2012 se podařilo objevit nové dva druhy rostlin. 
Velký Býkovický rybník je v letosním roce částečně upuštěn jako součást opatření pro puchýřku útlou. Na 
obnaženém dně rybníka byl nalezen kamyšník vrcholičnatý (Bolboschoenus yagara) - rostlina podobná 
skřípině. Tento druh je zařazen v Červeném seznamu rostlin ČR do kategorie ohrožených druhů. Jedná se 
dokonce o první nález v rámci regionu Podblanicka.
Na rašelinné louce nad Velkým Býkovickým rybníkem byla letos také nalezena bařička mokřadní (Triglo-
chin palustre). Bařička je tenká a nenápadně kvetoucí rostlina. Roste v obtížně přístupných zrašelinělých 
částech louky, kde ji snadno přehlédneme v zápoji dalších rostlin. V Červeném seznamu rostlin ČR je ba-
řička zařazena do kategorie silně ohrožených druhů. Bařičce plně vyhovuje současný způsob hospodaření 
na louce – ruční sečení – které zajišťuje MS Louňovice pod Blaníkem.

Kamyšník vrcholičnatý – detail květenstvíUpuštěný Velký Býkovický rybník s vegetací dna letněných rybníků

Celkové pořadí:
Raková

Louňovice
Ratměřice
Kamberk

Na sportovní odpoledne navazovala večerní zába-
va, která se konala na zámecké zahradě. Počasí nám 
přálo a k tanci nám zahrála známá kapela EKSPLO-
ZE.

Velký Býkovický rybník je po ukončení letnění opět napouštěn, před napuštěním byly dvakrát posečeny 
orobincové porosty u břehů. I když nebyl rybník letněn celý, byly zde kromě kromě nového nálezu kamyš-
níku zaznamenány i další druhy chráněných rostlin, např. ostřice česká. Na obnaženém dně zahnízdil kulík 
říční, potravu si zde pravidelně hledá bekasina otavní. Letněný rybník tak představuje významné útočiště 
pro řadu vzácných rostlin a živočichů.

Martin Klaudys

V sobotu 14. 7. 2012 se konal další ročník Keltské-
ho fotbalového turnaje. Tradiční turnaj se konal ve 
stylu fotbalových utkání 4 týmů každý s každým. 
Letošního ročníku se účastnily následující týmy: 
místní tým Louňovice, pravidelný účastník Raková, 
Kamberk a Ratměřice. 
Během jednotlivých zápasů probíhaly i soutěže pro 
diváky a byla připravena malá zábava pro děti v po-
době trampolíny a dětského koutku.
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Podblanický turnaj

Fotbalové soustředění  - žáci Louňovice

I v letošním roce jsme připravili pro starší žáky 
Louňovic fotbalové soustředění. Konalo se v 
Louňovicích p. Bl. od středy 8. 8. 2012 do pátku 
10. 8. 2012. Celkem se zúčastnilo 7 žáků a 3 
trenéři, Pavel Borkovec, Miroslav Dvořák a Jan 
Vincíbr. Toto soustředění bylo organizováno pod 
záštitou TJ Sokol a jeho fotbalového oddílu. 
Kluci byli ubytováni na zámku, stravování bylo za-
jištěno v zámecké restauraci
a tréninky probíhaly na fotbalovém hřišti a v jeho 
okolí.
Celý program byl nastaven v následujícím duchu: 
dopolední strečink, kondiční a frekvenční trénink, 
odpolední trénink zaměřen na hru s balónem a tak-
tiku rozestavění na hřišti a večerní odpočinek. Hned 
na první den bylo naplánováno přátelské utkání 

s hráči z fotbalového týmu Jílové u Prahy, kteří zde byli v tuto dobu také na soustředění a bylo by škoda 
možnost tohoto přátelského utkání nevyužít.
Poslední den čekal fotbalisty závěrečný výběh na Blaník a na závěr proběhlo zhodnocení celého soustředě-
ní, kde i sami kluci sebe navzájem hodnotili a mezi sebou zvolili tři nejlepší na základě přístupu, fotbalo-
vého umění a vzoru pro ostatní. Tito zvolení dostali pohárky za 1. – 3. místo, které byly sponzorované TJ 
Sokol.
Věříme, že toto soustředění pro naše žáky bylo zajímavé a podpoří pravidelné tréninky a jejich výsledky 
uvidíme hned od prvních zápasů podzimní části soutěže.

Za trenéry Jan Vincíbr

Podblanický turnaj je turnaj s bohatou historií v na-
šem podblanickém kraji. Každý rok se střídají 4 
týmy v jeho pořádání. V letošním roce jsme byli na 
řadě my. Turnaj byl naplánován na první srpnovou 
sobotu 4. 8. 2012. 
Účastnily se týmy Kondrac, Velíš a Louňovice. 
Čtvrtý pravidelný účastník Libouň se, bohužel, 
v letošním roce nemohla zúčastnit. Turnaj tedy letos 
výjimečně probíhal utkáními pouze výše uvedených 
tří týmů. Na základě stylu hry každý s každým 
skončilo pořadí týmů pro nás velmi úspěšně, a to 
následovně:

Louňovice
Kondrac
Velíš
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ROZPIS SOUTĚŽE PODZIM 2012

Postupice SO 25. 08. 17:00
Kondrac B NE 02. 09. 17:00

Tichonice SO 08. 09. 17:00
NE 16. 09. 16:30

Nesper. Lhota NE 23. 09. 15:00
Bl NE 30. 09. 16:30

NE 07. 10. 16:00
Velíš NE 14. 10. 15:00

NE 21. 10. 15:30
NE 28. 10. 14:30

Pravonín NE 04. 11. 14:00
FK Bílkovice SO 10. 11. 14:00

NE 18. 11. 13:30

SO 25. 08. 17:00
Keblov SO 01. 09. 17:00

SO 08. 09. 17:00
SO 15. 09. 16:30

Pravonín B NE 23. 09. 14:00
Zdislavice B SO 29. 09. 16:30

SO 06. 10. 16:00
Kamberk SO 13. 10. 16:00

Hulice SO 20. 10. 15:30
D. Kralovice B SO 27. 10. 14:30

SO 03. 11. 14:00

Velíš SO 01. 09. 15:00
Zdislavice NE 09. 09. 11:00
Chocerady SO 22. 09. 10:15

Vrch. Janovice ST 26. 09. 17:00
SO 29. 09. 14:30
SO 06. 10. 11:00
SO 13. 10. 10:15

Pyšely SO 20. 10. 13:30
NE 28. 10. 10:15

Maršovice SO 03. 11. 12:00
 

Šedivě označené řádky zna-
menají zápas A a B ve stejný 
den.

Sraz na domácí zápasy je 
vždy hodinu před začátkem 
zápasu na hřišti v Louňovi-
cích p. Bl.
(příprava na zápas služba o 
1,5 hod. dříve)

Sraz na zápasy u soupeře 
(venku) je vždy 1,5 hod.před 
začátkem zápasu na náměstí 
v Louňovicích p. Bl. (bude 
upřesněno dle vzdálenosti k 
soupeři).

KONTAKTY

Jirka Pospíšil 
tel. 608 940 018

Venca Borkovec 
tel. 604 571 011

Jonáš Peterka
tel.777 752 918

Jan Vincíbr 
tel. 601 371 651
(605 578 974)

KONTAKTY

Jan Vincíbr 
tel. 601 371 651 
(605 578 974)

Míra Dvořák
tel.732 233 046

Pavel Borkovec 
tel. 731 325 478

Sraz na domácí zápasy je vždy hodinu před začátkem zápasu na hřišti v Louňovicích p. 
Bl.
(příprava na zápas)
Sraz na zápasy u soupeře (venku) je vždy 1,5 hod. před začátkem zápasu (bude upřesněno 
dle vzdálenosti k soupeři).
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SDH LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

SDH na Chlumském poháru v požárním sportu

Ve dnech 1. - 6. července se 11 žen z Louňovic p. Bl. a Libouně zúčastnilo XV. Všesokolského  sletu v 
Praze. Skladbu „Česká suita“ jsme nacvičovaly od ledna a po všech zkouškách a secvičných jsme s touto 
skladbou vystoupily v Českých Budějovicích a Voticích. Praha byla vyvrcholením našeho pilného cvičení 
a také to byl pro nás všechny velký zážitek. Touto cestou bychom chtěly poděkovat Městysu Louňovice p. 
Bl. a také TJ Sokol Louňovice p. Bl. za jejich fi nanční podporu.

Předávání cen na Neckyádě

BABINEC

 
 V sobotu 7. 7. po příjezdu z Prahy jsme se podílely v docela hojném počtu na akci, kterou pořádal Sokol - 
Neckyáda!! My jsme jako každý rok byly u dětských soutěží.
Přihlášených dvojic bylo sice málo, ale neodradil je ani déšť a ony v neckách bojovaly do posledních sil. 
Pro vítěze byly připraveny ceny a při soutěžích na souši byly děti odměněny sladkostmi.
Další společnou akcí byl Dětský den, který se konal na hřišti a i Babinec byl při tom. Pořadatelé měli 
připraveno spoustu soutěží a her a naše členky dělaly dozor, aby se nikomu nic nestalo. Bylo to i pro nás 
příjemně strávené odpoledne.

Babinec

Předávání cen na Neckyádě

V sobotu 21. 7. 2012 se naše družstvo žen zúčastnilo hasičské soutěže v Chlumu. Protože účast na této 
soutěži byla sjednávána narychlo, pár členek nemělo volno, museli náš tým doplnit 2 muži (dle pravidel to 
na této soutěži bylo možné a využilo toho více týmů).
Soutěž se zahájila netradiční štafetou, které se museli zúčastnit všichni členové (disciplíny: běh s hadicí, 
kutálení pneumatiky, běh přes pneumatiky, smotání hadice, běh přes lávku, přenesení hasícího přístroje a 
přeskok přes kozu).
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Naše SDH se účastní Benešovské ligy 2012
Během letních měsíců jsme se celkem zúčastnili 
3. - 6. kola Benešovské ligy.
V červenci se jednalo o soutěže v Chářovicích, Da-
měnicích a během srpna v Načeradci a Zdislavi-
cích. Všechny soutěže se řídily stejnými pravidly 
ligy a co nejlepší umístění zajišťovalo větší počet 
bodů do celkového součtu ligy. Některé soutěže jak 
pro ženy, tak muže, byly více či méně úspěšnější. 
Ženám se v široké konkurenci v průměru cca 12 
týmů na soutěž podařilo již získat třikrát 3. místo. 
Mužům se tento rok moc nedaří a častými chybami 
během útoku jsou až na spodních místech výsledko-
vé listiny v průměru cca 24 týmů. Specifi cká pro 
ně byla například soutěž v Daměnicích, kde tak jako 
ženy běželi pouze na 2 B hadice. Bohužel ani kratší 
dráha jim štěstí v lepší umístění nepřinesla.
Poslední soutěž, které jsme se zúčastnili, byla ve Zdislavicích, a byla specifi cká tím, že se běželo na nástři-
kové terče a bylo potřeba nastříkat do každého terče 10 litrů, jako se třeba běhá na okresním kole v červnu. 
Tato soutěž konečně naším mužům vyšla a s časem 24,60s skončili na 3.místě. Tímto se i poprvé letos pro-
bojovali do tzv. rozstřelu 5-ti nejlepších týmů. Taktéž ženy zaběhly úspěšný útok a skončily s časem 27,98s 
také na 3.místě s účastí ve fi nálovém rozstřelu.

Pořadí žen:    
1. SDH Kondrac   
2. SDH Louňovice   
3. SDH Nesměřice   

Poté začaly útoky žen, kde jsme nastoupili s pořa-
dovým číslem 3 ze 7. Na této soutěži se běhalo s ši-
rokými hadicemi a bez nastartované mašiny. Útok 
jsme měli velmi pěkně rozeběhnutý, ale bohužel se 
jednomu křídlu nepodařilo hned sestřelit terč. Vý-
sledný čas 26,47 s.

Pořadí žen:    
1. SDH Nesměřice 23,79 s  
2. SDH Sedmpány 25,00 s 
3. SDH Louňovice 26,47 s  

Sestava muži:
Jakub Kudlík, Ondřej Šimánek, Martin Kratochvíl, 
František Tichý, Milan Bébr, Miroslav Kratochvíl, 

Vít Bartoš, Pavel Kahoun.

Sestava žen:
Petra Kožíšková, Iveta Vágnerová, Monika Ka-
hounová, Andrea Kadlecová, Markéta Kotová, 

Iva Fialková, Lenka Tichá, Vendula Tichá, 
Monika Jelínková.

Sestava: Iveta Vágnerová, Lukáš Jelínek, Andrea 
Kadlecová, Ivana Fialková, Lenka Tichá, Miroslav 
Kratochvíl a Vendula Tichá.
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HASIČSKÉ ZÁSAHOVÉ VOZIDLO
 Chtěl bych touto cestou krátce informovat o dotaci od Středočeského kraje, která se podařila získat 
na starší hasičské zásahové vozidlo.
 Jako sbor jsme se snažili získat dotaci na ojeté hasičské zásahové vozidlo déle než 6let. Vždy byly 
dotace vypisovány pouze na nová hasičská zásahová vozidla. Tato se ale cenově pohybují v minimální 
cenové relaci okolo čtyř miliónů korun. Dotace na nová hasičská zásahová vozidla byly vypisována vždy 
s podmínkou, že si obec 50% ceny nového hasičského zásahového vozidla uhradí sama ze svého rozpočtu. 
Je ale zřejmé, že  tato 50ti procentní částka je pro náš městys nedostupná.   
 V letošním roce se nám prvně podařilo získat dotaci od Středočeského kraje ve výši 475.000,-Kč. 
Následně byla dotace na zastupitelstvu podrobně projednána a zastupitelstvo schválilo příspěvek z rozpoč-
tu městyse ve výši 450.000,-Kč. Sbor dobrovolných hasičů z pokladny na hasičského zásahové vozidlo 
uvolnil 50.000,-Kč. Dalších 20.000,-Kč na předmětné zásahové vozidlo věnuje díky rozhodnutí Valné hro-
mady O. S. WIFI Louňovice pod Blaníkem. Celkem se tedy podařilo nashromáždit 995.000,-Kč. Na první 
pohled se zdá tato částka dostatečná. Na druhý pohled však bylo zcela zjevné, že za tuto částku se dá pořídit 
solidní hasičské zásahové vozidlo s vypětím všech sil a i s trochou štěstí.  
 První problémy nastaly, když jsme se, nejen v zastupitelstvu, ale následně i ve výběrové komisi 
nemohli shodnout na typu požadovaného hasičského vozidla. Jako člen požární jednotky jsem po dohodě 
s velitelem jednotky v dotaci žádal o víceúčelové vozidlo, které nebude mít až tak velkou zásobu vody 
k hašení, ale bude mít více míst pro hasiče v kabině a hlavně bude možné uložit do nástavby potřebný ma-
teriál k zásahům (čerpadla, motorové pily, elektrocentrálu a dostatek hadic). Tento potřebný materiál nebylo 
možné ve stávající „kropičce“ z roku 1970 bohužel vozit sebou. Někteří členové zastupitelstva i výběrové 
komise nekompromisně požadovali vozidlo typu TATRA 148 anebo TATRA 815 s dostatečnou zásobou 
vody a předním náhonem. My jako jednotka jsme si stáli za svým a požadovali jsme víceúčelové hasičské 
zásahové vozidlo, které by věkem nespadalo do kategorie „veterán“. Oba typy TATER jsme odmítali. 
 Do komise, která měla zastupitelstvu doporučit konkrétní typ hasičského zásahového vozidla, byl 
na základě požadavku starostky nominován specialista na techniku z hasičského záchranného sboru okresu 
Benešov. Nominování tohoto odborníka bylo velmi dobrou volbou, protože nejen zbylým členům komi-
se objasnil stávající trendy, systémy a i požadavky vhodné pro moderní požární jednotky. Díky tomuto 
obsáhlému výkladu se komise shodla na konkrétním typu hasičského zásahového vozidla. Jedná se o typ 
MAN s posádkou 9ti hasičů v kabině, 2000l vody, náhon 4x4, vysokotlaké čerpadlo s 60timetrovou hadicí, 
výsuvný stožár s osvětlením a další potřebné vybavení. 
 Osobně jsem rád, že se po velmi dlouhé době podařilo získat nejen dotaci z Krajského úřadu Stře-
dočeského kraje, ale jsem i rád, že se našla dostatečná podpora v zastupitelstvu pro tento projekt a uvolnily 
se nemalé peníze z obecního rozpočtu. Tato investice se dotýká každého občana – daňového poplatníka naší 
obce. Podpora v zastupitelstvu nebyla jednoznačná, ale i tak jsem přesvědčen, že byla podpořena dobrá věc. 
Stávající technika je již opravdu nevyhovující a při posledním zásahu jsme s ní na místo zákroku téměř 
nedojeli. 
Samozřejmě, že doposud nám 40let stará kropička sloužila a k požárům jsme s ní standardně vyjížděli, ale 
jednotka si zaslouží používat k zásahům bezpečnou techniku a samozřejmě kvalitní výzbroj. Jednotliví 
členové jednotky vyjíždějí k požárům a k různým zásahům několikrát ročně. 
 Zásahy jsou za špatného počasí, v noci a samozřejmě někdy i v nepřístupných podmínkách. Vzhle-
dem k tomu je vhodné, aby používali kvalitní techniku a ochranné pomůcky. 
Mohu říci, že naše požadavky na výstroj a výzbroj nejsou přehnané a snažíme se používat i starší výstroj 
i výzbroj ke splnění požadovaných úkolů.  Někteří z vás si myslí, že členové jednotky požární ochrany 
mají nějaké výhody anebo dokonce za výjezdy odměnu. To musím kategoricky dementovat!!! Jsou města 
a obce, která za výjezd členům jednotky platí určitou fi nanční odměnu. Buď podle hodin strávených na 
výjezdu anebo jednorázovou odměnu za výjezd. Je vhodné upřesnit, že členové naší požární jednotky se 
výjezdů zúčastňují ve svém volném čase a zcela bez nároku na odměnu!!

       
        Za jednotku  SDH Pavel Tulej 
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O. S. WIFI LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

          Občanské sdružení WIFI Louňovice pod Blaníkem informuje    
 Uzávěrka tohoto čísla zpravodaje byla v září, 
tedy v měsíci velmi hektickém z důvodu srpnového 
ukončení letních prázdnin a samozřejmě příprav 
dětí nejen na školní docházku. Také někteří členové 
našeho sdružení se snažili během září korektně při-
pravit VII. Valnou hromadu našeho sdružení.
 V době, kdy čtete tento zpravodaj, již bude 
nejen po Valné hromadě, ale i po Svatováclavských 
slavnostech. Do slosovatelné tomboly Svatovác-
lavských slavností naše občanské sdružení jako 
každý rok věnovalo hodnotnou cenu – multifunkč-
ní tiskárnu CANON + 2 balíky čistého papíru k tis-
ku. Naše občanské sdružení věnovalo také částku 
1000,-Kč dětem na dárečky na dětský den, který 
byl 18.8.2012 pořádán  místním sborem dobrovol-
ných hasičů za aktivního přispění mysliveckého 
sdružení.
 Zmíním se zde o vyhodnocení nastavených 
rychlostí připojených klientů v naší síti. Výsledné 
grafy i ve špičce nedosahovaly maximálních limitů. 

Takže došlo u klientů s 5Ghz připojením k přimě-
řenému navýšení rychlosti z 10MB/s na stávajících 
12MB/s.  Nyní bude opět probíhat průběžné vyhod-
nocení nastavené rychlosti a na jeho základě bude 
nadále zvažováno případné navýšení rychlosti. 
 Ohledně výpadků bych chtěl konstatovat, že 
jsme i letní bouřky přestáli se ctí a nedošlo k žád-
nému výpadku ve vztahu k bouřkové činnosti. Jistě 
pamatujete v minulých letech nutné servisní zása-
hy kvůli několikahodinovým výpadkům, které byly 
zapříčiněny výboji z blesků. V letošním roce byly 
realizovány větší servisní zásahy za účelem moder-
nizace a zkvalitnění jednotlivých vysílacích bodů. 
Investice se pohybovala ve výši přesahující 60.000,-
Kč.  Nyní jsou vysílací body v dobré kondici na 
dobu minimálně dalších dvou let. 
 V závěru si dovolím nabídnout k prodeji 6 
licencí antivirového programu AVG na 24 měsíců za 
cenu 380,-Kč. Jedná se o posledních 6 licencí z cel-
kového balíčku 40 licencí.

Mgr. Pavel Tulej, předseda sdružení 

PRO CHYTRÉ HLAVY

Ahoj děti,
tak tu máme další a opět posled-
ní kolo naší hádankářské soutěže. 
Máte tedy poslední šanci si s námi 
zasoutěžit o nějakou pěknou cenu. 
Stačí, když nám na naší adresu zpra-
vodaje pošlete výsledek následující-
ho úkolu.

Třetí kolo:

Vaším dnešním úkolem je najít ba-
revným ptáčkům jejich černou silu-
etu. Jednomu ptáčkovi však silueta 
chybí, zjistíte, který ptáček to je? 
Jeho jméno nám pošlete na naší 
mailovu adresu:
soutez@lounovicepodblanikem.cz, 
a to nejpozději do  30. listopadu 2012

Všechny správné odpovědi budou za-
řazeny do slosování o krásné ceny a na 
jednom z posledních zasedání zastupi-
testva letošního roku budou vylosováni 
tři výherci, kteří obdrží krásné hodnot-
né ceny. 
Těšíme se na vaše odpovědi a přejeme 
vám hodně zábavy.

Hugo Bertík Zůza Karel

Gábi
Maruš MílaBoris

Ferenc
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INZERCE

– Libuše Mayerová
 –  

Výroba dekorací –  
 
Opravy
 

 – 
 

 
Prodej bižuterie, Swarovski
 
Otevírací doba:

– 12:00 – 17:00 
Sobota – 10:00 – 14:00 

 
   Blaníkem,  (z  

Tel: 604 357 005,  

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V minulých měsících oslavili své životní jubileum tito spoluobčanéuobčanuobčanééčanéčan

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

Dráb Bohuslav 70
Novák Josef 93

Stupka Miloslav 85

Roubych Josef 70
Borkovcová Marie 70

Ing. Kostohryz František  70
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!!! UPOZORNĚNÍ !!!
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE BUDE 26. LISTOPADU 2012 
Prosíme všechny, kteří do zpravodaje píší, aby posílali své příspěvky na adresu: 

zpravodaj@lounovicepodblanikem.cz 
pokud možno průběžně a nejpozději pak do tohoto data. 

redakce zpravodaje 

Pan Novák je v současné době nejstarším 
mužem v Louňovicích pod Blaníkem a 
letos oslavil úctyhodných 93 let. 
Městys Louňovice pod Blaníkem mu 
přeje i do dalších let mnoho elánu a 
zdravíčka.víčka.

KALENDÁŘ AKCÍ

5. 10. 2012 KONCERT J. D. ZELENKY
v sále zámku
účinkují: PRAŽSKÝ BAROKNÍ SOUBOR
Vojtěch Jouza – umělecký vedoucí
sólistka: Sylva Čmugrová – mezzosoprán
slovem provází: František Kreuzmann 
(J. D. Zelenka, G. P. Telemann, 
J. Graff, J. D. Heinichen, J. S. Bach)

1. 12. 2012 SETKÁNÍ S ČERTY
vánoční trhy před zámkem
pořádá: spolek BABINEC

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

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

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

Jůlinku KrátkouJůlinku Krátkou
Daniela CharvátaDaniela Charváta
Štěpána MusilaŠtěpána Musila

Jůlinka Krátká


