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ČERVEN 2007 Číslo 3

Slovo starostky
Vážení spoluobčané, již je tu červen a my můžeme bilancovat, co se nám podařilo 

od jara v Louňovicích p.Bl. upravit a zlepšit.
Kdo zavítá na náměstí, nemůže si nepovšimnout změny v parčíku a okolí. Parčík 

byl změněn. Staré a přerostlé zeravy byly vykáceny a vše bylo osázeno novou vý-
sadbou. Okolo parčíku byla vysazena mochna, dále u jezírka katalpa (bohužel, již ji 
někdo poškodil a ulomil větévku), jehličnany, jalovce a mnoho jiných keřů či kytiček. 
Budou udělány cestičky.

Na náměstí byly umístěny nádoby s muškáty, afrikány a netykavkami. Některé 
muškáty již byly vytrženy, ale včas se je podařilo zasadit a dále rostou. Doufám, že 
toto nebude častým jevem. Byla by to škoda pro nás všechny. Každý to chce mít před 
svým domem hezké a když je i náměstí hezké, je to vizitka nás všech.

Dále bylo osázeno prostranství okolo pomníku J. D. Zelenky.
Děkuji všem, kteří se úprav zúčastnili, či stále účastní.
30.4. 2007 byly na zámecké zahradě uspořádány Keltské slavnosti-slet čarodějnic. 

Myslím, že se vcelku podařily, hlavně děti se nedaly od soutěžních her odlákat a tak 
byl oheň zapálen až déle než se očekávalo, ale o to byl působivější. K poslechu hrála 
skupina Fígl.

V květnu došlo v naší škole k personálním změnám. Paní Mgr. Průšová odešla 
na rodičovskou dovolenou a vedením školy byla pověřena do provedení konkurzu 
na ředitelku školy paní Mgr. Kočová. Škola tedy bude pokračovat v září normální 
výukou.

Také se nám podařilo vyčistit brigádnicky koupaliště a splav, všem zúčastněným 
velice děkuji.

Všem spoluobčanům přeji hezké chvíle při posezení na našem upraveném ná-
městí a krásné letní dny.                                                                          Ing. R. Kučerová

INFORMACE Z RADY
ze dne 15.3. 2007

1. RM vzala na vědomí dopis manže-
lů Rozkošných z 5.3. 2007 na úpravu pro-
storu před čp.18. Dále se bude jednat dle 
předloženého návrhu man.Rozkošných.

2. RM vzala na vědomí odstranění 
kalamity a suchých stromů v „Obíckách“. 

Skupině Argo bylo dohodnuto splatit 
částečně  loňské   Svatováclavské slav-
nosti dřevem – 6m3. Tímto dřevem bude 
splátka vyřízena.

3. RM vzala na vědomí kulturní akci 
– divadlo, které se uskuteční 13.4. 2007 v 
sále zámku. Představení - Jak je důležité 
míti Filipa – zahraje kulturní středisko z 

Bystřice u Benešova. Cena vstupného je 
stanovena na 50,- Kč.

4. RM rozhodla dle realizačního pro-
jektu Středočeského kraje v roce 2007 
objednat dva kontejnery na kartony.

5. RM projednala a schválila  usku-
tečnit akci - pohádkový les M. Blaník. 
Jedná se o akci pro děti ve spolupráci s 
SCHKO Blaník. Akce bude uskutečněna 
dle dohody v období květen - červen. Fi-
nanční zajištění akce - cca 1500,-Kč.

6. RM projednala nabídku firmy
Vydavatelství a nakladatelství BARON, 
Mgr. P. Prášil a souhlasí s odkoupením 
1300 ks  leporel Blaníku za zvýhodněnou 
cenu 7,- Kč za 1 kus.

7. RM projednala a navrhuje pode-
psat smlouvu s TJ Sokol Louňovice pod 
Blaníkem  na zajištění  chodu infocentra 
v zámku a uzavření smlouvy na proná-
jem zámku.

8. RM projednala a schválila cenu za 
pronájem nebytových  prostor ve škole  
za  50,- Kč za os. a den.

9. RM vzala na vědomí provedenou 
kontrolu Okresní správy sociálního za-
bezpečení v Benešově. Při kontrole ne-
byly zjištěny závady.

10. RM  schválila nákup materiálu na 
úpravu třídy ve škole pro klub maminek 
za 3 742,- Kč. Jedná se o nákup  koberce, 
barvy a malování.

11. RZ rozhodla a schválila sekání a 
údržbu louky před koupalištěm p. ing. 
Matuškou. 
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12. RM projednala a rozhodla o opra-
vě čerpadla ve vrtu č.2.

13. RM schválila pí. ing. Kudláčko-
vou jako odpovědného zástupce provo-
zovatele městys Louňovice pod Blaní-
kem pro vodovod.   

14. RM projednala a neodsouhlasila 
nabídku koupení lexikonu obcí ČR.

15. RM projednala a schválila pro-
řezání bříz podél cesty ke koupališti za 
cenu prořezání křoví a celkový úklid 
vyznačené plochy. Bylo projednáno s 
SCHKO Blaník.

Zasedání 
 zastupitelstva městyse

 ze dne 22.3. 2007
1) Seznámení s usnesením rady ze dne 
15.3. 2007

ZM schválilo usnesení rady, která se 
konala dne 15.3. 2007.

2) Kontrola usnesení ze zasedání ZM 
č. 3 - 2007 ze dne 1.3. 2007

Vladimír Fialka seznámil ZM s plně-
ním usnesení ze zasedání OZ č. 3-2007 
ze dne 1.3. 2007.

3) Změna názvu obce Louňovice pod 
Blaníkem na městys

ZM bere na vědomí změnu statu-
tu obce Louňovice pod Blaníkem  na 
městys. 

 
4) Škola

Ředitelka  školy Mgr. Venuše Prů-
šová  se nedostavila na zasedání ZM. 
Omluvila se, že nedostala písemnou od-
pověď ohledně řešení školy a proto neví, 
co od ní ZM očekává a tudíž se nemůže 
na ZM připravit. Odepsala  e-mailem,-
že minulý týden projednala záležitosti 
školy se zástupci Rady školy. H. Bébrová 
jako člen Rady školy sdělila, že se jedna-
lo jen o schůzku, kde byla řešena oslava 
dne matek.

ZM projednalo a odsouhlasilo, aby 
ředitelka školy Mgr. Venuše Průšová na 
příštím zasedání ZM informovala ZM 
jaké konkrétní  kroky podnikla pro udr-
žení školy v obci dle  jejích návrhů ze 
dne 25.1. 2007.

Změna názvu zřizovatele  Základní 
školy a Mateřské školy Louňovice pod 
Blaníkem. 

Dne 23.1. 2007 byla předsedou po-
slanecké sněmovny p. ing. M.Vlčkem 
stanovena obec  Louňovice pod Blaní-
kem  městysem. Tímto se mění název 
zřizovatele Základní školy a Mateřské 
školy  Louňovice pod Blaníkem . 

ZM projednalo a schválilo změnu 
názvu zřizovatele Základní školy a Ma-
teřské školy Louňovice pod Blaníkem 
okres Benešov.
5) Keltské ohně – slet čarodějnic

Starostka Ing. Růžena Kučerová in-
formovala o programu na Keltské ohně 
– slet čarodějnic, které se uskuteční dne 
30.4. 2007  na sokolské zahradě. Zatím 
se nepodařilo zajistit hudbu. ZM toto 
bere na vědomí.
6)  Zájmové sdružení obcí BENE-BUS

Dne 13.3. 2007  se uskutečnila valná 
hromada Zájmové sdružení obcí BENE-
-BUS se sídlem Masarykovo nám. 100, 
Benešov. V programu byl  projednán 
podle §151 odst. 5, zák. č. 128/2000 Sb. 
návrh na zrušení Zájmového sdruže-
ní obcí BENE-BUS a návrh na založení  
Dobrovolného svazku obcí BENE-BUS 
jako nástupnické organizace zrušeného 
sdružení. 

ZM projednalo a odsouhlasilo zalo-
žení Dobrovolného svazku obcí BENE-
-BUS jako nástupnické organizace zru-
šeného sdružení obcí BENE-BUS.
7) Rozpočet 2007 – schválení

Připomínky ohledně schválení roz-
počtu: „Dobrovolní hasiči“. Celkem 
486.300,- Kč, z toho 400 tis. Kč přístavba 
hasičské zbrojnice, 86.300,- Kč prostřed-
ky na zásahovou jednotku obce. Již ně-
kolik let se uvažuje o přístavbě hasičské 
zbrojnice, v minulém roce byl proveden 
projekt a vydáno stavební povolení. Do-
tace je ve výši 121 tis. Kč.

V projektu není uveden položkový 
rozpočet přístavby.

20.10 hod – dostavila se p. Jana Bur-
dová, od této doby celkem 14 zastupitelů

ZM projednalo a schválilo rozpočet  
na rok 2007. ZM projednalo a pověřuje 
místostarostu p. Jelínka o zajištění do-
pracování položkového rozpočtu pro-
jektu k přístavbě hasičské zbrojnice.

PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELŮ: 
Jiřího Herkloce, Pavla Kotka, Fran-

tiška Tichého, Ivy Tiché
Z důvodu nesouhlasu s dotací 

na přístavbu zasedací místnosti u 
hasičské zbrojnice ve výši 400 000,- 
Kč, která nekoresponduje s dalšími 
výdaji rozpočtu. Např. výdaje na 
údržbu a opravy komunikací ve 
výši 99 000,- Kč jsou tristní. Nejsou 
zohledněny výdaje na opravu školy, 
na podporu sportu a jiných spolků, 
což opět nekoresponduje s předvo-
lebními sliby. Toto vše nám nedává 
jinou možnost protestu, než toto 
prohlášení, které žádáme zahrnout 
do zápisu!

8) Prodej Praga VS5
ZM projednalo a rozhodlo, aby byla 

prodánu p. Machkovi  Praga VS5, torza 
Pragy VS5 a bagru za  celkovou  částku 
28 000,- Kč.
9) Hřiště pro děti a mládež v Louňovi-
cích pod Blaníkem

Na dětské hřiště u pivovaru je možné 
dostat dotaci z programu obnovy vesni-
ce ve výši 50 000,- Kč s tím, že městys 
Louňovice p. Bl. zainvestuje do této akce 
25 000,- Kč.

Bude se jednat o dřevěné oplocení, 
zakoupení dalšího vybavení hřiště. 

Připomínka: p. Herkloc -  odstranit 
vyvrácený pařez a výmol zavést zemi-
nou, odstranit části kmenů z padlé jedle, 
viz zápis ze zasedání komise životního 
prostředí ze dne 20.3. 2007.

ZM projednalo a odsouhlasilo, když 
bude dotace z POV zainventuje městys 
Louňovice p. Bl. 25 000,- Kč na oplocení  
a zvelebení dětského hřiště v Louňovi-
cích p. Bl.
10) Žádost p. Zavadila – výměna nebo 
výkup pozemků

Starostka Ing. Růžena Kučerová in-
formovala o přijaté žádosti p. Zavadila 
o právní vyrovnání za pozemky, které 
vlastní. Jedná se o pozemky nad fotba-
lovým hřištěm, kde byla udělána nová 
cesta k Libouni. 

ZM bude projednávat na příštím 
zasedání, je nutné zjistit podrobnosti 
ohledně geometrického plánu.  
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11) Partnerská smlouva – Kraj Bla-
nických rytířů

Starostka Ing. Růžena Kučerová 
informovala o podepsání partnerské 
smlouvy s ČSOP Vlašim.Tato partnerská 
smlouva je uzavřená v souvislosti s pří-
pravou a realizací projektu „Kraj Blanic-
kých rytířů“. Finanční spoluúčast obce je 
příspěvek na úhradu nákladů spojených 
s realizací projektu ve výši 25.000,- Kč. 

 ZM bere na vědomí uzavření smlou-
vy s ČSOP.                                                
12) Návrh na školský obvod s Načerad-
cí (6-9tř.)

Obec Načeradec požádala o pode-
psání dohody o vytvoření společného 
školského obvodu základní školy. 

ZM projednalo a  neodsouhlasi-
lo uzavření smlouvy  s obcí Načeradec   
ohledně školského obvodu.
13) Příspěvek na středisko ranné péče 
SARP Praha

Žádost o finanční příspěvek na po-
krytí nákladů spojených s ranou péčí o 
občana Pavlíka Tuleje s těžkým zrako-
vým postižením na rok 2007. V raném 
věku 0-6 let tuto péči poskytují Středis-
ka rané péče zřizovaná Společností pro 
ranou péči. Cílem služeb rané péče je 
eliminovat nebo zmírnit důsledky po-
stižení a poskytnout rodině, dítěti i spo-
lečnosti předpoklady sociální integrace. 
Střediska nabízejí pomoc při rozvíjení 
schopností dítěte, při výběru a  úpra-
vách vhodných hraček a pomůcek a při 
vytváření stimulujícího prostředí, které 
podporuje celkový vývoj dítěte. Péče je 
prováděna v úzké spolupráci s lékaři.
Minimálně 75% služeb je poskytováno 
terénní formou, tj. přímo v domácím 
prostředí klienta. Předpokládané prů-
měrné náklady na péči o jednoho klienta 
na rok 2007 činí 26.000,- Kč. Spoluúčast 
na péči o těžce zdravotně postižené ob-
čany je plně v intencích zákona o obcích 
č. 128/200 (59/2003) Sb., § 35 a 38 (zá-
kona o hlavním městě Praze č. 131/2000 
(311,312,320/2022) Sb., § 16 a 18).
Návrh finančního příspěvku: 3.000,- Kč

ZM  projednalo a rozhodlo poskytnout 
finanční příspěvek na péči o klienta Pavlí-
ka Tuleje na rok 2007 ve výši 3.000,- Kč. 
14) Klub maminek 

Proběhla úprava třídy ve škole pro 
klub maminek. Nákup materiálu odsou-
hlasila rada dne 15.3. 2007. Jednalo se o 

nákup koberce, barvy na malování cel-
kem ve výši 3.742,- Kč.

ZM bere na vědomí provedení ná-
kupu koberce a barev na zařízení klubu 
maminek.
5) Různé - diskuse 
- běžný účet – finance
- základní kámen do národní knihovny
- evidence místních komunikací + obno-
va značek do konce roku, úprava někte-
rých úseků – přednost zprava, odsouhla-
sené změny v dopravním značení bude 
provedeno do konce dubna 2007
- vymezení obecního prostoru na dráhu 
pro sport. jízdu na kolech
- prodej parcel za 250,- Kč/m2 – vytvořit 
inzerát a publikovat do širšího okolí
- ČSOP zájem o pronájem rozhledny, 
jednání CHKO – chodník, cyklostezky, 
parkoviště
- zápis komise životního prostředí: viz 
příloha 3
- hřiště k Libouni – vyvolat řízení s Pod-
blanickem, Louňovice pod Blaníkem a.s. 
o ochranném pásmu nad hřištěm – splav 
vody, odvodnění škarpy

Připomínka: p. Kotek uvedl p. Zrna, 
který požadoval zpevnění cesty k parce-
lám, dále řešit přípojky vody k volným 
parcelám. Vše se bude řešit  a to v průbě-
hu 3 týdnů, potvrdil p. Jelínek.

INFORMACE Z RADY
ze dne 5.4. 2007

1. RM projednala organizaci divadla 
v zámku – přípravu sálu J.D.Zelenky 

2. RM vzala na vědomí návrh ČSOP 
Vlašim na možnost získání dotací na 
údržbu rozhledny a příchozí komunika-
ce s parkovištěm. Dotace by byla spojena 
s pronájmem rozhledny. 

Konkrétní návrh možnosti dotace a 
pronájmu bude dodán. 

3. RM projednala organizaci Kelt-
ských slavností – čarodějnic. Úklid zá-
mecké zahrady a dodání dřeva na oheň. 
Na zajištění občerstvení se přihlásil: TJ 
Sokol Louňovice p. Bl., p. Beran a pí. Ho-
lubová. RM stanovila cenu za umístění 
stánku: 100.- Kč/m2 

4. RM vzala na vědomí projednání 

možnosti vrácení makety Blaníku, která 
je umístěna ve Vlašimi v muzeu. 

5. RM projednala a vzala na vědomí 
nutnost nákupu programu na matriku. 
Nabídka je na sw G3 Gordik, který uží-
vají matriky s menším počtem zápisů . 

6. RM vzala na vědomí opravu mos-
tu přes Blanici směrem na Benešov (u 
p.Drába). Opravu provede Středočeský 
kraj. 

7. RM projednala a rozhodla o pro-
deji sušin a kalamitního dřeva z obec-
ních lesů. 
Cena: 
dřevo, které je již svezeno v Louňovicích 
300,-Kč/m3 
dřevo v lese 200,- Kč /m3 

Zasedání 
zastupitelstva městyse

 ze dne 26.4. 2007
1) Volba ověřovatelů zápisu

ZM schválilo ověřovatele zápisu Jiří-
ho Malého a Václava Borkovce.
2) Seznámení s usnesením rady ze dne 
5.4. 2007

ZM schválilo usnesení rady, která se 
konala dne 5.4. 2007.
19.20 hod - dostavil se Václav Fejtek, od 
této doby celkem 13 zastupitelů
3) Kontrola usnesení ze zasedání ZM č. 
4-2007 ze dne 22.3. 2007

Bc. Pavel Tulej seznámil ZM s plně-
ním usnesení ze zasedání OZ č. 4-2007 
ze dne 22.3. 2007.
Připomínka k nesplnění úkolu – zpevně-
ní cesty k parcelám. Před  úpravami ces-
ty je nutné k vrchní části parcel  Na Hli-
nách připojit vodu, tj. 4 přípojky,  proto 
je nutné co nejdříve oslovit instalatéra.
ZM projednalo a odsouhlasilo nejprve 
připojit vodu Na Hlinách a poté dodělat 
zpevnění cesty. 
4) Škola – informace

Přítomná ředitelka školy Mgr. Ve-
nuše Průšová, která  přečetla možnosti 
zajištění kvalitní úrovně vzdělávání a vý-
chovy žáků, zajištění kvalifikovaných pe-
dagogických pracovníků a zajištění dal-
šího vzdělávání ped. pracovníků školy.
Dále přečetla nutnost dovybavení školy 
učebnicemi a didakt. pomůckami. Pro-
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bíhá tvorba školního vzděl. programu, 
který bude platný od 1.9. 2007.
Dle diskuse nejen zastupitelů, ale i pří-
tomných občanů obce je nespokojenost s 
prezentací školy paní ředitelkou. Předlo-
žené doklady jsou málo konkrétní.
Návrh: lépe prezentovat školu veřejnosti, 
dodat seznam dětí ve škole na nový šk. 
rok.
ZM bere zprávu ředitelky Mgr. Venuše 
Průšové na vědomí a pověřuje jí, aby ško-
lu lépe prezentovala veřejnosti a dodala 
seznam dětí ve škole na nový šk.rok.
20.00 hod - odchází Jiří Herkloc, od této 
doby celkem 12 zastupitelů
5) ČOV - informace
Starostka Ing. Růžena Kučerová infor-
movala o Programu rozvoje venkova 
České republiky na období 2007-2013 
(financování 75% z EU a 25 % z národ-
ních zdrojů). 
Opatřením budou podpořeny investice 
do základní vodohospodářské infra-
struktury obcí do 2000 obyvatel (vo-
dovody, kanalizace, ČOV). Podpora se 
poskytne na základě předloženého pro-
jektu v souladu  s platnou právní úpra-
vou. Maximální výše podpory může být 
až 90% . 
ZM navrhuje přizvání paní Mileny Šťast-
né /jednatelka SRB CR s.r.o./ na pracovní 
zasedání v květnu 2007.                              
ZM projednalo a odsouhlasilo, aby na 
pracovní zasedání v květnu 2007 byla 
přizvána Milena Šťastná, která podrob-
něji vysvětlí možnosti dotace na vybu-
dování ČOV.
6) Územní plán - rada obcí ve Vlašimi

Starostka Ing. Růžena Kučerová in-
formovala o setkání starostů ve Vlašimi 
ze dne 12.4. 2007, na kterém se projed-
návalo zřízení Rady obcí podle stavební-
ho zákona.
Návrh usnesení pro obce:
1) souhlas se zřízením Rady obcí 
ZM projednalo a souhlasí se  zřízením 
Rady obcí pro udržitelný rozvoj území 
správního obvodu městského úřadu ve 
Vlašimi ke dni 15.5. 2007.
2) návrh zástupce do Rady obcí: Ing. Rů-
ženu Kučerovou
ZM projednalo a odsouhlasilo, že Ing. 
Růžena Kučerová, Na Smírech č.90, 257 
06 Louňovice pod Blaníkem bude zastu-

povat Městys Louňovice pod Blaníkem 
na  Radě obcí pro udržitelný rozvoj úze-
mí správního obvodu městského úřadu 
ve Vlašimi.  
7)  Vyhláška o odpadech

p. Kotek připravil návrh Vyhlášky o 
odpadech Městyse Louňovice pod Bla-
níkem.
Dále starostka  předložila jiný návrh, 
který všem zastupitelům zašle e-mailo-
vou poštou.  Starostka pověřuje všechny 
zastupitele k prostudování navržených 
vyhlášek a připravení připomínek do 
příštího zasedání zastupitelstva městyse.
8) Keltské ohně – slet čarodějnic, Sva-
továclavské slavnosti

Hudba na Keltské ohně – slet čaro-
dějnic je zajištěna – skupina Fígl cena 
8.400,- Kč. Je připravená zábava pro děti 
- hry, soutěž o nejhezčí čarodějnici, pále-
ní čarodějnice, oheň na opékání. Vstup-
né dobrovolné,  občerstvení zajištěno. 
Plakáty jsou rozdány.
Svatováclavské slavnosti – připraven 
program: Umělecká Agentura Jaroslav 
Pelíšek
Případné náměty a připomínky budou 
řešeny na dalším zasedání ZM.
9) BENE-BUS – zvýšení příspěvku

Starostka seznámila zastupitele s 
hospodařením  BENE-BUSu za rok 2006 
a s rozpočtem na rok 2007.
ZM projednalo a souhlasí se zvýšením 
Dobrovolného svazku obcí BENE-BUS 
příspěvku  obcí na ostatní dopravní 
obslužnost na 1 obyvatele z 90,- Kč na 
100,- Kč za rok a příspěvku na činnost 
sdružení na 1 obyvatele z 0,50 Kč na 1,- 
Kč za rok
10) Hřiště pro děti a mládež v Louňo-
vicích pod Blaníkem

Na dětské hřiště u pivovaru není mož-
né dostat dotaci z programu obnovy ves-
nice, protože se zjistilo, že pozemek není 
obecní, patří úřadu pro zatupování státu. 
ZM navrhuje provést nyní část oplocení 
dětského hřiště /ze strany k silnici/ a ná-
sledně požádat o převod pozemku. Po-
tom bude možné požádat o dotaci.
Vyvrácený pařez je již odstraněn.
ZM projednalo a odsouhlasilo, aby se 
nyní provedlo oplocení části dětského 
hřiště u pivovaru a zažádalo se o převod 
pozemku.

11) Žádost p. Zavadila – výměna nebo 
výkup pozemků

Starostka Ing. Růžena Kučerová  in-
formovala o podrobnostech ohledně 
pozemků p. Zavadila  nad fotbalovým 
hřištěm, kde byla udělána nová cesta k Li-
bouni. Chybí geometrický plán na určení 
vlastnických hranic a výměry pozemků, 
které jsou zabrány cestou Panu Zavadi-
lovi bude podáno vysvětlení a po zjištění 
výměr pozemků se bude dále řešit. 
ZM bude projednávat na příštím zase-
dání .
12) Návrh na školský obvod s Načerad-
cí (6-9 tř.)

Další informace ohledně návrhu na 
školský obvod s Načeradcí (6-9 tř.). Kaž-
dá obec má spádovost, když neurčíme 
my, určí krajský úřad. 
13) Oprava hodin na věži

Hodiny na věži jsou mechanické, je 
nutné je chodit každý den natahovat. 
Starostka předložila návrh firmy L.HA-
INZ spol s r.o. na instalaci elektronické-
ho nátahu za 61 578,- Kč, kdy je nutná 
údržba 3-4x do roka a provádět korekci 
časové odchylky, druhý návrh za 85.338,- 
Kč již nevyžaduje žádnou obsluhu, zaří-
zení je vybaveno automatickou změnou 
při přechodu na letní čas a má paměť pro 
případ výpadku proudu, údržba by byla 
3-4x do roka.
Návrh: nejdříve oslovit p. Žáka, který by 
se na hodiny mohl podívat a nalezl řeše-
ní na obsluhu.
ZM projednalo a  odsouhlasilo, aby p. 
Kotek oslovil pana Žáka, který by zkon-
statoval, jak chod hodin dořešit, aby ne-
byla nutná každodenní obsluha. 
14) Rozpočtové opatření č. 1
Návrh:
Posílení příjmu do rozpočtu o 86 tis. Kč 
(prodej dřeva)
Návrh na rozpočtové opatření č. 1
1. doplatek na projekt ČOV územní říze-
ní – fi Athos - 42 tis. Kč
2. veřejná zeleň – park na náměstí                                            
15 tis. Kč
3. propagace Louňovic na brožurách Po-
sázaví + distribuce - 29 tis. Kč
Celkem: 86 tis. Kč 
ZM  projednalo a schválilo rozpočtové 
opatření č.1 dle výše uvedeného návrhu.
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15) Náměstí - park 
Přítomná paní Miluše Šubínová se-

známila zastupitele s úpravou parku na 
náměstí. 
Paní Šubínová navrhuje zakoupení no-
vých okrasných dřevin a 5 velkých květi-
náčů, které budou  umístěny na náměstí.  
ZM odsouhlasilo částku 15 tis. Kč na 
úpravu parku /viz bod 14/ a TJ Sokol 
Louňovice pod Blaníkem přispěje část-
kou 5 tis. Kč. 
Brigáda se bude konat v sobotu 5.5. 2007. 
ZM bere na vědomí a souhlasí s provedením 
úpravy parku dle návrhu paní Šubínové.
16) Fotbal zastupitelů v Dolních Kra-
lovicích

Dne 1.5. 2007 se pořádá fotbal zastu-
pitelů mikroregionu Blaník v Dolních 
Kralovicích v rámci Posázaví.
Zastupitelé - fotbalisti hrajou zápas v Lou-
ňovicích, ostatní zastupitelé hrát nechtějí.
17) Zřízení jednotky požární ochrany 
obce JSDHO 

Se změnou  statutu na městys se nově 
zřizuje podle zákona č.133/1958 Sb. o 
požární ochraně ve znění změn a doplň-
ků  jednotka požární ochrany obce: JSD-
HO městyse Louňovice pod Blaníkem.
Členové jednotky: Petr Kirchner, Jiří Po-
spíšil, Pavel Tulej, Jiří Veselý, Josef Čer-
ník, František Maršíček, Martin Staněk, 
Milan Bébr
ZM projednalo a odsouhlasilo zřízení JSD-
HO městyse Louňovice pod Blaníkem.  
18) Různé - diskuse
- koupaliště – vyčištění řeky, splavu - 
bude brigáda 
- voda – je veliké sucho, je nutno šetřit 
vodou, zprovoznit studny u hřiště, vý-
měna čerpadla ve vrtu 
- st. parcely – inzeráty na prodej podány 
do vlašimského zpravodaje, dále prodej 
podán přes realitní kancelář

INFORMACE Z RADY
ze dne 3.5. 2007

1. RM projednala a schválila vybílení 
zámeckého muzea pokud možno v mě-
síci červnu. Vše proběhne dle dohody s 
národním muzeem v Praze, které nám 
propůjčuje exponáty.

2. RM projednala a přijala vzdání se 
jmenování  k 31.5. 2007 paní Mgr.Průšo-
vé na ředitelku ZŠ a MŠ Louňovice pod 

Blaníkem a zároveň rada pověřila vede-
ním školy do výsledku konkurzu na no-
vého ředitele školy paní Mgr. Kočovou. 
RM odsouhlasila vyhlášení konkurzu 
na nového ředitele či ředitelku ZŠ a MŠ  
Louňovice pod Blaníkem okres Benešov. 
RM projednala a schvaluje odměnu Mgr. 
Venuši Průšové, bytem Dobrovského 
903, 258 01 Vlašim -  ředitelce Základ-
ní školy a Mateřské školy Louňovice 
pod Blaníkem,okres Benešov ve výši 83 
775,- Kč. Výše odměny byla projedná-
na na poradním zastupitelstvu městyse 
Louňovice pod Blaníkem dne 10.5. 2007. 
Odměna je vázána na ukončení pracov-
ního poměru a vzdání se jmenování do 
funkce ředitelky Základní školy a Mateř-
ské školy, okres Benešov do 31.7. 2007.

3. RM projednala nutnost a souhlasí 
s provedením vektorizace map k.ú. Lou-
ňovice p. Bl., Býkovice a Světlá s tím,že 
tyto  mapy budou  potřebné pro usnad-
nění vytvoření územního plánu.

4. RM projednala a souhlasí s koná-
ním setkání KSČM pod Velkým Blaní-
kem dne 7.7. 2007 od 10 hod. za před-
pokládané účasti cca 200 – 250 lidí, 
zajištění pořadatelské služby, úklidu po 
akci a zajištění mobilního WC. 

5. RM vzala na vědomí nabídku pí. 
Holubové na zajištění občerstvení na 
Svatováclavské slavnosti. Veškeré na-
bídky budou řešeny později dle vzniklé 
situace.

Zasedání 
 zastupitelstva městyse

 ze dne 14.6. 2007
1) Volba ověřovatelů zápisu

ZM schválilo ověřovatele zápisu Janu 
Burdovou a Vladimíra Fialku.
2) Kontrola usnesení ze zasedání ZM 
č. 5 - 2007 ze dne 26.4. 2007

Bc. Pavel Tulej seznámil ZM s plně-
ním usnesení ze zasedání ZM č. 5-2007 
ze dne 26.4.2007.
Připomínka p. Herkloce: dosud nebyly 
odstraněny klády na dětském hřišti.
ZM bere tuto připomínku na vědomí.
Připomínky k vyhlášce o odpadech 
– bod dnešního programu
Žádost p. Zavadila – osobně vysvětleno 
p. starostkou.

Školský obvod s Načeradcí – na příštím 
zasedání ZM.
3) Seznámení s usnesením rady ze dne 
30.5. 2007

ZM schválilo usnesení rady, která se 
konala dne 30.5. 2007.
4) Závěrečný účet obce za rok 2006 

ZM projednalo a schválilo závěrečný 
účet obce za rok 2006, který byl v návrhu 
zveřejněn na úřední desce od 23.5. 2007 
do 12.6. 2007.

Současně byla projednána zpráva 
o výsledcích přezkoumání hospodaře-
ní obce za rok 2006. Toto přezkoumá-
ní provedl Krajský úřad Středočeského 
kraje ve dnech 12.9. 2006 a 21.5. 2007.
ZM projednalo závěr z protokolu o vý-
sledku přezkoumání. Vzhledem k tomu, 
že nebyly zjištěny žádné chyby a nedo-
statky při dílčí kontrole ani při závěrečné 
kontrole, souhlasí s celoročním hospo-
dařením obce za rok 2006 bez výhrady.
5) Rozpočtové opatření č. 2
Návrh:
Škola – odměna
23110  3113   5331                       83,78 tis
Cestovní ruch Kraj. Bl. rytířů
23110   2143   5229                          25 tis.
Klub maminek
23110   3429   5139                            4 tis.
Příspěvek – dět. den
23110   3429   5229                            1 tis.
Příspěvek – postiženým
23110   3429   5229                            3 tis.
Vodovod – investice
23110   2310   6121                     25,20 tis.
Bene-bus – odsouhlaseno          7,02 tis.
Celkem:                                         149,0 tis

Posílení rozpočtu – příjem
Výtěžek z hracích automatů           69 tis.
Pronájem nebyt. prostor – LIWA  80 tis.
Celkem:                                        149,0 tis.

ZM  projednalo a schválilo rozpoč-
tové opatření č. 2 dle výše uvedeného 
návrhu.
6) Škola 

ZM potvrdilo svým hlasováním od-
měnu ve výši 83.775,- Kč Mgr. Venuši 
Průšové, která je vázána na ukončení 
pracovního poměru a vzdání se jmeno-
vání do funkce ředitelky Základní školy 
a Mateřské školy, okres Benešov  do 31.7. 
2007.
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Zastupitelé Městyse Louňovice pod 
Blaníkem jako zřizovatel Základní ško-
ly a Mateřské školy Louňovice pod Bla-
níkem berou na vědomí odstoupení z 
funkce ředitelky školy Mgr. Venuše Prů-
šové k 31.5. 2007.

Informace: dne 14.6. 2007 proběh-
ly rodičovské schůzky v ZŠ a MŠ, paní  
Mgr. Kočová je prozatímně pověřená 
vedením školy do výsledku konkurzu na 
ředitele, který bude vyhlášen v průběhu 
prázdnin. Mgr. Kočová bude jednat o 
možnosti uplatnění budovy pro různá 
školení a semináře.

ZM projednalo a jmenovalo do kon-
kurzní komise na jmenování ředitele či 
ředitelky Základní školy a Mateřské ško-
ly Louňovice pod Blaníkem  Ing. Růženu 
Kučerovou.  
19.30 hod. - dostavil se p. Josef Jelínek, 
od této doby 13 zastupitelů.
7)  ČOV - informace

P. Šťastná se neozvala od té doby, kdy 
na pracovním zasedání ZM vysvětlila 
možnosti dotace na ČOV a slíbila pro-
věření projektu.  Starostka bude p. Šťast-
nou kontaktovat a na příštím zasedání 
informovat.
8) Územní plán – vektorové mapy

Jedná se o vektorizaci digitálních 
map v k.ú. Louňovice p. Bl, Světlá, Býko-
vice, která je nutná pro zpracování ÚAP 
pro provedení územního plánu. 
Návrh: provedení vektorizace od Ing. J. 
Šlechty, Čtyřkoly, FI 6 PLUS spol. s r.o.  Be-
nešov z důvodu spolupráce s ORP Vlašim.                         

ZM projednalo a odsouhlasilo, aby 
vektorizaci map v Louňovicích pod Bla-
níkem provedl Ing. Šlechta, FI 6 PLUS 
spol. s r.o., Benešov
9) Vyhláška o odpadech

Projednány připomínky k jednotli-
vým bodům, je třeba upravit jednotlivé 
body dle připomínek, zapracovat odpad 
od právnických osob, řešení odpadu v 
Býkovicích a na Světlé.

Starostka pověřila p. Herkloce o 
zpracování a přeposlání všem zastupite-
lům na e-mailové adresy, kteří se k to-
muto vyjádří. 
10) Smlouva na Svatováclavské slav-
nosti

Program na Svatováclavské slavnos-
ti 22.9. 2007 bude zajišťovat Umělecká 

Agentura  Jaroslav Pelíšek. Bude zajištěn 
sv. Václav a družina, řemesla, tržiště a 
taverna, zvuk a světla. Celková cena pro-
gramu včetně DPH 210.000,- Kč. / dota-
ce Sokol – 20 tis, Kraj - 30 tis./
Připomínka: starostka zjistí do příští 
schůze ZM kolik lidí  bude v družině.

ZM projednalo a odsouhlasilo pode-
psání smlouvy s Uměleckou Agenturou 
Jaroslav Pelíšek  na zajištění programu 
na Svatováclavské slavnosti konané dne 
22.9. 2007 ve výši 210.000,- Kč včetně 
DPH.
11) Žádost hasičů Býkovice

SDH Býkovice pod Blaníkem podali 
žádost o schválení příspěvku na opravu 
střechy hasičské klubovny v Býkovicích  
ve výši 13.893,- Kč. SDH Býkovice pod 
Blaníkem nenahlásili dopředu k projed-
nání a nedohodli cenu.

ZM bere na vědomí a navrhuje po-
věřit komisi výstavby  zjištění, zda suma 
za provedené práce souhlasí a  poté ZM 
rozhodne o schválení příspěvku.   
12) Oprava hodin na věži kostela

Informoval p. Kotek, provedli zdar-
ma p. Žák, p. Karda– hodiny jsou seří-
zeny, odchylka 1 min. za měsíc,  Městys 
Louňovice pod Blaníkem poskytne po 
celkovém provedení opravy  příspěvek 
ve výši cca 15 tis. Kč, bude to za materiál, 
elektrifikaci.
 13) Změna rozpočtového výhledu na 
rok 2007, 2008

ZM projednalo a schválilo rozpočto-
vý výhled na rok 2009, 2010.
15) Dopis p. Dittrichové 

P. Dittrichová písemně dopisem po-
děkovala za blahopřání k životnímu ju-
bileu a obnovení návštěv u starších lidí 
komisí pro občanské záležitosti.
16) Kniha R. Bílka, stříbrné a zlaté od-
znaky

ZM navrhuje snížení ceny knihy od 
R. Bílka – Tajemní blaničtí rytíři z pů-
vodních 249,- Kč  na 199,- Kč, která se 
prodává  ročně cca po 5 kusech a máme 
ji na  skladě v počtu 340 ks, dále navr-
huje snížení ceny za stříbrné a zlaté od-
znaky z původních 15,- Kč na 5,- Kč. 
Odznaky byly vydány k 850. výročí, což 
již není aktuální. ZM doporučuje knihu i 
odznaky prodávat na rozhledně, příp. na 
Svatováclavských slavnostech. 

      ZM projednalo a schválilo prodej kni-
hy od R. Bílka – Tajemní blaničtí rytíři 
za 199,- Kč a prodej stříbrných a zlatých 
odznaků za cenu 5,- Kč za kus.
17) Žádost o odkup pozemku 

Pan Martin a Petra Říhovi žádají o 
odkoupení pozemku č. 85/9 v katastru 
městyse Louňovice pod Blaníkem. O 
tentýž  pozemek na odkoupení či proná-
jem  žádá p. Karel Chmel.
   ZM projednalo a odsouhlasilo poze-
mek č. 85/9 a ostatní pozemky v této 
lokalitě neprodávat a ostatní uživatele 
pozemků informovat.
18) Parcely Na Hlinách

Starostka informovala o zájmu o od-
kup stavebních parcel Na Hlinách.
Zájem o st. parcely Na Hlinách je veliký 
a ZM navrhuje do Kupní smlouvy speci-
fikovat podmínky: stavba RD, začít sta-
vět do 3 let, stavby k trvalému bydlení.
19) Kovošrot Praha

Starostka informovala o částce 50.232,- 
Kč, kterou městys obdržel z Kovošrotu Pra-
ha za prodej železného šrotu (Praga S5T, 
starý bagr a vrak S5T) /3,90 Kč za kg/.
20) Oprava střechy školy

Informace ohledně opravy střechy 
školy – severní strana, kde zatéká. Cel-
ková oprava bude stát cca 95.000,- Kč a 
dostaneme dotaci 47.000,- Kč přes POV 
ze Svazku obcí Blaník.
21) Finanční výbor – zápis z provedené 
kontroly

Dana Kahounová informovala ZM o 
provedené kontrole finančního výboru
na úřadu městyse a v ZŠ a MŠ. 
22) Voda

Informace – je potřeba koupit nový 
dávkovač chlorňanu za cca 30 tis. Kč, 
zakoupení nového filtru do školy, by
dle nabídky stálo 250 - 300 tis. Kč, tento 
by zajistil odželeznění. Dále by se mělo 
řešit dálkové propojení všech čerpadel 
s vodojemem. ZM navrhuje zakoupení 
náhradních čerpadel do studní, rychlejší 
řešení  v případě havárií. ZM pověřuje p. 
Kotka zjistit v jednání se Svakem ohled-
ně filtru ve škole, který by se mohl poří-
dit laciněji. Bude provedena nová kalku-
lace ceny vody.
23) Podblanický koncert J. D. Zelenky

Starostka informovala o zahajova-
cím koncertu Podblanického hudebního 
podzimu v Benešově. 
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25) Různé - diskuse
V. Borkovec – kropení hřiště s pomo-

cí hasičů, rozhrnout hlínu u hřiště.
Bc. P. Tulej – informace ohledně nové-
ho připojení Základní a mateřské školy 
k internetu.

Správa CHKO Blaník se představuje

24) Smlouva ČSOP – rozhledna
Dle připomínek většiny zastupitelů 

navržená smlouva od ČSOP není lukra-
tivní pro Městys Louňovice pod Blaní-
kem. 

Správa Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Blaník je regionálním pracovištěm 
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). AOPK ČR je organizační složka 
státu, zřízená Ministerstvem životního prostředí České republiky. Součástí AOPK ČR 
jsou dále krajská střediska, státní ochranu přírody doplňují ještě 4 národní parky.

CHKO Blaník je jednou z 24 chráněných krajinných oblastí v České republice. 
CHKO Blaník byla vyhlášena ministerstvem kultury ČSR výnosem čj. 17332/81 ze 
dne 29.12. 1981. Hlavním důvodem vyhlášení je zachování harmonické, biologicky 
vyvážené středočeské krajiny s ústřední dominantou bájného Blaníku. Svou rozlohou 
necelých 41 km2 je Blaník nejmenší CHKO v naší republice.

Mapa ČR s územní působností regionálních pracovišť AOPK ČR

Správa CHKO Blaník je zřízena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny  s úkolem vykonávat státní správu v ochraně přírody a krajiny, odbornou čin-
nost, péči o přírodu a krajinu a osvětu na území CHKO Blaník. Správa CHKO Blaník 
je orgánem státní správy, v jejím čele stojí vedoucí Doc. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 
Správa CHKO Blaník má v současnosti 6 zaměstnanců.

Činnost Správy CHKO Blaník lze v souladu s posláním shrnout do čtyř základ-
ních okruhů:

Výkon státní správy
Správa CHKO Blaník jako úřad státní správy ochrany přírody vede správní řízení, 

vydává závazná stanoviska a je účastníkem správních řízení vedených jinými úřady. 
Správa CHKO Blaník je dozorujícím orgánem státní správy ochrany přírody v CHKO 
Blaník, kontroluje, jak fyzické osoby a organizace dodržují předpisy ochrany přírody 
a krajiny. Zjištěné nedostatky jsou řešeny ve správních řízeních, uložením pokuty 
nebo jiným způsobem dle legislativy.

Odborná činnost
Pracovníci Správy CHKO Blaník 

provádí dle svých odborných zaměře-
ní průzkumy, sledování a dokumentaci 
rostlin, živočichů, ale i staveb a krajiny 
v CHKO Blaník. Zjištěné poznatky po-
stupně doplňují poznatky o CHKO Bla-
ník, především ale umožňují stanovit 
případnou úpravu hospodaření na po-
zemcích a účinnější ochranu přírody.

Přímá péče o přírodu a krajinu
Finanční prostředky, které má Sprá-

va CHKO Blaník k dispozici, využívá na 
financování akcí, které jdou zpravidla
nad rámec běžného obhospodařování 
pozemků a přitom podporují vzácné 
druhy rostlin a živočichů. Akce pro-
bíhají za souhlasu vlastníka pozemku. 
Příkladem může být budování tůní pro 
obojživelníky a podpora ručního sečení 
na mokřadních loukách. Vzhled krajiny 
Správa zlepšuje příspěvky na výsadbu 
alejí kolem cest. Správa CHKO Blaník 
zajišťuje opatření i v národních přírod-
ních rezervacích a památkách v oblasti 
mimo CHKO Blaník.

Práce s veřejností
Pracovníci Správy CHKO zajišťují 

průvodcovskou službu pro školní výlety 
a exkurze, přednáší na školách. Pro ve-
řejnost pořádá Správa tematicky zaměře-
né vycházky a výstavy. Pracovníci Správy 
uveřejňují články a odborné práce. Pro 
návštěvníky i obyvatele regionu jsou 
určeny informační materiály vydávané 
Správou - letáky, pohledy a brožury.

Správa CHKO Blaník
Adresa: Vlašimská 8, Louňovice pod 

Blaníkem, 257 06
Telefon: 317 852 654, 317 701 884
Fax: 317 701 916
e-mail: blanik@nature.cz
elektronická podatelna: 
ep.blanik@nature.cz

www: http://blanik.ochranaprirody.cz/

Úřední hodiny: 
Pondělí 8,00 – 11,30 12,00 – 17,00
Středa   8,00 – 11,30 12,00 – 17,00

Ing. Mgr. Martin Klaudys, Správa 
CHKO Blaník
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ÚPRAVA PARKU

ÚPRAVA PARKU NA NÁMĚSTÍ
Komise životního prostředí zrealizovala jeden ze svých bodů – úpravu parku na náměstí. Úřad městyse vyčlenil na 

nákup rostlin a květníků částku 15000,- Kč. TJ Sokol se podílel částkou 5000,- Kč. Naplánovat a zrealizovat takovou 
akci nebylo vůbec jednoduché. Ale předseda komise pan Kotek ví co chce a jak toho dosáhnout a paní Šubínová se 
stala na čas zahradní architektkou a duší celé akce. V 7.00 nastoupili členové místního rybářského spolku a pustili se 
do hrubé práce příprav záhonů a cestiček. Měli co dělat, protože v 9.00 přišla posila a začalo se s vysazováním rostlin. 
Bylo zajímavé sledovat udivené pohledy obyvatel Louňovic, kteří v sobotním ránu spěchají do Jednoty nakoupit a 
vidí partu lidí nesourodého věku i pohlaví jak v dešti pracují na zvelebení parku. Někteří kroutí hlavou a nechávají se 
slyšet, že něco podobného v Louňovicích neviděli minimálně dvě desítky let. A nezůstávají lhostejní. Pan Dittrich při-
chází nabídnout tůje a to zcela zdarma. Počasí nám moc nepřálo, jednu chvíli i hustě pršelo, ale nikoho to neodradilo 
a pokračovalo se v práci. Kolem 12.00 byl park pro tento den hotov a došlo k přesunu na Lhotu. Dosázen byl kruhový 
prostor a osázeno bylo i okolí pomníku Dismase Zelenky. Chtěl bych jménem komise životního prostředí upřímně 
poděkovat všem, kteří byli ochotni věnovat svůj volný čas a práci na zvelebení Louňovic.                                
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Tak tohle skutečně Louňovice neviděly léta.Předseda komise životního prostředí v akci.

Páni rybáři marně vyhlíželi pod drny žížaly. Zem byla 
suchá a tvrdá.

Děvčata nejen že udělala veliký kus práce,  ale navíc dokáza-
la vykouzlit i pěkný úsměv.
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A to už skutečně nepříjemně pršelo. Pracovalo se v ostrém tempu.

Dne 2.6. 2007 proběhla druhá brigáda na úpravu parku. Účast již nebyla tak výrazná, jako při první akci, ale přesto 
se podařilo za dopoledne usadit obrubníky po celé délce parku. Brigády se zúčastnili členové komise životního pro-
středí: pan Kotek, Herkloc, Malý a zaměstnanec úřadu pan Hlaváček. 

V současné době je park prakticky hotov. Zbývá pouze vysypat cestičky kamínkem. Dík patří panu Matuškovi, kte-
rý dovezl a usadil kameny v parku a paní Šubínové, která zakoupila, dovezla a osázela květníky, které teď zdobí prostor, 
jak před zámkem, tak i před kostelem.                                                                                                                       Jiří Herkloc
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Zápis ze zasedání komise 
životního prostředí

1. Komise se usnesla na prioritě odstranění stavebního ma-
teriálu a sutě z parcely pod obecní bytovkou. (viz. Bod 3. zápis 
ze dne 16.11. 2006). Uskladněný kamen zde ponechat a využít 
na opravu zchátralého tarasu pod budovou. 

2. Úprava parcely pod hřbitovem jako i celé přestěhování 
materiálu  je dohodnuto s panem Matuškou. Komise žádá sou-
hlas zastupitelstva k provedení této akce a následné vybudová-
ní klidové zóny.

3. Dětské hřiště – odstranit vyvrácený pařez a výmol zavést 
zeminou, odstranit části kmenů z padlé jedle. Hrozí nebezpečí 
úrazu dětí. Dále komise nesouhlasí s oplocením dětského hřiš-
tě drátěným pletivem. K přihlédnutím k celorepublikovému 
trendu používat přírodní materiál na výrobu dětských prolé-
začek, pískovišť, a podobně navrhuje oplocení dřevěné. Tedy 
nevysoký plaňkový plot! 

4. Odstranění skládky v katastru obce Býkovice.
5. Komise doporučuje urychleně vstoupit do jednání s 

ČSOP o výstavbě cesty na Blaník, parkoviště, infocentra. Po-
dobná akce již probíhá v obci Kondrac v plné režii ČSOP. Na 
jednání přizvat předsedu komise pana Kotka.

6. Vyčlenit finanční částku na úpravu parku. Podrobné in-
formace poskytne p. Šubínová.                            

Úprava prostoru pod Poštou
Dobrá zpráva pro ty kterým se úprava parku líbí a jistě 

je potěší, že podobný projekt parku je plánován komisí 
životního prostředí i v tomto místě. Špatná je, že v sou-
časné době hyzdí střed obce skládka materiálu. 

Jiří Herkloc 

Aktuality WIFI sdružení
Rada sdružení předběžně schválila 

připojení Základní školy na naši WIFI 
síť. Toto připojení se bude realizovat o 
letošních  letních prázdninách. Dopo-
sud byla Základní škola připojena díky 
projektu INDOŠ.  Stávající náklady ve 
výši 4.000,-Kč měsíčně (48.000,- Kč 
ročně) budou díky připojení k našemu 
sdružení  mnohonásobně nižší! 

Jsme schopni školu připojit za část-
ku 500,- Kč měsíčně – s dočasným od-
pojením na letní prázdniny. Celkové 
náklady za připojení k internetu bu-
dou pro školu ve výši 5.000,- Kč ročně. 
WIFI sdružení uspoří Základní škole 
částku 43.000,- Kč ročně!! 

Program Indoš byl po dohodě se 
starostkou obce a ředitelkou ZŠ vypo-
vězen k červnu letošního roku.

Samotné připojení Základní školy 
bude vyžadovat částku cca 5.600,- Kč. 
Dále vybraní členové sdružení budou 

po technické stránce zajišťovat chod 
školské sítě v úzké spolupráci s vede-
ním školy. Výhledově bychom chtěli 
přispět na dovybavení Mateřské školy 
standardním PC s  LCD monitorem – 
samozřejmě s připojením k internetu. 
Celkem bychom připojili na internet 9 
PC v Základní a mateřské škole.

Z pokladny WIFI Sdružení již bylo 
zakoupeno do učebny výpočetní tech-
niky 6 optických myší, které nahradily 
již zastaralé kuličkové. Dále plánujeme 
zakoupení laserové tiskárny s DVD vy-
palovačkou. Tyto základní komponen-
ty jsou v dnešní době samozřejmostí 
a je vhodné, aby v učebně výpočetní 
techniky fyzicky byly a mohli s nimi 
studenti a žáci řádně pracovat.  Nákla-
dy na tiskárnu s DVD vypalovačkou 
odhadujeme na cca 4.000,- Kč.   

Veškeré tyto komponenty hra-
dí Sdružení WIFI ze svého rozpočtu. 

Všichni členové Sdružení tímto přispí-
vají na zvýšení počítačové gramotnosti 
našich spoluobčanů.

 V sobotu dne 16.6. 2007 proběhne 
valná hromada členů WIFI sdružení, 
kde se bude nejen toto dotování školy 
projednávat. Každý člen WIFI sdruže-
ní obdrží písemnou pozvánku na val-
nou hromadu. 

V měsíci dubnu a květnu byli při-
pojeni do sítě další zájemci. Celkový 
počet je nyní 68 domácností. 

Stále je možné pro domácnosti vy-
užít naší nabídky nalogování do naší 
WIFI sítě s připojením na internet za 
částku 235,- Kč s DPH/měsíčně. Rych-
lost připojení 512/128kb/s bez omeze-
ní stažených dat.

Další podrobnější info o sdružení 
WIFI  najdete na: http://www.lounovi-
cepodblanikem.cz/wifi-aktual.php

Bc. Pavel Tulej  předseda sdružení
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Čištění koupaliště
V měsíci  červnu proběhlo s pomocí místních dobrovolných hasičů a ochotných 

občanů čištění koupaliště. Hned při první akci bylo zjištěno, že to nebude lehké. Splav 
i koupaliště byly po minulých záplavách plné bahna.Tímto se akce protáhla na tři 
večery.

Nejdříve se musel vyčistit splav, aby bahno nešlo při napouštění do koupaliště. 
Dále zde bylo nutno opravit šoupě. Někteří již čistili stěny koupaliště a bagrovalo se 
bahno. Akci ukončila tma.

Při dalším termínu čištění se musela prostříknout a vyčistit přítokové roury a opět 
se ještě čistily břehy koupaliště. Opět vše ukončila tma.

Třetí akci zorganizovali dobrovolní hasiči a vystříkali odbahněné koupaliště, které 
se již mohlo napouštět.

Veliké poděkování patří všem, kteří se této akce zúčastnili a pomohli tak opět 
zprovoznit koupání pro místní děti či dospělé.                              Ing. Růžena Kučerová

Dne 2. června  projížděli Louňovi-
cemi cyklisté ve větším počtu. V tento 
den probíhala akce „Cyklorytíř 2007“, 
kterou připravil Svazek obcí Blaník spo-
lu s obcemi Kondrac, Louňovice p .Bl., 
Načeradec, Pravonín a ČSOP Vlašim. 
Trasa měřila 35 km a vedla z Kondrace 
přes Ostrov, Velíš, Louňovice p. Bl., Na-
čeradec, Pravonín, Částrovice, Vracovice 
a zpět do Kondrace.

Každý cyklista,který po cestě nasbí-
ral všechna razítka (v Louňovicích se ra-
zítkovalo u kostela) ze všech stanovišť a 

CYKLORYTÍŘ 2007 dojel zpět do Kondrace, byl pasován na 
„Cyklorytíře“.

I když byla trasa kopcovitá, projelo jí 
celou 150 cyklistů. V Kondraci bylo při-
praveno občerstvení a k poslechu hrála 
skupina Šakalí dech.

V obecní knihovně se vzhledem ke 
krátkosti času v podstatě nic nezměni-
lo. A tak dnes o něčem jiném.

Každá organizace má svoji histo-
rii. Svoji historii má i naše knihovna. 
Budeme Vás o této historii pravidelně 
informovat. Jako zdroj sloužila Obecní 
kronika a zmínky o činnosti knihovny 
z nejrůznějších zdrojů. A tak dnes prv-
ní část.

V padesátých létech předminulé-
ho století založil při svých skromných 
příjmech ve své kaplance páter Kouba 
knihovnu pro mládež. Tou dobou bylo 
poskrovnu českých knížek pro děti. 
Většinou to byly překlady z němčiny, 
proto nebyla knihovna veliká, ale zdor 
tomu byl na ni pan páter hrdý. Byla 
malá a umístěna na dvou poličkách.

Páter Kouba působil v Louňovicích 
v době, kdy ve škole učil učitel Kapek, 
vynikající hudebník v pořadí dvanáctý 
kantor na louňovické škole (poznám-
ka: působil zde od roku 1842, zemřel 
v roce 1866.)

Knihy tehdy byly tištěny ponejvíce 
švabachem. Platívalo se krejcar z vy-
půjčené knihy a za peníze se kupovaly 
zase knihy.

Vedle této knihovny byla zde ještě 
jedna, kterou založil farář z Hrádku u 
Vlašimi, P. A. Norbert Vlasák, historik 
a spisovatel, nestor české topografie a
buditel lidu podblanického, který měl 
zdejší školu pod dohledem a po celých 
padesát roků sem jezdil jako vikář na 
vizitace.

Zmíněná knihovna byla založena 
v létech padesátých a byla umístěna 
u farářova bratra Vavřince Vlasáka., 
který zde v č.p. 49 pekařil. Do této 
knihovny dával, nebo půjčoval knihy 
pan farář Vlasák a byla zde zastoupena 
skoro celá tehdejší literatura. Byly zde 
ročníky časopisu „Musea království 
českého“, „Památky archeologické“, 
Palackého „Dějiny království českého“ 

OBECNÍ 
KNIHOVNA
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a další. Farář Vlasák se stýkal skoro se všemi tehdejšími spi-
sovateli českými a práce těchto spisovatelů dostávaly se p. 
Vlasákovi výměnou, nebo zdarma a on je opět daroval do 
Louňovic. Druhý bratr, František Vlasák, který zemřel 30. 
prosince 1878  plnil též knihovnu. Knihy z této knihovny se 
půjčovaly zdarma. Bohužel bylo tehdy ještě málo čtenářů, 
poněvadž i u nás byli ještě „pohrouženi ve spánek spravedli-
vých“. Knihy nejvíce čítával pan učitel Kapek a z nich čerpal 
látku k přednáškám ve škole.

Tolik dnes zprávy z knihovny. A nezapomeňte, že Vás 
všechny zveme mezi naše čtenáře a věříme, že si mezi tolika 
stovkami knih najdete právě tu, která Vás bude zajímat.

Na Vaši návštěvu se těší Váš louňovický knihovník       
Ing. Miloslav Vošta
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Louňovice 
a blízké okolí 
na starých pohlednicích

Je tomu více jak sto 
let, kdy se na dopisnicích 
a pohlednicích začaly ob-
jevovat obrázky a násled-
ně fotografie obcí a měst.

Nejstarší pohlednice 
Louňovic pod Blaníkem z 
mé sbírky, čítající asi 350 
různých exemplářů Lou-
ňovic a obou Blaníků, je 
poslaná roku 1900. S nej-

větší pravděpodobností tedy první pohlednice Louňovic 
byly vytištěny před tímto rokem.

V této rubrice budou postupně zveřejňovány staré po-
hlednice s krátkým popisem či datováním. Jelikož ne vždy 
lze určit datum vydání či poslání pohlednice, rád uvítám 
jakékoliv upřesnění. Velice často totiž dříve docházelo k 
různým pochybením při přípravě tisku pohlednic nebo k 
tiskovým vadám. K některým pohlednicím bude připo-
jena i současná podoba částí Louňovic a blízkého okolí. 
Takto je tomu u úvodních pohlednic z dvacátých a třicá-
tých let minulého století. 

Připomínky, komentáře a dotazy směřujte je na re-
dakci nebo na e-mail nerava@seznam.cz  

Václav Nerad



www.lounovicepodblanikem.cz

Louňovický zpravodaj  Červen 2007

strana 13

Městys v dějinách Louňovic pod Blaníkem
V posledním Louňovickém zpravodaji jsme se dočetli, že Louňovicím byl od 23.1. 2007 udělen titul Městys. O jeho 

vrácení požádalo obecní  zastupitelstvo na konci minulého roku. Jsme mezi pěti obcemi, které letos status městyse 
získaly.

A nyní hledáme v historii Louňovic, kdy tento název v minulosti vznikl. Co vlastně znamená? Městys je také městečko, 
je to historický typ obce mezi městem a vsí. Na rozdíl od města je tu silněji zastoupeno zemědělství. Status městyse přestal 
být používán i přidělován zhruba od roku 1950.

A pátráme dál. Založení Louňovic dáváme do spojitosti se založením ženského premonstrátského kláštera v roce 1149, 
kdy při něm záhy vznikla hospodářsko - řemeslnická osada, která se stala původním základem dnešních Louňovic.

Vznikly tu slavné tradice louňovického hrnčířství, byli tu tkalci, barvíři, mydláři, provazníci, kameníci, krejčí, 
ševci, řezníci, pekaři, kováři.

23. srpna 1420 den, kdy klášter byl husitským vojskem přepaden, byl dobit, vypálen a majetek odcizen a zničen.
Statky a okolní pozemky celého klášterního panství včetně obou Blaníků i s přilehlou osadou se tak stalo součástí 

táborského panství na Podblanicku a výdobytkem husitské revoluce se souhlasem krále Zikmunda až do roku 1547, 
t.j. na 127 let.

Daří se tu řemeslům, obchodu i hospodaření. Pěstuje se chmel a v jižním křídle zámku se vaří pivo.
A právě  v tomto období nacházíne vznik označení Louňovic jako městečko. Historik August Sedláček to spojuje 

s rokem 1502.
Později se dočítáme o Louňovicích jako městečku neb městysi: Například u Dr. Josefa Buriana, Antonína Norberta 

Vlasáka, Dr. Pavla Radoměrského v nejstarších dějinách Louňovic i ve spojitosti s jejich znakem.
Louňovice pod Blaníkem nesporně patří k historicky významným místům naší vlasti, které si poprávu statut 

„Městys“ zaslouží.                                � J. Holá 

HISTORIE

Slet čarodějnic
Poslední dubnovou noc se na sokolskou zahradu slétlo ně-

kolik malých čarodějnic, aby si společně zatančily kolem ohně 
a zasoutěžily si o sladké ceny. K tanci jim hrála kapela Fígl, kte-
rá během večera vybrala i tři nejhezčí čarodějnice a po zásluze 
je odměnila. Nakonec došlo i na vycpanou zástupkyni z rodu 
čarodějnic a na její symbolické upálení na slavnostní hranici.

Všemi obdivovanou čarodějnici vytvořila paní  Jana Burdová.Občerstvení bylo na vysoké úrovni.
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Tradiční stavění máje
Jako každý rok, se stavěla máj na zahrádce restaurace u 

„Šafratů“. Máj byla skutečně pěkná a zdobil ji veliký věnec. Pá-
nové měli se vztyčením máje co dělat, ale nakonec vše dobře 
dopadlo. Přihlížející držely palce a nutno podotknout, že letos 
byla máj uhlídána a stojí i v těchto dnech. 

HASIČI

V sobotu 2.6. 2007 proběhl v Louňovicích pod Blaníkem 
IV. ročník hasičské soutěže v běhu na 100 m překážek „Pod-
blanická stovka“. 

Tento druh soutěže se začíná velmi zdařile rozvíjet v celo-
republokovém měřítku. Zájem o tento druh soutěže ze strany 
jednotlivců příznivě stoupá.

Soutěžilo se v kategorii jednotlivci – muži/ženy a celkově 
jednotlivá družstva. Každý jednotlivec měl dva pokusy, ze kte-
rých se započítával rychlejší čas. 

HASIČSKÁ SOUTĚŽ 
„Podblanická stovka“

Běhalo se na nově zrekonstruovaném fotbalovém hřišti
Počasí nám tento ročník nepřálo. Bohužel po krátkém dešti 

byla trať včetně překážek namoklá. 
Favorité opět nezklamali a dosažené časy byly i přes nepří-

zeň počasí velmi solidní! 
Byla to ostrá zkouška na okresní štafetu!
Děkujeme všem závodníkům, divákům a všem ostatním 

za Vaši přízeň. Budeme se snažit do příštího ročníku závodu 
odstranit malé nedostatky a dále pokračovat v rozvoji a vylep-
šování závodu, tak aby se Vám u nás stále líbilo!!
Výsledky: 
Ženy: 
1- Tereza Berlová (22,68)
2- Monika Jelínková (23,63)
3- Tereza Dvořáková (25,92)

Muži: 
1- Petr Kirchner (19,49)
2- Jaroslav Hořejší (19,80)
3- Václav Fejtek (19,84)

Sehraný tým SDH Louňovice pod Bl.

Nejlepší trio žen v jednotlivcích na 100 m.
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Václav Fejtek přebírá cenu za 3 místo na 100 m

Domácí vítězné družstvo

Sbor dobrovolných hasičů – je pro obec přítěží a nebo přínosem? 

HASIČI 
ZASAHOVALI
Padlý strom přes komunikaci

(21.03. 2007) Sestava: Jiří Pospíšil, Petr Kirchner, František 
Maršíček. Dnešního dne ve 3.15 hod. byly naše jednotka vy-
slána operačním důstojníkem hasičského záchranného sboru 
Benešov na odklizení padlého stromu přes komunikaci. 

Místo, kde strom tvořil překážku silničního provozu nebylo 
upřesněno. Prvotní informace zněla, že se jedná o komunikaci 
ve Hřivech směrem na obec Velíš. 

Následným dohledáním bylo zjištěno, že je padlý strom 
přes komunikaci z Louňovic pod Blaníkem na Vlašim. Kon-
krétně v místě pod mezí chaty pana Hájka. Zde byl naší jednot-
kou strom pořezán a odklizen z komunikace. 

Odklizení padlého stromu pomohlo nejen našim spolu-
občanům při cestě do zaměstnání apod., ale hlavně ostatním 
složkám, které s podílely na odstraňování následků kalamit-
ního stavu.

Koordinaci výjezdu poněkud zpomalilo komunikační zaří-
zení, které máme v hasičárně. Vzhledem k výpadku elektrické 
energie bylo nefunkční.

Na základnu se dobrovolní hasiči našeho sboru vrátili ve 
4.35 hod.                                                                         Pavel Tulej 

Osada Smršťov - lesní požár
(25.04. 2007)  Sestava: M. Staněk, J. Vesely, M. Kratochvíl, 

L. Jelínek, M. Bébr, F. Maršíček
25.4. 2007 21:32:07 (sms 21:37:36) ohlášení požáru lesa 

I.st. v lokalitě „chatová osada Smršťov“. Po příjezdu jsme byli 
nasměrováni velitelem HZS Vlašim na lesní cestu cca 200 m 
od sjezdu z cesty na Hrajovice. Bylo nataženo vedení čtyřech 
hadic C k místu s doutnající hrabankou na ploše cca 20x20 m. 
Místo bylo okopáno a prolito vodou v množství okolo 11 ku-
bíků. Do naší cisterny bylo nataženo zásobovací vedení celkem 
120 m hadic B i C které bylo zásobováno zásahovým vozem 
HZS Vlašim. Po důkladném prolití nebezpečných míst a okol-
ní kontrole byl zásah velitelem HZS Vlašim ukončen v 0:10 h. 
Návrat na základnu byl zhruba v 0:40 hod. následujícího dne.

Fr. Maršíček

Sbor dobrovolných hasičů v naší obci je spolek – (sdružení), který sdružuje na bázi nejen dobrovolnosti občany v 
obci bez rozdílu věku.  Občané, kteří vstoupili do sboru dobrovolných hasičů jsou odhodláni plnit mnoho povinností. 
Nejdůležitější povinností je pomáhat spoluobčanům při požárech jejich majetku – ochraňovat jejich život, zdraví a 
zmíněný majetek.  Při této činnosti hrozí samotnému zasahujícímu dobrovolnému hasiči poškození zdraví a riskuje i 
život svůj.

SDH má své stanovy, výkonný výbor, kontrolní orgán a v hospodaření si vystačí z vlastních zdrojů. V žádném pří-
padě nejsme závislí na darech, příspěvcích a nebo sponzorských darech.  Svojí vlastní aktivní činností si vyděláváme 
na činnost a chod sboru. 

Z našetřených finančních prostředků jsme schopni si uhradit nejen soutěžní techniku.
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Každoročně již po dobu několika let  pořádáme nejen hasičská cvičení, kde reprezentujeme a zviditelňujeme obec, 
ale též pořádáme Dětský den. Zde se naši bratři a sestry aktivně věnují ratolestem nejen z naší obce. Dohlíží na ně při 
plnění jednotlivých disciplín a samozřejmě za splnění disciplíny je aktér sladce odměněn. 

Pomáháme i při povodních, kdy je náš sbor opakovaně povoláván na pomoc s odčerpáváním vody a odklízením 
nečistot při zatopení míst nejen u řeky Blanice. V roce 2002, kdy záplavy sužovaly celou republiku, se skupina našich 
bratrů vydala pomoci i mimo naši obec. Likvidovat škody do jižních Čech do obce Majdalena se dobrovolně přihlásili 
Tomáš Pospíšil, Petr Kirchner, Martin Kahoun, Josef Burda a Josef Jelínek. Za jejich pomoc bylo našemu sboru vyslo-
veno písemné poděkování. Tito členové našeho sboru několik dní ze svého volna a dovolené dobrovolně pomáhali s 
odklízením následků.

Pár vět o  realizaci diskutované  přístavby víceúčelové  místnosti a sociálního zařízení, které  je požadováno na obci 
ze strany sboru dobrovolných hasičů a jednotky požární ochrany již více než 5 let. 

V roce 2005 se začalo na projektu již intenzivně pracovat. Též se provedly i úvodní stavební práce uvnitř hasičárny.
Následně v roce 2006 se práce pozastavily. Nyní v roce 2007 se nové zastupitelstvo většinově rozhodlo v rozjeté akci 

pokračovat a dát průchod k dokončení stavby do konce roku 2007.  
Je  v hodné  zde  zmínit, že o realizaci přístavby rozhodlo již předešlé zastupitelstvo. Též  bylo obcí v minulém roce 

zažádáno o dotaci, která nám byla v letošním roce ve výši 120.000,- Kč na dokončení přístavby přidělena. 
Víceúčelová místnost společně se sociálním zařízením bude splňovat standardní požadavky zázemí fungující po-

žární jednotky a samozřejmě bude sloužit i ostatním členům sboru. Stávající prostory jsou neúnosné. Kdokoli z kri-
tizujících se mohl přijít osobně do hasičárny podívat a na místě zjistit, jaký je stav. Nikomu bychom v prohlídce 
nebránili – ba naopak! 

Mezi další aktivity našeho sboru musíme zařadit zřízení posilovny pro veřejnost.
V roce 2006 jsme rozhodli zrealizovat náš návrh a otevřít v místní ZŠ posilovnu pro širokou veřejnost. Vybudování 

nebylo tak jednoduché, jak se na první pohled zdálo. Financování bylo plně hrazeno z  hasičské pokladny. Celkově 
vybavení posilovny bylo pořízeno za částku  60 000,- Kč. Posilovna je v současné době pro veřejnost otevřena ještě do 
konce června. Během letních prázdnin bude uzavřena a  opět v provozu bude od září.

Tímto příspěvkem ve zpravodaji jsme se rozhodli osvětlit činnost sboru dobrovolných hasičů hlavně těm, co o 
činnosti nevědí téměř nic a snaží se jí vyčíst ze dna  pivního půllitru. Vzhledem k tomu, že tam stále nemohou nic vy-
číst, tak o činnosti hovoří zkresleně a spekulativně, což  v žádném případě nenapomáhá našemu sboru a jednotlivým 
členům. 

Drtivá většina občanů z naší obce má ucelený názor o našem sboru a ví, že zde nejen pracujeme s mládeží, význam-
ně přispíváme na kulturním chodu obce, ale hlavně našim spoluobčanům pomáháme nejen v krizových situacích. 
Má-li někdo výhrady, připomínky případně nesouhlasné stanovisko – je slušností to sdělit přímo, jasně konkrétní 
osobě a nebo zástupcům spolku. Pomluvy a lži naši obec nestmelí.  

Myslíme si, že za sborem dobrovolných hasičů je vidět kus dobře udělané práce. Nemá smysl si nalhávat, že jsme 
nikdy nepochybili a nebo že naše činnost by nešla zlepšit a  zkvalitnit.  Každý dělá chyby a vždy je  co zlepšovat! 

Jednotka našeho SDH 
Povinnost obcí zřizovat jednotky požární ochrany vychází z § 68 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 

znění pozdějších předpisů. Obce, které nezřídí jednotku požární ochrany podle § 68 odst.1, jsou povinny sdružit pro-
středky na společnou jednotku podle odstavce 1 s hasičským záchranným sborem kraje nebo obcí, jejichž jednotky 
požární ochrany jsou předurčeny požárním poplachovým plánem okresu k prvnímu zásahu pro uvedenou obec. 

Naše Jednotka je zařazena v kategorii JPO III. To znamená, že Jednotka našeho sboru dobrovolných hasičů ostat-
ními členy SDH plní úkoly s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace. Při vyhlášení poplachu 
vyjíždí z místa své dislokace nejpozději do 10 minut. 

Veškerá technika a pracovní součásti, které požární  jednotka používá při zásahu byly, jsou a budou majetkem 
obce!!! Veškerá čerpadla, elektrocentrály, motorová pila apod. jsou jednotce svěřeny do užívání k řádnému plnění 
zadaných úkolů při řešení krizových situací. Je nutné si toto uvědomit a oddělit finančně  požární jednotku SDH od
sboru SDH.  Jestliže se z rozpočtu obce zakoupí např. bezpečnostní a ochranné pomůcky nebo elektrocentrála – je to 
určeno přímo požární jednotce  SDH. 

     Zařízení, která jsou určena požární jednotce se samozřejmě  využívají i v rámci obce, případně při krátkodobé 
pomoci spoluobčanům v naší obci.                                                                              Za výkonný výbor SDH, Bc. Monika Kahounová
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TJ SOKOL

Dětský Josefovský rej
Dne 18.3. 2006 TJ Sokol zorganizoval dvě kulturní 

akce. Od 14.00 patři sál zámku těm nejmenším i těm již 
trochu odrostlým. Soutěžilo se v nejrůznějších disciplí-
nách za které byla sladká odměna. Vyhlášena byla nej-
lepší maska, kterou se stala Hanička  Vosátková s maskou 
kreslené postavičky se seriálu W.I.T.CH. Děti se velice 
dobře bavily.

Poděkování patří všem, kteří se organizačně na této akci 
podíleli a kterým byly odměnou rozesmáté tváře dětí.

Václav Borkovec pomáhá při soutěži jednomu z mnoha 
malých soutěžících.

Vítězná maska i s odměnou - Hanička Vosátková. 

Večer Josefovského reje patřil dospělým a účast byla sku-
tečně značná. Nadpoloviční většina zúčastněných  byla v mas-
kách a tak o překvapení kdo je kdo nebyla nouze. K tanci hrála 
skupina The Bottles jejíž repertoár 80-90 let tančícím vyslove-
ně vyhovoval. Celý večer se nesl v duchu uvolněné zábavy a 
humoru. 
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Mnich? Poustevník? V každém případě veselá kopa.

Bojíte se? Nebojte. Tento zabiják by nikdy nikomu neublížil.
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Muži „A“
SO 07.04. 2007, 16 : 30 LEV Načeradec - Louňo-
vice A 4 : 0 (0 : 0)
NE 15.04. 2007, 15 : 00 Nesperská Lhota - Louňovice A 1 : 0 (0 : 0) 

V zápase jsme nedokázali vstřelit opět ani jediný gól a do-
mácím k vítězství stačila branka, která padla po nejasném od-
razu míče přímo k nohám domácího útočníka. Předváděná hra 
zatím zdaleka neodpovídala podzimním výkonům. Další šan-
ci na zisk bodů budeme mít v neděli na domácím hřišti proti 
Keblovu.
NE 22.04. 2007, 15 : 00 Louňovice A -  Křivsoudov B 3 : 0 (2 : 0) 

Na první jarní body jsme si zadělali již v prvním poloča-
se, kdy se hrál celkem pohledný fotbal se spoustou střeleckých 
pokusů. Dvakrát se dokázal prosadit Fanda Maršíček, hatrick 
mohl stihnou ješte do poločasu, ale v jedné z několika gólo-
vých šancí na hostujícího golmana nevyzrál. Po poločase tem-
po mírně opadlo, ale stále jsme měli více ze hry. Třetí gól padl 
těsně před koncem z penalty, kdy byl ve vápně faulován Milan 
Bébr. Body jsme si za předvedenou hru určitě zasloužili. 
NE 29.04. 2007, 15 : 00 Trhový Štěpánov B - Louňovice A 5 : 2 (1 : 2) 

Zápas jsme nezačali dobře a první se z gólu radovali do-
mácí. My jsme stihli ještě do poločasu otočit skóre, ale domácí 
ihned po přestávce vyrovnali a nešťastný 4. gól, který padl 20 
minut před koncem, rozhodl. 
UT 01.05. 2007, 15 : 00 Louňovice A - D. Kralovice B 2 : 1 (1 : 1)

Do zápasu jsme nastoupili ve značně kombinované sestavě, 
ale do vedení jsme se dostali už po dvaceti minutách hry, kdy 
se trefil M. Sova. Hosté potom dost přidali na tempu a měli
šanci vyrovnat z penalty, ale tu dobře chytající Vinduška chytil, 
přesto se hostům povedlo do poločasu vyrovnat. Ve druhém 
poločase tempo opadlo a když už to vypadalo na dělbu bodů, 
tak se do míče opřel z dvaceti metrů F. Tichý a trefil levý roh
soupeřovi branky. 
NE 06.05. 2007, 15 : 00 Louňovice A - Miřetice B 0 : 2 ( 0 : 1)

Zápas začal opět naší nepozorností a tak se soupeř dostal 
hned na začátku zápasu do vedení. My jsme dokázali hosty 
několikrát zamknout před jejich brankou, ale ke gólu nevedla 
ani jedna z našich akcí. Ve druhé půli byli aktivnější hosté a v 
závěru vstřelili druhý gól. Zápas řídil náhradní rozhodčí, když 
se nedostavil delegovaný rozhodčí.
NE 13.05. 2007, 15 : 00 Vracovice - Louňovice A 4 : 1 (1 : 0)
NE 20.05. 2007, 15 : 00 Louňovice A - Čechtice B 3 : 1 (1 : 0)

Od začátku zápasu jsme byli lepším týmem a do vedení 
jsme se dostali po krásné trefě Vojty ze dvaceti metrů. Ve dru-
hém poločase jsme ještě přidali další dva góly a po nedorozu-
mění gólmana jsme inkasovali jedinou branku hostů.
NE 27.05. 2007, 17 : 00 Kladruby - Louňovice A 0 : 3 (0 :1)

Na nové hřišti v Kladrubech nám vyšel začátek, když jsme 
se po rohu šli do vedení. Několik dalších šancí v prvním polo-
čase jsme již nevyužili. Druhou půli jsme již hru kontrolovali, 
druhou branku přidal Milan po hezké individuální akci. Třetí 
gól padl po dlouhém autu a šťastné hlavičce. Celý tým podal 
dobrý výkon a i přes velice úzký kádr, kdy musel nastoupit i 
trenér Jirka Malý, jsme přivezli další tři body do tabulky.

PO 03.06. 2007, 15 : 00 Louňovice A - Hulice 1 : 3 (0 : 2)
Soupeř odehrál celý zápas s přehledem a s větší chutí po 

vítězství a zaslouženě si odvezl všechny body. K předposlední-
mu zápasu zajíždíme do Keblova a následně doma hostíme v 
posledním zápase béčko Pravonína. 
NE 10.06. 2007, 15 : 00 Keblov - Louňovice A 1 : 2 (0 : 2)
SO 16.06. 2007, 14 : 00 Louňovice A - Pravonín B 5 : 2 (1 : 0)

Poslední zápas sezóny jsme odehráli v klidu a bez větších 
problémů jsme soupeři nastříleli pět branek. K vidění byl za-
jímavý a uvolněný fotbal, který byl bohatý na góly. V konečné 
tabulce jsme obsadili 6. místo. 

ODDÍL KOPANÉ

Muži „B“
NE 08.04. 2007, 15 : 00 Neustupov - Louňovice B 8:1(4:1)
NE 15.04. 2007, 16 : 30 Sedlec - Prčice B - Louňovice B 6 : 0 (3 : 0) 
PO 21.04. 2007, 17 : 00 Louňovice B - Budenín 1 : 5 (0 : 3) 
SO 28.04. 2007, 17 : 00 SK Přestavlky - Louňovice B 4 : 0 
PO 05.05. 2007, 17 : 00 Louňovice B - Miličín B 1 : 1 (0 : 0) 
SO 12.05. 2007, 17 : 00 Mezno B - Louňovice B 6 : 1 
SO 19.05. 2007, 17 : 00 Louňovice B - Jankov A 1 : 6 (0 : 1) 
NE 27.05. 2007, 17 : 00 Ratměřice B - Louňovice B 0 : 0
PO 02.06. 2007, 17 : 00 Louňovice B Velíš B 1 : 1 (0 : 0)
SO 09.06. 2007, 14 : 00 Heřmaničky B Louňovice B
SO 16.06. 2007, 17 : 00 Louňovice B Kamberk 1 : 1 (1 : 0)
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Stolní tenis
V České obci sokolské je registrováno cel-

kem 5574 hráčů stolního tenisu působících 
ve 271 oddílech. Počtem členů je stolní tenis 
mezi sokolskými sporty na třetím místě za 
kopanou a volejbalem. V rámci českého svazu 
tvoří sportovci sokolských jednot kolem 1/3 
celkového počtu. Družstva startují od okresních soutěží až po 
ligové.

Mimo tyto dlouhodobé soutěže pořádá Česká obec sokol-
ská celostátní přebor, na který se kvalifikují nejlepší hráči ze
župních přeborů. Župní přebor pořádají většinou velké oddíly 
například Praha, Plzeň, Písek,Turnov... I naše obec, která má asi 
650 obyvatel, jejíž hráči hrají jen okresní přebor, dokáže uspořá-
dat tento turnaj na vysoké úrovni. Od roku 1991 se pravidelně, 
každý rok v měsíci dubnu, sjíždějí nejlepší hráči stolního tenisu 
do Louňovic, aby v místní tělocvičně bojovali o přeborníka Bla-
nické župy. V letošním roce se turnaj uskutečnil  v sobotu 14. 
dubna.
Výsledky: soutěž jednotlivců

1. Kašpar Luboš                  Sokol Tábor
2. Dvořáková Lenka           Sokol Votice
3. Šturc Jiří                         Sokol Benešov
4. Šoukal Karel        Sokol Tábor

Čtyřhra:
1. Dvořáková-Lovíšek      Sokol Votice
2. Kašpar-Šoukal               Sokol Tábor
3. Šturc-Dohnal                 Sokol Benešov
4. Málek-Velek          Sokol Benešov

Divadelní představení
13. dubna navštívili naší obec bystřičtí ochotníci, kteří zde 

uvedli komedii od Oskara Wilda. Jak je důležité míti Filipa. 
Tato klasická hra přilákala do slavnostního sálu louňovického 
zámku poměrně početné publikum. Představení mělo velký 
úspěch jak na straně diváků, tak na straně herců, kterým se zde 
líbilo. Doufáme, že zde nebyli naposledy.                                                         

Jana Burdová 

Tahák večera - legendární skupina ABRAXAS

22.6. - 23.6. 2007 proběhl na sokolské zahradě již druhý ročník 
hudebního festivalu. Zahrálo 12 kapel různých žánrů, takže každý po-
sluchač si přišel na své. Návštěvnost byla dobrá i když proměnlivé po-
časí jistě pár příznivců odradilo. Celý podnik proběhl v duchu dobré 
nálady a bez konfliktů. Je jen dobře, že festival v Louňovicích zapustil
kořeny a bude (jak všichni posluchači rockové hudby doufáme) po-
kračovat v dalších ročnících. 

PODBLANÍK 2007

Louňovice ve dne v přítmí, po roce ovládnou rytmy. Neb v hodi-
ně polední, začne slavnost hudební. Zvuk ten ponese se čistý, z bu-
beníka, z kytary. V zahradě se radovati, žízeň mokem splachovati. 
Tučnou krmi konzumovat, před deštěm se umět schovat. S deštěm 
lhal jsem, pro Vás zvané, máme slunce objednané. Ti co neodvykli 
trempu, hlavu složí v našem kempu.

Srna, dlask, jezevec, mník - vybíráme na pomník! Loňský rok 
zvířátka milá, při tanci se utavila...

Tak takto originálně zvali pořadatelé na svých plakátech širo-
kou rockovou veřejnost. Mimochodem, plakáty byly velice graficky
vydařené a organizace festivalu příkladná. Závěrem nezbývá než 
pořadatelům poděkovat a těšit se na PODBLANÍK FEST 2008. 

Jiří Herkloc
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Společenská  rubrika  
Městys Louňovice pod Blaníkem po několika letech obno-

vil tradici gratulací svým občanům, kteří dosáhli významného 
životního jubilea. Prvními oslavenci, kterým komise pro ob-
čanské záležitosti předala blahopřání a malý dárek, jsou paní 
Hana Dittrichová (70), paní Anežka Němečková (90) a paní 
Waldburga Říhová (85).

Jubilantům ještě jednou ze srdce gratulujeme a do dal-
ších let jim  přejeme hodně štěstí a zdraví.                               

Jubilanti v  měsíci červnu

Vítání občánků
Dne 27. března 2007 byl přivítán nový občánek Louňovic 

pod Blaníkem. 
Jmenuje se Petr Tulej a narodil se 17. ledna 2007. Zástupci 

komise pro občanské záležitosti předali malému Péťovi jmé-
nem městyse Louňovice pod Blaníkem pamětní list, finanční
příspěvek do začátku a mamince květinu. 

Ještě jednou gratulujeme šťastným rodičům a malému Pé-
ťovi přejeme hodně štěstí.

Jana Burdová, komise pro občanské záležitosti

Den matek
V pátek 11. května uspořádala zdejší Základní a Mateřská 

škola ve spolupráci s MÚ Louňovice pod Blaníkem besídku 
věnovanou všem maminkám. Děti si pro ně připravily pásmo 
básniček, písniček, pohádek a tanečků. Po představení bylo pro 
všechny přítomné připravené malé občerstvení.

Tuto knihu je možno zakoupit v Informačním centru za 
zvýhodněnou cenu 199,- Kč.

Zakoupený originální software Vám na požádání bude nainstalován.
Ceny každým týdnem klesají! Námi sestavený PC s LCD moni-
torem za cenu pod 12.000,- Kč můžete parametrově plnohod-
notně využít na surfování po internetu v naší bezdrátové síťi.

Na vše záruka minimálně 2 roky!
Kontakt : pan Maršíček - 774 234 410, 317 852 640

Občanské sdružení Wifi Louňovice pod Blaníkem
Vám nabízí zprostředkování sestavení

počítačové sestavy na míru dle vašich potřeb.

Cena PC - skříně od 7.000,- Kč bez software.
LCD monitory 17“ od 4.100,- Kč a 19“ od 4.600,- Kč


