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SLOVO  STAROSTKY

Vážení občané,
v dnešním zpravodaji bych Vás chtěla  informovat o 
dotacích, které jsme do této doby obdrželi.

Pro lepší  hospodaření v lesích městyse jsme  požádali o dotaci  
na Státním zemědělském intervenčním fondu na opatření Les-
nické techniky a záměrem bylo pořízení strojů. Celkové nákla-

dy na pořízení 2 ks motorových  pil, 3 ks křovinořezů, 1 ks štěpko-
vače a 1 ks navijáku byly ve výši 193 430,- Kč. Dotaci se podařilo 
získat ve výši 64 476,- Kč (75 % z EU a 25% z národních zdrojů).
Veškeré stroje byly pořízeny v září letošního roku.

Na obnovu lesa městyse jsme obdrželi od Středočeského kraje dotaci ve výši 
22 500,- Kč. Jednalo se o nákup sazenic.

Další dotaci jsme obdrželi od Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na 
obnovu klášterní zdi v Louňovicích pod Blaníkem – jednalo se o III. a konečnou 
etapu obnovy. Dotace nám byla přiznána ve výši 303 552,- Kč,- z vlastních zdrojů 
městys doplatil 15 977,- Kč.

S obnovou zdi bylo započato 25. 8. 2011 a ukončena byla 27. 9. 2011. Tato kulturní památka 
bude opět uchována pro naše další generace a bude připomínat zde v minulosti vystavěný  
klášter premonstrátek a dobu, kdy se začínaly tvořit dějiny Louňovic pod Blaníkem. 

V příštím zpravodaji Vás budu informovat o dotaci na výměnu oken ve škole v Louňovicích pod Blaníkem.

Na závěr bych Vám chtěla popřát krásné a ničím nerušené prožití Vánoc  a mnoho  
zdraví  a osobních úspěchů v novém roce 2012.

Růžena Kučerová

Redakce zpravodaje přeje všem svým čtenářům

krásné svátky vánoční a do roku 2012

hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
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ZASTUPITELSTVO A RADA
                    INFO Z RADY 

               ze dne 13. 9. 2011
Rada městyse schvaluje:
- přijetí účelového daru ve výši 
52 000,- Kč  pro ZŠ a MŠ Louňovice 
p. Bl. od Mgr. Pavla Tuleje, bytem 
J. Žižky 41, 257 06 Louňovice p. Bl., 
který  získal na mzdové náklady pro 
asistenta pedagoga pro P. Tuleje od 
nadace  
- změnu nájemní smlouvy na fotba-
lové hřiště a pověřuje starostku pod-
pisem smlouvy
- umístění stánků na zámecké zahra-
dě  o  Svatováclavských  slavnostech 
dne 24. 9. 2011
- uzavřít smlouvu s firmou   Asseco 
Solutions, a.s. o užití, implementaci 
a  provozní  podpoře  informačního 
systému FENIX a pověřuje starostku 
podpisem smlouvy
- opravu veřejných záchodků
-  že  zápisy  údajů  do  informačního 
systému registrů územní identifikace 
adres  a  nemovitostí  bude  provádět 
Úřad městyse Louňovice pod Blaní-
kem
- nákup a instalování pneumatického 
odstraňovače zubního kamene NSK 
do zubní ordinace v Louňovicích p. 
Bl. za 8 759,- Kč
Rada městyse ukládá:
- místostarostovi oslovit  tři  truhláře 
k podání nabídky na vyhotovení pří-
střešku na parkovišti  
Rada městyse bere na vědomí:
- informaci ředitelky školy Mgr. Ko-
čové  o  stavu  dětí  ve  škole,  nákupu 
nábytku  do  školy,  stav  rezervního 
fondu, dále byl předběžně projednán 
rozpis uživatelů tělocvičny
- informaci starostky ze SO Blaník

ZASTUPITELSTVO
ze dne 22. 9. 2011

Kontrola usnesení ze zasedání ZM 
ze dne 25. 8. 2011
-  bylo  jednáno  s  pí.  ředitelkou Ko-
čovou (nábytek do  třídy v ceně cca 
40.000,-Kč)
- vypracování a podpis smlouvy s fi 
OKNOTHERM  (pí. starostka)
- návrh nové smlouvy pro rozhlednu 
(vypracovat RM)
- nákup lesní techniky – výběr fi
Připomínky:
p. Novotný:
proč není pí. ředitelka školy přítom-
na na ZM a žádá,  aby zodpověděla 

následující otázky:
1. Jaký je skutečný její vztah ke ško-
le a  její budoucnosti v Louňovicích 
(Když na letošní rok kandidovala na 
úřad ředitele ve Vlašimi.)         
2. Jaký program má pro školu v Lou-
ňovicích?
3. Proč je na škole již 4 rokem stejný 
počet žáků, když je MŠ plná dětí?
Seznámení s usnesením rady č. 
14/11 a 15/11
Paní starostka omylem přečetla usne-
sení rady č. 12/11 a 13/11, se kterým 
byli ZM seznámeni již 25. 08. 2011 
a které bylo bez připomínek ZM
Připomínky: 
p. Bébr: schválení přípojky el. ener-
gie u vodojemu pro WIFI – schvalo-
vat má ZM ne rada! Obec by na tom 
mohla vydělávat!
p. Kotek: co dělá WIFI pro obec? Se-
kání trávy, různé brigády?
p. Tulej: O.S. Wifi poskytuje Internet 
občanům naší obce za téměř nejnižší 
cenu v  rámci ČR a  to  i  díky  tomu, 
že neplatí poplatky z nájmů přijíma-
čů wifi signálu, vysílačů wifi signálu 
apod. Je to služba zejména pro obča-
ny obce. Dále podporuje finančně a 
věcnými dary činnost spolků a spo-
lečensko-kulturní aktivity v obci.
Paní  starostka  se  omluvila  za  svůj 
omyl  a  dále  pokračovala  ve  čtení 
z usnesení rady č.14/11.
Připomínky: 
pí. Růžičková: kdo je fi Lebeda J.? 
p. Malý: jde o fi prodávající techniku 
zn. Husqvarna.
p. Chmel: žádá, aby mohl být ve vý-
boru pro stavební dozor na výměnu 
oken ve škole v Louňovicích p. Bl.
p. Vávra, který byl tímto úkolem po-
věřen, souhlasí.
Po seznámení s usnesením rady 
č.15/11
Připomínky:
p. Bébr: nájemní smlouva na hřiště – 
má schvalovat ZM!
p. Kotek: paní starostka nezná zákon 
– má odejít - „Děkujeme! Odejděte“!
pí. starostka:  rada  městyse  má  ze 
zákona  mandát  schvalovat  nájemní 
smlouvu o hřišti.
p. Bébr a p. Kotek:  navrhují,  aby 
smlouvy schvalovali pouze ZM.
Rozpočtové opatření č. 5
pí.  Vrtišková  seznámila  ZM  s  roz-
počtovým opatřením č. 5. K nahléd-
nutí v kanceláři městyse.
hlasování: schváleno
ČOV a kanalizace

Paní starostka seznámila ZM s mož-
ností  dodatečně  získat  dotaci  na 
ČOV a kanalizaci, k  tomu  je nutno 
uzavřít smlouvu do konce měsíce s:
smlouva  o  poskytování  poradent-
ských služeb
Poradce:  Ing. Blanka Janíčková 
(naděje na získání dotace ve výši cca 
70%) Evropské peníze!
mandátní smlouva o zabezpečení in-
ženýrské  a  poradenské  činnosti  při 
přípravě  vodohospodářských  inves-
tic obce Louňovice pod Blaníkem
Mandatář: Anna Bímová (naděje na 
získání dotace ve výši cca 80%) Ná-
rodní zdroj peněz!
Smlouva  č.1 byla ZM zaslána mai-
lem  k  prostudování,  smlouva  č.2 
byla  předložena  ZM  k  nahlédnutí 
před zasedáním ZM.
Připomínky:
p. Kotek:  na  prostudování  smlou-
vy  č.2  nebylo  dost  času,  (předlože-
na  před  zasedáním  ZM)  stát  nemá 
dostatek  peněz  na  dotace  pro  obce 
s 2000 obyvateli, natož pro nás! 
„Paní starostko, Vy a Vaši lidé chce-
te zadlužit 50 mil. obec!“ 
pí. starostka: to není pravda!
p. Tulej:  zda  bude  ČOV  rozhodne 
výše dotace!
p. Jelínek: p. Kotek urážíte zastupi-
tele!
p. Bébr: věnujme se smlouvám!
pí. starostka: smlouvy budou splatné 
až po schválení dotace
p. Novotný:  není  pravda  –  smlouva 
musí být proplacena i bez kladného 
výsledku – tedy získání dotace!
U paní  Ing.  Janíčkové mi  vadí  bod 
1.3: Klient se zavazuje respektovat 
nezávislost Poradce při poskytování 
služeb a neovlivňovat jej a NEZASA-
HOVAT MU PŘÍMO ČI NEPŘÍMO 
DO JEHO ČINNOSTI. Dále nesou-
hlasí  s  dalšími  body  smlouvy  m.j.   
čl. 9 Povinnost mlčenlivosti.
p. Bébr:  vadí  mi  čl.  9  tzv.  „tajná 
smlouva“
p. Jelínek: smlouva č. 2 paní Bímové 
– navrhuje při zamítnutí dotace pro-
platit jen cestovné a provozní nákla-
dy mandatáři.
Návrh: Paní  starostka  navrhuje 
schválit s připomínkami (p. Jelínka) 
smlouvu pí. Anny Bímové. 
Kdo je pro výstavbu ČOV a kana-
lizace v Louňovicích p. Bl.
Hlasování: schváleno
Kdo je pro schválení uzavřít 
MANDÁTNÍ SMLOUVU s man-
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Rada městyse schvaluje: 
- uzavřít smlouvu na libreto pro mu-
zeum  včelařství  podblanicka  s  R. 
Cáderem a pověřuje starostku  jejím 
podpisem
- vyvěsit záměr pronájmu rozhledny 
na Velkém Blaníku. Informace k do-
ptání na úřadě městyse 
- podání žádosti o dotaci ze Středo-
českého Fondu rozvoje obcí a měst 
na obnovu oken, dveří a topné sou-
stavy  na Úřadě městyse  Louňovice 
pod  Blaníkem  s  minimální  spoluú-
častí žadatele 5%..
- podání žádosti o dotaci ze Středo-

datářem paní Annou BÍMOVOU 
– o doplněný bod placení?
Hlasování: schváleno
Finanční výbor
Pan  Fejtek podal  souhrnné  hodno-
cení  výsledků  kontroly  na  úřadu 
městyse za 1. a 2. čtvrtletí roku 2011.
Po  prozkoumání  nebyly  zjištěny 
žádné závažné chyby, pouze byl do-
poručen jiný způsob číslování dokla-
dů.
Hlasování:  ZM  bere  zprávu  na  vě-
domí 
Kontrolní výbor
Paní  starostka  seznamuje  ZM  se 
zněním zákona: „ pouze ZM odvo-
lává kontrolní výbor, který ZM také 
ustanovuje – volí.“ 
Paní starostka dává hlasovat o odvo-
lání Kontrolního výboru
Hlasování: neschváleno
Pan Kotek: nesouhlasí s hlasováním 
a průběhem diskuze okolo Kontrol-
ního  výboru! Prohlašuje  zasedání 
ZM  za  nedemokratické  a  nezákon-
né!  KONTROLNÍ  VÝBOR  BYL 
JIŽ  ODVOLÁN  HLASOVÁNÍM 
NA ZASEDÁNÍ ZM 25. 8. 2011!!!!
Odchází z jednání v 19:50 hod.
Záměr prodeje pozemku č.p. 
530/44
Kdo souhlasí vyvěsit záměr prodeje 
pozemku č.parc. 530/44 v k.ú. Lou-
ňovice pod Blaníkem?
Hlasování: schváleno
Připomínky:
p. Bébr: pozemek není zaměřen!
pí. starostka: je zaměřen!
Rozhledna
Paní  starostka  seznámila  zastupite-
le  s  třemi  podanými  nabídkami  na 
opravu rozhledny.
Návrh:  schválit  nejnižší  nabídku  I. 
Tiché
Hlasování: schváleno
Připomínky:
p. Bébr: to, to trvalo - měsíc!!!!!
p. Malý:  čekali  jsme,  až  se  ozvou 
všechny oslovené firmy, hlavně do-
mácí.
Různé
p. Bébr: napadá rozdělení pozemku 
Na Hlinách,  zda  je  cesta  vyměřena 
geometrem,  nesouhlasí  s  vysvětle-
ním pí. starostky
p. Novotný: p. Bébr  - návrh smlou-
vy  na  rozhlednu,  stávající  smlouva 
končí
p. Tulej: je hotová?
pí. starostka:  Návrh  bude  na  příš-
tím  zasedání  Městyse.  Pí.  Bébrová 
je zaměstnanec Městyse, může dále 
pokračovat.
p. Novotný: nájem tedy trvá? – nebo 
nový nájemce?
p. Malý: nic nebylo zatím zrušeno.

Diskuze
p. Zrno: jak  pokračuje  projekt  na 
dešťovou kanalizaci na Hlinách?
pí. starostka:  proběhne  řízení  na 
místě: územní a stavební. Pak dosta-
neme stavební povolení. 
Požádala paní Kotkovou (vodopráv-
ní úřad Vlašim) o bližší vysvětlení.
Na Hlinách bude stav. řízení na zá-
kladě povolení pro dešť. kanal.  tzn. 
svedení  dešťových  vod  z  vozovky. 
Nejde o řešení dešť. vody z pozem-
ku stavebníků a z okapů jejich střech. 
Tyto  vody musí  stavebník  řešit  dle 
zákona  tzv.  prosakem  na  vlastním 
pozemku.
pí. Růžičková:  co  se  záplavovými 
dešťovými  srážkami,  které  se  ne-
kontrolovatelně  řítí  z  Malého  Bla-
níku  dolů  z  kopce  a  zaplavují  můj 
pozemek  a  dům?  Dříve  místo  sta-
veb.pozemků byla nad mým pozem-
kem louka, která dokázala tuto vodu 
vsáknout. 
pí. Kotková:  toto  musí  řešit  obec, 
protože  neupravila  změněné  pod-
mínky  pro  odvod  dešť.  vody  a  na-
rušila její přirozenou původní cestu. 
Prodala pozemky stavebníkům, voda 
se nemá kde vsakovat. Měl řešit též 
stavební úřad!
p. Bébr: upozorňuje ZM, že p. Her-
kloc  postavil  před  svým  vjezdem 
betonový žlab, který dle jeho soudu 
ohrožuje ostatní chodce a  řidiče při 
užívání cesty.
p. Vávra:  prošetří,  případně  nechá 
odstranit.
p. Novotný:  upozorňuje  na  výstup 
ČOS dne 28.10.2011 na Velký Bla-
ník. 
p. Bébr:  dotazem  k  ZM  -  Víte,  že 
měla rozhledna výročí? Jak to, že to 
nevíte?
Seznamuje ostatní ZM, že 19.9.2011 
bylo 70 let od uvedení rozhledny do 
provozu!

českého  fondu  životního  prostředí 
a  zemědělství  na  opravu  vodovodu 
v Louňovicích p. Bl.  (lokalita Obo-
ra) s minimální spoluúčastí žadatele 
5%.
- podání žádosti o dotaci na Středo-
český  fond  podpory  dobrovolných 
hasičů a složek IZS na nákup použi-
tého zásahového vozidla s minimál-
ní spoluúčastí žadatele 5%.
- podání žádosti o dotaci na Středo-
český  fond  sportu,  volného  času  a 
primární prevence na opravu a údrž-
bu hřišť u školy s minimální spoluú-
častí žadatele 5%.
- vyhotovení GP na lokalitu Hlina
- vypracování projektu na propojení 
vodovodního řadu  na Hlinách
- uzavřít smlouvu o zřízení věcného 
břemene  na  pozemek  č.par.  1022/9   
v  k.ú.  Louňovice  pod  Blaníkem  s 
RWE GasNet,  s.r.o  a  pověřuje  sta-
rostku jejím podpisem
Rada městyse souhlasí:
- s uzavřením veřejnoprávní smlou-
vy  s  Městem  Vlašim.  Předmětem 
smlouvy bude provádění zápisů úda-
jů  do  informačního  systému  registr 
územní  identifikace  adres  a  nemo-
vitostí.  Smlouva  bude  uzavřena  na 
dobu  neurčitou  s  výpovědní  lhůtou 
2 měsíce a uzavřena dnem, kdy roz-
hodnutí Krajského úřadu Středočes-
kého kraje o udělení souhlasu s uza-
vřením této smlouvy nabude právní 
moci.Cena  (odměna),  kterou uhradí 
Městys  Louňovice  pod  Blaníkem 
Městu Vlašim za jeden zápis (úkon), 
který učiní Městský úřad Vlašim na-
místo Úřadu městyse Louňovice pod 
Blaníkem  do  uvedeného  registru 
bude činit 50 Kč.
Rada městyse bere na vědomí:
-  zápis  dílčího  přezkoumání  hos-
podaření  městyse  Louňovice  pod 
Blaníkem  za  rok  2011  ze  dne 
12.10.2011  a  schvaluje  nápravné 
opatření:  postupovat  podle  zákona  
č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pra-
vidlech územních  rozpočtů,ve znění 
pozdějších  předpisů,§.4  odst.  4,5  a 
uvádět při schvalování rozpočtu zda 
je  schválen jako vyrovnaný, přebyt-
kový nebo schodkový
- informaci starostky k probíhajícím 
KPÚ v k.ú. Býkovice u Louňovic – 
zaslání soupisu nároků vlastníků po-
zemků
-  namontování  termoregulačních 
ventilů v č.p. 45.

INFORMACE Z RADY
ze dne 21. 11. 2011

Rada městyse předkládá: -  s  fi-
nančním  výborem  návrh  rozpočtu 
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UDÁLO SE...
Podblanický hudební podzim

své  posluchače  a  sál  byl  opět  zcela  zaplněn.  Le-
tos  jsme mohli  ocenit  výkon komorního orchestru 
CONSORTIUM PRAGENSE se sólisty Štěpánkou 
Heřmánkovou,  Miroslavem  Laštovkou  a  Martou 
Sejkorovou. Slovem  tento krásný koncert provázel 
Jan Čenský. Každý si zajisté odnesl ten nejkrásnější 
zážitek.
Před  vlastním koncertem  proběhl v 18:30 hod.  pi-
etní akt u pomníku našeho slavného rodáka, mistra 
vrcholného baroka  J. D. Zelenky, k jehož poctě je 
celý hudební festival konán.

 text a foto: Ing. R. Kučerová

městyse na rok 2012
Rada městyse schvaluje: 
- proplacení faktury  za  opravu roz-
hledny ve výši 20 580,- Kč 
- podání žádosti o dotaci ze Středo-
českého Fondu kultury a obnovy pa-
mátek,podpora knihoven na 
 vybavení Obecní knihovny v Lou-
ňovicích pod Blaníkem s minimální 
spoluúčastí žadatele 5%
- podání žádosti o dotaci ze Středo-
českého  Fondu  cestovního  ruchu  a 
podpory podnikání  na   rekonstrukci  
sociálního zařízení     v Louňovicích 
pod  Blaníkem  s  minimální  spoluú-
častí  žadatele 5%
Rada městyse pověřuje:
- starostku  zahájit  inventury  za  rok 
2011
Rada městyse bere na vědomí:
- informaci k lokalitě Na Hlinách                                                                                         

V Louňovicích  pod Blaníkem  se  konal  v  pátek  4.  listopadu  2011  od  19:00  hod.  v  zámku  v  sále  J. D. 
Zelenky koncert v rámci hudebního festivalu Podblanický hudební podzim. Tento koncert si vždy najde 

Koncert pěveckého sboru DECH
26. listopadu se v Louňovicích pod Blaníkem konal koncert vlašimského smíšeného pěveckého sboru
DECH, který si letos připomíná 20 let od svého založení.
Koncert se konal v sále J. D. Zelenky v zámku a pod taktovkou sbormistra pana Miloše Povolného zde
zazněla např. hudba duchovní, spirituály, písně lidové i skladby současné doby. Den před začátkem adventu
došlo i na několik vánočních písní.
Byl to úžasný zážitek a myslím, že každý ze zcela zaplněného sálu odcházel spokojený a příjemně naladěn.
Díky za to patří také třem louňovickým dámám, které ve sboru působí, Kláře a Radce Neradovým a Olze 
Doubkové. Děkujeme.

Jana Burdová

OZNÁMENÍ
Městys  Louňovice pod Blaníkem 

pronajme  rozhlednu Velkém Blaníku. 
Bližší informace na úřadě městyse.
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Setkání s čerty
V sobotu 3. 12. 2011 jsme opět uspořádaly Setkání s čerty. Tradičně 
pro všechny zúčastněné bylo připraveno mnoho zábavy a především 
dobrot, ať již v podobě zabijačkových pochoutek, sladkých pamlsků, 
či chutných teplých nápojů, které v tomto počasí návštěvníky jarmarku 
zahřívaly. 
Tentokrát jsme využily pohádky Mrazík, takže jste mohli potkat Iván-
ka, Nastěnku, Marfušu, ale i ostatní postavy z této velmi oblíbené rus-
ké pohádky. Již tradičně nás celým odpolednem provázela kapela Po-
prask a nechyběli ani čerti a Mikuláš s andělem, který dětem rozdával 
balíčky podle toho, jak byly během roku hodné.

Všem návštěvníkům děkujeme a těšíme se opět na společnou jarní 
babineckou masopustní, resp. velikonoční akci.

Spolek Babinec

Zpráva o činnosti obecní knihovny v Louňovicích pod Blaníkem.
Počet čtenářů knihovny v letošním roce je 47 z toho je 42 dospělých a 5 dětí do 15 let.
Nejpilnější čtenářka z řad mládeže je Bianka Dušková. Pak jsou tu i takoví, kteří chodí se svými maminkami, protože 
ještě neumí číst. Je to Zdenda Křížek z Ostrova a Pavlík Tulej z Louňovic.
V knihovně je dále možné si vypůjčit časopisy: Naše rodina, Zahrádkář, Moje země a časopis Epocha, který věnoval
místostarosta J. Malý.
Velmi dobrá je i spolupráce s Městskou knihovnou v Benešově, která zapůjčuje knižní novinky vždy v dostatečném 
počtu a všech možných žánrů. Je možné i objednat určité knihy podle přání čtenáře.
Během letošního roku se také provádí vyřazování knih, které jsou jakkoliv poškozené nebo zastaralé.
Rovněž budou vyřazeny knihy, u kterých je více výtisků od jednoho titulu. Ty pak budou umístěny v čekárně
zdravotního zařízení, v kadeřnictví a pak i v samotné knihovně a budou k dispozici úplně zdarma pro zájemce z řad
obyvatel.
V novém roce 2012 v případě zájmu doručíme knihy starším a nemocným čtenářům domů.
I přesto ale knihovnu trápí malý zájem čtenářů hlavně z řad mládeže, vždyť právě nadcházející zimní období je jako
stvořené pro přečtení pěkné knihy a právě takových je naše knihovna plná. A proto každý nový čtenář získá v příštím 
roce malý dárek.
Na závěr několik citátů: Knihy jsou pro lidi tím, čím pro ptáky křídla. - J. Ruskin
                                       Čtení knih je nejhezčí způsob zabití času. - J. Fousek
                                       Knihy jsou chléb,který člověk potřebuje. - J. R. Becher
                                       Chcete zmoudřet? Můj ty světe - otevřete knížku - ČTĚTE!!!

Marie Vyskočilová

KNIHOVNA
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SPRÁVA CHKO BLANÍK
Akce Programu péče o krajinu v roce 2011

V sobotu 15.10. se uskutečnil výlov Býkovického ryb-
níka. Protože se rybník lovil po pěti letech, přišla se na 
výlov podívat řada obyvatel Býkovic i z okolí. V rybní-
ce byla z důvodu ochrany přírody nasazena rozmanitější 
rybí obsádka, na výlovu tak bylo možno vidět kromě tra-
dičních kaprů i okouny, candáty, štiky a sumce. Domi-
nantní kaprovitou rybou zde byl perlín ostrobřichý, ob-
jevila se zde vzácně i slunka. Velké množství drobných 
perlínů poslouží nájemci rybníků – ČSOP Vlašim – jako 
krmivo  v  Záchranné  stanici  pro  živočichy  u  Pavlovic. 
Nepůvodní a zde nevhodné druhy, zde dříve nadměrně 
početné  (karas stříbřitý a střevlička východní), zde ten-
tokrát nebyly nalezeny. 
V současnosti se rybník znovu napouští, nicméně podle 
schváleného plánu péče o přírodní rezervaci bude v příš-
tím roce Býkovický rybník letněn, tzn. od dubna do srp-
na 2012 bude hladina rybníka částečně spuštěna.

Stejně jako v předchozích letech poskytla Správa CHKO Blaník finanční příspěvky na údržbu přírodovědně a kraji-
nářsky hodnotných částí CHKO Blaník. U Louňovic byly realizovány tyto akce:
Na podmáčené louce u Býkovických rybníků (Přírodní rezervace Podlesí) proběhlo kosení této louky. Louka se kosí 
na konci června – po odkvětu prstnatců májových - a to tak, že se část louky nechá neposečená. Ponechaná část se 
doseče až na konci léta v srpnu. Část louky s bujnějším růstem trav se seče dvakrát. Tímto způsobem seče se vytvoří 
mozaika plošek, která vyhovuje zejména motýlům.
Z prostředků Programu péče o krajinu byla posečena Žďárská (Rytířská) louka mezi Blaníky.
Proběhlo sečení ve starém sadu ovocných dřevin při cestě na Světlou.
V sadu ovocných dřevin pod Hrabiní přispěla Správa na vypasení plochy stádem ovcí.
Správa poskytla příspěvek na dosadbu sazenic buku a jedle do oplocenek v lesích na Velkém a Malém Blaníku, které 
jsou zařazeny do 1.zóny CHKO.
Proběhly úklidové akce na naučné stezce na Velký Blaník, a byly zde opraveny polámané tabule a dětská zastavení. 

Celkový objem prostředků směřující do území CHKO Blaník v roce 2011 přesáhl 1 mil. Kč. Tyto prostředky bohužel 
nepostačují na údržbu všech ploch v  CHKO, které by to potřebovaly, proto Správa CHKO Blaník zaměřuje finance 
do přírodovědně a krajinářsky hodnotných části krajiny, které vyžadují náročnější hospodaření (např. ruční sečení).

Sečení mokřadní louky u Býkovic (foto z roku 2009) Pastva v sadu pod Hrabiní

Výlov Býkovického rybníka

 Výlov Býkovického rybníka

Bc. Ivana Křížová, AOPK ČR - Správa CHKO Blaník

Bc. Ivana Křížová, AOPK ČR - Správa CHKO Blaník
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Záchrana starých odrůd jabloní a hrušní na Podblanicku
Na okrese Benešov se v současné době nachází řada ale-
jí, jejich pozůstatků a jednotlivě stojících ovocných stro-
mů,  které dosahují  značného věku. Mnohé  z  nich  jsou 
na pokraji zániku. Některé z těchto stromů mohou patřit 
mezi staré odrůdy či dokonce krajové odrůdy Podblanic-
ka. Bohužel v současné době není zmapován konkrétní 
výskyt  jednotlivých odrůd. A kvůli  již zmíněnému vy-
sokému věku stromů hrozí  jejich úhyn, nebo odstraně-
ní ze strany majitelů. To by znamenalo celkovou ztrátu 
některých  starých  a  krajových odrůd  ovocných  stromů 
na Podblanicku. Někdo by se mohl ptát proč vůbec staré 
odrůdy zachraňovat, když dnes obchodní řetězce nabíze-
jí moderní odrůdy jablek. Důvodů je hned několik: Staré 
odrůdy lze chápat jako významné dědictví, které nám tu 
zanechali  naši  předci.  V  obchodních  domech  lze  dnes 
sice zakoupit na pohled krásná jablka, která jsou jedno 
jako  druhé,  ovšem  po  chuťové  stránce  jsou  nevýrazná 
a často ani ne příliš chutná. Naopak u starých odrůd lze 
objevit  velice  výrazné  a  zvláštní  chuťové  kombinace. 
Dále  se  u  dnes  prodávaných  odrůd  užívá  velké množ-
ství chemických prostředků, aby jablka byla vzhledově 
atraktivní a nedocházelo ke strupovitosti plodů. U někte-
rých starých odrůd se můžeme setkat s přirozenou rezis-
tencí proti strupovitosti a dalším chorobám, a proto není 
zapotřebí provádět chemické ošetření anebo ho provádět 
v menší míře. V dnešní době bohužel není reálné, aby se 
v obchodech dala koupit jablka starých odrůd, která sice 
nejsou dokonalá po vzhledové stránce, ale zato výborná 
a rozmanitá po stránce chuťové. Je ale možné vracet tyto 
odrůdy zpět do krajiny v podobě alejí a stromořadí podél 
cest, kam se vydává dnes stále více lidí za odpočinkem 
a rekreací. 
Snahu  zachránit  toto  dědictví  v  podobě  starých  odrůd 
má ČSOP Vlašim  již od  roku 1999, kdy se organizace 
zapojila do celostátního programu ČSOP „Záchrana kra-
jových odrůd ovocných dřevin“. Více o tomto programu 
se lze dozvědět v Metodice Českého svazu ochránců pří-
rody  č.  4  – Záchrana  starých  a krajových odrůd ovoc-
ných dřevin či v článku M. Lempochnera a P. Pešouta v 
Pod Blaníkem č. 2007/4. V roce 1999 začalo podrobné 
mapování a určování vzorků starých a krajových odrůd 
jabloní  a  hrušní  na  Podblanicku.  Mapování  spočívá  v 
odebírání vzorků (plodů jádrovin) z  již dříve vytipova-
ných sadů a stromořadí na bývalém okrese Benešov. U 
každého vzorku je zaznamenána poloha stromu (v pro-
gramu ArcGis) a tím je zaručeno přesné zpětné dohledá-
ní pro případ odebrání roubů. Mapování starých odrůd je 
značně komplikované a to hned z několika důvodů. Jed-
ním z nich je stáří a zanedbalý stav stromů, které plodí 
velice sporadicky a kvalita vzorků u takto zanedbaných 
stromů není příliš vysoká. Dále je poměrně obtížně určit 
konkrétní odrůdu. Každý rok je takto zmapováno něko-
lik desítek stromů a z tohoto počtu se podaří určit pouze 
několik jednotlivých odrůd.
Jádroviny mají řádově stovky odrůd, a určit tak konkrét-
ní odrůdu  je nelehkým úkolem i pro zkušeného odbor-
níka. Proto se snažíme spolupracovat se sadaři na Pod-
blanicku, kteří odrůdy ve  svých  sadech znají  a odpadá 
tak problém s určováním. Bohužel mnoho sadů v našem 
zájmovém území je již dnes bez majitelů, a proto ČSOP 
Vlašim navázal v minulých letech spolupráci s pomolo-
gem  Ing. Stanislavem Bočkem, Ph.D.,  který působí na 
Mendelově  univerzitě  v  Brně.  Nasbírané  vzorky  jsou 

vždy zaslány spolu s fotodokumentací stromů k násled-
nému určení. V roce 2011 se podařilo též navázat spolu-
práci s paní J. Rosolovou, která ČSOP pomohla vyhledat 
velice zajímavé vzorky v okolí Podlesí nedaleko Neustu-
pova. Každá takováto spolupráce je pro nás velice cenná.
  Po  úspěšném  určení  odrůdy  jsou  ze  stromu  odebrány 
rouby,  které  jsou  naroubovány  do  sadu  starých  krajo-
vých odrůd, který se nachází jižně od obce Jetřichovice 
na Sedlcko-Prčicku. Sad krajových odrůd v Jetřichovi-
cích, byl založen v roce 2000 ve spolupráci s majitelem 
jetřichovického panství  Ing. O. Srbem, který k tomuto 
účelu poskytl vhodné pozemky. Rozloha sadu  je cca 2 
ha a celkově bylo do sadu vysazeno okolo 260 podnoží 
(Lempochner, Pešout 2007). Pro naroubování je celkem 
připraveno  198  podnoží  jabloní  a  38  podnoží  hrušní.  
Každý určený, ale i neurčený zajímavý vzorek je narou-
bován na min. 3 podnože. Z tohoto vyplývá, že v sadu je 
možné podchytit okolo 60 odrůd jabloní a 30 odrůd hruš-
ní. Celkem bylo zatím do sadu naroubováno 33 známých 
odrůd  jádrovin  a  12  odrůd,  které  dosud  nebylo možné 
určit a bylo nutné provést jejich přenos. Jmenovitý vý-
čet odrůd viz (Lempochner, Pešout 2007). ČSOP Vlašim 
provádí v sadu každoroční údržbu v podobě sekání trávy 
a střihu roubovanců. V roce 2011 bylo dokončeno ohra-
zení sadu a v dalších letech bude na pozemku prováděna 
extenzivní pastva ovcí. Na jaře roku 2011 bylo provede-
no naroubování  8  odrůd,  které  byly  určeny na  podzim 
roku 2010. (Bohužel všechny tyto nově přenesené rouby 
pomrzly při pozdních mrazech ve dnech 3. – 10. května 
2011, kdy teploty dosahovaly až – 8 ˚C a bude třeba rou-
bování provést znovu v r. 2012).
Dlouhodobým  cílem ČSOP Vlašim  je  podchytit maxi-
mální počet odrůd starých a krajových odrůd Podblanic-
ka a postupně navracet tyto odrůdy zpět do krajiny v po-
době alejí a stromořadí. Do dnešních dnů  ČSOP Vlašim 
vysázel několik stovek kilometrů alejí!
Jak již bylo zmíněno výše, program záchrany starých a 
krajových odrůd se neobejde bez místních spolupracov-
níků.  Proto  jsou  vítáni  všichni,  kteří  by měli  zájem  se 
na  tomto programu podílet. Pokud máte na zahradě, či 
někde v blízkosti  starou  jabloň nebo hrušeň,  ozvěte  se 
nám buď osobně v Podblanickém ekocentru ČSOP, Plá-
teníkova 264, 258 01 Vlašim, nebo na e-mail: pavel.ja-
kubuv@csop.cz, případně na těchto telefonních číslech: 
602 665 407, 317 845 169. 

text a foto: Ing. Pavel Jakubův

foto - Roztříděné vzorky ze sadu v Kvašťově před určením.
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ZŠ A MŠ LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

  Ve škole je v současné době zapsáno ke školní docházce 13 dětí a dětí v mateřské škole je 29.  Pracujeme 
v obou částech zařízení s dětmi, které mají různou míru nadání, od velmi nadaných dětí až po děti zdravotně 
postižené. Ve škole pracuje v jedné třídě pět ročníků. V obou třídách působí kromě učitele i asistent peda-
goga, který nejenže se zabývá zdravotně postiženým dítětem, ale je zároveň k dispozici i ostatním dětem, 
které ho v danou chvíli potřebují. Práce v takovéto třídě je velmi náročná pro učitele, ale žádným způsobem 
nesnižuje kvalitu vzdělávání. Způsob výuky, který je zaveden na naší škole, již dlouhodobě úspěšně pre-
zentuji na seminářích pro pedagogy různých škol. (např. pro Národní institut dalšího vzdělávání, Výzkum-
ný ústav pedagogický, Step by Step, Rytmus Praha atd.). Ve škole posilujeme především dobré vzájemné 
vztahy,  rozvíjíme u dětí  samostatnost, pracujeme na  tom, aby si děti  samy uměly zhodnotit  svou práci, 
abychom z  nich  vychovávaly  slušné  lidi.  Škola  je 
tzv. „otevřená“, což znamená, že lze školu navštívit 
kdykoliv. Rádi vás zde uvítáme a ukážeme vám, jak 
se s dětmi pracuje. Určitě tento krok pomůže zejmé-
na rodičům, kteří se rozhodují o tom, kam své dítě 
zapíší do školy.
  Za  tento  rok  se  opět  podařilo  zlepšit  prostředí 
v mateřské  škole. S pomocí pana místostarosty  se 
podařilo vybouráním části stěny zlepšit prostorové 
dispozice mateřské školy, paní učitelky samy nově 
vymalovaly chodby a třídy, ušily nové závěsy a nově 
vše přestěhovaly tak, aby to lépe vyhovovalo dětem. 
Ve škole jsme také přestěhovali družinu a vybavili 
ji nábytkem, který jsme si sami částečně renovova-
li. V celé škole proběhla výměna oken za plastová, 
za což děkujeme ÚM Louňovice. Ve škole je nyní 
mnohem  tepleji  a  věříme,  že  nová  okna  přinesou 
úspory  na  energiích.  Pravidelně  začal  pracovat  ve 
škole  Klub  maminek  Zvoneček,  kde  se  maminky 
scházejí každý čtvrtek a mají zde svůj program.
  Po celý rok pořádáme akce pro děti i pro veřej-
nost, které pravidelně prezentujeme na webu školy. 
   Na závěr roku bych chtěla poděkovat všem, kte-
ří naši školu podporují a pomáhají nám. Všem rodi-
čům, dětem, ÚM Louňovice, sponzorům, přátelům 
školy a děkuji zejména kolektivu pracovníků školy, 
kteří věnují  škole mnoho hodin volného času, aby  
zde dětem bylo dobře.
  Všichni  bychom  si  určitě  přáli,  abychom  tento 
předvánoční  čas  trávili  v  klidu  a  prožili  si  krásné 
Vánoce se svými blízkými. Jsou to ta nejobyčejnější 
přání, která v sobě nosíme. 
Přeji vám, aby se všem tato přání vrchovatě naplnila. Přeji vám pevné zdraví, hodně vzájemné úcty, lásky 
a štěstí.                                                                                      ředitelka školy Mgr. Ivana Kočová

               Základní škola a mateřská škola Louňovice pod Blaníkem
 
Přiblížil se další konec roku. Chtěla bych krátce zhodnotit rok 2011, k jehož závěru je již jen malý krůček.
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Dobrý den,

nikdy by mě nenapadlo, že budu psát do tohoto zpravodaje, ale už nemůžu poslouchat názory na základní a 
mateřskou školu. Mám dvojčata, která chodila do mateřské školy zde v Louňovicích. Děti byly moc nadše-
né přístupem a chováním paní učitelek a celého sboru, takže když bylo na místě, abychom se rozhodli kam 
děti dáme, ani chvíli jsme nepřemýšleli, kam půjdou. 
Logicky vyhrála louňovická škola, i když jsme se zprvu báli, jak to bude probíhat při nižším počtu dětí. Po-
pravdě nemůžeme říci křivé slovo na tuto školu. Právě proto, že těch dětí je tam méně, vidíme neskutečný 
zájem školního sboru, jak se dětem věnují a chovají. To si myslím, že je důležité, aby si rodiče uvědomili a 
udělali si svůj úsudek o tom jaká ta škola je, jaké má zaměření a chování k dětem, než aby začali kritizovat! 
Kritizovat dovede každý, ne každý se ale postaví za školu tam, kde teď je! Jsme se školou velmi spokojení, 

Oznámení o Zápisu k povinné školní docházce
do ZŠ Louňovice pod Blaníkem

Dne 8. 2. 2012 od 13 – 15 hod. se koná zápis 
k povinné školní docházce  do ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem.

ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem
Mgr. Ivana Kočová ředitelka školy

Rybářský spolek Blaník oznamuje občanům, 

že 22. 12. 2011  se uskuteční prodej vánočních kaprů 
v Rybářské baště od 15:00 do 18:00 hodin. 

Velikost ryb 2 - 3,5 kg. 

Cena bude srovnatelná s konkurencí.

Objednávka ryb je možná na tel.: 736 230 102.

RYBÁŘSKÝ SPOLEK

jak my rodiče, tak naše děti. Proto 
radím, jděte se podívat do školy, 
vy  co  máte  budoucí  prvňáčky. 
Věřím, že budete mít na tuto ško-
lu  stejný  názor,  jako  máme  my 
rodiče a naše děti. Děkuji celému 
sboru, jak mateřské, tak teď hlav-
ně základní  škole  za vše,  co pro 
školu dělají a dělat budou. Pojďte 
s námi proti kritikům! Velké díky 
patří celému školnímu sboru. 

  
S pozdravem Vaňourková

O. S. WIFI LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
          Občanské sdružení WIFI Louňovice p. Bl. informuje    

Chtěl bych informovat členy sdružení o probíhajících změnách v naší wifi síti. Změny jsou technického charakteru, 
kdy dochází již od poloviny listopadu průběžně k výměně staršího a již opotřebovaného zařízení za zařízení novější a 
technologicky vyspělejší. Naše síť se aktivně připravuje na příjem kvalitnější konektivity na frekvenci 10GHz. Tato 
novější konektivita zkvalitní příjem Internetu o 100%.  Klienti to samozřejmě nepoznají navýšením rychlosti pro do-
mácnosti o dvojnásobek, ale jistě to pocítí zkvalitněním a stabilitou připojení k Internetu.  Navýšení rychlosti určitě 
budeme realizovat, ale pouze u klientů připojených na frekvenci 5GHz. V dohledné budoucnosti se budeme snažit 
postupně opouštět starší a pomalejší frekvenci 2,4Ghz a budeme se snažit primárně poskytovat Internet na novější, 
rychlejší a kapacitně výkonnější frekvenci 5Ghz. Je nutné investovat v naší síti do nových technologií, protože je zce-
la zjevné, že naši klienti jsou čím dál více náročnější. Jistě si všímáte zpomalení rychlosti a zhoršení konektivity ve 
špičce (17:00hod. – 20:30hod). Jedná se o časové období, kdy je na síti nejvíce uživatelů a samozřejmě dochází k vy-
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DFD na turnaji v Měchenicích
Na svátek 28. 9. 2011 se tým DFD vydal na turnaj do Měchenic, kousek od Prahy. Turnaje se účastnilo celkem 7 
družstev a každý hrál s každým 2x10 min. I přesto, že se hrálo 6+1, jsme jely na turnaj bez možnosti střídání, pro-
tože nás bylo na hru akorát. Los nám také moc nepřál, vyšlo na nás hrát 3 zápasy po sobě. Ale zvládly jsme to a za 
statečnost dokonce dostali odměnu.    

Celkově jsme se umístily s 5 body na 5. místě v následující sestavě: Lenka Tichá, Lucka Kahounová, Petra Kožíško-
vá, Magda Kahounová, Maruška Hynštová, Jana Burdová, Anča Kotová.

Domácí zápas DFD proti Petrovicím
V sobotu 12. 11. 2011 nastoupilo DFD k domácímu zápasu proti Petrovicím. Do zápasu  jsme vstoupily aktivně, 
ihned začaly naše soupeřky přehrávat a v 6. minutě Jitka poprvé skórovala. Následovalo mnoho neproměněných 
šancí, které přerušila Bára a dala pár minut před koncem prvního poločasu náš 2. gól.
V druhém poločase začínala být postupně vidět únava a docházející síly našich hráček. Tím se soupeřky dostaly také 
do několika šancí, které však byly všechny zneškodněny. V 58. minutě naopak na druhé straně skoróvala Bóža, která 
pečetila konečné vítězství DFD 4 : 0, když v poslední minutě zápasu dala svůj druhý gól.

SOKOL

tížení konektivity pro celou síť, ne zřídka na 100%. Platba pro 
členy sdružení zůstane i v budoucnu na částce 200,-Kč/měsíčně 
za připojení k internetu na min. rychlosti 2MB/1MB. Je otázkou, 
zdali by nebylo vhodné nabízet rychlost vyšší za přiměřené navý-
šení měsíční platby např. o 50,-Kč/měsíčně pro náročnější klien-
ty.  Ale o tomto musí rozhodnout valná hromada. Dále informuji 
členy sdružení, že v majetku sdružení jsou zakoupeny zajímavé a 
užitečné věci, které jsou určeny k zapůjčení jeho členům. Seznam 
věcí k zapůjčení najdete na webu sdružení WIFI.                                        
Příznivce IP kamer zabírajících objektivem zajímavé místo v obci 
a nebo v blízkém okolí mohu ujistit, že radu sdružení tato myš-
lenka úplně neopustila a v dohledné budoucnosti  se k ní určitě 
vrátíme.

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

       Za WIFI radu Občanského sdružení            
          Wifi Louňovice p. Bl. přeji všem členům        
            a čtenářům zpravodaje 
              klidné svátky vánoční, 
                pěkný dárek pod stromečkem 
                   a do Nového roku 2012 
                     hodně štěstí a hlavně zdraví!!!
 

Mgr. Pavel Tulej – předseda sdružení
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FK LOUŇOVICE 
Tým „A“

Podzimní sezony se hodnotí hodně těžce. Po vydařené jarní sezoně, kdy jsme ovládli tabulku, jsme opět spadli do 
podprůměru soutěže a v jarní části budeme opět hrát o záchranu ve třetí třídě.

Rk. Tým Záp. + 0 - Skóre Body (Prav)
1. FK Bílkovice 13 10 2 1 26: 7 32 ( 14)
2. D.Kralovice 13 9 1 3 39: 15 28 ( 7)
3. Křivsoudov 13 9 1 3 42: 20 28 ( 10)
4. Mezno 13 8 1 4 23: 13 25 ( 7)
5. Kondrac B 13 6 3 4 23: 17 21 ( 0)
6. Tichonice 13 6 2 5 20: 13 20 ( -1)
7. SK Načeradec 13 5 3 5 29: 36 18 ( -3)
8. Radošovice 13 5 2 6 19: 30 17 ( -1)
9. Postupice 13 4 4 5 20: 21 16 ( -5)
10. Ratměřice 13 5 1 7 17: 20 16 ( -2)
11. Velíš 13 4 2 7 15: 27 14 ( -7)
12. Nesper. Lhota 13 3 1 9 13: 29 10 (-11)
13. Louňovice p. Bl. 13 2 3 8 13: 23 9 ( -9)
14. Trh.Štěpánov B 13 1 2 10 12: 40 5 (-13)

Tým „B“
„B“ tým hraje ve 4. třídě ve skupině, kde jsou velmi kvalitní soupeři. Naše hra se hodně zlepšila, ale i přesto je právě 
kvalita soupeřů velmi znát a naše hra stále nestačí na důstojnější roli v této soutěži.

Rk. Tým Záp. + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Zdislavice B 13 11 0 2 60: 26 33 ( 15)
2. Pravonín B 13 10 2 1 55: 31 32 ( 11)
3. Bl. Načeradec 13 10 0 3 47: 18 30 ( 9)
4. FC Libouň 13 10 0 3 49: 32 30 ( 9)
5. Keblov 13 9 0 4 48: 28 27 ( 6)
6. Kamberk 13 6 4 3 32: 25 22 ( 1)
7. D.Kralovice B 13 5 1 7 33: 22 16 ( -2)
8. Hulice 13 5 1 7 28: 43 16 ( -2)
9. Vracovice 13 4 3 6 44: 32 15 ( -6)
10. Miřetice B 13 4 3 6 41: 45 15 ( -3)
11. Křivsoudov B 13 3 4 6 24: 43 13 ( -5)
12. Louňovice p.Bl. B 13 2 3 8 17: 39 9 ( -9)
13. Čechtice B 13 1 1 11 20: 46 4 (-17)
14. Tichonice B 13 0 0 13 17: 85 0 (-18)

Louňovice B v PravoníněLouňovice A v Postupicích
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Žáci Louňovic zahajují tvrdou zimní přípravu, sílu jim dodává 
touha vrátit úder

  A že je opravdu co vracet, louňovičtí mladíci zakončili podzimní část sezóny s velmi nelichotivým skóre 6:137, 
přičemž i po posledním utkání a nejlepším výkonu s Kondrací, svítila na kontě velká nula. Výsledky vypovídají o 
špatném stavu mládeže v naší obci. Jelikož jsem v Louňovicích teprve dva roky, netuším po kolika letech odmlky se 
v roce 2010 obnovila výchova mládeže. Bohužel na našich nových nadějích je zatím vidět, že většina z nich hraje svá 
první utkání v životě či přišli z klubů, kde dostávali málo příležitostí získat potřebné zkušenosti. Neznalost pravidel 
fotbalu a malá technická vyspělost si vybrala svou krutou daň v podobě vysokých porážek.
 
  Přesto si troufám tvrdit, že talent našim hráčům nechybí, ba naopak, někteří mají před sebou velkou budoucnost. 
Výsledky pro nás nebyly až tak podstatné. Náš tým předvádí místy pohledné kombinace, které nám soupeři zatím 
mohou závidět. Ovšem díky naší nezkušenosti nedokážeme většinu akcí dotáhnout až ke vstřelení vytoužené branky. 
Naopak k soupeřům jsme často až příliš štědří. Přesto jsem se v několika utkáních cítil jako vítěz. Naše výkony mají 
stoupavou tendenci a při posledním utkání není k poznámce značně rozzuřeného kondrackého trenéra, že takovým 
způsobem je nepřehrál zatím nikdo, potřeba dalšího komentáře.
 
  Naše zimní příprava byla zahájena nejprve důležitou volbou kapitána týmu a jeho dvou zástupců, kteří na podzim 
patřili k hlavním tahounům týmu. Hráči si sami zvolili tyto tři adepty. Jako nejlepším kandidátem na post kapitána 
se stal brankář Karel Bohun, který za fotbalem dojíždí až z Prahy. Bohužel k jeho největšímu hendikepu v podobě 
srdeční vady, díky níž jsme objevili jeho velký brankářský talent, se přidalo těžké zranění z utkání s Vrchotovými 
Janovicemi. Do té doby patřil vždy k nejlepším hráčům. Kája sice pustil mnoho branek, ale pokud bychom počítali 
jen počet obtížných a úspěšných zákroků za 5 odchytaných utkání, napočítali bychom téměř stovku, a to je pro nás 
mnohem důležitější.  Po dobu rekonvalescence jej budou zastupovat Pepa Chmel z  Býkovic a Pepa Daněk z Roud-
ného. První jmenovaný je asi nejvíce všestranně talentovaný hráč, kterého jsem po dobu mé 9leté trenérské kariéry 
mohl vést. Pepa Chmel je díky svému fotbalovému myšlení a schopnosti vytvářet gólové šance pro své spoluhráče 
velkým příslibem pro louňovický fotbal, kterému takto kreativní záložník zatím chybí. Navíc má neuvěřitelnou sta-
bilitu v osobních soubojích. Není divu, když se na letošním mistrovství ČR starších žáků v JUDU umístil na 9. místě. 
Dalším zvoleným zástupcem se stal Pepa Daněk, jenž byl zároveň nejlepším střelcem našeho týmu. Pepino, jak si 
jinak nechává říkat, je nejvyšším hráčem, přestože patří věkově ještě do mladších žáků. V 11 letech dokáže svým 
tělem odstavit i o dva roky starší hráče soupeřů. V Kondraci jeho výkon gradoval natolik, že si s ním neporadila celá 
čtyřčlenná obrana. Kdyby zachoval více klidu v koncovce, mohl vstřelit až 10 branek v jediném utkání. Jeho čas 
přijde na jaře či příští sezonu, kde nebude mít téměř žádnou konkurenci, snad jen svou ležérnost. 
 
Pokud jste pesimističtí k mému prohlášení, že v Louňovicích se bude hrát v budoucnu velký fotbal, rádi Vás o tom  
přesvědčíme. Neměli byste u toho chybět. Fotbal v Louňovicích má před sebou skvělou budoucnost, pokud se o to 
MY všichni společnými silami postaráme. 

                    Všem fanouškům, přátelům a známým…
                                               Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok 

        přeje za starší žáky trenér Miroslav Dvořák

Nový tým žáků v Louňovicích
Po několika letech se nám podařilo rozjet práci s mládeží, na níž má velkou zásluhu Mirek Dvořák, který se ujal tré-
nování těchto žáků. Tímto mu chceme poděkovat a věříme, že přijdou i sportovní výsledky. V první soutěžní sezóně
zatím spíše jen poznáváme prostředí a postupně se sehráváme.

Rk. Tým Záp. + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Olbramovice 11 8 1 2 95: 26 25 ( 7)
2. Lešany 11 8 1 2 46: 20 25 ( 7)
3. SK Pyšely 11 7 2 2 86: 39 23 ( 5)
4. Vrch.Janovice 11 7 2 2 51: 25 23 ( 8)
5. Popovice 11 6 1 4 48: 33 19 ( 4)
6. GR. Vlašim B 11 6 0 5 64: 33 18 ( 3)
7. Neveklov 11 5 2 4 45: 36 17 ( -1)
8. Tichonice 11 4 0 7 43: 45 12 ( -3)
9. Maršovice 11 3 2 6 24: 34 11 ( -7)
10. Kondrac 11 3 1 7 33: 76 10 ( -8)
11. Úročnice 11 2 2 7 31: 68 8 ( -7)
12. Louňovice p.Bl. 11 0 0 11 6:137 0 (-15)

Monika Kahounová
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STOLNÍ TENIS
Do sezóny 2011 - 2012 vstoupila obě družstva Louňovic velice dobře. Po pěti odehraných ko-

lech je tým „A“ v SN1 (soutěž neregistrovaných) na třetím místě a tým „B“ se v SN2 drží na prvním místě. 

SN1:  
1. kolo    Louňovice “A” : Týnec “B” 13 : 5       
2. kolo    Votice “B” : Louňovice “A” 6 : 12   
3. kolo    Louňovice “A” : Votice “C” 14 : 4      
4. kolo    Louňovice “A” : Kamenný Přívoz 10 : 8     
5. kolo    Vlašim “A” : Louňovice “A” 11 : 7

         

         

Zveme všechny příznivce stolního tenisu na tradiční 

Vánoční turnaj, který se bude konat 25. 12. 2011 

od 8:30 v tělocvičně ZŠ Louňovice pod Blaníkem.

SN2: 
1. kolo    Louňovice “B” : Vlašim “B” 11 : 7  
2. kolo    Heřmaničky “B” : Louňovice “B” 6 : 12 
3. kolo    Louňovice “B” : Čerčany “B” 10 : 8  
4. kolo    Louňovice “B” : Olbramovice “A” 14 : 4 
5. kolo    Pyšely : Louňovice “B” 7 : 11

Tomáš Remiš
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SDH LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

Poděkování od SDH
Chtěl bych touto cestou krátce poděkovat všem z vás, kteří jste podpořili náš sbor dobrovolných hasičů při sběru 
železného šrotu. Tím, že jste věnovali železný šrot nejen při sběru železného šrotu, ale vozíte jej průběžně i na 
nově zřízené svozové místo na hasičské zahradě, podporujete činnost našeho sboru. Za vámi věnovaný želez-
ný šrot jsme obdrželi nemalé finanční prostředky, které směřují do sportovní činnosti našeho sboru a do roz-
voje mládeže.                  Za SDH Pavel Tulej 

BN Liga v Bystřici
Dne 3. 9. 2011 se družstva SDH Louňovice pod Blaní-
kem zúčastnila hasičské soutěže v Bystřici. Po zahájení 
a nástupu družstev v 11:00 hodin se začaly běhat požární 
útoky. 
Naši muži šli v pořadí devátí ze 23 mužských družstev. 
Po opět drobných chybách skončili na 9. místě s časem 
21,64 s. Naše ženské družstvo šlo v pořadí sedmé ze 14 
družstev žen. Ženám se útok povedl a s časem 21,68 s 
skončily na 5. místě. Díky dobrému času jsme se dosta-
ly do rozstřelu, kde se nám bohužel už útok nepovedl a 
s časem 33,30 s skončily na 5. místě. I přesto byla z vý-
sledku veliká radost.
Po vyhodnocení  soutěže naše družstva ukončila  soutěž 
pokřtěním nových sester hozením do kádě. 

Sestava ženy: Kožíšková Petra, Burdová Jana, Vágnero-
vá Iveta, Fialková Ivana, Tichá Lenka, Kahounová Lucie 
(+ půjčené křídlo SDH Radětice)

Sestava  muži: Kudlík  Jakub,  Fejtek Václav,  Šimánek 
Ondřej, Tichý František, Bébr Milan, Bartoš Vít, Krato-
chvíl Miroslav

Celkové výsledky:
Kategorie muži: 1. SDH Radětice - 18,11s
      2. SDH Chářovice A  - 18,14s
      3. SDH Daměnice - 18,98s
      9. SDH Louňovice  - 21,64s

Kategorie ženy: 1. SDH Daměnice  - 19,96s
      2. SDH Dalovy  - 20,48s
      3. SDH Radětice  - 21,26s
      5. SDH Louňovice  - 21,68s

Hasiči se účastnili Benešovské ligy
BN liga ve Všechlapech

Dne  24.  9.  2011  se  naše  sestry  zúčastnily  posledního 
sedmého  kola  benešovské  ligy  ve  Všechlapech.  Celý 
den  svítilo  sluníčko,  trať  byla  dobře  připravená  a  my 
jsme věřily, že se nám útok podaří. Na start jsme šly jako 
poslední 17. Naše sestava byla neúplná, musely jsme si 
vypůjčit soutěžící z Daměnic na rozdělovač a nové sání 
mělo pouze dva tréninky, i přesto jsme doufaly, že nám 
konečně bude přát štěstí.  
Útok byl dokončen a s časem 21,65 s jsme se dostaly do 
rozstřelu a celkově jsme se umístily na 4. místě. V roz-
střelu  jsme  šly  jako druhé,  ale  bohužel  útok nebyl  do-
končen z důvodu nezapnutého benzinu u mašiny. Což je 
určitě veliké poučení do budoucna. 

Sestava: Petra Kožíšková, Lenka Tichá, Iveta Vágnero-
vá, Andrea Kadlecová, Terezie Habalová Zvárová (SDH 
Daměnice), Lucie Kahounová, Monika Jelínková
  
Kategorie ženy:  Kategorie muži
1. SDH Dvorce 17,17s    1. SDH Jankov 17,11s
2. SDH Jankov 20,42s    2. SDH Dvorce 18,17s
3. SDH Líchovy 20,79s    3. SDH Líchovy 18,17s
4. SDH Louňovice 21,65s

Celkově  se  v  třetím  ročníku Benešovské  hasičské  ligy 
2011 naše sestry umístily na 9. místě z 16 bodovaných 
sborů. Naši bratři bohužel bodovaní nebyli, jelikož se ne-
účastnili, poslední a „povinné“, soutěže ve Všechlapech, 
i přes účast na ostatních 6 soutěžích. Celkově bylo bodo-
váno 22 mužských týmů.
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PODĚKOVÁNÍ

Výbor Sboru dobrovolných
hasičů  Louňovice pod Blaníkem 
touto cestou děkuje panu Kahou-
novi za sponzorský dar ve formě
 provedení revize posilova-
cích strojů v naší posilovně...

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

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

Za výbor SDH  Mgr. Pavel Tulej

INZERCE

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V minulých měsících oslavili své životní jubileum tito spoluobčané

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

Stupková Jana 70
Roubychová Anežka 90

Kubecová Milada 75
Ing. Vošta Miloslav 85
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!!! UPOZORNĚNÍ !!!
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE BUDE 5. BŘEZNA 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 

1. ČTVRTLETÍ ROKU 2011
14.1.2012 Hasičský ples 
v sále zámku od 20:00 hod.
k tanci a poslechu hraje kapela Kudrnáči

18.2.2012 Fotbalový ples 
v sále zámku od 20:00 hod.
k tanci a poslechu hraje kapela Exploze

25.2.2012 Masopustní průvod
pořádá Babinec

17.3.2012 Dětský maškarní rej 
od 13:00 hod. a Josefovský rej od 21:00 hod. 
v sále zámku, hraje kapela TAM ROCK

               ZBYTEK ROKU 2011
25.12.2011 Turnaj ve stolním tenise 
v tělocvičně ZŠ, začátek v 8:30 hod.

26.12.2011 Turnaj v sálovém fotbale 
v tělocvičně ZŠ, začátek v 9:00 hod.
registrace 8:20 – 8:50 hod.

31.12.2011 Silvestrovské přátelské utkání 
hrají: Louňovice „A“, „B“ a DFD, 
na fotbalovém hřišti u ZŠ, sraz ve 13:00 hod.

PRO CHYTRÉ HLAVY
      Milé děti,

tak  je  tady konec  letošní křížovkářské  soutěže a vy už
určitě netrpělivě čekáte na  její výsledky. Takže, pokud
jste vyluštily alespoň jednu křížovku a poslaly nám její
tajenku, nebo výsledek na adresu zpravodaje, byly  jste
zařazeny do  slosování o krásné  ceny. Celkem  jsme od
vás dostali 39 odpovědí, z nichž jsme museli 4 odpovědi
vyřadit,  protože  byly  chybné,  nebo  chyběla  adresa.
Některé  jste  nám  poslaly  odpovědi  mailem  a  některé
jste s námi soutěžily v srpnu na Dětském dnu, kde jste
vyplňovaly předtištěné papíry. Losování vítězů soutěže
pak proběhlo 1. prosince na zastupitelstvu městyse, kde
přítomní diváci vylosovali 3 výherce. A kdo že to teda
nakonec vyhrál?

Fotoaparát od Městyse Louňovice p. Bl. vyhrála KARIN HUMHALOVÁ z Tábora
MP4 od o.s. WIFI Louňovice p. Bl. vyhrál BERTÍK POSPÍŠIL z Louňovic p. Bl. (viz foto)
Encyklopedii od firmy NIKON vyhrála ZUZANA KOFLÁKOVÁ z Prahy

Všem výhercům gratulujeme a přejeme jim ať si výhru hezky užijí a vy ostatní nebuďte smutní.
V příštím zpravodaji s námi můžete opět soutěžit.

Mějte se hezky, krásné vánoční prázdniny a pod stromečkem spoustu báječných dárků
vám přeje redakce zpravodaje.

KULTURNÍ KALENDÁŘ


