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120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH V LOUŇOVICÍCH POD BLANÍKEM

Jednou z nejvýznamějších událostí uplynulého léta byla oslava 120. výročí založení Sboru dobrovol-
ných hasičů v Louňovicích pod Blaníkem s doprovodným programem a soutěží „O POHÁR BLANIC-
KÉHO RYTÍŘE“.                                                                                                                       Více čtěte na straně 6.
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INFORMACE Z RADY
ze dne 28.6. 2007

Zasedání 
zastupitelstva městyse 

ze dne 26.7. 2007

ÚM INFORMUJE

Slovo starostky

1. RM projednala a nesouhlasí s finanč-
ní pomocí při vydání cca 100 stránkové 
knihy pana Bohumila Ježka, kde mají 
být shromážděny pověsti z kraje mezi 
Blaníkem a Neštětickou horou. Městys 
Louňovice p. Bl. již  podpořil publikaci 
R. Bílka „Tajemní blaničtí rytíři“, kde 
jsou pověsti uvedeny.
2. RM projednala a schválila smlouvu 
s TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem na 
pronájem zámku.
3. RM projednala a uznala platnost 
dohody z 20.5. 2003 a souhlasí s tím, 
aby městys Louňovice p. Bl. dododal  
p.Luďkovi Říhovi, vlastníku pozemku 
č.16/4,16/6 a 13/3 v k.ú. Louňovice p. 
Bl. dva betonové panely o rozměrech 
300 x 150 cm na přejezd  koryta pro vý-
pusť  vody z  rybníka městyse.
4. RM projednala a souhlasí s půjčením 
parketu, stolů a laviček p.Pospíšilovi.
5. RM vzala na vědomí a souhlasí s ná-
kupem knih pro odcházející žáky z míst-
ní školy.
6. RM projednala a souhlasí s nákupem 
nového křovinořezu do 15000,- Kč. 
Oprava starého rozbitého křovinořezu 
by se finančně nevyplatila.

7. RM bere na vědomí a souhlasí s vý-
sadbou alejí  SCHKO Blaník v lokalitě 
ve Višničkách a pod Malým Blaníkem. 
Jedná se o výsadbu jeřábů ptačích a 
třešní. RM bere na vědomí likvidaci 
křídlatky sachalinské na poz. č. 536/1 
v k.ú. Louňovice p. Bl, kterou provede 
SCHKO Blaník.
RM bere na vědomí vyčištění tůně za-
nesené náplavou na par. č.832/1 v k.ú. 
Louňovice p. Bl.

1) Čistička odpadních vod
Přítomen pan Ing. Vyhlas (zástupce FI 
Athos), který zastupitele informoval o 
projektu ČOV. 
ZM projednalo a odsouhlasilo, aby vy-
hotovený projekt FI Athos byl přehod-
nocen a to, zda je nejefektivněji umístě-
na čistička a zda se nedá provést kana-
lizace gravitační s přemístěním čističky 
níže po proudu řeky. Dále ZM pověřuje 
starostku Ing. Růženu Kučerovou, aby 
zjistila, zda manažerka p. Brodová může 
vypracovat grand – žádost o dotaci 
v rámci Operačního programu životního 
prostředí.

2) Prodej pozemku - p. Hrdina (Bý-
kovice)
ZM  projednalo a bere na vědomí staže-
ní  žádosti p. Hrdiny o odkup pozemků 
v k. ú. Býkovice č. parc. 1407 a č. parc. 
472/12.
3) Rozpočtové opatření č. 3
Návrh: 
Neinvestiční příspěvek na opravu stře-
chy školy    45.796,- Kč
3632/5329   R – 45,8 tis. Kč
přeúčtovat z byt. hospodářství
3639/6121    R  - 45,8 tis. Kč
Neinvestiční příspěvek na odvody ze 
mzdy – škola   29.322,- Kč
3113/5331     R – 29,32 tis. Kč
posílit z příjmu – bytové hospodářství 
– příjem ze služeb
3612/2111      R – 29,32 tis Kč
ZM projednalo a schválilo rozpočtové 
opatření č. 3 dle výše uvedeného návr-
hu.
4)  Změna názvu školy, schválení zá-
stupce zřizovatele do konkurzní ko-
mise na ředitele
ZM projednalo a odsouhlasilo změnu 
názvu příspěvkové organizace: Základní 
škola a Mateřská škola Louňovice pod 
Blaníkem, okres Benešov  
ZM projednalo a odsouhlasilo zástup-
ce zřizovatele do konkurzní komise na 
jmenování ředitele či ředitelky Základní 
školy a Mateřské školy Louňovice pod 
Blaníkem, okres Benešov  pana Pavla 
Kotka.  
5) Změna názvu zřizovatele obecní 
knihovny
ZM projednalo a odsouhlasilo, změ-
nu názvu zřizovatele obecní knihovny:  
Městys Louňovice pod Blaníkem
6) Příspěvek SDH Býkovice – oprava 
klubovny
ZM projednalo a odsouhlasilo proplace-
ní částky ve výši 13.893,- Kč za prove-
dení opravy střechy  hasičské klubovny 
v Býkovicích.
7) Příspěvek SDH Louňovice - dětský den
ZM projednalo a odsouhlasilo poskyt-
nutí příspěvku ve výši 1.000,- Kč na dět-
ský den, který pořádá SDH Louňovice 
pod Blaníkem dne 19.8. 2007.
8) Vyhláška o odpadech
ZM projednalo a odsouhlasilo obecně 
závaznou vyhlášku č.1/2007 o stanovení 

Vážení spoluobčané,
dnes opět vychází další Louňovický zpravodaj.Od minulého čísla zpravoda-

je se mnohé událo.
Jak jistě vzpomenete, největší akcí léta v Louňovicích p. Bl. byla oslava 120.

výročí trvání sboru dobrovolných hasičů. Oslava byla zahájena průvodem od 
hasičské zbrojnice, dále pokračovala k pomníku padlých, kde hasiči položili vě-
nec a uctili tím památku našich občanů  padlých ve světových válkách. Průvod 
byl zakončen na hřišti u školy, kde probíhaly veškeré soutěže a hasičské prezen-
tace.Velkým zpestřením průvodu a akcí u školy byla účast dobrovolných hasičů 
z Kamberka, kteří k nám přijeli se starou stříkačkou taženou koňmi a předvedli 
hašení ohně starým způsobem.

Večer SDH uspořádal k pobavení všech taneční zábavu na zámecké zahradě.
Mrzí mne ale malá účast občanů Louňovic p. Bl., pro které se tato zábava pořádá.

Další velkou atrakcí v Louňovicích p. Bl. Bylo pořádání Svatováclavských 
slavností. Na zastupitelstvu  jsme se dohodli uspořádat slavnosti trochu jinak.
Vyslechli jsme stížnosti a připomínky občanů a tentokrát jsme zpoplatnili vstup 
pouze na zámeckou zahradu. Počasí nám přálo, ale účast nebyla taková, jakou 
jsme si představovali. Nyní musíme slavnosti vyhodnotit a již přemýšlet, jak 
uspořádat příští.                                                                                Ing. R. Kučerová 
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systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů vznikajících na úze-
mí  městyse Louňovice pod Blaníkem.
9) Zpráva stavební komise – parcely 
„Na Hlinách“
ZM projednalo a odsouhlasilo zmenšení 
stavební parcely č. 530/31, Na Hlinách 
v Louňovicích pod Blaníkem o 82 m2 ze 
stávajících 1394 m2 na 1312 m2.
10) Informace o pronájmu rozhledny
ČSOP má zájem ZM seznámit s novým 
návrhem smlouvy o pronájmu rozhledny.
Zástupci ČSOP budou pozváni na zase-
dání ZM v srpnu 2007.  
11) Informace o Svatováclavských 
slavnostech - sponzoři 
Starostka informovala ZM o probíhají-
cím oslovování sponzorů na Svatovác-
lavské slavnosti.
12) Odhad na pozemky
Starostka městyse informovala o prová-
dění odhadů na prodej pozemků,které 
byly ZM odsouhlaseny (Jednota Bene-
šov, CHKO Blaník).
13) ARO 10.4, motory – návrh na prodej 
ZM projednalo a odsouhlasilo  motory a 
ARO  10.4  nabídnout k prodeji a prodat  
za nejvyšší nabídku.
14) Příspěvek na hodiny na kostele
ZM projednalo a odsouhlasilo neinves-
tiční příspěvek na opravu hodin na věži 
kostela v Louňovicích p. Bl. ve výši 
15.000,- Kč. Příspěvek bude zaslán poš-
tovní poukázkou.
15) Různé - diskuse
- odkup dřeva - samovýroba není řešena
- zpravodaj – uvádět jen usnesení ne celé 
zápisy rady a zastupitelstva
- škola – probíhá uklízení, zajišťují za-
městnanci městyse
- škola – v příštím zasedání podat návrhy 
na uplatnění volných místností – ubyto-
vání, sociálky
- p. Pospíšil: plat, pracovní podmínky, 
pracovní pomůcky /zjistit směrnici Měs-
ta Vlašimi/
- traktor – info Tichý

1. RM projednala a schválila oslovení  
kamenictví Záruba v Divišově na pro-
vedení opracování a popsání kamene do 
základů Národní knihovny ČR z Blaní-

ka. Předpokládaný  náklad na akci je cca 
7000,- Kč.
2. RM bere  na vědomí dopracování roz-
počtu na přístavbu hasičské zbrojnice v 
Louňovicích p. Bl. a obdržení investiční 
účelové dotace ve výši 121 000,- Kč na 
tuto akci.
3. RM projednala  a souhlasí  s akcí pod-
pora kultury s EU, kterou nám nabízí 
Divadlo Klauniky Brno. Jedná se o pro-
jekt Comenium 2007 - podpora kultury 
městečkám a obcím. Představením Don 
Quijote de la Ancha je pod režijním ve-
dením B. Polívky. Podrobnosti a termín 
bude dohodnut později. Předpokládaná 
cena za vystoupení je 6000,- Kč.
4. RM projednala a souhlasí s nabídkou 
provedení humanitární sbírky Diako-
nií Broumov. Jedná se o sběr oblečení, 
lůžkovin, domácích potřeb, péřových 
dek apod. Akce by měla proběhnout v 
době od 22.10. - 26.10. 2007. Přesný ter-
mín bude dojednán a vyhlášen úřadem 
městyse.
5. RM projednala a souhlasí s vyklíze-
ním sklepů a nepotřebných věcí ve škole 
a s malováním  nové ředitelny ve škole. 
6. RM  projednala a souhlasí s umístě-
ním poutače pro Penzion Blaník a Pen-
zion u Modré kočky na parkoviště u Bla-
níku. Umístění se povoluje na rok. RM 
rozhodla, že umístění poutače bude po 
dohodě jeho velikosti a tvaru na úřadě 
městyse pro místní podnikatele zdarma. 
7. RM bere na vědomí oslovení uživa-
telů pozemků městyse č. parc. 85/9,85/
10,85/11,85/12 v k.ú. Louňovice p. Bl. 
Nájemní smlouva bude řešena dle zájmu 
celkově se všemi uživateli najednou.
8. RM projednala a souhlasí s půjčením 
lavic, stolů a přístřešku p.Pospíšilovi.
9. RM byla informována starostkou o 
průběhu jednání v připravované opravě  
mostu  směrem na BN. Opravu bude 
provádět Středočeský kraj. Uzavírka je 
plánována na 3 – 6 měsíců v roce 2008. 
10. RM bere na vědomí žádosti o umís-
tění stánků na sokolskou zahradu na 
Svatováclavské slavnosti.  
11. Starostka informovala RM o žádos-
tech na odkup parcel na stavby RD Na 
Hlinách.

INFORMACE Z RADY
ze dne 22.8. 2007

1. RM projednala a vydává na základě 
ustanovení § 6 odst. 6 písmena a) a § 59 
odst. 2 zákona č.183 /2006 Sb. o územ-
ním plánování a stavebním řádu (dále 
jen stavební zákon), v platném znění, a 
ve smyslu § 173 zákona č.500/2004 Sb., 
správní řád, opatření obecné povahy 
č.1/2007, kterým se vymezují zastavěná 
území městyse Louňovice pod Blaní-
kem, pořízené v souladu s ustanovením 
§ 58 až 60 stavebního zákona.

INFORMACE Z RADY
ze dne 2.8. 2007

1) Škola, školka, informace, řešení vy-
užití, přítomna Mgr. Kočová
Mgr. Kočová informovala:
- částečně jsou vyklizeny sklepy, kromě 
těžkého zařízení, které nelze bez pomoci 
techniky vyprostit
- připraveny prostory k výuce, sborov-
na, ředitelna, kancelář pro účetní
- dobudovává se nové zasíťování IVT 
v ZŠ a MŠ.
- místnosti vymalovány
- sjednán odkup chemikálií, přesun knih 
do Načeradce /od školského odboru/
- vyklizen prostor u školy 
- na pracích pomáhali zaměstnanci 
městyse, uklízečka, kuchařka, klub ma-
minek. Dále Mgr. Kočová informovala: 
zůstává 5 žáků, další 3 žáci přijdou nově 
a 1 výuka žáka individuálně tzv. výu-
ka na dálku (započítáno do stavu žáků) 
v MŠ je přihlášeno 25 dětí.
Úvazky zaměstnanců školy jsou sjedná-
ny na minimum, i tak bude nutné z roz-
počtu městyse doplácení platů a dotace 
na provoz.
Mgr. Kočová zjišťuje další podrobnosti 
ohledně dotace na zateplování budov, 
konkrétně tělocvičny, bude ZM infor-
movat na příštím zasedání. 
Je třeba řešit využití volných prostor 
školy. Mgr. Kočová navrhuje všechny 
návrhy /od zastupitelů, veřejnosti, uvést 
na webu/ shromažďovat  a v listopadu 
tohoto roku na pracovním zasedání ZM 
projednat návrhy na využití volných 
prostor školy. Do této doby je třeba nut-

Zasedání 
zastupitelstva městyse 

ze dne 23.8. 2007
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né zjistit podrobnosti ohledně případné-
ho ubytování, hygieny apod.
ZM  projednalo a schválilo návrh Mgr. 
Kočové, aby se  v listopadu tohoto roku 
uskutečnilo pracovní zasedání, na kte-
rém se projednají návrhy na využití vol-
ných prostor školy.
Starostka Ing. Kučerová informovala, že 
1. setkání komise pro konkurz na funkci 
ředitele/ky  malotřídní Základní školy a 
Mateřské školy v Louňovicích pod Bla-
níkem proběhne dne 4.9. 2007 na Úřadu 
městyse v Louňovicích pod Blaníkem. 
Dále podala informaci ohledně škol-
ského obvodu. Školský obvod si určuje 
městys sám.
2) ČOV – informace
Starostka Ing. Kučerová informovala, že 
v nadcházejícím týdnu proběhne schůz-
ka v termínu dohodnutá pí. Šťastnou 
s Ing. Kolblovou a Ing. Soudkem. Tito 
mají posoudit projekt z hlediska umístě-
ní ČOV. Projekt byl dán také k posouze-
ní P. Bartošovi. Podle jejich vyjádření se 
bude pokračovat v projektu kanalizace.
3) Směna bytu a přidělení bytu
Směna bytu
ZM projednalo a odsouhlasilo žádost 
Petra Tuleje a Heleny Dvořákové o smě-
nu bytu z čp. 48 do uvolněného bytu 
v čp. 45 a nemá ke směně bytu námitek. 
Nájemní smlouva bude uzavřena za stej-
ných podmínek.
Přidělení bytu
ZM projednalo a odsouhlasilo přidělení 
uvolněného bytu v čp. 48 panu Jiřímu 
Tulejovi. Smlouva bude uzavřena za 
stejných podmínek jako s P. Tulejem a 
H. Dvořákovou.

4) Přemístění úřední desky - p. Kotek
ZM projednalo a odsouhlasilo přemís-
tění úřední desky a ploch pro plakáty 
z náměstí  na okraj pozemku u čp.49 a 
stávajícího chodníku a pověřuje p. Kot-
ka jednáním k realizaci výše uvedeného 
návrhu. 
5) Řešení platu zaměstnance ÚM
Plat p. J. P. byl již projednáván na radě 
dne 2.8. 2007 za jeho přítomnosti. Pan J. 
P. nepřijal vykonávání funkce jako „par-
ťáka“ co se týká zaměstnanců z úřadu 
práce, a proto ZM navrhuje zatím plat 
nezvyšovat.
ZM projednalo a odsouhlasilo  zatím 
plat  zaměstnanci ÚM  nezvyšovat.
9) Různé - diskuse
- pozemky Na Hlinách – prodány jsou 
další 2 parcely
- Louňovice u Mukařova zaslali po-
zvánku na vyvrcholení oslav pořáda-
ných u příležitosti „600 let od první pí-
semné zmínky o obci“, které se konají 
15.9.2007 od 13.hod. 
- p. Karel Brabec písmeně  poděkoval za 
blahopřání, dárek a milou návštěvu při 
příležitosti 75. narozenin
- komise na Svatováclavské slavnosti 
– zástupce spolků a ZM  
- starostka informovala o pohledávkách obce 
- žádost p. Zelingra – Světlá – příští ZM
- Býkovice – společný kontejner (zjistit 
náklady) - příští ZM (starostka)
- příjezd k parcelám – zpevnění kamenem
- čerpadlo, info předá  V. Borkovec  
- pí. Horálková dotaz k ČOV 

1. RM bere na vědomí a souhlasí s uspo-
řádáním akce  OVV ČSSD Benešov  na 
parkovišti pod Velkým Blaníkem dne 
13.10. 2007. Předpokládaný počet osob 
cca 60, po ukončení akce zajištění úkli-
du, dodržování návštěvního řádu CHKO 
Blaník a dále podmínky dle ohlášení 
akce.
2. RM projednala a souhlasí s odběrem 
povrchové vody z potoka tekoucího od 
Blaníků směrem do Louňovic p. Bl. dle 
žádosti č. j. 507/2007. Voda bude použi-
ta k zalévání zahrádek a bude odebírána-
potrubím J. s. 2. Městys Louňovice pod 
Blaníkem je správce toku. RM souhlasí 
s umístěním uvedeného potrubí na po-
zemkách č. parc. 161 a 1309 v kat. úz. 
Louňovice pod Blaníkem. 
3. RM projednala  a souhlasí  s koupí 
startéru na Š 706 za 2000,- Kč dle nabíd-
ky č.j. 548/2007.
4. RM stanovila cenu divadla v zámku 
dne 27.9. 2007  50,- Kč za osobu.
5. RM projednala a  stanovuje cenu na 
Svatováclavské slavnosti dne 22.9. 2007 
za umístění prodejního  místa 100,- Kč/
m2 a  na zámecké zahradě 200,- Kč/m2. 
RM odsouhlasila prodejce na zámec-
ké zahradě. Přednost mají místní pod-
nikatelé. Každý prodejce na zámecké 
zahradě si zajistí vlastní přívod  elektr.
energie. 
6. RM  bere na vědomí  plán péče  CHKO 
Blaník. Vyjádření do 30.9. 2007.
7. RM projednala a souhlasí s půjčením 
lavic a stolů na dny 8.9 - 9.9. 2007.

INFORMACE Z RADY
ze dne 6.9. 2007

Přítomni: Bc. Pavel Tulej, Josef Novotný, Vladimír Fialka
Předmět kontroly: - plnění usnesení zastupitelstva a rady městyse Louňovice pod Blaníkem  za  období od ledna 2007 do května 2007.

Předmětem kontroly je plnění usnesení a jednotlivých bodů dle zápisů ze Zastupitelstva městysu  
Konkrétní datumy zasedání zastupitelstva  městysu: 25.1. 2007; 1.3. 2007; 22.3. 2007; 26.4. 2007; 14.6. 2007

Zjištěné závady: 25.1. 2007 (čj. 2/2007) bod 3 – Škola: 
Obecní zastupitelstvo pověřilo ředitelku školy k aktualizaci webových stránek a kvalitnější prezentaci školy na webu.. Do dnešní-
ho dne nebyl předložen žádný konkrétní návrh. KV navrhuje aby byl kladen větší důraz na prezentaci školy nejen na webových 
stránkách obce. 

bod 8 – Odměny zastupitelů: 
U některých zastupitelů nebyla  upřesněna konkrétní výše  a vzhledem k tomu zde došlo k jistým nejasnostem, které  bylo nut-

Zápis z provedené kontroly  Kontrolním  výborem 
ze dne 22. června 2007
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né  následně řešit na dalším zasedání OZ. KV doporučuje v budoucnu projednávat odměny zastupitelů jasně, zřetelně a hlavně 
transparentně.

1.3. 2007 ( čj. 3/2007 ) Bod 7 – Lesy: 
V případě jakékoli těžby je nutné dle KV mít  předem schválený souhlas zastupitelstva nebo rady městyse. Též je vhodné aby  o 
těžbě  byla informována komise životního prostředí.  
Souhlas dle KV není nutný v případě pokácení jednotlivého kusu ze závažných důvodů (ohrožení na životě a zdraví, ohrožení 
majetku a  pod.).  

Bod 10 - Vnitřní směrnice o veřejných zakázkách: 
Dle zápisu všichni zastupitelé obdrželi písemný návrh vnitřní směrnice, který se bude projednávat na příštím zasedání ZM. Do 
dnešního dne neproběhlo žádné schvalovací ani připomínkové jednání k dané  směrnici.

14.6. 2007 (čj. 6/2007) Bod 24 – Smlouva s ČSOP – rozhledna:
Dle KV je nutné v případě neuzavření smlouvy o pronájmu s ČSOP provést ze strany obce opatření ke zkvalitnění poskytování 
služeb na rozhledně.  Je nutné provést na rozhledně revizi veškerého zařízení. Zda-li splňuje základní bezpečnostní předpisy 
z důvodů minimalizace škod nejen na zdraví turistů, ale i na majetku. Návštěvnost na rozhledně  dle statistik  v letošním roce velmi 
roste -  z důvodu příznivého počasí,  prezentace na webu, zadání reklamy na portálu SEZNAM a v programu Krajem Podblanic-
kých rytířů. Je třeba využít turistů, kteří lokalitu naší obce navštíví.

Předmětem  kontroly je  plnění usnesení a jednotlivých bodů dle zápisů z Rady městysu  
Konkrétní datumy zasedání Rady  městysu: 5.2. 2007; 15.3. 2007; 5.4. 2007; 3.5. 2007; 30.5. 2007

Zjištěné závady: 15.2. 2007 (čj. 2/2007) bod 3 - Kácení a prodej dříví na Bělčí Hoře: 
K akcím  obdobného charakteru je nutné mít souhlas rady, zastupitelstva městysu  a je vhodné projednání s komisí životního 
prostředí.  

(shoda s kontrolou zápisu ZM - 1.3. 2007  čj. 3/2007) bod 11 –  Pasportizace místních komunikací: 
V dalších zápisech rady ani zastupitelstva není zmínka o schválené pasportizaci. Není zřejmé zda-li a jak se na pasportizaci 
pracuje. 

3.5. 2007 (čj. 5/2007) bod 4 –  Žádost  pí. Holubové o umístění stánku:
Z uvedeného bodu jasně nevyplývá na jaké období (od – do) a za jakou cenu  je umožněno  stánek na parkovišti pod Blaníkem 
umístit.

bod 7 – řešení pohledávek: 
Kontrolnímu výboru není známo jakým způsobem se řeší pohledávky obce. Starostka byla  pověřena řešením pohledávek, ale 
doposud nebylo zastupitelstvo seznámeno jakým způsobem jsou pohledávky řešeny. 

Kontrolní výbor se dále zabýval  zabezpečením školského areálu. Vzhledem k tomu, že při osobním šetření zastupitelstva dne 
12.5. 2007 ohledně možného vybudování ubytovny ve školském areálu se většina shodla na skutečnosti, že je nutné školský 
areál uzavírat a oplotit. 
Bohužel do dnešního dne nebyly provedeny zásadní úkony k zabezpečení tohoto areálu. Též většina zastupitelů uznala za 
vhodné vyklidit kumbál za školou včetně  polorozpadlého plechového přístřešku. Plechový přístřešek by se mohl využít např. na 
uskladnění stavebního materiálu, který je v blízkosti památkově chráněné klášterní zdi.
Navrhujeme:
Opravit a umožnit uzamykatelnost obou vjezdních bran. Oplotit prostor za fotbalovým hřištěm. Vyklidit kumbál a nepotřebné věci 
zlikvidovat a potřebné řádně uložit. Opravit a nebo zlikvidovat polorozpadlý plechový přístřešek – hrozí zřícení a možnost ohrože-
ní života a zdraví nejen žáků Z. a M. školy. 

Kontrolního výbor navrhuje aby zaměstnanec pan Červenka aktivně připravil podklady pro pasportizaci vodovodního řádu v na-
ší obci.
Je zřejmé, že při řešení havárií na vodovodním řádu dochází k rozporům ohledně používaného zařízení, šoupat, čerpadel a po-
dobně. Kvalitní zpracování dokumentace by napomohlo a hlavně zrychlilo řešení a nápravu havárií.
Kontrolní výbor navrhuje aby místostarosta vypracoval písemné vyhodnocení  pracovní činnosti zaměstnanců obce ve smyslu 
jejich pracovního využití v souladu se zájmem obce. 
Ze strany spoluobčanů je nemálo výtek nad jejich využitím.  
Vyhodnocení za měsíce duben až červen, které by místostarosta provedl a předložil zastupitelům, by zastupitelstvo vzalo na 
vědomí a dle závěru by případně navrhlo jistá opatření.
Kontrolní výbor dále navrhuje, efektivní využívání pronajatých prostot v pivovaru. Neefektivní využívání zmíněných prostor za 
minulého vedení úřadu většina nově zvolených zastupitelů neschvalovala. Kontrolní výbor doporučuje vyklizení a roztřídění věcí 
uložených ve zmíněných prostorách a jejich efektivní využití.
Kontrolní výbor doporučuje, aby  byly zavedeny pracovní porady se zaměstnanci – a to min. 4x ročně.  Na těchto poradách by se 
řešily oboustranné pracovní problémy, inovativní postupy, úsporná opatření, pracovní náplň na další období dle požadavků obce 
a komisí,  poděkování za kvalitně odvedenou práci, poděkování za přínos pro obec apod. 
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Pracovní porady  jsou standardně zavedeny i v soukromých firmách.  Doporučujeme, aby se  za obec  pracovní porady zúčastnili: 
starostka, místostarosta, člen KV, FV, a min. po jednom zástupci z každé komise. Z pracovní porady by byl pořízen zápis, který 
by byl  závazný pro obě strany.
Kontrolní výbor dále na svém zasedání projednal ústní podnět pana Jiřího Pospíšila ohledně jeho žádosti o zvýšení platu. 
V únoru letošního roku předal písemnou žádost sekretářce pí. Vrtiškové. Do dnešního dne  neobdržel žádné písemné vyjádření 
ze strany  starostky. 
Kontrolní výbor se usnesl, že odpovídat písemně na písemné podněty spoluobčanů do 30  dnů je obecně závazným pravidlem 
a náš úřad by jej měl striktně dodržovat.
Žádost Jiřího Pospíšila byla sice projednána v radě a následně  veřejně na zasedání zastupitelstva, ale toto nelze brát jako ade-
kvátní vyrozumění žádosti.
Kontrolní výbor ukládá starostce (místostarostovi), aby v budoucnu na písemné  podněty  právnických a fyzických osob odpovídali 
písemně a v řádném termínu.
Za výše uvedené období byl kontrolnímu výboru ze strany  zastupitelstva, rady a nebo občanů  předán pouze jeden podnět k 
šetření (pan Pospíšil). 

Oslavy byly zahájeny slavnost-
ním průvodem od hasičské zbroj-
nice směrem na náměstí. Zde byl u 
památníku padlých položen věnec. 
Zazněla státní hymna a byla uctěna 
památka padlým. Následně se prů-
vod vydal na místo konání soutěže. 
Po celou dobu doprovázela průvod 
kapela a historická stříkačka tažená-
koňským spřežením.

Po příchodu průvodu na místo 
konání soutěže pronesla projev sta-
rostka městyse Ing. Růžena Kučero-
vá. Následně starosta SDH Jaroslav 
Kudlík shrnul 120. let činnosti naše-
ho sboru. Dále popřál všem zúčast-
něným družstvům hodně soutěžních 
úspěchů a zahájil V. ročník o pohár 
Blanického rytíře.

V průběhu soutěže byla předve-
dena praktická ukázka hašení histo-
rickou koňskou stříkačkou. Ukázku 
předvedli naši bratři z SDH Kam-
berk. 

Dále předvedli profesionál-
ní hasiči z hasičského záchran-
ného sboru Benešov praktic-
kou ukázku slaňování s násled-
ným vyproštěním zraněné osoby.  
K této praktické ukázce byla využi-

120. výročí založení SDH 
V sobotu dne 18. srpna proběhly oslavy 120. výročí založení SDH našeho sboru. S těmito oslavami 

byla spojena soutěž: V. ročník o pohár Blanického rytíře.

ta plošina na podvozku TATRA 815. 
Po ukázce bylo umožněno malým 
dětem využít nabídky slaňování za 
asistence profesionálních záchraná-
řů. Děti se nejprve zdráhaly slaňo-
vání z cca 10 m. výšky, ale prvních 
pár překonalo odvahu a následně byl 
zájem nemalý.

Na ploše byl přistaven zásahový 
vůz Hasičského záchranného sboru 

Českých drah. Byla umožněna jeho 
prohlídka s erudovaným výkladem 
profesionála, který s tímto vozem 
NISAN PATROL vyráží k ostrým 
zásahům. Jednalo se o velmi dobře 
motoricky i technicky vybavený zá-
sahový vůz.

Chtěli bychom velmi poděkovat 
všem zúčastněným, kteří se podíleli 
na organizaci, praktických ukázkách, 
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V obecní knihovně není nic nového, to znamená, že počet evidovaných 
čtenářů i výpůjček je stále velmi nízký. Tak tedy o něčem jiném. Dříve, než 
budeme vzpomínat na historii naší knihovny, chtěl bych Vás, vážení spoluob-
čané, informovat o jedné zdařilé akci louňovické knihovny. Zhruba v polovině 
minulého roku se v knihovním fondu naší knihovny nacházela téměř stovka 
knih spisovatelky Vlasty Javořické. A tehdy vznikla myšlenka, pokusit se pro 
knihovnu sehnat všechna vyšlá čísla zmíněné spisovatelky. Lehko se to řek-
ne, horší je to udělat. Jak jsem měl shánět knihy, když jsem nevěděl, které 
byly vydány. Věděl jsem ale, že existuje syn paní Javořické, ale nevěděl 
jsem, kde žije. Napsal jsem dopis panu doktoru Zezulkovi, synu paní Javořic-
ké a požádal jsem vedoucího nakladatelství JOTA v Brně, ing. Nekvindu, aby 
mu můj dopis předali. A skutečně, za velmi krátkou dobu jsem dostal dopis 
z Jihlavy od MUDr Zezulky, který jednak vyjádřil radost nad tím, že knihy jeho 
maminky jsou stále žádané, jednak mi slíbil, že mi nejen pošle požadovaný 
seznam, ale že věnuje louňovické knihovně určitý počet knih z pozůstalosti 
jeho maminky zdarma. Jenže…..

Jenže než mohlo dojít k předání knih, tak nám pan doktor zemřel. Naštěs-
tí jeho dcera, vnučka spisovatelky Vlasty Javořické, paní Kuntscherová, žijící 
v Jihlavě slíbila splnit slib svého tatínka a skutečně koncem ledna letošního 
roku jsem měl na stole dar pana doktora Zezulky, třicet knih Vlasty Javořic-
ké. A nejen to, k tomu ještě slib, že nám další balík knih připraví, až knihy 
převeze z bývalého bydliště paní Javořické do Jihlavy. A tak už je v koutku 
Vlasty Javořické, který jsem v knihovně vytvořili těch knih 117. (Kdyby někdo 
z občanů měl ve své knihovně některou ze starších knih Vlasty Javořické a 
rozhodl se věnovat ji louňovické knihovně – byl by to vskutku záslužný čin.) 

KNIHOVNA - koutek Vlasty Javořické 

Koutek Vlasty Javořické

soutěžícím a hlavně všem příznivcům sboru dobrovolných hasičů. Též děku-
jeme za finanční příspěvek Úřadu středočeského kraje.               Pavel Tulej 

Tolik tedy o zdařilé akci louňovické 
knihovny. A teď tedy opět k historii 
naší knihovny.

Více záznamů o existenci a čin-
nosti naší knihovny v prvním díle 
Obecní kroniky není i když zázna-
my v kronice končí rokem 1928. 
Neznamená to ale, že knihovna 
v Louňovicích neexistovala, bohužel 
podrobnosti o její velikosti a činnosti 
se nezachovaly. V roce 1955 pře-
vzal vedení Obecní kroniky po panu 
Dražďákovi nový kronikář Josef He-
rink, který převzal současně i vedení 
knihovny; píše:

Knihovna byla umístěna v domku 
pro zchudlé občany zdejší, kam měl 
přístup každý a proto byl v dezolát-
ním stavu. Spousta knih se ztrati-
la, přestěhována byla díky obětavé 
práci ředitele školy  soudruha Karla 
Selingra a Jaroslava Pospíšila. Vy-
datně pomohli žáci zdejší osmiletky 
při přestěhování do šatny budovy 
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ŠKOLA A ŠKOLKA

Sokolovny. Tam ovšem jsme přišli s naší osvětou z bláta do louže. V místnosti bylo tělocvičné nářadí, pingpongový 
stůl, modelářský kroužek mládeže a zase – zamykat se nemohla, když jsem pořídil nový zámek , mládež často vysa-
dila dveře z pantů. Knihy  jsem míval vždy po neděli, když tam mládež hospodařila přeházené, přes to, že ředitel O.B. 
pořídil novou skříň na knihy, knihy se ztrácely dále. Po dvou létech byla knihovna přestěhována do nové místnosti, 
kulturní jizby, místnosti vedle státní spořitelny v Sokolovně. Ale knihovna se rozrůstala, tato práce mne bavila, neboť 
knihy jsem miloval, tuto vášeň jsem zdědil po mém otci, který třeba že žil ve skromných poměrech, měl pěknou kni-
hovničku, kterou já stále doplňuji  a můj syn Mirek též pokračuje snaživě. Čtenářů bylo dost, hlavně z řad mládeže. 
Po založení knižních lístků a nových čtenářských legitimací bylo čtenářů přes 80. Ale mládež prý má hodně učení, 
kniha prý ji odvádí od učení, tak říkali rodičové mých čtenářů, mladých, ale pilných, proto druhým rokem návštěva 
silně v knihovně poklesla. Mrznuli jsem tam mnohdy s mou dcerkou, která mi statečně pomáhala, 2 hodiny v neděli 
dopoledne, neboť jiný den jsme volno neměli, ale knihovna byla dle mého názoru v pořádku. Jiného náhledu byl nový 
ředitel O.B. s. Zvára.

A to je pro dnešek z louňovické knihovny vše. Zvu Vás všechny do naší knihovny, přijďte se podívat na koutek 
Vlasty Javořické, přijďte si vybrat knížku, která Vás bude zajímat. 

Na Vaši návštěvu se těší Váš louňovický knihovník Ing. Miloslav Vošta

První školní den se opět pro školáky otevřely dveře lou-
ňovické Základní a Mateřské školy. V základní škole se sešlo 
osm žáků prvního stupně. Ve škole je přivítala paní ředitel-
ka v doprovodu paní starostky, paní učitelky a paní školnice. 
Žáci, někteří v doprovodu svých rodičů, se seznámili s novým 
uspořádáním školy. Ve třídě na nás čekalo příjemné posezení v 
kroužku. První den školy se žáci dozvěděli o tajemné králov-
ně víl Goře, která bloudí zdejším krajem a hledá pohádkové 
bytosti. Protože nemohla žádné najít rozplakala se, její slzy 
se proměnily v lesklé kamínky. Zkamenělé slzy královny víl 
dostali žáci do opatrování. Po celý školní rok jim tyto kamínky 
budou připomínat první den školy a jejich slib, že královně víl 
Goře pomohou pohádkové bytosti ve zdejším kraji najít. 

Přivítání žáků ZŠ

Školáci budou pomáhat víle Goře

Skřítek Blaníček přivítal děti v MŠ

Také v mateřské školce začal pro některé děti školní rok 
poprvé. Ve školce děti přivítala paní učitelka a skřítek Blaní-
ček. Náš skřítek Blaníček pro děti nachystal sáčky se sladkým 
překvapením. Také zde nechal skřítek pro děti hvězdičky, kte-
ré je budou provázet celý školní rok. Když budou děti hodné, 
bude jim hvězdička svítit na jejich cestičku školkou.

Skřítek Blaníček v MŠ 

Děti s paní učitelkou v MŠ 
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Dětem mateřské školy i žákům základní školy přejeme 
krásný nový školní rok.                                  Kolektiv ZŠ a MŠ

Paní ředitelka Mgr. Ivana Kočová 

Ve školním roce 2007/2008 se v základní škole 
začalo vyučovat od 8:00 hodin.
ŠD v provozu od 7:00 – 7:50 hod.
Odpolední provoz MŠ a ŠD do 15:00hod. (zkušební 
provoz)

Nová telefonní čísla:
ředitelka školy Mgr. Ivana Kočová 739 374 604
vedoucí ŠJ Jana Jonáková 317 852 615
sborovna ZŠ a MŠ 317 852 641
e-mail: msazs@seznam.cz

webové stránky školy: http://lounovicepodblanikem.cz/

urad-skola.php

Nemálo obyvatel našeho městyse a přátel Podblanicka stále častěji využívá ke zjištění nejen aktuálních informací  naše 
internetové stránky. K 25. září 2007 navštívilo internetové stránky více než 91.000 uživatelů. Je samozřejmé, že nemálo 
přístupů je opakovaných, ale i tak je to velmi příjemné množství.

Snažím se jako správce aby stránky byly přehledné, aktualizované a hlavně srozumitelné. V nedávné době došlo k mír-
né úpravě vzhledu a též bylo přeskupeno diskusní fórum.  V diskusním fóru se již min. vyskytují vulgární a urážlivé  pří-
spěvky, což samozřejmě v dobrém slova smyslu přispívá ke korektnosti a vyváženosti. Je méně práce s mazáním těchto 
nevhodných příspěvků a šetří to drahocenný čas. Vzhledem k tomu se můžeme  věnovat užitečnějším projektům. 

 Dle požadavku zastupitelů bylo zřízeno žhavé diskusní téma : ŠKOLSKÝ AREÁL. Zde se můžete vyjadřovat se svými 
názory, nápady a podněty na efektivní využití tohoto areálu. Nejen že areál skýtá velké možnosti využití, ale samozřejmě 
z rozpočtu městyse odčerpává nemalé finanční zdroje. Je nutné citlivě zvážit jeho budoucí efektivní využití.   

Chtěl bych touto cestou nabídnout webový prostor na našich stránkách  dalším spolkům, které aktivně v našem městysu 
pracují.    Mohou zde prezentovat svoji činnost a přiblížit ji nejen občanům městyse. Je zde samozřejmě nutné  zajistit si 
správce daného odkazu. Ale mohu ubezpečit, že administrace webu není složitá a stále pracujeme s panem Bambulou na 
co nejjednodušším systému vkládání příspěvků, fotografií a dalších podkladů. 

Další zajímavou službou našich webových  stránek je informační email. Tato služba se osvědčila a využívá ji nemalý 
počet uživatelů. Princip informačního emailu spočívá v anonymní registraci emailové adresy na našich webových strán-
kách. Na tento email jsou následně zasílané aktuální informace vkládané na webové stránky městyse. Jedná se především 
o informace z úřední desky, novinek a reportáží.  Na vámi zadaný email vám přijde pouze webový odkaz na danou aktuální 
informaci.  

Registraci můžete provést ve spodní liště  našich webových stránek kliknutím na ikonu : „informační e-mail“.  Regis-
traci můžete samozřejmě kdykoli zrušit.

Dále byl zaveden elektronický formulář, který je přijímán na úřadu městyse a je veden jako elektronická podatelna. 
Zatím pouze bez elektronického podpisu. Tímto formulářem  můžete plnohodnotně  komunikovat s úřadem městyse.

Veškeré podněty a návrhy na zkvalitnění webových stránek městysu můžete adresovat nejen správcům jednotlivých 
sekcí, ale i na sekretariát úřadu městyse. 

Bc. Pavel Tulej 

Webové stránky městyse
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Informace ze Sdružení WIFI
V posledním výtisku zpravodaje jsem informoval, že bude během letních prázdnin  realizováno připojení  louňovické základ-

ní a mateřské školy k internetu prostřednictvím naší sítě.  Dále jsme se snažili vyjít vstříc stávající ředitelce ohledně rozvedení 
počítačové sítě po budově  školy.  Nebyl to snadný úkol a s mírnými komplikacemi se nám jej podařilo splnit do zadaného ter-
mínu.  Někteří členové našeho sdružení ve svém volném čase odpracovali  na škole celkem 65 hodin.  Tímto jsme se snažili vyjít 
stávající ředitelce vstříc a ušetřit další finanční prostředky.  Tímto děkuji všem zúčastněným za čas, který Základní a mateřské 
škole věnovali. 

Bohužel musím konstatovat, že stávající rozmístění jednotlivých počítačových stanic neumožní našemu sdružení pokra-
čovat v září s výukou základní obsluhy  počítačů a příslušenství  zaměřenou na dospělé zájemce.  Bylo zaznamenáno  nemálo 
zájemců  nejen z řad stávajících studentů.  Budeme se snažit najít společnou cestu s ředitelkou školy, městysem a případnými 
sponzory. Je nutné zajistit  do výukové třídy minimálně další 3 počítačové stanice na standardní úrovni k zajištění korektní výuky 
zájemců. Jakmile bude toto možné, bude opět vypsán další kurz pro začátečníky a mírně pokročilé.  V těchto kurzech bude nutné 
dle nového rozpočtového opatření aby zájemci přispívali finanční částkou  na energie. 

O letních prázdninách bylo do naší WIFI sítě  připojeno dalších 9 domácností. Celkový počet je 79.  Dále byla provedena 
mírná úprava  našich internetových WIFI stránek, kde jsou již kompletní kontaktní údaje, nově upravené stanovy sdružení a též 
přihláška do sdružení. 

Připojení do naší WIFI sítě je stále možné. Došlo k navýšení rychlosti na 1,7MB na domácnost bez datového omezení. 
Měsíční poplatek byl valnou hromadou stanoven na období říjen 2007 – září 2008 ve výši 200,- Kč / měsíc.  Na valné hromadě 
bylo o výši měsíčního členského poplatku podrobně jednáno a po zvážení všech okolností bylo uvážlivě rozhodnuto na další rok  
poplatek snížit a stanovit cenu ve výši 200,- Kč. 

Valnou hromadou byl též zrušen vstupní poplatek do sítě ve výši 900,- Kč vzhledem k dostatečné finanční rezervě na účtu.  
Valná hromada rozhodla dále o kompenzaci těm členům, kteří v minulosti vstupní poplatek platili. Kompenzace bude realizo-
vána snížením plateb v dalším ročním období o 100,- Kč měsíčně. Domácnosti, které vstupní poplatek hradily, budou platit za 
připojení v dalším ročním období říjen 2007 – září 2008 pouze 100,- Kč měsíčně.  Podrobnější informace podá pokladník WIFI  
Mgr. J. Doubek.

Členové WIFI sítě se v neděli 19. srpna 2007 podíleli na pořádání Dětského dne. Dětské odpoledne pořádal místní sbor dob-
rovolných hasičů.  Někteří členové naší WIFI sítě zajišťovali plnění vybraných disciplín a pomohli s organizací členům SDH.  
Tímto jim děkuji za věnovaný čas nejen našim ratolestem!   Z pokladny WIFI sdružení byla uvolněna radou sdružení částka 
1.000,-Kč na ceny pro děti. Celkově bylo dětské odpoledne vydařené a byly zaznamenány pouze pozitivní ohlasy nejen na kva-
litní ceny, ale i na skvělý přístup jednotlivých vedoucích disciplín.   

Další a hlavně  aktuální informace najdete na webových stránkách sdružení.                     Bc. Pavel Tulej, předseda sdružení 

Co je plán péče?
Plán péče je základní odborný  a 

koncepční dokument, který tvoří věcný 
podklad při rozhodovací činnosti Správy 
CHKO Blaník. Na základě plánu péče 
Správa CHKO Blaník plánuje akce a 
opatření financované a uskutečňované 
přímo Správou CHKO Blaník.

Jak plán péče vypadá?
Plán péče obsahuje dvě části. První 

část - rozborová - shrnuje nejdůležitější 
poznatky o výskytu vzácných a zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů, 
stavu biotopů, zachování či naopak na-
rušení krajinného rázu CHKO Blaník. 
V textu najdeme výsledky průzkumů 
rostlin, hmyzu nebo sledování výskytu 
ptáků. Text doplňují tabulky a mapy.

Plán péče o CHKO Blaník
V části druhé - návrhové - jsou sta-

noveny cíle ochrany přírody na příští 
období a cesty, kterými budou tyto cíle 
dosaženy. Můžeme zde např. najít typy 
zemědělských nebo turistických aktivit, 
jejichž rozvoj by měla Správa CHKO 
Blaník podporovat a jiné, které nejsou 
v CHKO Blaník z hlediska ochrany příro-
dy vhodné.

Důležitou součástí plánu péče je stu-
die krajinného rázu, která je podrobným 
zpracováním krajiny CHKO Blaník. Je 
důležitým odborným podkladem pro po-
suzování stavebních úprav a rozšiřování 
zástavby obcí z hlediska ochrany krajin-
ného rázu.

Je plán péče důležitý pro obyvatele 
CHKO Blaník?

Plán péče není právně závazný pro 
fyzické ani právnické osoby. Pro občany, 
obce a firmy je vhodné se s plánem péče 
seznámit např. při plánování hospodář-
ské činnosti (změna kultury pozemku, 
zalesnění, výstavba). Na základě údajů 
v plánu péče lze odhadnout, jak bude 
Správa CHKO Blaník hodnotit případnou 
žádost o souhlas s plánovanou činností. 
Pro obce je plán péče důležitý při tvorbě 
územních plánů – plán péče je jedním 
z územně plánovacích podkladů.

Kde je možné do plánu péče nahléd-
nout?

Do plánu péče je možné nahlédnout 
na webových stránkách Správy CHKO 
Blaník – www.blanik.ochranaprirody.cz 
nebo v písemné podobě přímo na Sprá-
vě CHKO Blaník. Pracovníci Správy zde 
mohou občanům případně podat další vy-
světlující informace k odbornému textu.
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Plán péče na období 2008 – 2017
V současné době probíhá na Minis-

terstvu životního prostředí schvalovací 
proces nového plánu péče o CHKO Bla-
ník na období 2008 – 2017. Do nového 
plánu péče byly promítnuty výsledky 
odborných průzkumů od zpracování 
stávajícího plánu péče (1998) a zkuše-
nosti z výkonu státní správy i praktických 
opatření v přírodě. Plán péče reaguje i 
na nové rozvojové tendence regionu.

Ing. Mgr.Martin Klaudys
Správa CHKO Blaník
Vlašimská 8
257 06 Louňovice pod Blaníkem
tel. 317 852 654
e-mail: blanik@nature.cz
www.blanik.ochranaprirody.cz

Stávající (vlevo) a připravovaný (vpravo) plán péče o CHKO Blaník. 
Foto: Ing. Mgr. Martin Klaudys

V pondělí 23.7. byla slavnostně otevřena rekonstruovaná naučná stezka na Velký Blaník. Nese podtitul „S rytířem na Blaník“, 
protože návštěvníky na všech tabulích provází postava rytíře ve zbroji.

Začátek naučné stezky je u parkoviště pod Velkým Blaníkem, dále míří na vrchol Velkého Blaníku k rozhledně a dále po 
stezce ke Kondraci. Stezka sleduje červenou turistickou značku, její délka je 4 km.

Na stezce je umístěno celkem 14 zastavení věnovaných přírodě a historii Velkého Blaníku, najdeme zde i tabule věnované 
Blaníku v umění a historii rozhledny. Zcela nově bylo vybudováno 17 hravých zastavení pro děti. Děti si mohou vyzkoušet 
své znalosti na tabuli s lanem, zkusit jak daleko doskočí, i  to, zda rozliší ptačí budky podle jejich obyvatelů. I rodiče si mohou 
vyzkoušet, zda jejich rozpětí rukou je delší než křídla orla mořského. Ojedinělým zpestřením stezky je i kamenná hlava rytíře 
zasazená do kamenného moře nebo věrná kopie základního kamene z Národního divadla.

U zastávky u Krasovic je vybudována geologická expozice s altánem. Pod širým nebem je zde vystaveno 21 vzorků hornin 
z Podblanicka. Najdeme zde blanickou ortorulu, pískovec i exotický hadec.

Naučnou stezku vybudoval Český svaz ochránců přírody Vlašim ve spolupráci se Správou CHKO Blaník, Lesy ČR, Městy-
sem Louňovice pod Blaníkem, Obcí Kondrac a celou řadou dalších spolupracovníků. Na financování stezky se významnou mírou 
podílela Evropská unie.

Za 10 let existence prošlo naučnou stezku na Blaník desítky tisíc návštěvníků. Věříme, že se také nová naučná stezka bude 
líbit malým i velkým.                                                                                                                                             Ing. Mgr.Martin Klaudys

Naučná stezka "S rytířem na Blaník" otevřena

Geologická expozice. Tabule u Brodce.
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Správa CHKO Blaník uspořádala v prostorách zámku v Louňovicích pod Blaníkem výstavu hub. Pracovníci Správy 
CHKO Blaník i  praktičtí  houbaři na výstavu nasbírali přes 160 druhů hub.

Od pátku do neděle mohli návštěvníci a obyvatelé Louňovic pod Blaníkem shlédnout první ročník výstavy hub, která byla 
otevřena ve zdejším zámku. Na volně přístupné výstavě bylo k vidění přes 160 druhů čerstvě sesbíraných hub z blanických a 
blízkých lesů. Exponáty nasbírali pracovníci Správy CHKO Blaník i praktičtí houbaři, kteří  přinesli houby k určení. Návštěvníci 
se učili rozpoznávat i méně obvyklé jedlé druhy hub jako např. sluku svraskalou, ryzce či rozmanité druhy holubinek. Mezi vy-
stavovanými houbami se těšil pozornos-
ti také krásný exemplář  korálovce bu-
kového a různé druhy hvězdovek, které 
vidělo mnoho návštěvníků poprvé.

„Vzhledem k tomu, že počasí hou-
bám příliš nepřálo, svědčí počet naleze-
ných druhů hub o zdejších zachovalých 
a rozmanitých lesích. Kromě běžných 
druhů bylo nalezeno i mnoho druhů 
méně častých a dokonce několik velmi 
vzácných“ říká mykolog Pavel Špinar, 
který po všechny tři dny provázel ná-
vštěvníky výstavy. Informoval je o pro-
blematice v určování hub,  o jejich ku-
chyňském využití a hlavně u vzácných 
druhů o jejich nezbytné ochraně. „Z 
celkového počtu vystavených hub byly 
nejčastěji zastoupeny holubinky (28 
druhů), hřibovité (20 druhů), ryzce (13 
druhů) a muchomůrka (11 druhů). Z nej-
vzácnějších nalezených hub lze jmeno-
vat ryzce bledoslizkého, kržatku šikmou 
či kalichovku žlutolupennou, které jsou 
všechny uvedeny v Červeném seznamu 
ohrožených druhů hub.“

Návštěvníci se zajímali i o způsoby 
přípravy hub a o jedovaté druhy, kde 
existuje možnost záměny s druhy jedlý-
mi. Jedním z nejčastějších dotazů byly 
rozlišovací znaky mezi muchomůrkami 
růžovkou, šedivkou a prudce jedovatou  
muchomůrkou tygrovanou. 

Výstava se u veřejnosti setkala s vel-
kým ohlasem, celkem ji shlédlo přes 400 
návštěvníků. „Návštěvnost a kladné re-
akce návštěvníků nás příjemně překva-
pily. Lidé oceňovali množství exponátů 
a poutavý odborný výklad. Vzhledem 
k příznivým ohlasům určitě hodláme 
výstavu v Louňovicích pod Blaníkem 
uskutečnit i v příštím roce. Snad tím  
založíme tradici houbařských výstav 
na Podblanicku,“ uvedl organizátor ze 
Správy CHKO Blaník Ing. Jiří Pokorný

Ing. Mgr. Martin Klaudys

Na výstavě hub byl k vidění šiškovec i hvězdovka

Část nalezených exponátů. Foto: Ing. Jiří Pokorný

Mykolog Pavel Špinar vysvětluje návštěvníkům určování hub. 
Foto: Ing. Mgr. Martin Klaudys
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Z historie názvu a znaku Louňovic pod Blaníkem

HISTORIE

 Malý Blaník obsadily pohádkové postavy. Sešli se tu loupežník Rumcajz 
s Mankou, lesní víly, ježibaba s Jeníčkem a Mařenkou. Z pohádky si také na 
chvíli odskočili Dlouhý, Široký a Bystrozraký s králem a princeznou. Pod 
kaplí Máří Magdalény na děti čekal zvědavý mnich a cestou pohádkovým 
lesem jste mohli potkat veselého kašpárka. Po cestě ke kapli na Malý Blaník 
děti plnily zajímavé úkoly, které si pro ně pohádkové postavy přichystaly. 
Domů si návštěvníci odnášeli upomínkový list a malou sladkou odměnu. Na 
akci spolupracovali Městys Louňovice pod Blaníkem, Správa CHKO Blaník, 
Junák-svaz skautů a skautek Vlašim. Doufáme, že se pohádkový les všem 
účastníkům líbil a těšíme se na vás zase příští rok. Všem, kteří na akci spolu-
pracovali, patří velký dík!                                                                            Pořadatelé

Pohádkový les Malý Blaník

Louňovice jako městečko mělo i svůj vlastní znak, který byl pravděpodob-
ně udělen pro roce 1526 Ferdinandem I. Habsburskýn. Ve znaku byl černý 
divočák pod zeleným stromem, v levém rohu doplněn červeným štítkem se 
stříbrným pruhem, rodovým to erbem tehdejší vrchnosti.

Znaku předcházely dvě pečetě Louňovic. Malá o průměru 25 mm a velká 
o průměru 41 mm, které ve vnitřním kruhu měly vyryty stejná znamení shod-
ná se znakem - divočák pod stromem. Vnější okraj byl zdoben vavřínovým 
věnečkem s latinsky psanou legendou.

Otisk znaku měla dosud všechna úřední razítka Louňovic. Po vrácení 
titulu „Městys“ v lednu 2007, zdobí i nové razítko tento historický znak a nový 
text - Úřad městyse Louňovice pod Blaníkem. (Poznámka: Při používání slo-
va „městys“ připomínáme žákům a studentům, že městys se skloňuje dle 

mužského vzoru stroj. Proto 2. pád = 
městyse).

V době po druhé světové válce se 
ve znaku Louňovic místo historického divočáka najednou objevil medvěd. Sta-
lo se to nedopatřením, kdy při neodborném překreslování zvířete se divočák 
více podobal medvědovi. Na přechodnou dobu byl pak ve znaku zobrazen 
medvěd, např. na upomínkových odznáčcích obce, neb na vlaječkách při 100. 
výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v roce 1987. Tak se dostal med-
věd i do podvědomí občanů. Je možné, že i někdo ze čtenářů takový odznak 
uchovává na památku.

Až v roce 1996 při vydávání nové publikace „Heraldika měst a obcí“ začal 
Obecní úřad pátrat v historických pramenech po správném znaku Louňovic, ve 
kterých si ověřuje, že původní zvíře ve znaku je skutečně divočák. Dokazuje to 

i skutečnost. Medvěd na Podblanicku nežil, avšak divočák tu býval odedávna a je tu dodnes.
Dle původního, správného vzoru zobrazil a vybarvil znak s divočákem pro potřeby obce v roce 1996 malíř našeho 

kraje, pan Milan Houdek. Od té doby barevný znak zdobí nové pohlednice našich Louňovic.
Relief znaku můžete vidět nad vchodem budovy městyse Louňovic pod Blaníkem č.p. 16 v ulici Jana Žižky.              

J. Holá
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Louňovice 
a blízké okolí 
na starých pohlednicích

Pohlednice s přetiskem „Louňo-
vice pod Blaníkem: Rozmarínská 
ulice“ (po R měkké Í) prošla poštou 
v roce 1913. Byla vydána nákladem 
H. Poppera z Louňovic. Adresní 
strana je též opatřena dodatečným 
přítiskem Líbal. Takto si dříve zna-
čili pohlednice obchodníci, kroniká-
ři nebo úředníci apod. Dům vpravo, 
stejně jako nejvzdálenější dva domy 
v levé řadě vzadu, již v současnos-
ti v Louňovicích nenajdete. Jediný 
dům v levé řadě se štítem do ulice 
byl dům p. Harvana (v současnosti 
vysoká budova CHKO Blaník).

Pohlednice s přetiskem „LOU-
ŇOVICE“ byla vydána nákladem 
A. Zachara (fotoateliér Vlašim), a 
to v hnědém i modrém odstínu. Též 
tuto pohlednici můžete najít s pří-
tiskem psaným kurzívou. Součas-
ným majitelem domu na pohlednici 
nejvíce vpravo je p. Slavata. 

Obě pohlednice dokazují, že fo-
tografování v obci byla pro všechny 
velká událost.

Na posledním snímku je vzhled 
ulice současné.

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

Václav Nerad

Dnes si představíme 
Vlašimskou ulici. 
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V sobotu dne 1.9. 2007 se konala tradiční hasičská soutěž 
ve Zdislavicích. Té se bohužel v letošním roce zúčastnily jen 
naše sestry. Vedle mužských družstev soutěžilo 5 ženských 
týmů. Soutěž byla na dva pokusy a oba se mimořádně vyvedly. 
S časem 20,66 s jsme obsadily bezkonkurenčně 1. místo. Ale 
je nám jasné, že největší zásluhu na tomto krásném výsledku 
má náš trenér (Brčko), který s námi třikrát týdně vylepšoval 
novou taktiku. Takže díky, trenére!

Tereza Smrčinová 

PRVNÍ MÍSTO VE ZDISLAVICÍCH

Sestava: Věra Vostřáková, Monika Jelínková, Iveta Ku-
čerová, Tereza Smrčinová, Tereza Dvořáková, Lenka Tichá, 
Lucka Kahounová, Klára Adamovská 

V neděli 19.8. 2007 jsme se opět po roce společně setkali 
na Zámecké zahradě, kde se konal pod záštitou sboru dobro-
volných hasičů dětský den. Účast byla nejen díky vydařené-
mu počasí velmi vysoká. Děti si mohly zasoutěžit ve spoustě 
disciplín jako střílení vzduchovkou, skok v pytli, přetahování 
lanem, souboj na kladině, shazování kuželek, slalom na kole, 
hod míčkem, lukostřelba, slalom s míčem a pro větší děti ná-
ročnější disciplína zapichování špendlíků do brambory. Celé 
odpoledne byl pro malé účastníky k dispozici poník, který děti 
vozil po areálu. Za vysoutěžené body si mohly děti „nakoupit“ 
krásné dárky v tržnici.

Děkujeme všem hasičům, členům o.s. Wifi, Šafratovům za 
zapůjčení poníka a ostatním dobrovolníkům kteří se podíleli 
na organizaci. 

Poděkování patří sponzorům, kteří věnovali zajímavé 
ceny: 

Firma Securitas, Komerční banka, Městys Louňovice 
pod Bl., O. S. WIFI Louňovice pod Bl., Danone, Česká spo-
řitelna, Policie ČR – Správa hl. m. Prahy

Dětský den

Stolní tenis
Oddíl stolního tenisu prožívá letos 

velký bum. Oba dva týmy si totiž doká-
zaly v minulé sezoně zařídit postup do 
vyšších soutěží. 

Tým A, ve složení Josef  Kahoun, 
Pavel Dobeš (st.), Miroslav Kakos a Jan 
Bejbl, vybojoval v loňské sezoně druhé místo ve skupi-
ně a postoupil z SN I. (soutěž neregistrovaný) do OP I. 
(okresní přebor). 

Hráči František Tichý (ml.), Tomáš Remiš, Milan Bébr 
a Petr Kahoun, nastupující za tým B, získali v minulé se-
zoně sice až šestou příčku ve skupině, ale po mnoha 
změnách v organizaci soutěže a odchodu několika druž-
stev se také vešli do skupinky postupujících z SN II. do 
SN I. 

Všichni hráči jsou nyní už v plném tréninkovém tem-
pu. Nová sezona začíná 12.10. 2007 a oba dva týmy si 
daly za cíl udržet se v soutěži na nově získaných pozi-
cích.                                                           Tomáš Remiš   
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ODDÍL KOPANÉ

MUŽSTVO  „A“
1.  kolo neděle  19.8.   Louňovice            -  Jankov „B“                     15:00  
2.  kolo sobota  25.8.   Velíš „B“              -  Louňovice                      17:00
3.  kolo neděle    2.9.    Louňovice           -  Kamberk                         15:00
4.  kolo sobota    8.9.    Přestavlky           -  Louňovice                       17:00
5.  kolo neděle  16.9.    Louňovice           -  Miličín  „B“                    15:00
6.  kolo sobota  22.9.    Heřnaničky „B“  -  Louňovice                       13:30
7.  kolo neděle  30.9.    Louňovice           -  Ratměřice „B“                15:00
8.  kolo sobota    6.10.  Budenín               -  Louňovice                      16:00
9.  kolo neděle  14.10.  Louňovice           -  Libouň                            15:00        
10. kolo neděle  21.10. Louňovice           -   Olbramovice „B“          15:00
11. kolo neděle  28.10. Neustupov           -  Louňovice                      14:30
12. kolo neděle    4.11. Louňovice           -  Mezno  „B“                    14:00
13. kolo neděle  11.11. Sedlec Prč. „B“   -  Louňovice                      14:00

MUŽSTVO  „B“           
1.    kolo  neděle     2.9.  Tr. Štěpánov  „B“   -  Louňovice                 15:00
2.    kolo  sobota     8.9.  Louňovice                -  Křivsoudov  „B“     17:00
3.    kolo  sobota   15.9.  Zdislavice  „B“        -  Louňovice               16:30
4.    kolo  sobota   22.9.   Louňovice                -  Čechtice  „B“         16:30
5.    kolo  neděle   30.9.   Vracovice                -  Louňovice               15:00
6.    kolo  sobota     6.10.  Louňovice               -  Kladruby                16:00
7.    kolo  sobota   13.10.  Načeradec              -  Louňovice                16:00
8.    kolo  neděle   21.10.  Keblov                   -  Louňovice                15:00
9.    kolo  sobota   27.10.  Louňovice              -  Pravonín  „B“          14:30
10.  kolo  sobota     3.11.  D. Kralovice „B“   -  Louňovice                14:00
11.  kolo  sobota   10.11.  Louňovice             -  Hulice                       14:00

ROZLOSOVÁNÍ
PODZIM  2007

SVATOVÁCLAVSKÉ 
SLAVNOSTI

Kdo navštívil letos Svatováclavské slavnosti jistě si všiml něko-
lika změn. Předně se platilo pouze za vstup do zámku a na zahradu, 
Sv. Václav měl proslov na zámecké zahradě a pod.

Záměrem zastupitelů bylo oživit zaběhnutá schémata a vnést do 
průběhu slavností nové prvky. Zda se to podařilo, či nikoliv nechá-
vám na Vás. 

Co mne zaujalo a podle reakcí diváků nejen mne, bylo vystou-
pení sokolníků s ukázkou drezury dravých ptáků. Výkony byly 
obdivuhodné, a to jak sokolníků, tak jejich svěřenců. Na relativně 
malé ploše obklopeni davem předváděli velice zajímavé kousky.

Závěr vystoupení, kdy byl dravec vypuštěn tzv. „na volno“ a 
lákán na vábítko sokolníkem, byl skutečně adrenalinový zážitek. 

Dravec se na vábítko vrhal těsně nad hlavami 
přihlížejících a vzlétal pod tak ostrým úhlem, 
že jste měli pocit, že se do Vás zaručeně trefí.

Předkládám vám dvě fotografie z tohoto
skutečně vydařeného vystoupení.

Jiří Herkloc
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Dne 16.8. 2007 jsme se opět sešly na vypletí parčíku na náměstí v Lou-
ňovicích p. Bl. Brigáda proběhla v pohodové náladě a řekly jsme si, že když 
bude potřeba, sejdeme se zase.                                       Růžena Kučerová

Brigáda v Loňovickém parčíku

Představujeme nový obchod v Louňovicích
V prostorách bývalého textilu byla otevřena prodejna s upomíkovými 

předměty, která nese název „Podblaněnka“. Najdete zde široký výběr kerami-
ky, hraček, proutěného zboží, řezaných květin, ale i čokolády a různé pamlsky. 
Paní Dobešová si s úpravou výlohy i s celkovým uspořádáním krámku dala 
velkou práci a výsledek skutečně stojí za to.  Krámek je otevřen v sobotu i ne-
děli. Přejeme hodně štěstí v podnikání.                                               Jiří Herkloc

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 

 
Zakoupený originální software Vám 

na požádání bude nainstalován. 
Ceny každým týdnem klesají! 

Námi sestavený PC s LCD 
monitorem 

za cenu pod 12.000,- Kč můžete 
parametrově plnohodnotně využít 
na surfování po internetu v naší 

bezdrátové síťi. 
 

Na vše záruka minimálně 2 roky! 
 

Kontakt: pan Maršíček 
774 234 410, 317 852 640

Místní sbor dobrovolných hasičů 
si vás dovoluje pozvat do 

POSILOVNY
která je otevřena:

Září – Prosinec  2007
 

Provozní doba:
ÚT  a ČT:  18.00 - 20.00 hod 
NEDĚLE: 9.30 - 11.30 hod.

Posilovna je umístěna v základní škole. 
Je vybavena standardními posilovacími

stroji. Přijďte si protáhnout tělo!!!

(Vstupné symbolické)
Více na www.lounovicepodblanikem.cz
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Paní Marie Houlíková je v součastnosti nejstarčí oby-
vatelkou Městyse Louňovic pod Blaníkem. Ještě jednou ze 
srdce gratulujeme.

Městys Louňovice pod Blaníkem
vítá svého nového občánka

 Alici Krátkou 

10.6.2007

a přeje jí hodně štěstí .

Městys Louňovice pod Blaníkem
vítá své nové občánky

 Alici Krátkou 
10.6.2007

   

a  přeje jim hodně štěstí. 

LOUŇOVÁČCINOVÍ OBČÁNCI

 Alici Krátkou 
10.6.2007

   

 Alici Krátkou 
10.6.2007

   

Sdružení profesionálních a dobrovolných kulturních 
pracovníků a pořádající města a obce Vás zvou na

23. ročník hudebního festivalu
PODBLANICKÝ HUDEBNÍ
PODZIM 2007
Louňovice pod Blaníkem
pátek 23. listopadu v 18.00 hodin
Pietní akt u pomníku J. D. Zelenky

Zámek
pátek 23. listopadu v 19.00 hodin
Komorní orchestr CONSORTIUM PRAGENSE
Hana Jonášová - soprán
Miroslav Laštovka - trubka
(J. I. Linek, G. F. Händel, A. Vivaldi, J. D. Zelenka, 
G. Ph. Telemann, A. Dvořák, J. S. Bach)

Doprovodný program - AUTOGRAMIÁDA
Vydání knihy Jaroslava Smolky „Jan Dismas 

Zelenka“ Příběh ze života a tvorby českého skladatele 
vrcholného baroka.

SRDEČNÉ BLAHOPŘÁNÍ

V minulých měsících  oslavili 
své životní jubileum tito spoluobčané

pan Karek Brabec (75)
pan Miloslav Stupka (80)
paní Marie Houlíková (93)

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

 


