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SLOVO  STAROSTKY

Ing. Růžena Kučerová

Vážení spoluobčané,
ke konci minulého roku se nám podařilo v Louňovicích pod Blaníkem dostavět kanalizaci a ČOV. Velké 
díky patří fi rmě Zvánovec a.s. z Českých Budějovic, která vše zvládla perfektně a bez větších problémů. 
Ráda bych zde poděkovala stavbyvedoucímu panu Pouzarovi, který vedl stavbu a ochotně každému poradil 
při stavbě přípojek. Pro městys vykonal velký kus práce, neboť vždy ochotně pomohl a poradil také mís-
tostarostovi Jiřímu Malému při budování kanalizace k obecním objektům a při opravách obecního vodovo-
du, které se objevily během stavby. Několik problémů se objevilo také při budování kanalizační přípojky 
u školy. Nejdříve se zjistilo, že je nutné zrekonstruovat celou přípojku vody, neboť se rozpadala v rukách 

osazení lapáku tuku u školy
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knihovna

a v neposlední řadě dořešit odpady vedoucí 
z kuchyně a mateřské školky, které byly zcela 
nevhodně řešeny. Byla to práce úmorná a jsem 
ráda, že se vše podařilo dořešit i nemalou zá-
sluhou  našeho místostarosty pana Jiřího Ma-
lého.
V současné době probíhá na kanalizaci a ČOV 
zkušební provoz a novým zaměstnancem čis-
tírny odpadních vod se stal pan Kurpanik.

Také bych se ráda vrátila k požáru nádob na 
sběr papíru, skla a kartonů u koloniálu, který 
byl v minulém roce pravděpodobně úmyslně 
založen. Případ je stále v šetření a v důsledku 
tohoto vandalismu je počet nádob omezen. 

Vzhledem k tomu, že se blíží velikonoční svát-
ky bude na hřbitov přidán kontejner na odpad. 
Prosíme občany, aby do něj odkládali hřbitovní 
odpad a udržovali ve svém okolí pořádek.

Na závěr bych ráda touto cestou poděkovala 
paní Janě Soukupové za krásný dar pro naši 
Obecní knihovnu. Tím darem je velmi dekora-
tivní vyzdobení knihovny umělými květinami. 

A velké díky patří také rodině pana Kuklíka z 
Mrkvové Lhoty za vyčištění obecní cesty od 
náletových křovin v lokalitě nad Světlou až k 
Mrkvové Lhotě. 

Krásné Velikonoce Vám přeje  
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ZASTUPITELSTVO A RADA
             

                      ZASTUPITELSTVO
                    ze dne 3. 12. 2013 

Mzdové náklady za prosinec 
2013
Návrh: předpis mezd bude zúčto-
ván v měsíci prosinec 2013, ale 
samotná výplata mezd a odměn 
bude provedena v lednu 2014 a 
tím se stane výdajem roku 2014.
Hlasování: schváleno
KPÚ Býkovice a Světlá
seznámení s průběhem KPÚ Bý-
kovice a KPÚ Světlá. Předložení 
map s návrhem nového uspořá-
dání pozemků v Býkovicích a ve 
Světlé s vyznačenými obecními 
pozemky. Rozhodnutí je vyvěše-
no na úřední desce.
ZM bere návrh na vědomí 
p. Bébr: v jakém časovém hori-
zontu se může počítat s úpravou 
cest?
pí. Kučerová: podle fi nančních 
prostředků pozemkového úřadu
Kanalizace a ČOV – úvěr
Výsledky výběrového řízení, kte-
ré proběhlo 2. 12. 2013. 2 nabíd-
ky: od Komerční banky a od Čes-
ké spořitelny. Výběrová komise 
vybrala Komerční banku. Úvěr 
ve výši 15.000.000,-Kč, doba 
splácení 23 let, měsíční splátka 
54.500,- Kč + úroky.
Návrh: odsouhlasit výsledek vý-
běrové komise, uzavřít smlouvu 
s KB o úvěru a pověřit pí. Kuče-
rovou podepsáním této smlouvy
Hlasování: schváleno
p. Kotek: z kolika lidí se vybírala 
obsluha ČOV?
pí. Kučerová: písemně se přihlá-
sili 2 lidé
p. Malý: jelikož se nejedná o HPP 
a pracovní doba bude ca 2-4 ho-
diny denně, moc zájemců nebylo
Rozpočtové opatření č.6
Hlasování: schváleno
Návrh rozpočtu 2014 - Svazek 
obcí Blaník
p. Bébr: co vše patří do položky 
mzdové a cestovní náklady?
pí. Kučerová: mzda manažerky a 
náklady na cestovné
Návrh: odsouhlasit předložený 
návrh rozpočtu Svazků obcí Bla-
ník na rok 2014
Hlasování: neschváleno
p. Kotek: rozpočet je neprůhled-
ný, je potřeba podrobné vyčíslení 
položek

Návrh rozpočtu 2014 - Městys
p. Novotný: v rozpočtu není pří-
spěvek na Infocentrum - bude 
upraveno?
p. Kotek: co je vše ve výdajové 
položce komunální služby?
pí. Vrtišková: jsou zde mzdy 
p. Kubece a brigádníků včetně 
všech mzdových odvodů. Částka 
je dle skutečných výdajů.
p. Bébr: Je již vyřešen problém se 
sprchami u tělocvičny?
p. Jelínek: zatím ne
p. Bébr: příjem z parkoviště je 
dle rozpočtu cca 150.000,-Kč. 
Pan Fejtek v minulosti prohlásil, 
že se jedná o bezcenný pozemek.
pí. Kučerová: projednáme až za 
přítomnosti p. Fejtka
pí. Růžičková: Kolik Kč jsme do-
stali od pana Zvánovce za proná-
jem. 
pí. Kučerová: žádnou kancelář 
fi rma nepotřebovala, účtovalo se 
pouze za dopravu materiálu. Do 
příštího zastupitelstva zjistíme 
přesnou částku, kterou jsme fi rmě 
Zvánovec fakturovali.
p. Bébr: proč se nevybral pod 
hřbitovní zdí všechen kámen a 
zahrnuli jste ho do hlíny?
p. Malý: kamene máme dost. Ká-
men, který šel odebrat se vybral 
a přímo u zdi byl ponechán kvů-
li statice, aby nespadla zeď a při 
odebírání nebyl nikdo ohrožen.
pí. Kučerová: veškeré připomín-
ky budou do rozpočtu městyse 
doplněny a rozpočet bude vyvě-
šen.
Různé
p. Bébr: proč se pod hřbitovem 
nepoložila dešťová kanalizace? 
p. Malý: dešťová kanalizace ne-
byla v rozpočtu a nebyla řešena 
v zastupitelstvu, sám od sebe ne-
můžu tuto akci realizovat. Nyní, 
kdy se asfaltuje je pozdě toto 
řešit. Bohužel sám všechno ne-
zvládnu a za celý rok mi ze zastu-
pitelů nikdo nepomohl. Toto by 
měla řešit stavební komise.
p. Bébr: proč se během roku ne-
schází stavební komise?
p. Vávra: k tomuto se nebudu vy-
jadřovat.
p. Novotný: Kdo schvaloval tech-
nologii pro čističku? Nemůžou se 
do ní vyvážet staré kaly.
pí. Kotková: během zkušebního 
provozu se nemůžou do svozové 

jímky vyvážet staré - zahnilé ka-
ly. Firma, která provádí zkušební 
provoz, zjistí během zkušebního 
období, kolik je možno týdně vy-
vážet do svozové jímky starých 
kalů. Čistička má kapacitu na 
1244 ekvivalentních obyvatel.
pí. Kučerová: budu jednat s Pod-
blanickem a.s., jestli by mohli na 
jaře vyvážet staré kaly od občanů
p. Budil: vrací se k minulému 
zastupitelstvu. Žádá p. Kotka o 
předložení důkazů k obvinění mé 
osoby ze ztráty 40m³ dřeva při 
těžbě na Světlé a to do konce ro-
ku.
p. Kotek: nešlo o obvinění, ale o 
podezření
pí. Kučerová: je vypsána dotace 
ze Středočeského kraje s mož-
ností zažádat o dotaci z FROMu  
na opravu školy. Spoluúčast min. 
5%.
Návrh: zažádat o dotaci na opra-
vu střechy školy v Louňovicích 
p. Bl. ze Středočeského Fondu 
rozvoje obcí a měst na rok 2014 
a zavázat se ke spolufi nancování 
akce z rozpočtu městyse
Hlasování: schváleno
pí. Kučerová: budou se v roce 
2014 konat Svatováclavské slav-
nosti?
pí. Růžičková: byla by škoda je 
nedělat
p. Kotek: v rozpočtu máte na 
Slavnosti vyčleněno 100.000,-
Kč. Tato částka nebude stačit.
p. Malý: letos je městys nedělal, 
protože jste nikdo nechtěl jít do 
komise,
pí. Růžičková: 2 měsíce jsem 
Vám posílala návrh programu. 
Komise nebyla nutná, protože 
jste Slavnosti zavrhli.
pí. Kočová: nejsou zapotřebí žád-
né agentury, stačí, aby se všechny 
spolky spojily a škola velice ráda 
pomůže.
p. Kotek: aby se Slavnosti vrátily 
do zaběhnutých kolejí, je potřeba 
víc fi nancí
p. Vincíbr: při přípravě příštích 
Slavností Sokol pomůže, ale ne-
ní možné, aby toto dělaly spolky 
samy
Návrh: uspořádat v roce 2014 
Svatováclavské slavnosti
Hlasování: schváleno
p. Kudlík: 3. 6. 2013 jsem písem-
ně žádal o kompenzaci za ztrátu 
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vody při budování kanalizace.
p. Malý: na náklady městyse byly 
udělány dva náhradní zdroje: je-
den ze studny p. Vávry a druhým 
bylo připojení na místní vodovod
p. Kudlík: s touto kompenzací ne-
souhlasí.
pí. Kučerová: podle zákona jsme 
zařídili náhradní zdroj vody, do-
konce 2. Podejte písemný návrh  
jak si kompenzaci představujete.
pí. Růžičková: je vypsána dotace 
z  evropských fondů na osvětlení. 
Pí. Růžičková zašle pí. Kučerové 
bližší informace ohledně této do-
tace

INFORMACE Z RADY                                   
ze dne 18. 12. 2013

Rada městyse schvaluje:
- uzavření dodatků ke smlouvám 
na zemědělské pozemky s Pod-
blanickem a.s. Louňovice p. Bl. 
a pověřuje starostku jejich podpi-
sem
- příspěvek Rybářskému spol-
ku Blaník ve výši 5 000,- Kč na 
opravu rybníků
- podání žádosti o dotaci  na Stře-
dočeský Fond životního prostředí 
a zemědělství na akci „ Zkapacit-
nění veřejného vodovodu Louňo-
vice p. Bl.“ na Oboře a zavazuje 
se k fi nanční spoluúčasti městyse 
na projektu v minimální výši 5%
- objednání lesního znalce pro 
posouzení, zda vznikla škoda ve 
výši 40 m³ v lesích městyse na 
Světlé, o které mluví p. Kotek
- fi nanční příspěvek ve výši 
2000,- Kč pro Občanské sdružení 
zdravotně postižených Vlašimska
- zaměření věcného břemene pro 
uložení kanalizačních řadů do sil-
nic č.II/ 150 a 125  v Louňovicích 
p. Bl. s fi rmou  GEOTERC- geo-
detická kancelář
Rada městyse bere na vědomí:
- vyvěšení SCHKO Blaník návr-
hu péče o Přírodní rezervaci Vel-
ký Blaník a Malý Blaník na obdo-
bí 2014 – 2019 
- informaci o změnách od 1. 1. 
2014 v systému EKO-KOM, kte-
ré se týkají odměn pro obce
- jednání starostky se zástupcem 
RS Blaník o nutném snížení hla-
diny Pivovarské rybníka
- předání dopisu p. Kotkovi 
k předložení písemných důkazů 
k rozkrádání dřeva 

ZASTUPITELSTVO
ze dne 19. 12. 2013 

Kontrola usnesení

pí. Růžičková: je již vyřešeno ná-
jemné ve škole se zaměstnanci 
fi rmy p. Zvánovce?
p. Malý: nájemné za letošní rok 
bude zasláno na účet školy a po-
užito na úhradu spotřebované 
energie. Dále bude vše řešeno 
s pí. ředitelkou Kočovou. 
Usnesení rady č.16 
Bez připomínek.
Lesy
Na minulém zasedání p. Kotek 
upozornil na rozkrádání dřeva, 
byl vyzván radou k předložení 
důkazů, které do dnešního dne 
nedodal. Pí. starostka oslovila 
lesního znalce, aby vyhodnotil, 
zda skutečně chybí 40m³ dříví. 
Stromy na Světlé byly káceny po 
vichřici a na doporučení lesního 
správce vzhledem ke stáří lesa. 
Rada tak rozhodla, protože by při 
další vichřici mohlo dojít k dal-
ším polomům a ke znehodnocení 
dříví. 
p. Kotek: mělo o tom rozhodovat 
zastupitelstvo a ne rada.
p. Malý: seznámil zastupitele 
s doklady, týkajícími se kácení a 
pořezu dříví.
p. Tulej: za jakou cenu se dříví 
prodávalo?
p. Malý: kulatina za 2100,-Kč/
m³,  KPZ za 950,-Kč/m³ a suráky 
za 1000,-Kč/m³.
Návrh: dodatečně schválit kácení 
stromů v lokalitě Světlá a násled-
ný prodej, který byl schválen Ra-
dou městyse.
Hlasování: schváleno 
Revokace zápisu
Návrh: dle požadavku p. Kotka 
v zápise ze dne 22. 8. 2013 opra-
vit a doplnit „ Zloději jsou si tak 
jistí ani nezakrývají pařezy…….“
Hlasování: schváleno 
Návrh: v zápise ze dne 21. 11. 
2013 opravit v bodě 10 v usne-
sení datum a napsat jej v tomto 
znění „ZM projednalo a schvalu-
je placení stočného od 1. 4. 2014 
s tím, že náklady do 31. 3. 2014 
bude hradit městys. A dále v zá-
pise opravit měrnou jednotku … 
z 68,-Kč/cm³ na 68,-Kč/m³
Hlasování: schváleno 
Návrh: dle požadavku p. Malé-
ho opravit v zápise ze dne 19. 6. 
2013 „prodej techniky z Avie na 
hasičskou cisternu Š 706 (kropič-
ka) a zpětně odsouhlasit prodej 
cisterny za cenu šrotu“
Hlasování: schváleno 
p. Novotný: proč nebyla projed-
nána cena v zastupitelstvu a auto 
se prodalo za cenu šrotu

pí. starostka: prodej za cenu šrotu 
byl odsouhlasen Radou
p. Jelínek: auto bylo již vyřazeno. 
Je zde nové zásahové vozidlo.
p. Bébr: kdo auto vyřadil?
p. Jelínek: hasiči
p. Bébr: hasiči nemohli vyřadit 
auto, nebylo jejich majetkem
p. Tulej: měli jsme prodej vyvěsit 
na úřední desku, což je chyba, ale 
o auto nebyl opravdu zájem
Návrh rozpočtu 2014 -Městys
rozpočet byl opraven dle připo-
mínek z minulého zastupitelstva 
a vyvěšen. Nikdo nepodal připo-
mínky
Návrh: schválit rozpočet městy-
se na rok 2014 jako přebytkový, 
závazným ukazatelem rozpočtu 
je paragraf.
Hlasování: schváleno 
Rozpočtové opatření č. 7
Hlasování: schváleno 
Návrh rozpočtu 2014 - Svazek 
obcí Blaník
Přítomna manažerka SO Blaník 
pí. Švejdová
pí. Švejdová: cena za cestovné je 
stanovena, je dána cenou PHM
pí. starostka: cestovné je kontro-
lováno (samotnými starosty obcí) 
p. Kotek: opět jsou náklady ne-
průhledné
pí. starostka: týká se to celého 
svazku obcí (10 obcí), cesty i do 
Prahy při vyřizování dotací.
Obce platí do Svazku dle počtu 
obyvatel.
p. Kotek: při neodsouhlasení roz-
počtu budou poškozeny ostatní 
obce?
pí. starostka: ano
Návrh: odsouhlasit rozpočet 
Svazků obcí Blaník na rok 2014
Hlasování: schváleno 
Kanalizace a ČOV
- Seznámení s počtem již připoje-
ných domácností. Po Vánocích se 
bude s pracemi pokračovat, jsou 
hotovy přípojky i Na Hlinách. 
Čistička i přečerpávací stanice 
funguje. 
- Žádost p. Kudlíka na kompen-
zaci za ztrátu pramene vody ve 
sklepě. Žádá 30m³ vody zdarma 
ročně po celou dobu užívání ne-
movitosti.
p. Malý: jako náhradní zdroj byla 
na náklady Městyse vybudována 
přípojka obecní vody a přípoj-
ka ze studny p. Vávry. Samot-
ná studna p. Kudlíka je nadále 
funkční. Voda se již v létě částeč-
ně objevila.
Návrh: 30m³ vody ročně zdarma 
pro p. Kudlíka po dobu užívání 
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nemovitosti
Hlasování: neschváleno
pí. Růžičková: v dopise vyčíslit 
náklady na vybudování přípojky 
místní vody
- Výběrové řízení na fi rmu, která 
bude odvážet kaly z místní čistič-
ky. Přihlášeny 2 fi rmy: Sita Bene-
šov nabízela 660,-Kč/t a fi rma AV 
Ekologický servis 700,-Kč/t.
p. Bébr: jak se budou kaly likvi-
dovat?
pí. starostka: budou se vozit do 
Benešova na sušení k lisování
Návrh: uzavřít smlouvu s fi rmou 
SITA Benešov na rok do konce 
zkušebního provozu a pověřit pí. 
starostku podepsáním této smlou-
vy.
Hlasování: schváleno    
pí. starostka: je vypsáno nové vý-
běrové řízení na obsluhu čističky
p. Novotný: Jelikož práce na čis-
tičce není na plný úvazek, měl by 
se vybrat člověk, který by praco-
val jak na čističce, tak i u obce na 
provozování vodovodu.    
p. Malý: s tím souhlasím, ale vše 
se musí prodiskutovat
p. Tulej: v zadání na obsazení  té-
to pozice musí být toto vše uve-
deno.
pí. starostka: řešíme obsluhu 
ČOV a  pro možnost se přihlásit 
prodloužím termín pro podání pí-
semné žádosti  do 6. 1. 2014 do 
16:00 hod. Do komise se přihlá-
sili: p. Chmel, p. Novotný a p. 
Malý
Návrh: schválit komisi pro vý-
běr obsluhy ČOV ve složení: p. 
Chmel, p.Novotný a p.Malý
Hlasování: schváleno    
p. Kotek - věci veřejné
p. Kotek: na výzvu v zastupitel-
stvu naposledy 21. 11. k odstou-
pení pí. starostky z funkce a od-
stoupení Rady mi pí. starostka 
osobně donesla dne 6. 12. dopis, 
který zde cituji: „Vážený pane 
Kotku, na ZM dne 21. 11. 2013 
jste vyslovil závažné obvinění na 
rozkrádání 40m³ dřeva z obecního 
lesa ve Světlé. Bylo tím poškoze-
no jméno obce a na základě usne-
sení rady městyse 27. 11. 2013, 
č.j.RM-1616/2013 po Vás požadu-
ji předložení písemných důkazů,
kontrolnímu výboru městyse 
Louňovice p. Bl. a radě městyse 
p. Bl. k výše uvedenému rozkrá-
dání dřeva. Podpis: Ing R. Ku-
čerová starostka městyse 06. 12. 
2013.“
p. Kotek: K tomuto můžu dodat, 
nejlepší obrana je útok. P. Budil 

chtěl, abych mu předložil důkazy 
o rozkradení, opět použiji příslo-
ví: Potrefená husa nejvíc kejhá.
Nikoho jsem jmenovitě neob-
vinil, upozornil jsem jen na ne-
pravosti, nespravedlnosti a pro-
tizákonné postupy, které se zde 
konají. Důkazy Vám, přestože je 
mám, nikdy nedám, protože by to 
bylo  jako bych je hodil do ohně.
Cca 3 roky zpětně (lze dohledat 
i v zápisech) vše fungovalo, do-
držovaly se nepsané zákony, mo-
rální zásady, dobré mravy, spolu-
práce se spolky. Po příchodu p. 
Budila do funkce místostarosty 
začaly nestandardní výpovědi 
zaměstnancům, porušování záko-
nů a totéž se děje i dnes. Dnes se 
znovu ptám, protože jsem nedo-
stal odpověď: Zůstáváte i nadále 
ve funkci Vy i Rada, myslíte si, že 
vše děláte dobře?
pí. starostka: nemůžu mluvit za 
radu, ale jen za sebe. A za sebe: 
neodstupuji.
p. Malý: za sebe říkám, že neod-
stupuji. Občané, kteří nás volili, 
říkají, že máme vytrvat do konce 
volebního období.
p. Budil: každé zasedání zastupi-
telstva by se mělo nahrávat, aby 
občané slyšeli, co se na zastupi-
telstvu projednává a jak.
Různé
pí. starostka: byla vypsána dota-
ce z kraje na opravu vodovodu, 
rada odsouhlasila podání žádosti 
na vodovod Na Oboře.
p. Bébr: je potřeba vyměnit šou-
pata u rundelek než se udělá sil-
nice
p. Novotný: kdy se bude dělat sil-
nice Na Fortně
p. Malý: všechny silnice, které se 
nedodělaly, se budou dělat na jaře
pí. starostka: na úřadě Městyse a 
v Jednotě je k podpisu „Petice pro 
zachování pošty“
p. Kotek: zrušení pošty v obci by 
byl velký zásah do života obča-
nů. Pí. starostku jsem žádal, aby 
osobně navštívila již v minulosti 
zastupitele pošty a navrhla jim 
nájemné zdarma.
p. Malý: se zástupci jsme jednali, 
ale ani tento návrh nepomůže.
pí. starostka: poště nejde o ná-
jemné, ale o mzdu. Jednala jsem 
také na Svazu místních samo-
správ, kde je městys členem a tam 
nám bylo řečeno, že pošta  chce 
zrušit menší pobočky. 
p. Novotný: zastupitelstvo již 
jednou rozhodlo, že se zrušením 
pošty nesouhlasí. V podmínkách 

na rušení pošt mělo vedení pošty 
uvedeno, že musí souhlasit zastu-
pitelstvo. Proto je nutné trvat na 
rozhodnutí zastupitelstva.
p. Chmel: jak budou řešeny za-
hradní kohouty. Jestli se na ty-
to kohouty dají vodoměry, aby 
se z vody na zahrádky neplatilo 
vodné a stočné. Jestli je to možné 
technicky a jestli to dovolíme.
p. Novotný: mohli bychom to ře-
šit, až po zkušební době ČOV, 
uvidíme jaké budou skutečné ná-
klady.
p. Tulej: bude se platit stočné ne-
jen ze zalévání, ale i z napouštění 
bazénů?  
pí. Kotková: doporučuje platit 
stočné i z vody určené k napou-
štění bazénů, ale zároveň podotk-
la, že se bazény nesmí do čističky 
odpadních vod vypouštět, proto-
že by chemie z bazénů poškodila 
čističku odpadních vod.
p. Tulej: je kontraproduktivní 
chtít po lidech, aby  platili stoč-
né z vody, kterou stejně nesmí do 
čističky odpadních vypouštět.     
p. Budil: poděkoval radě za celo-
roční práci a hlavně panu Malé-
mu.
p. Tulej: na příští zastupitelstvo 
jako bod dát: audiozáznamy ze 
zastupitelstva - nahrávání zase-
dání
p. Pospíšil: opětovně upozornil 
na špatný stav silnice v jejich uli-
ci, v současné době i na špatné 
osvětlení

INFORMACE Z RADY                                   
ze dne 8. 1. 2014

Rada městyse schvaluje: 
- prodloužení nájmu v čp. 11 pro 
pana Šimánka a pí. Šimánkovou 
a pověřuje starostku podpisem 
smlouvy
- požádat úřad práce o 5 pracov-
níků na VVP pro městys na rok 
2014
- probírku stromů a keřů kolem 
cest městyse, dříví bude zdarma 
za provedenou práci a vyčištění
- Smlouvy s Technickými služba-
mi Vlašim s.r.o. na rok 2014 na 
vyvážení velkoobjemového kon-
tejneru na nosič AVIA, na sběr 
tříděného odpadu a svoz SKO 
(popelnice) a pověřuje starostku 
jejich podepsáním 
Rada městyse souhlasí:
- s předloženým návrhem plánu 
péče o Přírodní rezervaci Malý 
Blaník a o Přírodní rezervaci Vel-
ký Blaník na období 2014 - 2019
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Rada městyse pověřuje:
- starostku nebo místostarostu 
schvalovat rozpočtová opatření 
v rámci jednotlivých položek
Rada městyse bere na vědomí:
- předložení nových nájemních 
smluv s TJ Sokol Louňovice p. 
Bl. po projednání ve výboru TJ 
Sokol Louňovice p. Bl.
- žádost pí.Veselé na obsluhu par-
koviště
- udělání probírky v lesích městy-
se na Světlé a schvaluje její pro-
placení
- rozhodnutí výběrové komise pro 
obsluhu ČOV – pana Kurpanika

INFORMACE Z RADY                                   
ze dne 23. 1. 2014

Rada městyse schvaluje: 
- vyřazení drobného majetku, na 
základě návrhu ZŠ a MŠ Louňo-
vice p. Bl.
- poskytnutí příspěvku ZO ČSV 
Louňovice p. Bl. ve výši 3000,- 
Kč na nákup léčiv a zařízení na 
léčení včelstev proti varoáze a 
prevenci moru včelího plodu
- nákup odvlhčovače
Rada městyse pověřuje:
- starostku jednáním s projektan-
tem a na úřadě ve Vlašimi k pro-
blematice místní komunikace Na 
Hlinách a schvaluje zaplacení 
potřebných správních poplatků a 
úhrad za projekční práce
Rada městyse neschvaluje:
- poskytnutí fi nančního příspěvku 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska, okr. Benešov
Rada městyse bere na vědomí:
- požadavky oprav ZŠ a MŠ 
Louňovice p. Bl ze dne 15. 1. 
2014
- výpověď smlouvy na pronájem 
garáže od pí. Roušalové
- žádost pí. Šimánkové, čp. 11 o 
přidělení zahrádky
- závěr znaleckého posudku o 
posouzení výtěže dřevní hmoty 
na Světlé, z kterého vyplývá, že 
40m³ dřeva nechybí

INFORMACE Z RADY                                   
ze dne 13. 2. 2014

Rada městyse schvaluje: 
- Směrnici č.1/2014 o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsa-
hu
- uzavření nájemní smlouvy na 
garáž pod poštou s p. Jakubem 
Obereiterem a pověřuje starostku  
podpisem nájemní smlouvy
- pořízení nového operačního 

ZASTUPITELSTVO
ze dne 20. 2. 2014 

Kontrola usnesení ZM
Bez připomínek.
Rada č.j. RM 17– 2013, a RM 
1,2,3 - 2014.
Bez připomínek.
Rozpočtové opatření č.1
Hlasování: schváleno
Kanalizace a ČOV
Informace: ČOV  funguje bez 
problémů. Nyní se pracuje v are-
álu MŠ a ZŠ Louňovice p. Bl. 
(kanalizační přípojka a lapák tu-
ku ze školní jídelny + předělává 
se stará přípojka vody, která je ve 
špatném stavu)
Návrh: umožnit živnostníkům 
v zemědělství, aby si dali vodo-
měr pro odečet vody pro výpočet 
stočného, která je potřeba pro ži-
vočišnou výrobu. Nutno se pro-
kázat živnostenským listem.
Hlasování: schváleno
Kontrolní výbor
Kontrola za 7-12/2013 – bez ne-
dostatků.
Návrh činnosti kontrolního výbo-
ru na rok 2014. 
Hlasování: schváleno
Finanční výbor
Návrh činnosti fi nančního výboru 
na rok 2014  
Hlasování: schváleno
Svatováclavské slavnosti
Návrh: Svatováclavské slavnosti 
se budou pořádat v sobotu 27. 9. 
2014. Na zajištění atrakcí a kolo-
točů bude sepsána smlouva s p. 

Ranglem.
Hlasování: schváleno
Návrh členů komise: I. Měřín-
ská, J. Jelínek, Ing. R. Kučerová 
a Mgr. P. Tulej.
Hlasování: schváleno
Nabídka odkupu pozemku – 
Špácalovi
Prodej pozemku č.parc.164 /1 
(PK)  v kat. území Louňovice 
pod Blaníkem, LV.č.34 Věra a 
Miloš Špácalovy (pozemek, který 
je užíván městysem jako místní 
komunikace a v pozemku jsou 
uloženy sítě městyse - vodovod a 
kanalizace) 
Návrh: Koupit pozemek č. 164/1 
(PK) o výměře 255 m² za 100,-
Kč/m² Veškeré náklady hradí 
městys.
Hlasování: schváleno
Návrh směny pozemku – Stud-
ničkovi
Návrh: Vyvěsit záměr o směně 
části pozemku par.č.1271(KN) 
v kat.území Louňovice pod Bla-
níkem (majitel p. Studnička)
Hlasování: schváleno
Různé
Návrh p. Tuleje o zakoupení dik-
tafonu, pro potřeby zapisovatelky 
při zasedání zastupitelstva městy-
se – bude projednáno příště

systému pro PC účetní městyse
- přeložení a provedení kontro-
ly na tel. kabelu, která je nutná 
při budování místní komunikace 
K Pařezinám
- vybudování kanalizační přípoj-
ky v ZŠ a MŠ Louňovice p. Bl.
- opravu vodovodní přípojky 
k ZŠ a MŠ Louňovice p. Bl.
- poskytnutí peněžního daru pro 
Sdružení rodičů a přátel při ZŠ 
a MŠ Načeradec, o.s.  ve výši 
1000,- Kč
Rada městyse neschvaluje:
- poskytnout fi nanční příspěvek 
na akci “S veterány Podblanic-
kem“
Rada městyse bere na vědomí:
- žádosti č.j. 50/2014 a 47/2014  o 
práci v obci na VPP
- žádost  č.j. 46/2014 o pronájem 
bytu v hasičské zbrojnici
- návrhy TJ Sokol Louňovice 
k nájemním smlouvám na zámek 
a hřiště 

INFORMACE Z RADY                                   
ze dne 5. 3. 2014

Rada městyse schvaluje: 
účetní závěrku MŠ a ZŠ Louňovi-
ce p. Bl. za rok 2013 a rozdělení 
hospodářského výsledku
- připsání čerpadla, 2 savic a ko-
še do inventáře SDH Býkovice a 
jejich odepsání z jednotky SDH 
Louňovice p. Bl.
- proplacení faktur EKO-KOMU 
za dodání náhradních nádob na 
sběr papíru a kartonů, které byly 
u koloniálu v prosinci podpáleny
- podání žádosti na vypůjčení no-
vých nádob na sběr skla od 
EKO-KOMU
- pokácení kaštanu u čp. 40, který 
ohrožuje bezpečnost občanů
- prodloužení nájemní smlouvy 
A. Kubecovi v čp. 11
- uzavřít smlouvu na obsluhu par-
koviště s pí. Veselou
- prodloužení nájemní smlouvy J. 
Pěknému v čp. 11
- Směrnici č.2/2014  pro poskyto-
vání a účtování cestovních náhrad
- Směrnici č.3/2014  k fi nanční 
kontrole
- Směrnici č.4/2014  pro schvalo-
vání účetní uzávěrky
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HISTORIE

KNIHOVNA
- Směrnici č. 5/2014 účtový rozvrh, účetní knihy a 
náležitosti účetních dokladů
- nákup stromků a jejich výsadbu v obecním lese na 
Světlé
Rada městyse bere na vědomí:
- informaci starostky ze Svazku obcí Blaník.          V knihovně pokračují besedy s paní 

Jiřinou Holou o historii Louňovic pod Blaníkem.
Tyto besedy získávají stále více na oblibě a vzhle-
dem k tomu, že si našly své věrné posluchače, bu-
dou pokračovat i nadále.
Knihovna také dostala novou jarní výzdobu, kterou 
aranžovala a jako sponzorský dar věnovala paní Ja-
na Soukupová, za což jí moc děkujeme.
V neposlední řadě bych Vás ráda informovala o tom, 
že 4. března byly z benešovské knihovny dovezeny 
nové knihy, mezi nimiž si určitě vyberou malí i velcí 
čtenáři. 
Všichni jste srdečně zváni.

Marie Vyskočilová

Jaro je tady -  Velikonoce za dveřmi
Letošní zima jakoby se své vlády ani neujala. Svátkem Tří králů skončil čas vánoční a začal masopust, čas 
zabijaček a veselí. Popeleční středou začíná 40 denní postní období, které trvá až do Velikonoc. V březnu 
přibývá dne o 1 hodinu 56 minut. Noc se krátí, den se prodlužuje. 20. března v 17 hod. 56 minut nastává 
jarní rovnodennost, začíná astronomické jaro. Den i noc jsou stejně dlouhé. Po jarní rovnodennosti se den 
prodlužuje. Stromy začínají pučet, rozkvétají první jarní květy a ozývají se zpěvní ptáci (pokud je nezlik-
vidovali dravci, kteří jsou chráněni) a vracejí se čápi. Rodí se mláďata, vylétají včely i první motýli. Vše 
se probouzí k životu, sluníčko začíná hřát a li-
dé dostávají lepší náladu. V březnu je nejvíce 
zatížen žlučník. Snad proto naší moudří před-
kové vymysleli to čtyřicetidenní postní období. 
Omezte tučná jídla, jezte více zeleniny a ovoce 
a pijte čaje obsahující hořčiny: řepík, řebříček, 
pelyněk a pampelišku. Nezapomeňte na ozdrav-
nou týdenní kůru z kopřiv. Pročistí ledviny a ce-
lý organismus. 
A blíží se Velikonoce, svátky jara. K nim patří 
mnoho zvyků. Vynášení Smrtky, pouštění vě-
nečků po vodě, svěcení kočiček a velikonoční 
pomlázka. Také se koná jarní úklid doma i ven-
ku. Předvelikonoční období má názvy jednot-
livých neděl. 1. neděle (po popeleční středě) je 
Černá, 2. Pražná, 3. Kýchavá, 4. Družebná, 5. 
Smrtná, 6. Květná a potom již Boží hod veliko- Jaro Josefa Lady  (zdroj: kultura-morava.cz)
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Lýkovec jedovatý – vonný posel jara
K časně kvetoucím poslům jara patří v naší krajině vedle sně-
ženek a bledulí i drobné keříky lýkovce. Lýkovec jedovatý je 
vzpřímený keř vysoký od 30 cm do 1 m. Mladé větve jsou zele-
navě hnědé, přitiskle chlupaté až plstnaté. Listy se objevují na 
keřích až po květech, nahloučené na koncích větví, krátce řapí-
katé, podlouhle obvejčité až kopinaté. Květy má v postranních 
svazečcích po 2 – 3 (i 5), v paždích opadlých loňských listů. 
Výrazně sladce silně vonící květy jsou růžové až fi alověrůžové 
barvy. Plody jsou dužnaté, jasně červené kulovité peckovice.
Lýkovec je jedovatý, jedovaté látky se shromažďují obzvláště 
v plodech. Jako léčivá rostlina byl používán od druhé poloviny 
17. století, vyrábělo se z něj i červené barvivo. Často bývá pěs-
tován také v zahradách, kde při pěstování je třeba opatrnosti, 
aby červené plody nesnědly děti.
Volně v přírodě roste v listnatých a smíšených lesích, vyhledává 
polostín. Na Podblanicku najdeme lýkovec ve větším množství 
na Kupsově skále u Nesperské Lhoty. Na dalších místech vy-
mizel, neboť husté smrkové lesy mu nesvědčí. Dnes je lýkovec 
jedovatý zařazen na Červeném seznamu rostlin ČR.
I v okolí Blaníku se lýkovec v minulosti vyskytoval a možná 
ještě vyskytuje. Správa CHKO Blaník proto uvítá informace o 
výskytu lýkovců v okolí.

Pozvánka na vycházku na Malý Blaník
Správa CHKO Blaník pořádá v neděli 25.5.2014 

vycházku na Malý Blaník a k Býkovickým rybníkům. 
Sraz účastníků je v neděli 25.5. v 

8:00 na náměstí v Louňovicích p. Bl. 
konec cca v 11:30 tamtéž. 

Trasa vycházky povede po stezce 
do lesa na Malý Blaník a dále 

k Býkovickým rybníkům. 
U Býkovických rybníků navštívíme 
kvetoucí mokřadní louku a budeme 
pozorovat obojživelníky a ptáky na 

rybnících. 

Vycházka se bude konat při příležitosti Evropského dne chráněných území. 
Účastníkům doporučujeme turistické oblečení a obuv.

SPRÁVA CHKO BLANÍK

Text a foto: M. Klaudys

noční a Velikonoční pondělí. 
Od 6. neděle do 7. neděle je tzv. pašijový týden a názvy dnů jsou: Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredá 
středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota. Největší půst je na Velký pátek. Vařila se jen polévka 
zelnačka. Velký pátek má magickou moc, otvírají se skály a země vydává poklady. Podle pověstí se otvírá 
i Blaník, jak píše básník v Baladě blanické: „Na Veliký pátek, při pašijích hlase, vždycky jednou za rok 
Blaník otvírá se.“ („Pašije“ jsou zpěvy o ukřižování Krista.)
Po Vzkříšení na Bílou sobotu končí půst a tak o Velikonoční neděli a pondělí se oslavuje a hoduje. Pečou 
se mazance, beránci, jidáše, nechybí ani dobrý bramborový salát, velikonoční nádivka, zvaná „hlavička“ a 
samozřejmě nějaká dobrá pečínka. 
Jaro je tady v plné své kráse a já vám přeji: Užijte si krásné dny ve zdraví a radosti.
                                            H. D.
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SDH LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

Sbor dobrovolných hasičů provede SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU 

v sobotu 12. dubna 2014 mezi 8:30 – 12:00 hod. 

Předem děkujeme, že železný šrot připravíte na okraj silnice. 

Těžší kusy můžete předem ohlásit na úřadu městyse 

a nebo na mail: hasici@lounovicepodblanikem.cz.

Hasičský ples 18. 1. 2014
V polovině ledna jsme tradičně pořádali Hasičský ples. K tanci a poslechu hrála skvělá 
kapela Šakalí dech. Ples zahájil spolek Babinec svým nápaditým vystoupením. Ples byl 
obohacen tombolou, která 
byla letos opravdu zají-
mavá, protože každý dru-
hý lístek vyhrával. Hlavní 
tombola se skládala z 24 
hodnotných cen a selete 
jako cena za slosovatelnou 
vstupenku. Ples byl zpest-
řen i o další zábavné ak-
tivity.
Všem zúčastněným velmi 
děkujeme za jejich podpo-
ru a účast na našem plese. 
Náš dík patří také všem 
sponzorům, kteří nás pod-
pořili  svými příspěvky do 
tomboly a organizace ple-
su.

Chtěl bych za SDH Louňovice pod Blaníkem poděkovat paní 
Marii Malé za fi nanční podporu naší požární jednotky v roce 
2013. Nesmírně si tohoto činu vážíme a děkujeme.
     

Za SDH: Pavel Tulej 

Monika Kahounová 
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O. S. WIFI LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
Občanské sdružení WIFI Louňovice pod Blaníkem informuje   

Dovolím si opakovaně upozornit členy sdružení na změnu peněžního účtu našeho sdružení“. Nový účet 
našeho sdružení byl zřízen u FIO BANKY a má číslo: 2000506799/2010

Původní účet bude ještě minimálně do další Valné hromady (září 2014) funkční. Ale přesto Vás žádám, 
využívejte prosím do budoucna již jen tento nový účet u FIO BANKY. Variabilní symbol, který Vám byl 
přidělen, prosím využívejte i v platbách na tento nový účet!!!! Vzhledem k tomu, že se opět jedná o 
transparentní účet, zůstatek na účtu budete moci na Internetu sledovat zde: 

https://www.fi o.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2000506799

Termíny hasičských soutěží v roce 2014
OKRSKOVÁ SOUTĚŽ 

Nostalgická vzpomínka na rok 2008, kdy se u nás konala okrsková soutěž

Link (odkaz) na tento transparent-
ní účet je umístěn na našem webu 
v zabezpečené sekci. Zde Vám bude 
nonstop k dispozici. Účet je veden 
zdarma a neplatí se za příchozí platby! 
To bylo účelem a hlavním důvodem 
zřízení tohoto nového účtu. Děkuji 
předem všem členům sdružení za 
včasnou změn u vašich plateb. V pří-
padě nejasností nebo dotazů neváhej-
te kontaktovat mne anebo pokladníka 
sdružení - pana Doubka (josef.dou-
bek@seznam.cz).

Mgr. Pavel Tulej - předseda sdružení 

  P

Na podzimní a zimní měsíce (říjen 2014 až březen 2015) 
připravujeme 

„POSEZENÍ S WINDOWSEM A INTERNETEM“. 

Posezení se bude konat v Hasičské přístavbě, kde budou k dispozici 
počítače připojené k síti internet. Je možné si přinést vlastní note-
book. Zájemci se mohou nezávazně přihlásit na emailové adrese 
b.lorenc@seznam.cz nebo tel.602 665 426 (Bohumil Lorenc). 
Pokud by někdo měl zájem i mimo toto období, je možná individuál-
ní dohoda. Celá akce je zdarma pod záštitou Občanského sdružení  
WIFI Louňovice pod Blaníkem.  

Za O.S. WIFI Bohumil Lorenc

se bude konat v Louňovicích p. Bl. 
dne 24. 5. 2014 od 12:30 hod..
Přijďte podpořit a zafandit našim tý-
mům.

DALŠÍ POSTUPOVÉ SOUTĚŽE 
VLAŠIM

31. 5. – Okresní soutěž  - muži
1. 6. – Okresní soutěž - ženy

BENEŠOVSKÁ LIGA

7. 6. - Bukovany
7. 6. - Jankov (noční)
28. 6. - Střezimíř
5. 7. - Daměnice (2B)
12. 7. - Chářovice
2. 8. - Malovice
9. 8. - Načeradec
23. 8. - Zdislavice
23. 8. - Křivsoudov (noční)
6. 9. - Bystřice
13. 9. - Všechlapy 
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SOKOL

STOLNÍ TENIS

ROZPIS ZÁPASŮ
Ačko

Vánoční turnaj ve stolním tenise 2013

Béčko

Keblov                 Louňovice    23.03.   15:00     NE
Louňovice     Ratměřice    30.03.   15:00     NE
Křivsoudov     Louňovice    06.04.   15:00     NE
Louňovice     Tichonice    13.04.   16:30     NE
Čechtice     Louňovice    20.04.   17:00     NE
Trh.Štěpánov     Louňovice    27.04.   17:00     NE
Louňovice     Kondrac B    04.05.   17:00     NE
Chocerady     Louňovice    10.05.   17:00     SO
Louňovice     Divišov B    18.05.   17:00     NE
Bílkovice     Louňovice    24.05.   17:00     SO
Louňovice     Mezno B    01.06.   17:00     NE
Postupice     Louňovice    07.06.   17:00     SO
Louňovice     Struhařov B    14.06.   14:00     SO

Louňovice B        Pravonín B  05.04. 16:30 SO
Libež B      Louňovice B    12.04. 16:30 SO
Louňovice B      Hulice       19.04. 17:00 SO
Louňovice B      Čechtice B       26.04. 14:00 SO
Kamberk       Louňovice B    03.05. 17:00 SO
Louňovice B       Vracovice        11.05. 17:00 NE
Zdislavice B       Louňovice B 17.05. 17:00 SO
Louňovice B       Bl. Načeradec        25.05. 17:00 NE
Dol. Kralovice B   Louňovice B 31.05. 17:00 SO
Louňovice B       Miřetice B   08.06. 17:00 NE
Libouň                   Louňovice B 14.06. 16:00 SO

               Fotbal – příprava
Po Vánocích začali fotbalisté Áčka a Béčka 
s přípravou na jarní sezónu. V lednu tréno-
vali v tělocvičně a od února začali jezdit na 
turnaj do Vlašimi (každý víkend 1 zápas) 
Jejich soupeři byli: Trhový Štěpánov, Ostře-
dek, Přestavlky, Kácov, FC Graffi n Vlašim 
dorost.
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Dne 12. dubna 2014 pořádá Sokol Louňovice p. Bl. 

12. ROČNÍK PŘEBORU ŽUPY BLANICKÉ
 

ve stolním tenisu pro muže a ženy. 

Místo: ZŠ Louňovice pod Blaníkem               Čas: 9:00 začátek (8:30 prezentace)
Disciplíny: Dvouhra mužů, dvouhra žen, čtyřhra

Startovné: 50 Kč

Pouze pro členy obce sokolské.
Jako vždy se bude hrát o bohaté ceny. Občerstvení zajištěno.

Všichni jsou srdečně zváni!

I na konci loňského roku 25. 12. se konal tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise, který se pořádá pro 
hráče i občasné hráče ping-pongu. Prostě pro všechny, kteří si rádi zahrají. Tento rok padl rekord v počtu 
účastníků, kterých bylo celkem 21. Pro každého hráče čekala odměna v podobě šišek salámů či klobásek.

A jak to dopadlo?

Konečné pořadí:
1.  Milan Štěpánek
2.  Vendula Tichá
3.  Honza Bejbl
4.  Pavel Hazuka
5.  Josef Kahoun
6.  Miroslav Kakos
7.  Milan Bébr
8.  Tomáš Remiš
9.  František Tichý
10. Zdeněk Otradovec

Tabulka týmů: OP2

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

Tabulka týmů: OP1

11. Petr Kahoun
12. Karel Bohun
13. Petr
14. Honza Peterka
15. Michal Kiršner
16. Lenka Tichá
17. Vilda
18. Jonáš Peterka
19. Miroslav Kratochvíl
20. Josef Hradecký
21. J. Kiršner

Těšíme se na Vás i na konci letošního roku                                                                                       Tomáš Remiš
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658, e mail: oulounovice@quick.cz, redakční rada: Jana Burdová, Ing. Růžena Kučerová, Mgr. Pavel Tulej, tisk: 
Pazdera Vlašim, náklad: 270 ks , evidenční číslo: MK ČR E 17153, podepsané příspěvky nemusí odpovídat stano-
viskům redakce a zavazují jen autory, redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky.

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE BUDE 2. ČERVNA 2014

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 

        SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

12. dubna - SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
čas: mezi 8:30 - 12:00 hod.
těžší kusy je třeba předem nahlásit na úřadu měs-
tyse, nebo na mail: hasici@lounovicepodblani-
kem.cz

12. dubna - PŘEBOR ŽUPY BLANICKÉ
ve stolním tenisu pro muže a ženy
začátek v 9:00 hod. (prezentace v 8:30 hod.)
v tělocvičně ZŠ a MŠ Louňovice p. Bl.
pořádá Sokol Louňovice p. Bl.

20. dubna - VELIKONOČNÍ JARMARK
čas: od 13:00 hod.
náměstí v Louňovicích p. Bl.
pořádá: Babinec

30. dubna - PÁLENÍ ČARODĚJNIC
začátek: 18:00 hod. u hasičské zbrojnice
pořádá Městys Louňovice p. Bl.

17. května - VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
v zasedací místnosti Městyse Louňovice p. Bl.
rodiče obdrží pozvánku

KALENDÁŘ AKCÍ

Městys Louňovice pod Blaníkem Městys Louňovice pod Blaníkem 
všem srdečně gratuluje a do dalších let všem srdečně gratuluje a do dalších let 

jim přeje hodně štěstí a zdravíjim přeje hodně štěstí a zdraví

V minulých měsících oslavili V minulých měsících oslavili 
své životní jubileum tito spoluobčanésvé životní jubileum tito spoluobčané

Studničková Zdeňka 75
Ondráková Marie 70

Kremličková Jindřiška 75 
Holá Jiřina 91

24. května - OKRSKOVÁ SOUTĚŽ
v požárním útoku
začátek od 12:30 hod. 
pořádá SDH Louňovice p. Bl.

25. května - VYCHÁZKA NA MALÝ BLANÍK
sraz v 8:00 hod. na náměstí
návrat cca v 11:30 hod. na náměstí
pořádá Správa CHKO Blaník

BESEDY O HISTORII  
v knihovně
každý první čtvrtek v měsíci 
začátek vždy ve 14:00 hod.

15. srpna - POUŤOVÁ ZÁBAVA
začátek ve 20:30 hod. na Sokolské zahradě
k tanci a poslechu hraje Šakalí dech
pořádá SDH Louňovice p. Bl.

20142014

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN NA POŠTĚ

PO 9:00 - 11:30  14:30 - 17:00

ÚT 9:00 - 11:30  14:00 - 15:30

ST 9:00 - 11:30  14:30 - 17:00

ČT 9:00 - 11:30  zavřeno

PÁ 9:00 - 11:30  14:00 - 15:00


