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BŘEZEN 2008 Číslo 6

dostává se vám do rukou první číslo 
Louňovického  zpravodaje v tomto roce. 
Dovolte mi pár slov úvodem.  

Jak jistě již všichni víte, nastala  
v našem zastupitelstvu  změna na postu 
místostarosty. Pan Josef Jelínek rezigno-
val na svoji funkci a na jeho místo byl 
zvolen pan Pavel Kotek. Chtěla bych 
zde poděkovat panu Jelínkovi za velmi 
dobrou spolupráci a obětavost při vý-
konu funkce. Věřím, že s novým mís-
tostarostou p. Kotkem bude stejně dobrá 
spolupráce.

Na úřadě městyse byl zřízen Czech 
Point. Co Czech Point pro občany obnáší 
se dozvíte z obsahu Zpravodaje. Stručně  
řečeno: na úřadě  budeme ověřovat vý-
pisy z rejstříků obchodního, živnosten-
ského, trestů a z katastru nemovitostí.

Jistě vás zajímá jak pokračuje přípra-
va na výstavbu kanalizace a ČOV v Lou-
ňovicích. Výběrovou komisí byla vybrá-
na firma VS Chrudim a.s., ing. Soudek.
Pana inženýra již znáte z besedy na 
téma kanalizace a ČOV, která proběhla 
loni  v zámku. Tato firma udělá projekt
pro stavební povolení  zmíněné stavby. 
Projektant kontaktuje všechny majitele 
nemovitostí, s požadavkem na jejich vy-
jádření k umístění přípojky kanalizace. 
Projekt by měl být hotov do konce čer-
vence 2008. Další případné dotazy  mů-
žete vznést  na úřadě městyse.

Vážení spoluobčané,

Dne 23. března 2008 proběhlo na náměstí v Louňovicích „VÍTÁNÍ JARA“, 
které uspořádal Shluk aktivních žen ve spolupráci s městysem Louňovice a Sborem 
dobrovolných hasičů. Na náměstí bylo připraveno několik stánků s keramikou, 
proutěnými výrobky, kraslicemi, občerstvením, sladkostmi a pod. Své řeneslo zde 
také předváděl louňovický kovář. K poslechu zahrála skupina Poprask. Součástí 
celé akce bylo vynesení Moreny dětmi z mateřské a základní školy. Přes chladné 
a proměnlivé počasí byla návštěvnost dobrá, což dává naději že se v Louňovicích 
Vítání jara stane tradicí. Na snímku Jany Burdové vynášejí děti vedené ředitelkou 
školy Mgr. Ivou Kočovou Moranu do řeky Blanice.
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INFORMACE Z RADY
ze dne 6.12. 2007

ÚM INFORMUJE

Schvaluje: žádosti k povolení provozování 
výherních  hracích automatů firmám Stardus
Electronic a.s. a Kroupa Group a.s. v Louňo-
vicích p. Blaníkem
- finanční  příspěk  2000,- Kč  ZŠ a MŠ Louňo-
vice pod Blaníkem na kulturní akce pro děti.
Doporučuje: zastupitelstvu uzavřít dlouhodo-
bý symbolický pronájmem čp. 86 v Louňovi-
cích p. Bl. v rámci připravovaného turistické-
ho produktu „Stezky tradic a řemesel v Kraji 
blanických rytířů.”
Bere na vědomí: informaci starostky o sys-
tému IDS (integrovaný dopravní systém)  v 
oblasti  Vlašimska
- oznámení Povodí Vltavy st. p. provádění  
zimní údržby břehových  porostů na Blanici 
a vyčištění koryta toku.
- informaci o jednání v rámci SO Blaník 
- vytvoření pracoviště Czech POINT na úřa-
dě městyse. Příspěvek 50 000,- Kč od Stře-
dočeského krajského úřadu.
Určuje: Hlavní inventurní komise a dílčí in-
venturní komise.
Opravuje: bod č. 2 v čj.RM-13/2007 z 15.11. 
2007: nájemní smlouvy se sepíší na dobu neur-
čitou s roční výpovědí lhůtou s upozorněním o 
umístění kanalizace na zmíněných pozemcích.

1) Volba ověřovatelů zápisu
ZM schválilo ověřovatele zápisu: Hana Béb-
rová, Bc. Václav Fejtek
2) Kontrola usnesení ze zasedání ZM č. 
10-2007 ze dne 29.11. 2007
Josef  Novotný seznámil ZM s plněním usne-
sení ZM č. 10-2007 ze dne 29.11. 2007.

Zasedání zastupitelstva 
ze dne 20.12. 2007

Dále musím zmínit nutnost zvýše-
ní ceny vodného od dubna 2008. Nutí 
nás k tomu zvýšené náklady na energie, 
nutnou údržbu a provoz. Cena vodného 
bude tedy od 1. dubna 2008  18,- Kč/m3.

S jarem chystáme několik akcí, chtě-
la bych zmínit oslavu dne matek ve ško-
le, na kterou bych tímto chtěla pozvat 
všechny ženy. Nebude to akce jediná, na 
veškeré kulturní, sportovní a společen-
ské akce najdete rozpis  na webu městy-
se a budeme vás průběžně informovat. 

Přeji vám všem pohodu a spokoje-
nost do nastávajícího jara.

Růžena Kučerová, starostka městyse

3) Seznámení s usnesením rady ze dne 6.12. 
2007 
ZM schválilo usnesení rady, která se konala 
dne 6.12. 2007.
4) Dotace
P. Hejný - starosta Pravonína a Eliška Brodová  
informovali zastupitele o způsobu rozdělování 
dotací. 
- možné dotace za rok 2007, dotace na rok 2008
- vždy je nutné mít vyhotoven projekt
5) Přidělení zahrádek
ZM projednalo a odsouhlasilo pronajmutí 
pozemku parc. č. 85/9 v k.ú. Louňovice pod 
Blaníkem Karlu Chmelovi. 
6) Výplata mezd za 12/2007
ZM projednalo a odsouhlasilo, že finanční
prostředky za mzdy 12/2007 budou vypla-
ceny v lednu 2008, čímž se stanou výdajem 
roku 2008. Účetní předpis  na mzdy 12/2007 
bude zaúčtován v 12/2007. 
7) Rozpočtové opatření č. 6
ZM projednalo a schválilo rozpočtové opatření 
č. 6.
Připomínka: vysvětlení položky Obec. Pří-
jem – starostka bude informovat na příštím 
zasedání. 
Doporučení: Při projednávání rozpočtových 
opatření by měla být přítomna hospodářka p. 
Vrtišková.                                              
8) Rozpočtové provizorium na rok 2008
ZM rozhodlo a odsouhlasilo rozpočtové pro-
vizórium 2008. Dle rozpočtového provizoria 
bude městys hospodařit do konce měsíce 
března 2008, respektive do schválení nového 
rozpočtu. Budou propláceny nutné provozní 
výdaje. Větší akce budou zahrnuty až do no-
vého rozpočtu.
9) Pronájem čp. 86
Starostka informovala o návrhu záměru vy-
užití obecního domku čp. 86 v Louňovicích 
pod Blaníkem. Jednalo by se o dlouhodobý 
pronájem v rámci připravovaného turistické-
ho produktu „Stezka tradic a řemesel v Kraji 
blanických rytířů”. Pronájem domu se odklá-
dá o rok nebo dva z důvodu změny čerpání 
dotace.                                    
10) Žádosti o prodej pozemků v k.ú. Světlá
ZM projednalo a odsouhlasilo dělení a od-
prodej části pozemku č. parc. 32/1 v kat. 
úz. Světlá pod Blaníkem za 100,- Kč/m2 
(neoplocenou část podél cesty na Mrkvovu 
Lhotu, dle náčrtu) FI PRAGUE REALITY, 
Kateřinská 18, 128 00 Praha 2 – Martin Ze-
lingr s tím, že kupující bude hradit veškeré 
náklady spojené s převodem tzn.GP, vklad 
na katastr, dále kupující zajistí řádný odtok 
povrchové vody úpravou odtokového žlabu.
Připomínka p. Herkloce: požaduje od finanč-
ního výboru zpracování kalkulace spojené 
s náklady městyse při prohloubení příkopu. 

Starostka podala vysvětlující informaci, proč 
musel být příkop obnoven - hrozilo opětné 
vytopení p. Marce po přívalovém dešti.
11) ČOV a kanalizace
Starostka Ing. Růžena Kučerová informovala: 
- dáme požadavky na zpracování stavební 
dokumentace
- oslovíme firmy, výběr provede zastupitelstvo
- bude provedeno zadání projektu pro sta-
vební povolení firmě vzešlé z výběru (3-5
firem)
12) Žádost pana Rangla, Svatováclavské 
slavnosti
ZM projednalo a odsouhlasilo komisi, která 
bude od počátku roku 2008 zajišťovat pro-
gram a činnosti spojené s pořádáním Sva-
továclavských slavností v roce 2008 a to ve 
složení Bc. Václav Fejtek, Jana Burdová, 
Josef Novotný, Ing. Růžena Kučerová, Hana 
Bébrová.
ZM projednalo a odsouhlasilo žádost pana 
Rangla na umístění zábavných atrakcí v do-
bě konání Svatováclavských slavností v roce 
2008 v rozsahu, který bude upřesněn v dal-
ším jednání.
13) Koupě domu čp. 148
ZM projednalo a odsouhlasilo požádat MV 
ČR o bezúplatný převod domu čp.148 v Lou-
ňovicích p. Bl.s garáží a pozemky do vlast-
nictví městyse Louňovice pod Blaníkem.
14) BENE-BUS – výše příspěvku
ZM projednalo a odsouhlasilo příspěvek na 
ostatní dopravní obslužnost na rok 2008 na 
1 obyvatele 100,- Kč a 1,- Kč na 1 obyvatele 
na činnost DSO BENE-BUS.
15) Škola
Mgr. Kočová se omluvila z důvodu nemoci a 
tak projednání dodatku ke zřizovací listině se 
odkládá  na příští zasedání ZM, které se bude 
konat ve škole.                                                       
16) Zápis komise životního prostředí 
ZM projednalo a odsouhlasilo pokácení 
obecních stromů a výsadbu náhradní zeleně 
dle návrhu Komise životního prostředí. 
17) Oprava bodu č. 15 v zápisu ZM ze dne 
29.11. 2007
ZM projednalo a souhlasí s opravou v bo-
dě č. 15 zápisu ZM č.j. OZ 10-2007 ze dne 
29.11. 2007: GP – č. 36-14/2007 .
18) Přidělení komory v čp. 45 
Komise bydlení a výstavby dle šetření na 
místě o přidělení komory v čp. 45 navrhuje 
společné využívání komory  p. Zoulovou a 
p. Tulejem. Uzavřít mezi sebou dohodu, nebo 
komoru uzavřít.
ZM projednalo a odsouhlasilo návrh Komise 
výstavby a bydlení o přidělení komory v čp. 45.
19) Diskuse - různé
- oprava hodin na věži kostela, vrácení část-
ky 2.649,- Kč
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Schvaluje: Smlouvy na svoz KO pro rok 
2008 s Technickými službami Vlašim
Doporučuje: ZM ke schválení  předložený 
návrh dodatku ke zřizovací listině ZŠ a MŠ 
Louňovice pod Blaníkem
Souhlasí: s konáním hudebního festivalu 
Podblaník 08 ve dnech 20.6. - 21.6. 2008 a 
bezplatným pronájmem zámecké zahrady ve 
dnech 19.6. - 23.6. 2008.
Nesouhlasí: s pronájmem bývalé hasičské 
zbrojnice RS Blaník
Předkládá: návrh rozpočtu na rok 2008
Bere na vědomí: žádost o příspěvek Ob-
čanského sdružení zdravotně postižených 
Vlašimska, případná výše příspěvku bude 
stanovena po zjištění možnosti jeho využití 
našimi občany

INFORMACE Z RADY
ze dne 10.1. 2008

1) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
ZM schválilo ověřovatele zápisu: Jana Bur-
dová, Pavel Kotek.
2) Kontrola usnesení ze zasedání ZM č. 
11-2007 ze dne 20.12. 2007
Bc. Pavel Tulej seznámil ZM s plněním 
usnesení ZM č. 11-2007 ze dne 20.12. 2007.
3) Seznámení s usnesením rady ze dne 
10.1. 2008 
ZM schválilo usnesení rady, která se konala 
dne 10.1. 2008.
4) Kraj Blanických rytířů - smlouva
ZM projednalo a schválilo partnerskou 
smlouvu mezi Městysem Louňovice pod 
Blaníkem a ZO ČSOP Vlašim v rámci pro-
jektu Kraj Blanických rytířů do 31.12. 2010 
s ročním příspěvkem 15.000,- Kč a dobou 
udržitelnosti do 31.12. 2013.
5) Škola (zřizovací listina a další)
ZM projednalo a odsouhlasilo návrh dodatku 
č.6 ke zřizovací listině Základní školy a Ma-
teřské školy, Louňovice pod Blaníkem, okres 
Benešov.
Hana Bébrová informovala o zasedání škol-
ské rady ze dne 23.1. 2008.
- školní vzdělávací program „Cesta pro 
všechny”
- akce školy: únor - Masopust, Březen - Mora-
na + jarmark, duben - Čarodějnický slet, květen 
- Dětský den,  červen - Škola v přírodě, závěr 
- společný oheň
- účast žáků na vítání občánků, Den matek
- informace o zápisu do 1. ročníku ZŠ, který 
proběhl 22.1. 2008
- tělocvična – stávající stav
- inventury

Zasedání zastupitelstva
 ze dne 24.1. 2008

Souhlasí: s vymalováním v ZŠ a ZŠ Louňo-
vice pod Blaníkem dle požadavků Hygieny 
Benešov (jídelna, kuchyň, soc. zařízení) a 
vyhotovení krytů na topení ve třídě.
- s umístěním reklamní tabule  firmě Karel
Starosta, Lbosín 8, Divišov  na sloupu veřej-
ného osvětlení  mimo  náměstí  J. Žižky za   
roční  nájemné ve výši 2000,- Kč.
- s pronájmem pozemku zámecké zahrady ve 
dnech 19. - 23.6. 2008 za 1,- Kč pro festival-
Podblaník 08 
Neschvaluje: poskytnutí příspěvku Ochraně 
fauny ČR,Votice
- poskytnutí příspěvku Občanskému sdruže-
ní zdravotně postižených  Vlašimska.   
- objednání plechových turistických známek
Pověřuje: starostku zajistit ocenění pozem-
ků městyse pro kat. území Býkovice u L. a  
Světlá  p. Blaníkem.
-   předsedu komise životního prostředí vy-
hodnotit do konce února 2008 reagování 

INFORMACE Z RADY
ze dne 31.1. 2008

- školní autobus – diskuse na zřízení obec-
ního školního autobusu pro přespolní žáky-
návrh na vstoupení zastupitelstva do jednání 
s autobusovou dopravou Kolín ve věci změ-
ny jízdního řádu aut. Linky, která odjíždí 
z Vlašimi v 7:50 hod na 7:35 hod, mohly by 
dojíždět žáci z Vlašimi a Kondrace
- změna zřizovací listiny
- školní dílna, areál školy - možnost využití 
jako zázemí pro pracovníky úřadu městyse
- energetický audit školy - na budově školy 
a zázemí provést zateplení, v březnu podat 
projekt na získání grantu (projednáno s Ing. 
E. Brodovou)
ZM odsouhlasilo návrh ředitelky školy udě-
lat smlouvy na pronájem tělocvičny a po 
podpisu smlouvy předat nové klíče. Smlou-
vy budou sepsány do konce února 2008.
6) Finanční výbor
ZM odsouhlasilo plán činnosti finančního
výboru na rok 2008.
7) Kontrolní výbor
ZM odsouhlasilo plán činnosti kontrolního 
výboru na rok 2008. ZM bere na vědomí jed-
nání o předělání uřední desky a nástěnek pro 
místní spolky.
8) Komise pro občanské záležitosti
Předsedkyně komise pro občanské záleži-
tosti Hana Bébrová seznámila ZM s při-
pravovanými akcemi - vítání občánků, Den 
matek, 21 jubileí. Na tyto akce požadují cca 
18.000,- Kč (počítáno v návrhu rozpočtu na 
rok 2008).
9) Návrh rozpočtu na rok 2008 – městys
Připomínky ohledně vody, vysvětleno: po-
platky za vodu jsou účtovány v místním hos-
podářství na samostatném účtu, ze kterého se 
potom účtují opravy vody, spadá sem i práce 
bagru, sekání trávy, mandl a tedy i opravy 
bagru, výdaje jsou za benzín do sekaček.
Návrh: na příští zasedání ZM vyčíslit kalku-
laci vody a ostatní položky, které jsou účto-
vány na místním hospodářství.
ZM projednalo a schválilo rozpočet Městyse 
Louňovice pod Blaníkem na rok 2008.
10) Svazek obcí Blaník – návrh rozpočtu
Starostka Ing. Růžena Kučerová informova-
la zastupitele o návrhu rozpočtu na rok 2008 
Svazku obcí Blaník.
Připomínka p. Novotného – nejdříve vyřešit 
Infocentrum, na zasedání ZM pozvat p. Hej-
ného – předseda Svazku obcí Blaník..
11) Příspěvek městyse na Svazek obcí Bla-
ník pro r. 2008
ZM projednalo a odsouhlasilo příspěvek na 
Svazek obcí Blaník pro rok 2008 ve výši 
63.000,- Kč.
12) Rozhledna – smlouva
ZM projednalo a odsouhlasilo předložený  
návrh Smlouvy o nájmu nemovitosti (Roz-

hledna na Velkém Blaníku) mezi Městysem 
Louňovice pod Blaníkem a ZO ČSOP Vlašim 
s tím, že v odstavci III. Nájemné  bude dále 
jednáno  o % výši  z ročního úhrnu vybrané-
ho vstupného a tím i výše částky ročně. 
13) Jednota Benešov – směna a prodej po-
zemku
ZM projednalo a souhlasí s prodejem čás-
ti pozemku st. parc. č. 338/1 o výměře 211 
m2 za stanovenou cenu 250 Kč/m2 Jednotě 
Benešov a dále souhlasí se směnou části po-
zemku st. parc. č. 338/1 o výměře 179 m2 za 
pozemek parc. č. 1376 (pův. st. p.č. 8) v KÚ 
Louňovice pod Blaníkem s Jednotou Bene-
šov dle GP č. 250-186/1999.
14) Dotace na Svatováclavské slavnosti
ZM projednalo a odsouhlasilo požádat o  dotaci 
s ROP na Svatováclavské slavnosti na 3 roky 
dopředu.
15) Diskuse - různé
- zpevnění silnice u parcel - Komise bydle-
ní a výstavby společně s majiteli pozemků 
uskuteční schůzku, na které projednají poža-
davky na zpevnění silnice. Komise předloží 
na dalším zasedání ZM (14.2. 2008) návrh na 
zpevnění silnice a kalkulaci.
- hasičská zbrojnice, přístavba - vyčíslení 
konkrétních nákladů (p. Vrtišková), připo-
mínka p. Hekloce: na přístavbě se podíleli i 
zaměstnanci městyse, což nebylo na začátku 
sjednáno a navýšila se tím investice, která 
nebyla do kalkulace zahrnuta
- připomínka občanů k dodržování ordinačních 
hodin praktického lékaře (vyvolat jednání)
- připomínka občanů k volně pobíhajícím 
psům po obci (bude řešeno vyhláškou)
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INFORMACE Z RADY
ze dne 6.3. 2008

Schvaluje: 
- vyhlášení záměru dlouhodobého pronájmu 
části pozemků č. parc. 549/3,549/4, 549/
5,549/6,549/7,549/8 a 549/10 v k.ú. Louňo-
vice pod Blaníkem
-   pronájem  místnosti v 1. patře hasičské 
zbrojnice čp. 41 P.Tulejovi, po řádném do-
končení sociál. zařízení v hasičské zbrojnici.

oslovených občanů na výzvu nutnosti užívat 
na komunální odpad  popelnici.

INFORMACE Z RADY
ze dne 7.2. 2008

Souhlasí: s uzavření sňatku dne 9.2. 2008 
na jiném vhodném místě dle žádosti č.j. 
121/2008  
Stanovuje: od 1.3. 2008 za uzavření sňatku 
na Velkém Blaníku nebo na Malém Blaní-
ku  poplatek 2000,- Kč a za uzavření sňatku 
mimo určený den poplatek 1000,- Kč. 
Bere na vědomí: návrh smouvy s TJ Soklol 
Louňovice na fotbalové hřiště

Zasedání zastupitelstva
 ze dne 14.2. 2008

1) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
ZM schválilo ověřovatele zápisu: Jiří Herkloc, Jiří 
Malý.
Návrh starostky na  zapisovatele: vždy bude 
zapisovatelka Dana Kahounová, v její nepří-
tomnosti bude hlasováno.
2) Kontrola usnesení ze zasedání ZM č. 1-
2008 ze dne 24.1. 2008
Bc. Pavel Tulej seznámil ZM s plněním 
usnesení ZM č. 1-2008 ze dne 24.1. 2008
3) Seznámení s usnesením rady ze dne 
31.1. 2008 a 7.2. 2008 
ZM schválilo usnesení rady, která se konala 
dne 31.1. 2008 a 7.2. 2008.
4) Rozpočet městyse na rok 2008
ZM projednalo a schválilo  rozpočet Městyse 
Louňovice pod Blaníkem na rok 2008 s včetně 
změny doplnění bodu Výdaje: Obecní zastu-
pitelstvo pol. 6112 – Odměny + odvody, ces-
tovné, pohoštění o položku na odměny za su-
plování v době nepřítomnosti - nemoc zaměst-
nanců ZŠ a MŠ ve výši 50.000,- Kč z celkové 
částky 850.000,- Kč položky 6112.
5) Rozpočet SO Blaník na rok 2008
ZM projednalo a odsouhlasilo rozpočet 
Svazku obcí Blaník na rok 2008.
6) Podání žádosti o provedení energetické-
ho auditu na školu.
ZM projednalo a odsouhlasilo podání žádosti 
o provedení energetického auditu na školu.
7) Určení komise pro výběrové řízení na 
projekční práce a inženýrské činnosti ka-
nalizace a ČOV Louňovice pod Blaníkem
ZM projednalo a odsouhlasilo komisi pro vý-
běrové řízení na projekční práce a inženýrské 
činnosti týkající se kanalizace a ČOV Louňo-
vice pod Blaníkem ve složení: Ing. Růžena 
Kučerová, Josef Jelínek, Bc. Václav Fejtek, 
Pavel Kotek, Josef Novotný.
8) Voda – náklady
ZM projednalo a souhlasí s přehodnocením 

výkonu čerpadel a zjištění vhodného tarifu 
na elektrikou energii na ně.Vodné bude ře-
šeno na dalším zasedání zastupitelstva po 
dodání  starostkou přehodnocení mzdy za-
městnance vodního hospodářství.  
9) Komise bydlení a výstavby /zpevnění 
silnice Na Hlinách/
- ZM projednalo a odsouhlasilo částku 
50.000,- Kč na materiál a dopravu z Mlado-
vic na  zpevnění silnice Na Hlinách.
- ZM projednalo a odsouhlasilo, aby bylo 
vyvoláno jednání s majitelem pozemku par-
cela č. 116. v k.ú. Louňovice pod Blaníkem 
o odkupu.
- ZM projednalo a pověřuje Komisi bydlení 
a výstavby projednání možnosti propojení 
cesty od p. Pospíšila za Lhotu s majiteli po-
zemků.
10) Diskuse - různé
- infocentrum - p. Smrčinovou oslovit, aby 
zpracovala plán kulturních akcí mikroregio-
nu na celý rok 2008 a vytvořit nabídku tu-
ristických tras ve spolupráci s p. Klaudysem 
pro školní výlety apod.
- připravuje se změna webových stránek 
- škola – oprava ventilu u topení stála  
24.718,- Kč
- nová matrikářka – Tereza Berlová
- na úřadu městyse je zřízen Czech Point, kde 
je  možné požádat o výpis z KN, OR, ŽR 

Zasedání zastupitelstva
 ze dne 28.2. 2008

1) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
ZM schvalujee zapisovatelkou zápisu Hanu 
Bébrovou
2) Kontrola usnesení ze zasedání ZM č. 2-
2008  ze dne 14.2.2008
Pavel Tulej Bc. seznámil ZM s plněním 
usnesení ZM č. 2-2008 ze dne 14.2. 2008
3)Prohlášení p. Josefa Jelínka, volba mís-
tostarosty 
ZM souhlasí s rezignací p. Josefa Jelínka na 
funkci místostarosty a novým místostarostou 
Městyse Louňovice pod Blaníkem byl zvo-
len od 1.3. 2008 p. Pavel Kotek.  
Návrh odměn: místostarosta p. Kotek  bude 
mít stejnou odměnu jako bývalý místostaros-
ta. P. Jelínek bude dostávat odměnu za funkci 
předsedy  komise. ZM odsouhlasilo odměnu 
místostarosty a předsedy komise.
4) Fotosoutěž
ZM schválilo, aby fotosoutěž byla pořádána 
pod záštitou Městyse.
5) Stanovení ceny vodného
ZM schválilo zvýšení ceny vodného o 2,- Kč 
od 1.4. 2008 tj. 18,- Kč/m3

6) Zrušení sportovní komise
ZM odsouhlasilo zrušení sportovní komise 

s tím, že p. Borkovcovi zůstane odměna za-
stupitele.
7) Požadavek pracovních míst na ÚP
ZM odsouhlasilo podání požadavku na 6 
pracovních míst z ÚP.
8) Smlouva s útulkem pro psy v Maršovi-
cích
ZM bere na vědomí  možnost uzavření  
smlouvy s útulkem pro opuštěná zvířata 
v Maršovicích.
9) Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o 
výherních automatech
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 
1/2008 o výherních automatech.
10) Obecně závazná vyhláška  o místním 
poplatku  ze psů č. 2/2008
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 
2/2008 o místním poplatku ze psů
11) Obecně závazná vyhláška  o místním 
poplatku za užívání veřejného prostran-
ství č. 3/2008
ZM schvaluje  Obecně závaznou vyhlášku o 
místní poplatku za užívání veřejného prostran-
ství č. 3/2008
12) Kanalizace a ČOV
ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo  na 
provedení projekčních prací a inženýrské 
činnosti spojené s vypracováním projektu a 
vydáním upraveného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení v právní moci na kana-
lizaci a ČOV v Louňovicích pod Blaníkem 
s firmou
Vodárenská společnost Chrudim,a.s., No-
voměstská 626,537 28 Chrudim, IČO 
27484211
13) Příspěvek TJ Sokol Louňovice na 
Maškarní pro děti
ZM souhlasí s příspěvkem 3 000,- Kč TJ So-
kol Louňovice pod Blaníkem na Maškarní rej 
pro děti.
1) Diskuse
- Pan Kotek požádal zastupitele o určení výše 
ceny na nákup traktoru s valníkem pro potře-
by městyse. ZM souhlasí s nákupem traktoru 
a valníku za 200 000,- Kč včetně DPH.
- zástupce ČSOP přijde na příští zasedání 
ohledně projednání smlouvy o nájmu roz-
hledny
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Informace k projektu Czech POINT
Dne 1. února byl na našem úřadu městyse oficiálně spuštěn projekt Czech PO-

INT. Tento projekt by měl  do budoucna usnadnit občanům jednání s úřady. Zkratka 
Czech POINT znamená: Podací Ověřovací Informační Národní Terminál.

Princip ulehčení občanům spočívá v tom, že nebudou v budoucnu muset obíhat 
několik nezávislých úřadů ohledně řešení jednoho problému. Systém Czech POINT 
by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. 

V současné době si můžete na našem úřadu zažádat o 3 různé výpisy: výpis z ka-
tastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku a výpis z živnostenského rejst-
říku. Výpisy jsou samozřejmě poskytovány na počkání za poplatek: (KN: 100,- Kč, 
OR: 50,- Kč, ŽR: 50,- Kč a RT: 50,- Kč ).

Výpisy  jsou občanům nejen z našeho městyse poskytovány standardně v úřed-
ních hodinách pro veřejnost pracovníky úřadu ve dnech:    

pondělí: 7,30 - 11      13 - 16 hod. 
středa     7,30 - 11      13 - 16 hod.
matrika: pondělí 15 - 17 hod.
V dohledné době bude možnost zažádat o výpis z rejstříku trestů. Též se disku-

tovalo, že by v tomto systému mělo být umožněno občanům zjištění počtu trestných 
bodů v rámci přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.  

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se 
státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde bude možné získat a ověřit 
data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a 
listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat infor-
mace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení 
řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, 
aby byly minimalizovány požadavky na občany. Je ale zřejmé, že každý nový systém 
má své nedostatky a bude ještě dlouhou dobu trvat, než se jej podaří doladit k obecné 
spokojenosti občanů.                                                                             Bc. Pavel Tulej 

na náměstí v Louňovicích  p. Bl. (velikonoč-
ní trhy a oslavy jara)  a vzniklé náklady na 
skupinu Poprask.
- schvaluje dokončení dešťové kanalizace pod 
čp. 45

Stanovuje:
- ceny dřeva při prodeji z lesů městyse (kala-
mita, probírka):
dřevo v lese, samovýroba: 150,- Kč/m3

dřevo mimo samovýrobu: 400,- Kč/m3

-  lesního hospodáře v lesích městyse  pana  
Antonína Zelinku  
- prodloužení nájemní smlouvy na budovu 
pošty v čp. 45 Louňovicích p. Bl. od 10.3. 
2008. Nájem: 250,- Kč/m2 za rok.
-  uzavření smlouvy na reklamu rozhledny na 
V. Blaníku  v Českém vyhledávači Seznam 
od 15.3. 2008 do 14.3. 2009 za cenu 2 261,- 
Kč s DPH  
- zaplacení 1500,- Kč (pronájem stánků) na 
akci pořádanou na Velikonoce dne 23.3. 2008 

Pokud jste odpověděli na všechny 
otázky ANO, tak právě vás hledáme a 
předem děkujeme.

V den Svatováclavských slavností 
v Louňovicích bude z vybraných kopií 
fotografií uspořádána výstava.

Pohlednice a fotografie k naskeno-
vání přijímá v Louňovicích Jana Bur-
dová – kronikářka Městyse Louňovice 
pod Blaníkem-burdata@centrum.cz,

 tel. 605 500 190 a Václav Nerad 
sbiram@seznam.cz, tel. 317 852 807. 

Vlastníte zajímavé pohlednice či fotografie Louňovic pod
Blaníkem nebo obrázky vztahující se 

k životu pod Blaníkem?
Jste ochotni je zapůjčit k naskenování?

Souhlasíte se zveřejněním kopií těchto fotografií a s dalším
nekomerčním využitím organizátorem výstavy?

VÝSTAVA HISTORICKÝCH POHLEDNIC 
A FOTOGRAFIÍ

Organizátor:
- Městys Louňovice pod Blaníkem
Téma:
- Podblanicko - krajina, lidé, historické a 
kulturní památky, příroda včetně makro-
fotografií
- jednoduše řečeno vše, co souvisí s 
Podblanickem 
Prezentace fotografií:
- všechny přihlášené fotografie budou
vyvěšeny na webu www.lounovicepod-
blanikem.cz/fotosoutez 
- vytištěné fotografie budou vystaveny v
den Svatováclavských slavností 27.9. v 
koncertním sále louňovického zámku na 
stojanových nástěnkách
- vystavení vítězných fotografií ve vývěs-
ní skříňce městyse, na nástěnce na roz-
hledně a v informačním centru 
- vítězné fotografie budou otištěny v Lou-
ňovickém zpravodaji, případně jinde dle 
možností 
Vyhlášení fotosoutěže:
Plakátem v papírové a webové podobě:
- březnový zpravodaj městyse Louňo-
vice pod Blaníkem – první zveřejnění, 
upoutávky v dalších číslech zpravodaje 
až do vyhlášení výsledků
- vývěsní skříňka městyse
- plakát na rozhledně
- plakát v infocentru Louňovice
- web Louňovic
Dále dle možností:
- okolní zpravodaje
- Votické noviny
- Zpravodaj Vlašim
- škola v Louňovicích, další školy v okolí
- Benešovský deník

FOTOSOUTĚŽ  
„KRAJINOU POD BLANÍKEM“

SPOJENÁ  S  VÝSTAVOU 
HISTORICKÝCH 

POHLEDNIC A FOTOGRAFIÍ
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- Rádio Blaník 
- Jiskra
- rozeslání plakátu starostům okolních 
obcí a mikroregionu (případně předání 
na setkání starostů)
- web Správy CHKO Blaník http://www.
blanik.ochranaprirody.cz/
- web ČSOP Vlašim http//www.csopvla-
sim.cz
- případně další 
Pravidla:
- uzávěrka 31.8. 2008
- věkové kategorie – do 15 let, od 15 let 
- rozhodující pro určení věku je den ode-
slání nebo předání fotografií do soutěže
- maximální počet fotografií od jednoho
autora – 2
- zasílání fotografií:
1) na adresu Úřadu městyse nebo ode-
vzdání na Úřadu městyse – vytištěné na 
formát pohlednicový až A4 a současně 
pokud možno  přiložené v elektronické 
podobě na CD (pokud nebudou fotogra-
fie přiloženy v elektronické podobě, bu-
dou naskenovány)
2) mailem na adresu ivan@podblani-
kem.cz – v tom případě budou fotografie
vytištěny pro účely výstavy  na pohledni-
cový formát
- organizátor doporučuje uvést u foto-
grafií jejich název. V případě, že nebude
název uveden, bude fotografie označena
organizátorem „Bez názvu”. 
- u fotografií musí být uvedeno jméno a
příjmení autora, adresa, datum naroze-
ní, nepovinně telefonické a nebo mailové 
spojení, případně jméno a příjmení ode-
sílatele a jeho adresa, pokud není odesí-
latel totožný s autorem
- odevzdáním fotografií do soutěže dává
autor a v případě, že odesílatel je jiná 
osoba než autor, pak odesílatel, auto-
maticky souhlas k jejich dalšímu neko-
merčnímu  využití organizátorem soutě-
že  (tisk v různých médiích, vyvěšení na 
webu apod.). 
- v případě nesprávně uvedených údajů 
budou fotografie vyloučeny ze soutěže
- organizátor si vyhrazuje právo vyloučit 
ze soutěže fotografie s nevhodným obsa-
hem nebo výrazně technicky nekvalitní
- odevzdané fotografie nebudou organi-
zátorem zaslány zpět autorům
Hodnocení:
- tři nejlepší do 15 let podle odborné poroty
- tři nejlepší od 15 let podle odborné poroty
- odborná porota bude tříčlenná 
- tři nejlepší v kategorii do 15 let podle 
hlasování návštěvníků výstavy v den vý-
stavy hlasovacím lístkem

- tři nejlepší v kategorii od 15 let podle 
hlasování návštěvníků výstavy v den vý-
stavy hlasovacím lístkem
- hlasování návštěvníků bude ukončeno 
v okamžiku zahájení slosování vstupe-
nek na Svatováclavské slavnosti
Ceny: 
Odborná porota, v každé z věkových 
kategorií:
- 1. místo - digitální kompaktní fotoaparát Nikon
- 2. místo – fototiskárna
- 3. místo – kniha o fotografování
Laická porota, do 15 let:
- 1. místo – multimediální klávesnice s myší
- 2. místo – flaschdisk – 4GB
- 3. místo – knižní publikace
Laická porota, od 15 let:
- 1. místo – multimediální klávesnice s myší
- 2. místo – flaschdisk – 4GB
- 3. místo – knižní publikace
Ceny budou předány osobně 27.9. bě-
hem Svatováclavských slavností po pře-
dání cen ze slosování vstupenek – cca. 
17.30 hod.  nebo budou uloženy k vy-
zvednutí na Úřadu městyse.
Partneři a sponzoři:
- Nikon s.r.o.
- WIFI sdružení Louňovice pod Blaníkem
- SCHKO Blaník
- ČSOP Vlašim
- Benešovský deník
- Rádio Blaník
Dobové pohlednice a fotografie:
- souběžně s výstavou fotografií z foto-
soutěže proběhne v koncertním sále vý-
stava dobových  pohlednic a fotografií,
případně jejich kopií z archivu Václava 
Nerada, Ivana Rozkošného a dalších 
zdrojů. Pohlednice a fotografie budou
vystaveny na stolech pod sklem. 
- dobové pohlednice a fotografie k na-
skenování přijímá Jana Burdová – kroni-
kářka Městyse Louňovice pod Blaníkem 
– burdata@centrum.cz a Václav Nerad 
nerava@seznam.cz, tel. 317 852 807
- kopie dobových pohlednic a fotogra-
fií budou přiloženy ke kronice Městyse
Louňovice pod Blaníkem. 
Vstupné do koncertního sálu 27.9. 
2008:
- dobrovolné
- výtěžek bude poskytnut na zájmovou 
činnost dětí místní školy.
Organizační výbor fotosoutěže a vý-
stavy (současně dozor nad fotogra-
fiemi v době výstavy) – jména podle 
abecedního pořadí příjmení:
Jitka Jandová; Martin Klaudys; Václav 
Nerad; Ivan Rozkošný; Pavel Tulej

KNIHOVNA  
Dnes na úvod čísla za 

uplynulý rok 2007, kte-
rá bohužel dokazují klesající zájem o 
knihovnu.

V roce 2007 přibylo do knihovního 
fondu 89 knih. Jedná se o volný nákup, 
nebo darované knihy. Knihovní fond 
naší knihovny představuje 3529 knih 
krásné literatury a 528 knih literatury 
naučné, celkem tedy 4057 knih. Kromě 
toho je v knihovně 400 knih z benešov-
ské knihovny v tzv. výměnných sou-
borech. Těchto 400 knih se 4x do roka 
obměňuje. Tedy slušná hromada knih, 
ze kterých je možno vybírat. Jen těch 
čtenářů kdyby bylo více, protože …

V roce 2007 bylo 39 registrovaných 
čtenářů, z toho 4 čtenáři z řad mládeže. 
Zmíněných 39 čtenářů si v průběhu roku 
vypůjčilo celkem 4230 knih, z toho do-
spělí čtenáři 2964 knih krásné literatury 
a 302 knih literatury naučné. Mládež 
si vypůjčila 129 knih krásné a 20 knih 
naučné literatury. Zdánlivě vysoké číslo 
vypůjčených knih, ale zoufale malé čís-
lo registrovaných čtenářů. Hledám radu, 
jak tento počet čtenářů zvýšit.

A teď opět trochu z minulosti naší 
knihovny.

4. září 1963 byly v naší knihovně 
metodická návštěva nadřízeného orgánu. 
V zápise z této návštěvy se konstatuje: 
knihovna je umístěna v zámku, v míst-
nosti O.B. Jsou zde 3 skříně, 3 stoly a 12 
židlí. Místnost celkem vyhovuje, je však 
nutné hledat lepší umístění. Místnost je 
dost tmavá.

Přichází rok 1964 a funkci knihov-
nice přebírá paní Dittrichová, tehdy také 
učitelka. Pan ředitel školy rozhodl a tak 
jsem to dělala – říká paní Dittrichová. Že 
její práce v knihovně nebyla procházka 
růžovým sadem, svědčí její vzpomínky 
na knihovnu po více než čtvrtstoletím, 
o které se paní Dittrichová ochotně po-
dělila. Říká:

„Když jsem v šedesátých letech pře-
vzala knihovnu, tato se nalézala v budo-
vě zámku, v bývalé zasedací místnosti 
spořitelny (dnes předsíň obřadní síně). 
Knihy byly uloženy ve třech starých 
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skříních a jedné malé skříňce s literatu-
rou pro děti. Dalším zařízením byl vel-
ký stůl a několik židlí. Místnost neměla 
kamna, takže se nevytápěla. Teprve asi 
po roce byla osazena kamna ze sta-
ré školy. Dříví jsem ze začátku nosila 
z domova, uhlí jsem brala ze školního 
sklepa. Teplo v knihovně bylo po dvou 
hodinách, takže pokud opravdu nemrz-
lo, netopila jsem. Po zatopení teklo ze 
zdí, knihy vlhly a při topení se prášilo. 
Výpůjční doba byla pondělí od 18 do 21 
hodiny. V zimě jsem starým lidem nosi-
la knihy domů.

Vzhledem k tomu, že jsem měla dvě 
malé děti, náročné zaměstnání, staré ro-
diče a k tomu funkce ve škole i v obci, 
neměla jsem na knihovnu mnoho času. 
Hledala jsem za sebe náhradu, ale to byl 
problém. Pomoc mi tehdy slíbila Marie 
Vyskočilová a opravdu mne dokázala 
i zastoupit, pokud jsem nemohla jít do 
knihovny.

V té době získal MNV novou míst-
nost v domě u Němečků, kam se moh-
la knihovna přestěhovat. Místnost jsme 
s Marií vygruntovaly a místo skříní se 
nám podařilo sehnat regály. Knihy jsme 
ve spolupráci se školními dětmi přeba-
lily, spravili a udělaly nové seznamy. 
Okresní knihovna začala půjčovat vý-
měnné soubory a mohly jsme objedná-
vat i knihy nové. Práce se velmi vylepši-
la, jediný problém bylo zase topení.

Pro další funkce ve školství jsem 
byla nucena opravdu knihovnu předat. 
Převzala ji pani Lehká. Dům u Němečků 
se začal rekonstruovat a tak se knihovna 
dočkala ústředního topení. Práce s kni-
hami mne velice bavila a o tom svědčí 
skutečnost, že jsem funkci knihovnice 
dělala řadu let. Ze začátku zadarmo, 
později jsem dostávala odměnu 300 
– 500 korun za rok.”

Tolik vzpomínky paní Dittrichové, 
tolik vzpomínky na minulost knihovny 
pro dnešek.

A opět – zvu Vás, vážení spoluobča-
né, do naší knihovny, přijďte se podívat 
na koutek Vlasty Javořické, přijďte si 
vybrat knížku, která se Vám bude líbit.

Na Vaši návštěvu se těší Váš louňo-
vický knihovník.

zÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Akce s Policií ČR

Dne 14.3. 08 v 9:00 hod. se ve škole v Louňovicích pod Blaníkem konala akce 
s Policií ČR. My děti z MŠ a ZŠ jsme se zúčastnily akce, při které jsme si mohly 
vyzkoušet policejní auto a jeho doplňky. Například policejní neprůstřelnou vestu a 
pistoli. Jezdili jsme na kole v tělocvičně, dozvěděli jsme se co je to daktyloskopie, 
udělali nám otisk  prstu, opakovali jsme si dopravní značky.

Akce se zúčastnili i hosté – babičky, dědečkové a maminky. Policie ČR má těžkou 
a složitou práci.                                                              Josefa Hrabáková, 4. ročník

Dne 14.3. 08 dopoledne v 9:00 se konala akce s Policií České republiky. Zúčast-
nily se děti z MŠ a ZŠ z Louňovic pod Blaníkem. A také hosté. Například babičky, 
dědečkové a maminky. Jedna maminka točila celou akci na kameru. Přijela paní 
Stránská s jejím kolegou. A také přijelo policejní auto. Prohlédli jsme si ho.V tě-
locvičně nám dělali otisky prstů, abychom věděli jak se může usvědčit zločinec. A 
potom jsme jezdily na kolech. Jízdu  zručnosti. Policejní práce se mi velice líbí.    

    Hanka Vosátková, 3. ročník

Dne 14.3. 2008 v 9:00 hodin přijela do ZŠ a MŠ v Louňovicích pod Blaníkem 
Policie ČR. Pak jsme s dětmi a s Policií ČR šli před školu. Také tam  přišli babič-
ky,dědečkové a  maminky. Když všichni dorazili, přijelo policejní auto, které jsme 
si mohli prohlédnout. Já jsem si vyzkoušel i policejní pistoli. Potom jsme šli do  
tělocvičny. Tam nám dělali otisky prstů. Také jsme jezdili na kole.  Když odešli škol-
káčci, tak jsme si povídali o dopravě. Jako poděkování jsme  dali policejní návštěvě 
chlebíčky, buchtu a kytku.                                                         Vojta Jonák, 3. ročník

Por. Bc. Václav Fejtek ukazuje dětem, jak se snímají otisky.



www.lounovicepodblanikem.cz

 Březen 2008Louňovický zpravodaj

ŠKOLA strana 8

Přespání ve škole a vítání jara 
v Louňovicích pod Blaníkem

Dne 19.3. 08 děti  přišly do školy a přinesly různé dobrůtky 
a mohly ve škole přespat i s kamarády. Nejdříve děti ZŠ šly do 
sklepa školy, který byl vyzdobený jako les s chaloupkou. Byla 
tam také listina.Pak šly děti přespat do třídy.

Ráno děti ZŠ dělaly Moranu, kterou v neděli 23.3. 08 šly 
hodit přes náves do řeky Blanice. Při cestě zpívaly písně. Na 
návsi  byl jarmark a hrála kapela Poprask, která je tradicí. Na 
jarmarku prodávali různé perníčky, cukrovou vatu i kamínky.

Ve čtvrtek se spalo ve škole čekalo nás překvapení ve skle-
pě. Pak jsem šli spát. Druhý den se dělala Morana. V neděli 
jsme si oblíkli kroje. Pak byl pochod. Vyhodili jsme Moranu 
na mostě. Pak jsme přinesli jaro.                Jiří Papež, 2. ročník

Dne 19.3. - 20.3 2008 jsme přespali ve škole.Ve středu jsme 
se měli shromáždit v 18:30, v 19:00 byla diskotéka v učebně 
anglického jazyka. Hráli jsme spoustu her. A večer nás čeka-
lo překvapení ve sklepě, který vypadal jako pohádkový les. 
Tam jsme měli listinu z úryvkem a když jsme řekli,  že to byl 
úryvek z knihy Rumcajz tak jsme za odměnu dostali bonbon. 
Ráno jsme vstali před snídaní a šli jsme vítat nové jaro. Potom 
jsme dělali Moranu. 

V neděli byl průvod. Hodili jsme Moranu (zimu) do řeky 
Blanice zpívali jsme písničky a zpět jsme nesli lítečko (jaro) na 
náměstí. Když jsme došli na náměstí byl jarmark a hrála skupi-
na Poprask.                                   Dominik Jonák, 5. ročník

Ve středu jsme spali ve škole  Ve čtvrtek jsme vyráběli Mo-
ranu, vycpali jsme jí slámou a my si zkoušeli lidové kroje.  

V neděli jsme vynášeli Zimu a zpívali  jsme písničku. Mo-
ranu jsme potom hodili do Blanice, aby odešla zima. Potom  
jsme šli na náměstí kde byl jarmark       Honza Bendl, 2. ročník

Dne 19.3. 08 jsme přespávali ve škole v Louňovicích pod 
Blaníkem. Děti ze ZŠ přišly v 18:30 hod. do školy. Pak měly 
malou diskotéku při malém světle. A hrály hry. Na večeru šly 
do sklepa, který  vypadal jako les Řáholec. A měly hádat z jaké 
pohádky byla listina ve sklepě. Potom šly spát. Ve  čtvrtek 20. 
3. 08 jsme vyráběly Moranu. Aby jí v neděli mohly děti hodit 
do řeky Blanice. 

V neděli 23.3. 08 se děti ze ZŠ zúčastnily vynášení Morany. 
S písničkami vyšly na náměstí. S průvodem šly k řece Blanici, 
kde hodily Moranu do řeky a s průvodem a s písničkami nesly 
lítečko zpátky do vesnice. Tím zahájily první velikonoční jar-
mark v Louňovicích..                        Hana  Vosátková, 3. ročník

     
Dne 19.3. 08 jsme se sešli v 18:30 ve škole. Tam byla malá 

diskotéka. Potom když jsem dojel tak jsme šli do družiny. Pak 
jsme po jednom chodili do sklepa a tam bylo překvapení. Po-
tom jsme šli spát. Ve čtvrtek jsme šli vítat sluníčko. K snídani 
jsme měli mazanec. Potom jsme vyráběli Moranu.      

Sešli jsme se v neděli 23. 3. ve 13:00 hodin. V krojích jsme 
šli na náměstí. Z náměstí jsme šli na most a cestou na most 
jsme zpívali písničky. Cestou  zpět jsme přinesli lítečko. Na 
náměstí jsem si koupil turecký med, a pak jsme jeli domů.

                                                                 Vojta Jonák, 3. ročník

Josefa  Hrabáková, 4. ročník

Barbora Jonáková, 1. ročník
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Po přespání ve škole děti vyráběly Moranu Vynášení Morany

Přírodní rezervace Podlesí v soustavě Natura 2000
s novými předměty ochrany

Soustava Natura 2000 sestává v České republice ze dvou typů chráněných území – ptačích oblastí a evropsky významných 
lokalit.  Evropsky významné lokality byly shrnuty do tzv. národního seznamu, který byl jako celek schválen vládou a publikován 
v podobě jejího nařízení pod č. 132/2005 Sb. Soustavu Natura 2000 vytváří Česká republika na základě povinností členských 
států Evropské unie.

Národní seznam byl po kontrole Evropskou unií shledán jako nedostatečný pro některé evropsky významné druhy a některé 
evropsky významné typy přírodních stanovišť a Česká republika byla vyzvána k doplnění národního seznamu.

Evropsky významná lokalita Podlesí vymezená na území stejnojmenné přírodní rezervace u Býkovic byla vymezena pro 3 
evropsky významné druhy: puchýřku útlou (drobná tráva rostoucí na dně Velkého Býkovického rybníka), vážku jasnoskvrnnou 
(žije na Malém Býkovickém rybníce) a vrkoče útlého (drobný plž, žijící na mokřadních loukách). Nově jsou jako předměty 
označeny i evropsky významné biotopy: Oligotrofní až mezotrofní stojaté vod (biotop Velkého Býkovického rybníka), přirozeně 
eutrofní vodní nádrže (Malý Býkovický) a přechodová rašeliniště (louky nad Velkým Býkovickým).

Ke změnám hranic přírodní rezervace ani evropsky významné lokality nedochází. Doplnění biotopů jako předmětů ochrany má 
význam zejména jako uznání přírodních hodnot 
Podlesí na evropské úrovni. Vzhledem k tomu, že 
současné hospodaření na rybnících i na okolních 
pozemcích je vyhovující, nepředpokládá se změ-
na nebo omezení hospodaření. Velký Býkovický 
rybník je nyní napuštěn na normální hladinu, do 
rybníka budou vysazeny tyto druhy ryb: kapr, lín, 
plotice, perlín, z dravých druhů štika.

V roce 2008 připravuje Správa CHKO Blaník 
letnění Malého Býkovického rybníka (Jordánku) 
v rámci pravidelného 5-ti letého cyklu. Rybník 
bude vypuštěn, následně bude  odstraněna bio-
masa vodních rostlin, aby nedocházelo k nadměr-
nému zarůstání vodní hladiny. Rybník bude ná-
sledně opět napuštěn. Opatření na Býkovických 
rybnících směřují k tomu, aby se zde udržely 
vzácné druhy rostlin a živočichů a aby i nadále 
byly cílem vycházek občanů okolních obcí. 

                                   Ing. Mgr. Martin Klaudys Jordánek – Malý Býkovický rybník (Jordánek). Foto: Ing. Mgr. Martin Klaudys
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Vážka jasnoskvrnná – Vážka jasnoskvrnná. 
Foto: RNDr. Lubomír Hanel

Louka – Rašelinná louka se suchopýry. 
Foto: Ing.Mgr. Martin Klaudys

Zonace CHKO Blaník
Co je to zonace?
Území CHKO Blaník je rozmanité – nachází se zde listnaté i jehličnaté lesy, louky, pole, potoky, rybníky a lidská sídla. Pro 

ochranu přírody jsou některé části krajiny cenné více (např. mokřady), jiné méně (např. bloky orné půdy). Proto je území CHKO 
Blaník rozčleněno do 4 zón ochrany přírody. První zóna zahrnuje části pro ochranu přírody nejcennější, zóna čtvrtá nejméně 
cenné. V první zóně najdeme rybníky s mokřadními loukami, tok Blanice a lesy Velkého a Malého Blaníku. Druhá a třetí zóna 
zahrnuje převážnou většinu území CHKO, čtvrtá zóna pak velké bloky orné půdy u Libouně, Načeradce a Křížova.

Jaká omezení vyplývají ze zonace?
Základní pravidla pro první a druhou zónu jsou uvedena v zákoně č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V první zóně 

je tak vyloučeno umisťovat stavby, hnojit pozemky a je omezena změna využití pozemků (změna kultury). V druhé zóně zákon 
vylučuje např. intenzivní technologie hospodaření a změnu vodního režimu pozemku. V třetí a čtvrté zóně platí pouze obecná 
pravidla pro chráněnou krajinnou oblast.

Jak zjistit, v které zóně je můj pozemek?
Zonace CHKO Blaník je provedena do podrobnosti katastrální mapy. Díky tomu může vlastník nalézt tuto informaci již na 

výpise z listu vlastnictví na katastrálním úřadě (rozlišena je 1.zóna a 2.-4.zóna jako skupina). Přesnou informaci o zonaci na po-
zemcích lze získat přímo na Správě CHKO Blaník, kde je možné se současně dozvědět i podrobnosti o možnostech hospodaření 
na pozemcích. Orientační mapka zonace je uvedena na 
webu Správy CHKO Blaník – www.blanik.ochranapri-
rody.cz, případně v Plánu péče o CHKO Blaník

K čemu zonace slouží?
Zonace slouží v prvé řadě vlastníkům a hospodařícím 

subjektům. Přísnější ochrana ze zákona platí pro první a 
druhou zónu, další dvě zóny mají již podmínky volněj-
ší. Zonace tak vytváří jasná pravidla využití pozemků a 
zbytečně neomezuje hospodaření tam, kde to není třeba.

Zonace je současně odborným podkladem Správy 
CHKO Blaník pro rozhodování. Zalesnění pozemku 
nebo obnova rybníka jsou posuzovány ze značné části 
právě podle  zonace příslušných pozemků. Zonace má 
pevný základ - byla vytvořena na základě průzkumů vý-
skytu druhů rostlin a živočichů a na základě zachovalos-
ti jednotlivých prvků krajiny. Deset let používání zonace 
v CHKO Blaník již potvrdilo, že rozčlenění CHKO do zón 
je užitečné a vymezení správné.     Ing. Mgr. Martin Klaudys 
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Víte, že ….
… úřední podání (např. žádost o stanovisko) je možné 

zaslat Správě CHKO Blaník i elektronicky? Součástí e-mai-
lové zprávy musí být i elektronický podpis vydaný některou 
z certifikačních autorit, např. Česká pošta. Zprávu opatřenou
elektronickým podpisem je třeba zaslat na e-mailovou adresu 
elektronické podatelny Správy CHKO Blaník: ep.blanik@na-
ture.cz.

… se v CHKO Blaník v současnosti vyskytuje 10 druhů 
obojživelníků, z toho 9 zvláště chráněných? Jsou to např. tři 
druhy čolků (horský, obecný a velký), žáby blatnice skvrnitá 
nebo kuňka obecná. Nejčastěji se u tůní a rybníků setkáme se 
zelenými a hnědými skokany a ropuchami obecnými. Právě v 
těchto jarních dnech jsou obojživelníci velmi aktivní - putují 
ze zimovišť do tůní a rybníků, kde se páří a kladou vajíčka.

… v rámci rekonstrukce naučné stezky byla na Velký Bla-
ník umístěna kamenná hlava blanického rytíře? Najdete ji při 
stezce na vrchol Velkého Blaníku od parkoviště u Louňovic. 
Hlavu blanického rytíře vytesal akademický sochař Daniel Ta-
lavera z jediného kusu kamene. Mezi původními návrhy byla i 
socha sedícího rytíře nebo socha tesaná ze dřeva.

Ing. Mgr. Martin Klaudys

Skokan zelený. Foto: Ing. Mgr. Martin Klaudys

Hlava blanického rytíře na Velkém Blaníku. 
Foto: Ing. Mgr. Martin Klaudys

Poklad z Blaníku Na Veliký pátek při pašií hlase
vždycky jednou za rok Blaník otvírá se.

Kdo by neznal pověst o blanickém pokladu? Z dětských let v nás zůstala představa 
zlata ukrytého ve Veřejové skále. Zlato, které je možno spatřit jen jednou v roce, kdy se 
skála otevírá, které je možno si nabrat, avšak v rukou nevhodného brzy se promění v su-
ché listí.

Jak to tedy s blanickým pokladem bylo? Byl, či nebyl? Dlouho to nevěděli ani občané 
z našeho městečka ani nejbližšího okolí Blaníku. Až potom….

Všechno začalo v době, kdy krátce po založení jednotného zemědělského družstva, asi 
v roce 1958 se začal stavět nový teletník za městečkem při silnici na Mladou Vožici.

Kámen, potřebný na stavbu byl svážen z míst starých lomů, kde se dříve říkalo V ti-
sových skalách na jižním svahu Blaníka. Ani se nemusel lámat, ležel tu volně zakrytý 
vrstvou zeminy a zetlelého listí. 

Kámen tenkrát svážel koňským potahem pan Ivan Kudlík po strmém srázu Blaníku. A 
právě když se chystal k návratu, povšiml si, že se u nohou koně zaleskly jakési dva malé plíšky. Mohl je pokládat za 
bezvýznamné a odhodit je. Vždyť to byly plíšky velké jen jako desetihaléře a ne o mnoho silnější  než balicí papír; 
navíc znečištěny zelenou měděnkou. Pan Ivan Kudlík je nezahodil a měl je po několik let pečlivě uloženy.

Teprve v zimě r. 1961 – 1962 když pan Dr. Pavel Radoměrský, známý historik a numismatik z Národního muzea 
přednášel o dějinách obou Blaníků, vzpomněl si pan Ivan Kudlík na obě mince, vyhledal je a poslal po panu Milanu 
Zarobském Dr. Radoměrskému do Prahy ke zjištění. Poznal v nich drobné mince arcibiskupství salsburského ze 
16. století, celkem běžné, ale na takovém opuštěném místě a hned dvě? Kdyby šlo jen o 1 kus, mohla to být mince 
náhodně ztracená, kdo šel před 400. lety lesem. Tak vzniklo podezření, zda na místě nálezu dvou mincí nebo poblíž 
není zakopán celý poklad!

Jednou v sobotu na jaře r. 1962 vyhledal Dr. Radoměrský  v Louňovicích pana Kudlíka a požádal ho, zda by mohl 
příští den ukázat místo, kde mince před lety nalezl. Ten ochotně souhlasil a tak v neděli ráno 10. června roku 1962 
nasedli na motocykl a vyjeli na památnou horu Blaník hledat poklad.

Rekonstruovaný džbánek, ve 
kterém byly mince původně 
uloženy.



www.lounovicepodblanikem.cz

 Březen 2008Louňovický zpravodaj

strana 12POKLAD

Hledat v lese poklad je věc ztracená i předem vyloučená a můžete si vysloužit pověst podivína. Bloudili po jižním 
svahu Velkého Blaníka, kde jsou si bývalé lomy podobné. Pan Kudlík tápal a nemohl se rozpomenout, kde obě min-
ce tehdy před léty nalezl. Na podezřelých místech odhrabovali hlínu, odstraňovali vysokou vrstvu lesního humusu 
– ale bez výsledku. Zvony louňovského kostela oznamovaly poledne, byli už hladoví, vzdali se a byli již skutečně na 
odchodu, když se to stalo!

Právě došli k malému dávno zaniklému lomu. Pan Kudlík se zastavil u vysokého klenu a najednou mu připadlo, 
že to vypadá podobně jako tenkrát. Odvalili velký žulový kámen u kmene klenu a pod ním – k jejich úžasu – zasvitla 
na ně bílá lesklá mince.

Místo blanického pokladu bylo opravdu nalezeno!
A pak už jen kopali, odvalovali kameny, prosívali odkopanou hlínu na zednickém sítu a nacházeli desítky a desít-

ky dalších mincí. Všechny byly stříbrné, vesměs pokryté vrstvou zelené měděnky. Jaké bylo potěšení pro numisma-
tika, když mohl mince z vlastnoručně objeveného pokladu hned na místě určovat okamžitě po jejich vyzdvižení ze 
země. To jsou zážitky, na které se nezapomíná.

Celkem 14 dní Dr. Radoměrský s Ivanem Kudlíkem, Milanem Zárobským, Jaroslavem Matuškou z Býkovic a 
hlavně louňovským kameníkem Bohuslavem Růžičkou vylamovali železnými sochory balvany, které tu zůstaly po 
staleté těžbě kamene a nacházeli stále další mince. Odkrývání bylo znesnadněno i mohutným klenem, který tu asi 
před 100 lety vyrostl přímo na pokladu, rozdrolil džbánek z pálené hlíny, ve kterém byly mince ukryty a část roztahal 
po svých kořenech. Některé mince byly nalezeny do kořenů stromu zarostlé. Kořeny klenu musely být obnažovány, 
aby neuniklo nic, co by nález ochuzovalo.

A tak se nakonec podařilo shromáždit 623 kusů mincí, které dle vyražených letopočtů tu byly ukryty 350 let, asi 
od r. 1611.

Keramický džbánek, který v sobě ukrýval poklad z Blaníka, byl zachován jen díky šťastné náhodě, že jej nalezl 
odborník. Mohutný klen, který přímo na pokladu vyrostl jej úplně rozdrtil a po svých kořenech roztahal jednotlivé 
střepy a jejich shledávání bylo v těžkém lesním humusu obtížné, téměř zdánlivě nemožné. Jen díky mimořádnému 
úsilí, že odkopávaný terén byl soustavně prosíván, pomohlo k nalezení střípků džbánku.

I když jich ještě dosti chybělo, podařilo se zrekonstruovat celý okraj s hrdlem i podhrdlím a spodní část se dnem 
a částí pláště  a pomocí sádrové protézy rekonstruovat džbánek do původní podoby.

Celkový nález mincí je uložen v Národním muzeu v Praze.
Rekonstruovaný džbánek a sádrové kopie nejvzácnějších mincí s mapkou míst, odkud se sešly z Evropy mince do 

blanického pokladu, můžete vidět v místním muzeu v zámku.

K nalezení pokladu v Blaníku přispěla náhoda
Snad každý louňovický občan znal pana Ivana Kudlíka z Chalup.
Pan Kudlík se původně jmenoval Ivan Prodan, narodil se v r. 1919 krátce po I. světové válce v bývalé Podkarpat-

ské Rusi, která byla součástí Československé republiky. Obyvatelé tu žili v bídě a chudobě. Tak i jeho rodiče. Když 
bylo synkovi 16 let, posadil ho otec do vlaku a ten odjížděl sám do Čech hledat práci.

Ve vlaku se seznámil s průvodčím dálkového vlaku panem Jaroslavem Kudlíkem z Louňovic. Bylo mu nezvyklé, 
že chlapec cestuje sám a za prací. Tak se nakonec domluvili, že by mohl u Kudlíků pracovat. Před krátkým časem 
jim zemřel jediný nadaný syn Jiříček a tak Ivan u Kudlíků zůstal. Starali se o něho a on našel v práci hospodářství 
zalíbení. Chlapce si osvojili a později mu přenechali i hospodářství. Zde zůstal i když se oženil. Měl hodnou, pracovi-
tou a zbožnou manželku Anežku. Když bylo v Louňovicích  pod Blaníkem založeno Jednotné zemědělské družstvo, 
stali se jeho členy. Pan Kudlík nejdříve jezdil s koňmi, které měli již v hospodářství a pak byl traktoristou. Manželka 
pracovala v nově postaveném kravíně při celodenní práci vychovali 5 dětí. Žili spolu šťastně a spokojeně.

A k čemu přispěla náhoda? Kdyby se chlapec Ivan Prodan nesetkal na cestě s panem Kudlíkem z Louňovic a 
nesvážel pak stavební kámen z Blaníka a nenalezl pod kopyty koně 2 plíšky – mince, nebyl by objeven ani blanický 
poklad a zůstal by v zemi ukryt na věky.

Pan Kudlík se dožil téměř 90. let – zesnul 30.9. 2007 a jeho manželce Anežce ztichlo srdce 3.11. 2007. V jejich 
dlouhé nemoci a bezmocnosti se o rodiče nejvíce postaral syn Jaroslav s manželkou Ivanou.                    Jiřina Holá
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Louňovice 
a blízké okolí 
na starých pohlednicích
Obrazem se vrátíme k soutěž-

nímu snímku z vánoční poznávací 
soutěže. Připojuji i současnou podo-
bu tohoto místa. Opravdu se jedná o 
část Louňovic nad pivovarem, kde 
je dnes asfaltové hřiště. Porovnáte-
-li současný vzhled s obrazem na 
pohlednici  asi sto let staré, napadne 
vás konstatování: „jen ten Malý Bla-
ník v pozadí zůstal”.

Jelikož se poznávací soutěže ni-
kdo nezúčastnil, zůstávají výherní 
ceny bez majitelů.

Na dvou posledních snímcích po-
řízených ve třicátých a čtyřicátých 
letech minulého století si předsta-
víme střed Louňovic. Pohlednice 
prošlá poštou roku 1935 zobrazuje 
náměstí s benzinovou pumpou, kte-
rou dnes v Louňovicích již nenajde-
te. V pozadí vidíme zleva pekařství 
pana Studničky, obchod Jana Špáca-
la, pekařství Josefa Fliegera a dům 
pana Kubáta, na jehož místě dnes 
stojí samoobsluha Jednoty. Pokud 
nemůžete na obrázku najít pomník, 
je ve středu pohlednice, v místě její-
ho zlomení.

Abychom si stále nepředstavova-
li velké změny Louňovic, prohléd-
něme si poslední snímek. Zobrazuje 
dnešní rybník pod pivovarem. Po-
hlednice prošla poštou v roce 1948. 
Vydaná byla nákladem J. Harvana 
obchodníka z Louňovic. Současná 
podoba se za padesát let moc nezmě-
nila.  
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Velikonoce
K jarní oslavě slu-

novratu, ke vzkříšení 
celé přírody ze zimního 
spánku pojí se mnoho 
starých zvyků. Některé 
z nich, jako vynášení 
Smrtky Moreny, pocházejí ještě z doby 
pohanské, kdežto pozdější je již stavění 
máje, pouštění věnečků po vodě a také 
velikonoční pomlázka, které se uchova-
ly až podnes.

K těmto starým zvykům patří i zvlášt-
ní obřadní jídla. Nejpřednější jsou vejce 
= symbol nového života. Velikonoční 
pečivo jsou mazance, jidáše, beránci a 
masová nádivka zvaná „hlavička”. Na 
svátečním stole by neměla chybět dobrá 
pečínka a k ní zeleninové saláty, nebo 
dobrý salát bramborový.

Velikonoční týden začíná „Květnou 
nedělí” světí se proutky kočiček a ty se 
pak dávají do polí, zahrad i domů, aby 
je chránily. Následuje Modré pondělí, 
Šedivé úterý, Škaredá středa, Zelený 
čtvrtek. V tyto dny se koná jarní úklid 
ve staveních i venku. Je to období půstu, 
takže ženy nemusí tolik vyvařovat. Nej-
větší půst je na „Velký pátek”. V ten den 
se vařila jen polévka zelnačka, nebo kru-
picová kaše. Ale na „Bílou sobotu” se již 
pilně vaří a peče, protože po vzkříšení 
končí půst a na „Boží hod velikonoční” 
se oslavuje a hoduje. Velikonoční pon-
dělí je pak ve znamení pomlázky a ba-
revných vajíček.

Velikonoční nádivka (hlavička)
1/2 kg uzené krkovice (uvařit)
do teplého vývaru nakrájíme 6 housek
vařené maso na kostičky
2 hrsti jarních bylinek 
(kopřivy, popenec, pampelišky – list, 
výhonky fialek, řebříček, aj.) rozsekat
a přidat 
3 – 5 vajec
zamícháme, hmotu dochutíme a 
nalijeme do vymazaného pekáče a 
upečeme 
podáváme se salátem

Mazanec
1 kg mouky polohrubé
25 dkg másla nebo Hery
20 – 25 dkg cukru
2 – 3 vejce (nebo jen žloutky)

kvásek z 6 dkg kvasnic a asi 1/2 l 
mléka
sůl, citrónovou kůru, vanilku, rozinky, 
mandle
vytvarujeme 2 bochánky, potřeme 
vejcem, necháme vykynout a 
upečeme

Jidáše
1/2 kg polohrubé mouky
7 dkg cukru 
7 dkg tuku             utřít
2 žloutky  
kvásek ze 2 dkg droždí a 2 dcl mléka
vše smíchat v těsto, tvořit úzké 
válečky a zatočit do spirály
potřít vejcem, posypat skořicovým 
cukrem a po upečení potírat medem   
                                   Hana Dittrichová
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HASIČSKÝ PLES
Dne 26.1. 2008 proběhl v sále zámku již tradiční hasič-

ský ples. K tanci a poslechu hrála skupina Scarlet. Účast byla 
hojná a tombola plná hodnotných cen. Na snímku Bc. Václav 
Fejtek vyhlašuje tombolu.  

PLES FOTBALISTŮ
se konal dne 16.2. 2008 v sále zámku. K tanci a poslechu 

hrála skupina Proměny. I tento tradiční ples byl hojně navští-
ven, jak dokládá foto pod textem. Došlo ke změně vyhlašování 
tomboly, kdy ceny s čísly byly napsány na samostatných lis-
tech. Po zakoupení lístků si každý mohl sám zkontrolovat, zda 
vyhrál či nikoliv.  

V sobotu 15.3. 2008 jsme uspořádali v sále místního zám-
ku již třetí ročník Dětského maškarního reje. Tato akce byla 
určena především dětem. Cestu na dětský karneval si našlo 
téměř sedmdesát dětí v maskách a mnoho jejich kamarádů, 

Dětský maškarní rej

Vítězné masky: 
1. místo VÍLA, 2. místo JEPTIŠKA, 3. místo MOTÝLEK

rodičů a známých. Pro děti byly kromě soutěže o nejhezčí 
masku připraveny také doprovodné soutěže a hodnotná tom-
bola. Celým programem děti doprovázeli klauni, kteří poté 
vyhlásili vítěze v soutěži “Nejsympatičtější maska”.  

 Monika Kahounová 

Nejsympatičtější maska: ČMELÁČEK s klaunem 
(Monikou Kahounovou) 
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Maškarní rej
Od 20 hodin patřil sál zámku dospělým maškarám. A se-

šlo se jich skutečně velké množství. Naštěstí bylo otevřeno a 
vytápěno tzv. „peklo“, které bylo po delší pauze znovu zpro-
vozněno. Nálada byla skutečně výborná. Bylo vidět, že lidé se 
skutečně baví. K tanci hrála skupina The Bottles, která končila 
svou produkci v brzkých ranních hodinách.

1. místo: ŽIVÝ - MRTVÝ

3. místo: HRABĚ BRÁKULA

2. místo: BRATŘI V TRIKU

KOPANÁ
Soustředění dívčího 
fotbalu 21.2. 2008 – 24.2. 2008

Ve výše uvedeném termínu se konalo, v obci Jablonná (u Ne-
veklova), sportovní soustředění dívčího fotbalového družstva 
Louňovice pod Blaníkem. Sraz k odjezdu byl stanoven v 17:00 
hod. na náměstí, avšak jak bývá dobrým zvykem, bez zpoždění 
se to samozřejmě neobešlo. Nakonec jsme se úspěšně vypra-
vili, přestože někteří účastníci zájezdu pojali dané soustře-
dění spíše jako stěhování národů. O tašky plné řízků, buchet 
a jiných pochutin nebyla nouze. Po příjezdu na místo jsme 
se ubytovali, proběhlo úvodní posezení v jídelně, stanovili 
jsme si cíle této expedice a jiné organizační věci a pro zby-
tek večera byla volná zábava. Některé hráčky dorazily déle, 
z důvodu pracovních a školních povinností. V následujících 
dvou dnech byl na denním pořádku dopolední a odpolední 
trénink, přičemž v pátek večer proběhla ještě hodiny posi-
lování a poté shlédnutí videozáznamu z fotbalového utkání 
DFD Louňovice - FC Příčovy. V sobotu jsme pak měli od 
18:30 hod. rezervaci v aquacentru Měřín. V neděli se usku-
tečnil již pouze dopolední trénink a po obědě přišel čas bale-
ní, úklidu, předání turistické základny a hurá zpět k domovu.  
K celkovému shrnutí soustředění bych uvedl, že tohoto se 
zúčastnilo celkem 14 lidí, 11 hráček, trenér, manažer a po-
mocník trenéra, přičemž rozděleni jsme byli do tří družstev 
pojmenovaných „Lehkovážní koníci“, „Rozpustilé Be-
rušky“ a v neposlední řadě „Neposední motýlci“. Za gra-
fické ztvárnění vděčíme designérovi Ing. Janu Bajerovi. 
Účast dívek v nemalé míře ovlivnila chřipková epidemie a jiné, 
jistě neméně závažné, důvody. Celá akce proběhla bez zranění, 
nepočítaje puchýře na nohou a drobné oděrky. Na závěr bych 
rád poděkoval, za sebe, Láďu i Milana, všem hráčkám, které 
se soustředění zúčastnily a popřál Vám, mnoho úspěchů v nad-
cházející sezóně. 

K případnému dalšímu, letnímu, soustředění v Jablonné, 
ZDAR.                                                                      Martin Kahoun 
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Kolaudace hřiště a kabin proběhla úspěšně 28.3. 2008 za účasti delegáta OFS Benešov. Byly přeměřeny branky, 
rozměry hřiště a kabiny rozhodčího, hostů a domácích. V připomínce ze strany delegáta je dodělat sprchy, za brankami, 
zábrany proti zakopnutí míče. Dále se musí dodělat zábradlí pro diváky za brankou před kabinami. V opačném případě 
bude muset být posílena pořadatelská služba. Tyto nedodělky však nemají vliv na zkolaudování hřiště.     Josef Novotný

TJ SOKOL - KOLAUDACE HŘIŠTĚ A KABIN PO REKONSTRUKCI

Co je v Louňovicích nového?

Představujeme nového pomocníka Úřadu městyse.

Poděkování Policii ČR za akci 
„Bezpečnost v dopravě”

Děkujeme Policii ČR, jmenovitě nprap. Zuzaně Stránské - 
tisková mluvčí OŘ Policie ČR Benešov, por. Bc. Václavu Fej-
tkovi - komisař SKPV Benešov, prap. Martinovi Kahounovi - 
inspektor OOP ČR Vlašim za akci „Bezpečnost v dopravě”. Tato 
akce se uskutečnila v naší škole 14. března 2008. 

Pro děti bylo velkým přínosem zopakovat si zábavnou for-
mou pravidla silničního provozu. Velice zajímavá byla ukázka 
z policejní výstroje, kterou policisté používají při své práci. Děti 
se také mohly posadit do služebního auta policie a prohlédnout 
si vnitřní vybavení.

Přejeme vám mnoho úspěchů v další práci. 
Mgr. Ivana Kočová

Poděkování za pomoc při brigádě 
v tělocvičně dne 9.3. 2008

Děkujeme místnímu sboru dobrovolných hasičů za vydatnou 
pomoc, kterou nám poskytli při úklidu tělocvičny. Byly to práce 
převážně ve výškách, jež bychom museli zajišťovat pouze fir-
mou. Tato pomoc nám ušetřila finanční prostředky, které může-
me využít na další práce. 

Jmenovitě děkujeme těmto účastníkům brigády:
Kirchner Petr, Pospíšil Jiří, Fejtek Václav, Jelínek Josef, Jelínek 

Lukáš, Jelínková Monika, Tichý František, Kahounová Monika, 
Kahounová Lucie, Tichá Lenka, Adamovská Klára, Tulej Pavel. 

Brigáda proběhla za účasti paní ředitelky, paní učitelky a 
Barbory Kočové.

Věříme, že nám veřejnost zůstane nakloněna a další práce, 
které nás v tělocvičně ještě čekají budou podpořeny stejně vyso-
kou účastí.                                                  Mgr. Ivana Kočová

Nová čekárna ve směru na Načeradec. Foto: Jiří Herkloc 
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Společenská  rubrika  

Srdečné blahopřání
V měsíci březnu oslavili  své 

životní jubileum tito spoluobčané:
paní Janušová Anna (80 let)
paní Holá Jiřina (85 let)
pan Houlík Antonín (70 let)

Městys Louňovice pod Bla-
níkem jim srdečně gratuluje a do 
dalších let přeje hodně štěstí a 
zdraví.

Městys Louňovice pod Bla-
níkem vítá nového občánka a 
přeje mu hodně štěstí v životě

Radim Peška - Foto: Jana Burdová

Webové stránky městyse
Chtěl bych prostřednictvím zpravodaje informovat návštěvníky webových strá-

nek našeho městyse o chystaných změnách. Vzhledem ke stále se rozšiřujícímu po-
čtu odkazů a informací, které je nutné na naše webové stránky umísťovat a zveřejňo-
vat, je v dohledné době naplánována zásadní změna našich webových stránek. 

Úprava stránek není jednoduchá a pro městys ji realizuje dle našich požadavků a 
návrhů externí pracovník. Současná grafická úprava stránek a rozmístění jednotlivých
menu bude změněno ze stávajícího horizontálního na vertikální. Díky této úpravě 
budeme moci přidat další menu a celkově stránky pro návštěvníky zpřehlednit. 

Dovolím si opět nabídnout webový prostor na našich stránkách pro jednotlivé 
spolky a sdružení, kteří v městysi vykonávají sportovní, kulturní a nebo zájmovou 
činnost. Většina spolků již své odkazy na stránkách městyse zřízeny má. U těch-
to budou  dle jejich požadavků zakomponovány změny a úpravy. Ty spolky, kteří 
nemají odkaz a chtěly by jej na stránkách městyse zřídit, mohou se jejich zástupci 
obrátit na mne a nebo na úřad městyse s žádostí o zřízení.

Režijní poplatky za chod webu a v drtivé většině i faktury za úpravu webových 
stránek hradí městys ze svého rozpočtu. Jednotlivé spolky mají ohledně spravování 
svých odkazů min. finanční výdaje.  

Dále si vás touto cestou dovolím požádat o návrhy a připomínky k našemu webu 
s výhledem na plánovanou změnu. Máte-li nějaké požadavky, připomínky nebo ná-
pady jak web vylepšit, zašlete mi je prosím do mailu (t.pavel@tiscali.cz). Žádám 
nejen členy spolků, kteří již mají odkaz zřízen, ale samozřejmě i ostatní návštěvníky 
našeho webu. 

Zmíním zde pár vět o diskusním fóru, které je na našem webu zřízeno. Je zcela 
zjevné, že tato sekce je velmi hojně navštěvována. Bohužel se zde sporadicky ob-
jeví příspěvek, který je vulgární a nebo  pomlouvá určitou osobu, případně  skupi-
nu osob.  Tyto příspěvky jsou v drtivé většině anonymní a jakmile se o nich dozví 
správci jednotlivých sekcí -  jsou smazány. Bohužel někdy příspěvky na webu visí  i 
48 hod.  Za tuto dobu si je přečte velké množství návštěvníků. Není v našich silách 
diskusní fórum kontrolovat každou hodinu. Vzhledem k těmto příspěvkům se ně-
kteří členové zastupitelstva přiklánějí ke zrušení a nebo k radikálnímu zredukování 
diskusního fóra. Osobně jsem zastáncem této interaktivní komunikace. Na fóru se 
v drtivé většině případů komunikuje korektně a dochází zde k předávání informací 
pro větší skupiny.  Nabízí se zřízení registrace před vstupem na diskusní fórum. O 
tomto budeme ještě jednat. 

Jen připomenu, že 3. března  2008 to byly právě 2 roky, co jsou naše webové 
stránky   přístupné pro občany. Za tyto dva roky bylo zaznamenáno víc než 132 000 
přístupů. Toto číslo je velmi vypovídající a budeme se snažit, aby naše stránky na-
vštěvovalo v dalších letech více návštěvníků.           Bc. Pavel Tulej, správce stránek 

Dne 26.4. 2008 oslaví manželé 
Jaroslav a Miloslava Charvá-
tovi z Býkovic 50 let společného 
života, hodně štěstí, zdraví a lásky 
do dalších let přejí syn Jaroslav s 
rodinou.

Děkujeme paní Marii Loren-
cové za dobrovolný úklid celé-
ho hřbitova. Za vedení Městyse 
Louňovice pod Blaníkem děkuje 
místostarosta Pavel Kotek

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚKLID 
HŘBITOVA

Chůze částečně pomáhá vyrovnávat 
se s úzkostmi a dalšími emocemi, jež 
nás trápí. Tělesné cvičení je prostřed-
kem k uvolnění fyzického a emočního 
napětí nebo stresu.

Každý čtvrtek v 19.00 hod. se na 
Vás těší cvičitelka aerobiku pro každé-
ho Janina. (Tělocvična Louňovice, pití a 
karimatka s sebou)

Rubrika zdraví


