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SLOVO  STAROSTKY
Vážení spoluobčané,

chtěla bych vzpomenout na nedávné akce v našem městysu.  Myslím, že nejhezčí společenskou akcí byl Velikonoční 
jarmark pořádaný Babincem. Byl opět bezvadně připraven, počasí kupodivu přálo, takže se návštěvník mohl řádně 
rozhlédnout po stáncích, něco zakoupit domů a hlavně popovídat se známými. O dobrou náladu se postarala jako 
vždy skupina Poprask.
V sobotu 30. 4. proběhla na zámecké za-
hradě zábava hlavně pro děti -  čarodějnice. 
Počasí opět nezklamalo - večer začalo pr-
šet, ale myslím, že se děti stačily dostatečně 
vyskotačit při hezky připravených hrách a 
soutěžích a i ty nejkrásnější čarodějnice se 
podařilo vybrat a spálit hlavní čarodějnici na 
připravené vatře. V letošním roce bylo pro 
děti připraveno nové překvapení - trampo-
lína. Tímto děkuji všem, kteří se zúčastnili 
jejího přemístění na zámeckou zahradu a pak 
i jejího zpětného úklidu.
Další akce v květnu pořádal městys ve spo-
lupráci s místní školou, jednalo se o oslavy 
Dne matek a vítání občánků. Viz dále ve 
zpravodaji.
Nyní bych také ráda vzpomenula přípravu a 
vlastní soutěž o Vesnici roku, do které jsme 
se koncem dubna přihlásili. Na podání přihlášky jsme nafotili různá zákoutí Louňovic a přidali několik fotek z před-
chozích akcí pořádaných místními spolky. Příjezd komise nám byl nahlášen cca 14 dní dopředu.  Musím poděkovat 
a vyzdvihnout zásluhu zástupců místních spolků, kteří se zúčastnili za sokoly, hasiče, rybáře, myslivce, včelaře, 
Babinec, Blaníky, WIFI a jezdecký klub. Ti všichni nenechali nic náhodě a přišli na první schůzku, kterou jsme si 
domluvili před soutěží. Zde jsme konstatovali, že by bylo dobré každý spolek samostatně představit. Na vlastní pre-
zentaci, která se konala v pondělí 6. června od 16,30 hod. v hasičské společenské místnosti se každý zástupce vzorně 
připravil. Nejdříve jsme si mysleli, že určený čas nenaplníme, ale opak byl pravdou. Po úvodním představení městy-
se dostaly slovo spolky. Každý chtěl o svém spolku říci to nejzajímavější a něčím zaujmout a čas nám nemilosrdně 

utíkal. Na prezentaci byly vymezeny pouze 
2 hodiny, které utekly v příjemné atmosféře 
jako voda.  Na závěr se ještě komisi před-
stavil spolek Babinec, který předvedl v sále  
J. D. Zelenky  ukázky připravených tanců. 
Odměnou za hezky připravený program byl 
potlesk přihlížejících. Komise odjížděla z 
Louňovic p. Bl.  po půl sedmé večer.
Myslím, že jsme naši obec představili velice 
působivě, a i kdybychom žádné ocenění ne-
získali, stálo to za to a zase o nás ví o několik 
lidí více.  
Ještě jednou děkuji všem, kteří přišli a zú-
častnili se prezentace Louňovic p. Bl.

Na závěr bych chtěla popřát všem krásné let-
ní dny a pozvat Vás na všechny připravova-
né  akce  pořádané v následujícím čtvrtletí.  

Ing. Růžena Kučerová 
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                       INFO.  Z RADY
                      ze dne 9. 3. 2011

Rada městyse schvaluje: 
- poskytnutí účelového příspěvku 
pro TJ Sokol ve výši 3000,-Kč na 
dětský maškarní rej (19. 3. 2011)
- poskytnutí účelového příspěvku 
pro Základní organizaci Českého 
svazu včelařů Louňovice p. Bl. ve 
výši 3000,- Kč na nákup zařízení a 
pomůcek pro důsledné léčení včel-
stev proti varoáze a prevenci proti 
výskytu moru včelího plodu
- zakoupení fotografického aparátu 
jako cenu do dětské soutěže v Lou-
ňovickém zpravodaji za rok 2011 do 
max. ceny 1500,- Kč
- převzetí a proplacení dodatku č. 1 
k projektové dokumentaci Louňo-
vice pod Blaníkem – kanalizace a 
ČOV
- přihlásit Městys Louňovice pod 
Blaníkem do soutěže Vesnice roku
Rada městyse pověřuje:
- starostku zveřejnit na úřední desce 
možnost letní brigády pro studenty 
(červenec – srpen) na obsluhu par-
koviště pod V. Blaníkem 
- výbor bydlení a výstavby prověřit 
návrh výstavby chodníku ke hřbito-
vu a projednání možnosti směny či 
výkupu pozemku části pozemku č. 
parc. 155  v k.ú.Louňovice p.Bl.
- úřad městyse povolováním žádostí 
o připojení na obecní vodovod
Rada městyse bere na vědomí:
- informaci starostky ze SO Blaník 

ZASTUPITELSTVO A RADA

ZASTUPITELSTVO
ze dne 15.3.2011

Seznámení s usnesením rady č. 
3/11
bez připomínek           
Informace o dotacích 
Paní Švejdová seznámila ZM s po-
danými žádostmi o dotace na letošní 
rok. 
- Lesnická technika
- Příspěvek na zubní ordinaci (vyba-
vení, rentgen)
- Záplavové škody v Louňovicích
- Víceúčelové hřiště u školy
- Výměna oken ve škole
- Pořízení zásahového vozidla pro 
SDH
- Obnova klášterní zdi
- Vodovod
Dotazy: (Odpovídá pí. Švejdová)
Pan Bébr: Na co se použije záplavo-

vá dotace?
Odpověď - Na vyčištění rybníčka u 
hasičárny, vyčištění odpadních rour 
od rybníčku až k pivovarskému ryb-
níku a dále odvod vody.
Pan Novotný: Proč dotace na hřiště 
u školy a ne u fotbalového hřiště? U 
školy to není potřeba.
Odpověď -  O tuto dotaci mohla žá-
dat pouze škola.
Pan Novotný: Chce vysvětlení o 
chodu ve svazku obcí Blaník
Pan Herkloc: Proč se žádá o tak 
málo peněz na záplavové škody?
Odpověď: Odhad dělal projektant 
pan Bartoš.
Otázka: Kde se použijí dotace na vo-
dovod?
Odpověď: Na rekonstrukci „Obory“, 
(odhad dělal p. Žížala)
Otázka: Na co bude dotace na les-
nickou techniku?
Odpověď: O to si žádal již pan Ko-
tek. Je to štěpkovač, motorová pila, 
křovinořez.
Otázka: Proč se žádá jen na KÚ?
Odpověď: Na jiné dotace momentál-
ně nedosáhneme.
Na dotace z EU nejsou momentálně 
vypsány granty (z dotací EU byla 
provedena oprava včelařského mu-
zea)
Pan Bébr:  Bude se opravovat kláš-
terní zeď, pokud nedostaneme dota-
ce?
Odpověď paní starostky: Nebude se 
opravovat.
Pan Tulej: ještě dodává, že je třeba, 
aby se všichni vyjadřovali k dota-
cím. Měly by se vyjadřovat všechny 
spolky, kterých se to týká.
Kontrolní výbor
Pan Tulej seznamuje s činností KV.
Mandátní smlouva:
- došlo k opětovné kontrole smlou-
vy – KV shledal, že nedošlo k zásad-
nímu pochybení ze strany městyse 
hlavně proto, že na dotace se nedo-
sáhlo a tudíž se smlouva nevyužila. 
Doporučení KV – smlouvy by se 
měly uzavírat osobně a ne přes třetí 
osobu, jako to bylo v případě man-
dátní smlouvy.
Odpověď paní starostky: Mandátní 
smlouva se vypověděla a je neplat-
ná.
Nesouhlas (p.Herkloc, Novotný, 
Bébr) se způsobem sepsání smlouvy 
a vůbec s jejím projednáním v za-
stupitelstvu. Smlouva byla sepsána 
s osobou, se kterou nikdo osobně ne-

jednal a ani se osobně nesetkal.
Pan Kotek: opět mimo program 
schůze naráží na způsob vykácení 
lesa v Bělčí hoře, upozorňuje na ne-
projednání smlouvy o těžbě v zastu-
pitelstvu.
Smlouva na opravu klášterní zdi – 
III. etapa
návrh pí. starostky: doplnění do 
smlouvy na opravu klášterní zdi pro 
III. etapu s firmou LARENO s.r.o., 
že pokud nebudou poskytnuty dota-
ce, smlouva se ruší.
Pan Vávra – poukazuje na skuteč-
nost, že 300,-Kč pro firmu za den 
prodlení je málo.
Diskuse – zastupitelstvo se dohodlo, 
že se tyto sankce měnit nebudou.
hlasování o návrhu: schváleno
Svatováclavské slavnosti
Paní starostka seznamuje ZM s část-
kou cca 35 000,-Kč plus dopravné a 
DPH za účinkování pana Spáleného 
na Svatováclavských slavnostech.
hlasování: schváleno
Různé
Paní starostka seznámila zastupitele 
se stavem jednání na BENE- BUSU: 
zatím je schváleno na dopravní ob-
služnost navýšení o 50,- Kč na oby-
vatele za rok. Nemusí to být ale část-
ka konečná. Některé obce nechtějí 
na obslužnost přispívat.
Paní starostka dále ZM seznámila 
s kladným hospodářským výsledkem 
ZŠ a MŠ Louňovice p. Bl. za rok 
2010: za loňský rok je 291 535,59 
Kč. Částka bude převedena do fondu 
odměn a do fondu rezerv
Paní starostka oznámila, že rada  
rozhodla přihlásit Louňovice P. Bl. 
do soutěže „Vesnice roku“.
Dále  paní starostka vyhlásila ve 
spolupráci s SDH  na 16. 4. 2011 od 
17:00 hod. úklid náměstí před Veli-
konocemi.
Diskuse
pan Budil – hodnotí průběh předcho-
zích jednání zastupitelstva, pouka-
zuje na hulvátské chování pana Kot-
ka vůči jemu i celému zastupitelstvu. 
Nesouhlasí s oblíbeným vystoupe-
ním pana Kotka na téma „kůrovec“. 
Vysvětluje kácení a prodej dřeva, za 
který byl neustále napadán.
Naráží na nedostatky, které zbyly 
nedořešeny za působení pana Kotka 
ve funkci místostarosty
Dosud nebylo proplaceno dřevo 
z loňského prodeje (asi 30 tisíc Kč.). 
Bylo povoleno kácení dřeva v obec-
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ním lese panu Šafratovi (nedoře-
šen způsob úhrady). Špatný způsob 
oplocování nově vysazených strom-
ků.
Paní Růžičková: dotazuje se, kdo 
bude dohlížet nad pořádkem (úklid 
exkrementů po psech a koních) na 
chodnících a na náměstí. 
Pan Herkloc: žádá o připomenutí 
vyhlášky obyvatelům ve zpravodaji 
a v místním rozhlase.                      
Pan Budil: si ještě bere slovo a re-
zignuje na funkci místostarosty k 31. 
3. 2011.
- Vzhledem k rezignaci pana Budila 
je třeba doplnit tento bod do progra-
mu.
Paní starostka nechává hlasovat o 
vyhlášení přestávky a následné vol-
bě nového místostarosty.
hlasování: neodsouhlaseno bod se 
překládá na další zastupitelstvo 29. 
3. 2011.
Pan Zrno – dotaz na stav projek-
tu komunikací a dešťové kanaliza-
ce „Na Hlinách“ a na  plán rozvoje 
Louňovic
odpověď pí. starostka: projekt bude 
hotov v sobotu a plán rozvoje na 
příštích 5 let se připravuje.

ZASTUPITELSTVO
ze dne 29. 3. 2011

Kontrola usnesení ze zasedání 
z 15. 3. 11
Připomínky: pan Novotný: požaduje, 
aby byly zastupitelům předkládány 
všechny smlouvy konkrétně smlou-
vy na prodej dřeva z Bělčí hory
Odpověď pana Tuleje: kontrolní vý-
bor prověřuje veškerou práci v lese 
za rok 2010                 
Seznámení s usnesením rady č.4/11
bez připomínek
Rozpočtové opatření č. 2
Paní Vrtišková seznámila s navýše-
ním výdajů.
17 tisíc Kč na budovu školy (studie, 
revize) 
33 200,- Kč BENE- BUS – s navýše-
ním platby na obyvatele
35 tisíc Kč - oprava potrubí 
v ul. Mládežnická
hlasování: schváleno 
Volba místostarosty
Paní starostka navrhuje postupně 
průběh hlasování: 
a) Volební komise
Návrh: V. Fejtek, Fr. Bébr, J. Jelínek
hlasování: schváleno 
b) Návrh – funkce místostarosty 
bude uvolněná
hlasování: schváleno 
c) Způsob hlasování – tajná volba
Hlasování: schváleno

d) Hlasování na funkci místostaros-
ty: 
kandidáti:
Jiří Malý (Rozvoj Louňovic) - Pro 8 
hlasů
Pavel Kotek (ČSSD) - Pro 5 hlasů
1x neplatný hlas
Místostarostou Městyse Louňovi-
ce pod Blaníkem byl zvolen p. Jiří 
Malý
e) Nástup místostarosty od 1. 4. 
2011.
hlasování: schváleno 
Různé
Pan Vávra seznámil zastupitelstvo 
s činností výboru bydlení a bytové 
výstavby:
- Řešení odkoupení pozemků, chod-
ník ke hřbitovu
- Pan Maršíček – směna pozemku 
nebo kupní smlouva
- Trubky u Venderů – je nutné dodě-
lat
- Kanál u hospody- nutno vyčistit
pí. Vrtišková, pí. Růžičková 
- dešťová kanalizace na Hlinách a 
vůbec v Louňovicích
- dotazy na paní starostku
- vyústění pod koupalištěm
- bude problém s vedením u silnice, 
kvůli telefonu a plynu
pí. starostka – projekt je ve fázi 
schvalování (plynaři, elektrikáři, 
hasiči, atd.) po vyjádření všech insti-
tucí bude projekt předán na stavební 
úřad

INFORMACE Z RADY 
ze dne 31.3.2011

Rada městyse schvaluje: 
- uzavřít smlouvu na pronájem ze-
mědělského pozemku č. parc. 156/1 
v kat.území Louňovice p. Bl. s fir-
mou Podblanicko Louňovice pod 
Blaníkem a.s. dle původní smlouvy 
s majitelkou ve výši 1000,- Kč/ha a 
pověřuje starostku jejím podepsáním
- umístění předzahrádky  u zámku na 
pozemku č. parc. 1258/5 v kat.úze-
mí Louňovice p. Bl. na rok 2011a to 
do 18.9. 2011 za těchto podmínek: 
majitel předzahrádky  P. Stojánek 
zajistí úklid předzahrádky, předza-
hrádka  zde nebude  působit rušivým 
dojmem, bude estetická v souladu 
s historickým objektem zámku a 
bude  zde dodržován noční klid
- poskytnout příspěvek ve výši 
2500,- Kč na provoz věžních hodin 
na kostele Farnímu úřadu  v Louňo-
vicích p. Bl.
- rozdělení hospodářského výsledku 
Základní a Mateřské školy Louňo-
vice p. Bl. za rok 2010 následovně: 
zisk 291 535.59 Kč použít na úhradu 

ztráty roku 2009 ve výši 134 939,15 
Kč a zbývající část tj. 156 596,44 Kč 
rozdělit do:
Fondu odměn 16 000,- Kč
Rezervního fondu 140 596,44 Kč 
- proplacení faktury za vybavení zu-
bařské ordinace v Louňovicích ná-
bytkem ve výši 24 418,- Kč
- nákup halogenové lampy, ochran-
ných prostředků k rentgenu a ultra-
zvukové čističky do zubařské ordi-
nace v Louňovicích 
Rada městyse bere na vědomí:
- zápis z 8. valné hromady dobrovol-
ného svazku obcí BENE-BUS kona-
né dne 15. 3. 2011
- informaci starostky z SO Blaník

ZASTUPITELSTVO
ze dne 12. 4. 2011

Kontrola usnesení ze zasedání ZM 
z 29. 3. 2011
- bez připomínek
Seznámení s usnesením rady č. 
4/11
- bez připomínek
Škola – záměr a žádost o dotace
- zastupitelé byli pí. starostkou se-
známeni s projektem, kde by se dalo 
využít dotace na snížení energetické 
náročnosti budovy školy.
Dotazy:
p. Chmel: vyjádřil pochyby o návr-
hu vytápění tohoto typu budovy (i 
po zateplení) tepelným čerpadlem. 
Navrhuje spíše přestavbu stávajícího 
zdroje vytápění na kaskádovou ply-
novou kotelnu. Chce znát porovnání 
investic. 
p. Bébr: V zimě je tepelné čerpadlo 
neúčinné
p. Budil: navrhuje schůzku s projek-
tantem, vytápění chce odborné po-
souzení
Vyjádření zastupitelstva k projek-
tu studie využitelnosti objektu ZŠ 
a MŠ 
různé návrhy: ZM nejvíce souhla-
sí s využitím ubytování pro školy 
v přírodě, pro sportovce nebo semi-
náře a využití jídelny pro okolí
návrh: záměr vybudování v nevy-
užitých prostorách školy ubytovací 
zařízení pro školu v přírodě.
hlasování: schváleno 
- ZM souhlasí s podáním žádosti o 
datace, ale požaduje prověření zdro-
je topení od dalších firem ohledně 
tepelného čerpadla.
Hlasování o zadání vypracování 
energetického auditu pro školu
hlasování: schváleno
Dotace na lesní techniku
Nárok na dotaci celkem 103 tisíc Kč
návrh: podepsání dohody a přijmutí 
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dotace na lesní techniku
hlasování: schváleno
Smlouvy – Svatováclavské slav-
nosti
skupina historického šermu – smlou-
va na 75 tisíc Kč
hlasování: schváleno 
Rozpočtový výhled na rok 2012 – 
2014
- pí. starostka seznámila zastupitel-
stvo s rozpočtovým výhledem na 
další roky
hlasování: schváleno
Zpráva KV – lesy městyse
p. Tulej seznámil zastupitele s vý-
sledkem kontroly ohledně lesů 
městyse
dotazy:
pí. starostka – na p. Kotka, zda má 
podklady k roku 2010, pan Rys nemá 
podle čeho napsat hlášení
p. Kotek – všechny faktury a dokla-
dy jsou na úřadě, nikdo si je ode mě 
nepřevzal 
p. Tulej – nebyla vedena žádná evi-
dence poraženého dřeva, ani výsad-
by
p. Jelínek – kde je evidence kubatury 
a čísla stromů
p. Tulej – doporučuje zavedení au-
torizované knihy na vedení lesního 
hospodářství
návrh: místostarosta Jiří Malý se 
bude s panem Horkým starat o lesy 
městyse
hlasování: schváleno 
Homolka
p. Bébr: 
- nesouhlas s prodejem pozemku pod 
Blaníkem ČSOP Vlašim a navrhuje, 
aby obec v souvislosti s prodejem 
pozemku Homolka a okolí udělila 
členům minulého zastupitelstva titul 
škůdce obce (pí. starostka o tomto 
návrhu nedala hlasovat)
- dále napadá bývalé zastupitelstvo, 
že poškodilo obec prodejem lukra-
tivního pozemku za směšnou cenu 
- navrhuje zpětné odkoupení pozem-
ků
hlasování: schváleno
Koupě pozemku č. parc. 1052
návrh: koupě pozemku č. parc. 1052 
(PK) v k.ú. Louňovice p. Bl. od pí. 
Vrtiškové a pí. Balíkové za 50,- Kč 
za metr. Jedná se o mez ke hřbitovu.
hlasování: schváleno
Koupaliště
- p. Zrno objednal bagr na srovnání 
terénu u koupaliště
nákup fošen na splav
hlasování: schváleno
Různé: 
Zubní ordinace 
dotace od ČEZu na ordinaci jsme 
nedostali

zprovoznění ordinace dosud stálo 
152 tisíc Kč.
Včelařské muzeum 
- již se dokončuje vnitřek budovy
p. Chmel:
- chtěl znát jméno stavebního dozoru 
– stavební dozor není
- vyjádřil znepokojení nad provede-
ním omítky fasády a nátěru oken
p. Bébr:
- sprchy ve škole, nebyl stanoven 
stavební dozor, jak se bude řešit 
oprava
- Výbor bydlení a výstavby dojde 
zkontrolovat opravu včelařského 
muzea
Diskuze
p. Bébr:
- ví projektant splaškové kanalizace, 
že má kanál pod silnicí nevyhovující 
průměr? Stávající kanál se nedá pou-
žít, bude se muset udělat nový.
- Reakce na slovo starostky ve zpra-
vodaji: srovnání Načeradce a Lou-
ňovic ve stavu prací na kanalizaci. 
Louňovice už nikdy nedosáhnou na 
dotace.
odpověď pí. starostky a p. Tuleje: 
stavba čističky byla schválena poz-
dě, a proto jsme nedosáhli na dotace. 
Další dotační titul byl během prv-
ních dvou dnů zcela naplněn a jiný 
již nebyl otevřen.
p. Novotný: připomínka k ceně vod-
ného dnes 20,- Kč za kubík, po re-
alizaci více jek 100,- Kč, domovní 
přípojka a její cena od 10 000,- Kč 
až na cca 50 000,- Kč
p. Tulej: Upozornit majitele domu 
„U Němečků“, k zajištění objektu 
proti padání tašek ze střechy
p. Zrno: Jak pokračuje projekt kana-
lizace na Hlinách?
pí. starostka: je ve stádiu vyjadřová-
ní
p. Bébr: je třeba pozvat projektanta a 
dořešit problémy co nejdříve
p. Tulej: navrhuje pověřit místosta-
rostu a výbor pro bydlení a výstavbu 
návrhem rychlého řešení situace na 
Hlinách

 INFORMACE Z RADY 
ze dne 5.5.2011

Rada městyse schvaluje: 
- zakoupení nových odpadkových 
košů na náměstí
- opravy místních komunikací 
v Louňovicích a v Býkovicích
- nájemní smlouvu s MUDr. I. Bu-
rešovou a pověřuje starostku jejím 
podepsáním
- Směrnici k DPH č.1/2011 s účin-
ností od 6. 5. 2011. 
Rada městyse neschvaluje:

INFORMACE Z RADY 
ze dne 19. 5. 2011

Rada městyse schvaluje:
- zadat pro vypracování energetické-
ho auditu objektu školy Louňovice p. 
Bl. tepelné čerpadlo vzduch – voda
- dohodu s obcí Šebířov na úhradu 
neinvestičních nákladů v MŠ Lou-
ňovice p.Bl
Rada městyse souhlasí:
- s uskutečněním 19. Setkání komu-
nistů a sympatizantů pod Velkým 
Blaníkem dne 2. 7. 2011
Rada městyse bere na vědomí:
- vyhodnocení dostupných 
podkladů a rozbor současné-
ho stavu pro KPÚ Světlá
Rada městyse nemá připomínek:
- k oznámení záměru „Čerpací stani-
ce pohonných hmot Louňovice p. Bl.                                                                                                                                              
                 

ZASTUPITELSTVO 
ze dne 24. 5. 2011

Kontrola usnesení ze zasedání ZM 
ze dne 12. 4. 2011
- bez připomínek
Seznámení s usnesením rady 
č.6/11, 7/11
- bez připomínek             
Škola - dotace
- Zastupitelé byli pí. starostkou se-
známeni s pokračováním na projektu 
na školu.
- Energetický audit je hotov – rada 
se rozhodla pro čerpadlo „vzduch – 
voda“.
- Zastupitelstvo se rozhodlo pro dal-
ší postup v projektu. Je nutno zadat 
firmě Energy Benefit Centre:
a) zpracování projektové dokumen-
tace zateplení
b) zpracování projektové dokumen-
tace pro rekonstrukci zdroje vytápě-
ní

- zadat reklamu do časopisu Dovole-
ná pro Vás
Rada městyse bere na vědomí:
- ukončení nájemní smlouvy na pi-
vovar v Louňovicích p. Bl
- podání 2 žádostí  na  obsluhu par-
koviště z řad studentů na měsíce čer-
venec – srpen
- zahájení zubařské ordinace v Lou-
ňovicích
- dopis č.j. 335/2011 a  předala jej  p. 
Vávrovi ( předseda  výboru bydlení 
a výstavby ) k prošetření
- probíhající výběrové řízení na 
opravu mostu u p. Drába a stanovu-
je jako náhradu za užívání pozemku 
městyse při opravě mostu na Velíš, 
opravu povrchu mostu na Libouň, 
který bude  sloužit pro objížďku aut.
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INFORMACE Z RADY 
ze dne 2.6.2011

Rada městyse schvaluje: 
- příspěvek DFD Louňovice p. Bl. 
ve výši 2000,- Kč na turnaj dívčích 
fotbalových družstev v Louňovicích 
dne 25. 6. 2011.
- uzavření smluv na Svatováclavské 
slavnosti se skupinou Zelenáči, Žiž-
kovankou, Popraskem a skupinou 
Proměny
- objednávky na tabule označení 
včelařského  muzea a písmomalířské 
práce
- vyřazení knih z knihovního fondu 
Obecní knihovny Louňovice p. Bl. 
s úbytkovými čísly 1585 - 1743
- navýšení cen na vypůjčení techni-
ky, lavic a stolů  o 20 % DPH
Rada městyse pověřuje:
- místostarostu prošetřením oprav a 
jejich označením na rozhledně a tyto 
provést  
Rada bere na vědomí:
- složení slibu zastupitele Ivety Mě-
řínské před Radou městyse Louňovi-
ce p. Bl., jako 1. náhradníka ve vol-
bách za stranu ČSSD
- informaci ředitelky školy k chodu 

c) zpracování a podání projektové 
žádosti
hlasování: schváleno 
Směna pozemku v Býkovicích – K. 
Zachařová
návrh: záměr směny  pozemků v k.ú. 
Býkovice  u Louňovic  dle žádosti 
č.j. 360/2011 pí. K . Zachařové 
hlasování: schváleno
Smlouva o smlouvě budoucí – 
manželé Pospíšilovi
- Žádost o uložení elektrického ka-
belu k benzince v Louňovicích p. Bl 
na pozemku č. parc. 1373 v délce 49 
m. Bude řešeno smlouvou o smlouvě 
budoucí na věcné břemeno na ulo-
žení kabele s tím, že se p. Pospíšil 
bude podílet na přeložení vody pod 
silnicí.
Hlasování: schváleno 
Kupní smlouva – Vrtišková, Balí-
ková
- Starostka předložila návrh kupní 
smlouvy na pozemek č. parc. 1052 o 
výměře 129 m2.
Hlasování: schváleno
Příspěvek na zrakově postižené
- Pro asociaci rodičů a přátel dětí ne-
vidomých a slabozrakých v ČR, o. 
s., Praha ve výši 3 000,- Kč
Hlasování: schváleno
Volba člena finančního výboru
- Je třeba zvolit náhradu do finanční-
ho výboru za Jiřího Malého.
- Před zasedáním byla oslovena pí. 
Růžičková, ale odmítla pro nedosta-
tek času.
Návrh: paní Lidmila Budilová
Hlasování: schváleno
Různé
- Starostka seznamuje s plánem na 
připravovanou prezentaci do soutě-
že „Vesnice roku“. 6. 6. 2011 – bude 
cca dvouhodinová prezentace spolků 
v obci. Je třeba se domluvit na účas-
ti, bude svolána schůzka
Diskuse
p.Novotný – připomínka k rozhledně 
na Blaníku
- je třeba částečná modernizace, 
okýnka - popisy krajiny, kam se dí-
vám
- oprava cesty
- zlidštění parkoviště – karavan pro 
obsluhu

INFORMACE Z RADY 
ze dne 16. 6. 2011

Rada městyse schvaluje: 
- vyjádření k problematice dopravní 
obslužnosti Středočeského kraje
- přijmout dotaci ze Středočeského 
Fondu hejtmana a zmírnění násled-
ků živelních katastrof na Svatovác-
lavské slavnosti 2011   
- vyvěsit záměr pronajmout část po-
zemku č. st. 205  o výměře 10 m2 
v k.ú. Louňovice p. Bl.
Rada městyse stanovuje:
- požadavky městyse pro stavbu 
„čerpací stanice PHM“
Rada městyse neschvaluje:
- odprodej betonových panelů
Rada městyse souhlasí:
- s aktualizací povodňového plánu 
Louňovice p. Bl. v rámci projektu – 
aktualizace a digitalizace povodňo-
vého plánu a zřízení hlásné povod-
ňové služby pro ORP Vlašim
- aby celkové vyjádření k problema-
tice dopravní obslužnosti Středočes-
kého kraje za Dobrovolný svazek 
obcí BENE – BUS bylo zasláno na 
Odbor dopravy Krajského úřadu 
Středočeského kraje do 30. 6. 2011 
předsedou Ing. Jaroslavem Hlavnič-
kou za DOS BENE-BUS   
- s ukončením nájemní smlouvy 
ze dne 24. 5. 1993 na pozemek č. 
parc.175/8 v k.ú. Světlá p. Bl.
  k 17. 6. 2011
Rada městyse bere na vědomí:
- zahájení festivalu  Podblaník 2011
- informaci z jednání předsedy výbo-
ru bydlení a výstavby s pí. Řeháko-
vou 
- dopis č.j. 481/2011  o zavedení 
centrálního registru evidenčních 
míst podle zákona o střetu zájmů
- zahájení územního a stavebního 
řízení na stavbu „čerpací stanice 
PHM“  

                                                                                     

                                                                                                                                                      

                        

p. Bébr
- opravy na rozhledně: výměna ně-
kterých trámů, utažení šroubů atd. 
- Homolka: žádá p.Fejtka o odstou-
pení pro poškození obce – prodej 
ČSOP – pozemek zisk 125.000 Kč 
– prodáno za  8.000,- Kč, žádá zru-
šení kupní smlouvy a navrácení  do 
majetku obce
starostka: 125 000,- Kč není čistý 
zisk, zjistí náklady
- diskuse o prodeji ČSOP
- dáno k dořešení starostce a mís-
tostarostovi pro příští zasedání ZM 
(jednání s CHKO – ČSOP)
p. Chmel a několik dalších členů -  
včelařské muzeum
- zábradlí, schodiště, sociálka oprav-
du neodpovídá nové rekonstrukci
- co s tím bude dělat stavební komi-
se? Kdo měl stavební dozor? Sta-
vební deník? 
- Příslib stavební komise pro násled-
né opravy v muzeu.

školy a mateřské školky a možnosti 
výuky ve škole
-  ukončení nájmu na nebytové pro-
story na rozhledně k 12. 10. 2011
Rada městyse doporučuje:
- zastupitelstvu přehodnotit množ-
ství nákupu lesní techniky                                                                                         

Vážení čtenáři Louňovického zpravodaje,
 chtěl bych reagovat na chybný zápis minulého zasedání  Zastupitelstva  městyse Louňovice pod  Blaníkem ze dne 
24. 5. 2011.
 V tomto zápise je v bodu 12 uvedeno, že mne pan Bébr žádá o odstoupení pro poškození obce – prodej ČSOP – 
pozemek zisk: 125.000 Kč – prodáno za 8.000,- Kč a dále žádá o zrušení kupní smlouvy. Ačkoliv jsem na výzvu pana 
Bébra ihned na zastupitelstvu reagoval, a poté i pan zastupitel Jelínek, naše reakce ve zveřejněném zápisu není. Takto 
napsaný zápis je tedy značně zavádějící, a proto dovolte, abych se k tomuto krátce vyjádřil.
  Panem Bébrem zmiňované pozemky v místě parkoviště pod Blaníkem jsem já neprodal a ani prodat nemohl, jeli-
kož jsem je nikdy nevlastnil. O jejich prodeji se hlasovalo na zasedání zastupitelstva dne 13. 8. 2009, kdy pro prodej 
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V sobotu 30. 4. Se konal Slet čarodějnic tradičně na Sokolské zahradě. Přestože celé odpoledne panovalo vskutku 
aprílové počasí, podvečer přinesl vítanou změnou k lepšímu. Ustaly celodenní dešťové přeháňky a přes zbytky mraků 
si cestu rozrazily i sluneční paprsky. 
   Čarodějnice tedy mohly bez obav dorazit. První na sebe nenechaly dlouho čekat. Pro děti v čarodějnickém převleku 
byla již tradičně vyhlášena soutěž o tu nejkrásnější a pro všechny byla připravena řada dovednostních úkolů. Nechy-
běl stánek s občerstvením, vatra s velikou čarodějnicí,  reprodukovaná hudba a dětmi tolik očekávaná trampolína, 
která tu zažila svůj křest.
Účast rodičů s dětmi byla i přes právě probíhající druhou vlnu planých neštovic v našem regionu,  poměrně hojná. 
Věříme, že si tu především děti přišly na své a budeme se těšit za rok zase naviděnou.   

Slet čarodějnic

Radka Neradová

Výroba papírových čarodějnic Soutěže pro děti Už hoří

I babičky pomáhaly.. Vyhodnocení nejkrásnější čarodějnice

UDÁLO SE...

bylo všech dvanáct přítomných zastupitelů. Všichni zastupitelé hlasovali pro prodej za odhadní cenu. Stále si stojím 
za svým názorem a jsem pro vybudování návštěvnického střediska na stávajícím parkovišti, jelikož turismus přináší 
do celého podblanického kraje nemalé peníze. Také jsem si uvědomoval, že když městys Louňovice pod Blaníkem 
neposkytne ČSOP odpovídající pozemky, bude ČSOP dále jednat s okolními obcemi o vykoupení jiných pozemků k 
vybudování návštěvnického centra mimo katastr naší obce. 
 K odhadní ceně za uvedené pozemky která je  8.060,- Kč uvádím, že zde souhlasím s názorem pana Bébra – ano je 
nízká. Jako řadový zastupitel jsem však cenu nestanovil. Otázka ocenění pozemku by měla být směřována na vedení 
obce. 
 V prodejní smlouvě je však stanoveno v případě, že ČSOP nezíská na vybudování návštěvnického střediska dotaci 
do 31.12.2012, nabídne uvedené pozemky k prodeji zpět do vlastnictví městyse Louňovice pod Blaníkem za uvede-
nou cenu 8.060 Kč. 
 Nevím tedy, jakého pochybení, respektive poškození obce jsem se dopustil a odstupovat z žádné z vykonávaných 
funkcí rozhodně nehodlám. 

Děkuji za pochopení, zastupitel Ing. Václav Fejtek
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Housátka pana Vosátky lákla především děti

Velikonoční jarmark
V neděli 24. dubna na nás čekalo krásné počasí a náměstí 
plné stánků, ve kterých bylo navařeno, napečeno a sudy 
plné piva.
Kapela Poprask je nezbytnou součástí této akce a velkým 
lákadlem pro místní občany, ale i turisty, kteří se zde za-
stavili a strávili s námi příjemné odpoledne.
Pro děti byl připraven nafukovací hrad a trampolína, na 
kterých se snad dostatečně vyřádily.
Děti ze ZŠ a MŠ v Louňovicích nám v kulturním progra-
mu zatancovaly country tance a věříme, že se vystoupení 
všem líbilo.
Babinec ve stáncích byl jistě nepřehlédnutelný - jejich 
žlutá trička se zeleným čtyřlístkem a kloboučkem na hla-
vě umocňovaly atmosféru dobré nálady a nadcházejícího 
jara!
Přes velký shon, práci a starosti jsme si to všichni užili. 
Největší odměnou byl pro nás závěrečný tanec na ná-
městí.
Děkujeme všem, kteří nám s naší akcí pomohli, kteří se 
jí zúčastnili a také našim sponzorům.

BABINEC

Country bál
Byla sobota 21. 5. a blížil se začátek našeho prvního 
country bálu, který jsme pořádaly.
Přípravy na něj byly veliké ---- nejprve úklid sálu, pří-
prava hezkého prostředí, ale i zajištění občerstvení pro 
ty, kteří se s námi přijdou pobavit a hlavně si přijdou 
zatancovat.
Opět jsme nezklamaly a napekly jsme a připravily jed-
nohubky a mlsky k pití. Členky Babince, které netančí, 
byly připravené s úsměvem nalévat víno, pivo, uvařit 
kávu, ohřát hladovým tanečníkům párek.
Country kapela byla připravená, mohlo se začít.
A jak jinak začít než předtančením Babince. Předvedly 
jsme opět nové country, které jsme se naučily a těšily 
jsme se všechny, jak tanečky naučíme i ostatní.
Ze začátku byli účastníci bálu trochu nesmělí, ale za 
chvíli už to s námi roztáčeli a moc se jim to dařilo.
Kapela hrála, jen se hory zelenaly, všichni se zapojili a 
tančili, nálada byla veselá, nikdo se nemračil. A i dobroty 
chutnaly!!
Bál se vydařil, jen doufáme, že až bude příště, přijde da-
leko víc lidí zatančit si, rozveselit se a zapomenout chvíli 
na starosti, které nás všechny každý den čekají.
Budeme se na vás všechny moc těšit!

BABINEC

děti z místní ZŠ při ukázce country tanců na jarmarku

jarmark v plném proudu

Kromě pořádání akcí v Louňovicích se aktivity BABIN-
CE rozšiřují stále více i mimo hranice naší obce. Začínají 
být stále více žádány na plesech a zábavách, kde v rámci 
předtančení vystupují se svými country tanci. 

Během následujících měsíců je můžete potkat například 24. 7. v Kamberce nebo  na Čechtické Lilii 06. 08. 2011. 

Babinec - veselá kopa za každé příležitosti
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             Vítání 
               občánků 
Vítání občánků proběhlo v obřadní 
místnosti  v Louňovicích p. Bl. dne 
21. 5. 2011 od 14 hod. S radostí jsme 
uvítali, že se všechny pozvané ma-
minky i s dětmi dostavily.
Bylo to  krásné a příjemné setkání  
rodičů s dětmi  a  přivítání  nových 
dětí do městyse. Natálka Szieklíková s babičkouFilípek PlachýR. Kučerová

Nela DobešováHonzík MikšovskýMarek Otto Dědič

Daniel Pádivý Petřík Veselý Karel Cvrček se svými sestrami

Foto Radka Neradová
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Jarní úklid náměstí
SDH Louňovice   provedl   v sobotu dne  16. 4. 2011 od 17 hod.  úklid  louňovického náměstí od nečistot a hlavně  
od  posypové drtě, která zde zůstala po zimě.  Díky  sboru  a občanům, kteří přišli pomoci, náměstí  jarně prokouklo  
a také bylo připraveno na Velikonoční jarmark, který se zde konal 24. 4. 2011. 

Den matek

MŠ a ZŠ - přání maminkám

Letošní oslavu dne matek připravil Městys Louňovice 
pod Blaníkem ve spolupráci s místní ZŠ a MŠ Louňovice 
pod Blaníkem v pátek 6. 5. 2011 od 13 hod. ve školní jí-
delně. Maminky se sešly v hojném počtu a byly zvědavé, 
co si děti připravily.
Děti ze školky a školy opět nezklamaly a předvedly krás-
ný a zajímavý kulturní program.

Na konec představení měly děti připraveny dárky pro 
maminky a městys se přidal ke gratulaci s květinou a 
malým občerstvením pro přítomné. 
Touto cestou bych ráda poděkovala dětem i zaměstnan-
cům školy za to, že ačkoli bylo hodně dětí nemocných, 
podařilo se vytvořit příjemnou náladu pro oslavu dne 
matek.                                                                   R. Kučerová
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ZŠ A MŠ LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

Ve středu 11. 5. 2011 v 15:00 hod. 
začaly v louňovické škole kosmo-
nautské zkoušky. A jak to všechno 
dopadlo? 
Ve středu jsme měli jít na Malý Bla-
ník. Měli jsme šest úkolů. první úkol 
byl najít nejkratší cestu na Malý 
Blaník. Druhý úkol byl seřadit se 
od nejstaršího k nejmladšímu. Tře-
tí úkol byl, že jsme se rozdělili do 
dvou skupin, já jsem měla zlomený 
kotník a měli mě ošetřit. Čtvrtý úkol 
byl najít smrk, buk, malinu, modřín, 
borovici. Pátý úkol byl, že jsme se 
měli posilnit a potom jsme skláda-
li puzzle. Nakonec jsme šli zpátky, 
pekli jsme buřty a hráli jsme na babu 
a taky jsme šli na hřiště. Potom jsme 
šli spát a kluci se smáli. Ráno jsem 
jedla můj perník, byl moc dobrý.

Bianka Dušková, 1. ročník

KOSMONAUTSKÉ ZKOUŠKY se konaly ve škole v Louňovicích

STÝSKÁNÍ A ŠKOLY V PŘÍRODĚ
V minulém čísle Rodiny a školy psala Radka Kvačková o tom, že stýskání dětí je normálním jevem a školy v přírodě 
mohou být pro mnohé školou povinné utrpením. Jak to udělat, aby si děti pobyt se školou užily a netrápily se?

Text: Jarmila Klaudysová

Jezdíme do školy v přírodě s naší malotřídní školou každý rok na týden. Bereme s sebou i děti z MŠ dle zájmu rodičů. 
To že se dětem během delšího pobytu kdekoliv stýská je podle mého názoru zcela přirozené. My se stýskáním u dětí 
(někdy i u dospělých) máme také zkušenosti. Ale nejezdit kvůli tomu do školy v přírodě? Jsme z vesnice a do školy 
v přírodě nejezdíme z ozdravných důvodů, tak jako se jezdívalo dřív, ale proto, aby děti poznaly krásy naší krajiny. 
Když někde jste na více dní mají děti možnost se s prostředím lépe seznámit. Spousta dětí se dostane mimo okolí 
svého bydliště pouze během výletů a škol v přírodě se školou. A pokud má škola v přírodě zpracovaný program pro 
děti, pak mnohdy děti nemají ani na stýskání čas. My přípravě školy v přírodě věnujeme půl roku dopředu, zpraco-
váváme téma hry školy v přírodě, jednotlivé etapy hry, vyvrcholení. Naše školy v přírodě se podobají mini táborům, 
kde si děti na pár dní odpočinou od školních lavic a učení. Naopak to co se děti zatím ve škole naučily si ve škole v 

přírodě mohou vyzkoušet v praxi. Tento koncept se nám 
velmi osvědčil. Jestli se během toho týdne zasteskne jed-
nomu či dvěma dětem, kterým poskytneme pohlazení, 
milá slova, pak je to moc. U nás ve škole je také dob-
rým zvykem, že si starší a mladší spolužáci pomáhají a 
to platí i při stýskání ve škole v přírodě. Někdy ani ne-
musíme zasahovat my a starší děti pomohou od stýskání 
těm mladším pohlazením, pomazlením. Z chování dětí v 
naší škole se dá velmi dobře vypozorovat, že se na ško-
lu v přírodě těší, již z loňska znají téma letošní školy v 
přírodě - Let do vesmíru. Právě v květnu jsme s dětmi 
absolvovali kurz „Přežití na cizí planetě“ - přespání ve 
škole. toto přespání děti ještě více namotivovalo a teď se 
nemluví o ničem jiném, než o tom, kdy už pojedeme a co 
se bude dít dál. O stýskání není ani slovo, ale kdo ví, do 
vesmíru je daleko a děti jsou nevyzpytatelné.......

Autorka vyučuje na ZŠ a MŠ v Louňovicích pod Blaníkem
 

Škola v přírodě ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem v roce 2010.

Kosmonauti s prvním úkolem
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Kosmonauti po náročném výstupu k záchrannému 
modulu na Malém Blaníku

Dne 11. 5. ve středu jsme šli na Malý Blaník. První úkol 
byl, že na kompasu jsme měli najít kam, máme jít. Druhý 
úkol byl, abychom se seřadili od nejstaršího po nejmlad-
šího v tichosti. Třetí úkol byl zavázat poraněné z naší 
posádky. Jeden měl zraněný kotník a druhý ruku. Čtvrtý 
úkol, měli jsme najít přírodniny. Pátý úkol, odpočinout 
si a nabrat síly. Šestý úkol byl najít záchranný modul a 
poskládat ho. Moc mě to bavilo. V 18:00 jsme opékali 
buřty. Byly moc dobré. A Kryštof vymyslel, abychom 
sbírali seno a hráli jsme na honěnou a peška. Pak jsme šli 
do školy se převléknout do kalhot a mikiny. Šli jsme na 
hřiště a tam jsem hrála fotbal a na zvířecí rodinu. Potom 
jsme se vrátili do školy a rozložili karimatky a spacáky. 
Převlékli jsme se do pyžama a umyli se. Paní učitelka 
Klaudysová zhasla a Káťa vyprávěla pohádku. Kluci si 
kromě Pepy povídali. Když Káťa odešla Kryštof dělal 
legraci a Míša povídal. A pak jsme spali.

Anna Měřínská, 3. ročník

Děti odletěly do vesmíru
 Jako každý rok jsme i letos vyrazili s dětmi základní a mateřské školy do školy v přírodě. Letošní rok jsme zázemí 
našli v hřebčíně Favory nedaleko Netvořic. Do školy v přírodě vyjelo 16 dětí a 2 paní učitelky. Velkou pomocnicí při 
pořádání škol v přírodě je pravidelně paní učitelka J. Klaudysová, která je na mateřské dovolené a přípravě věnuje 
svůj volný čas.
 Pro děti byl připraven program s téma-
tem „Let do vesmíru“. Děti o tom, že ve 
škole v přírodě poletíme do vesmíru, věděly 
již od loňského roku. Od září se děti ve ško-
le postupně s tímto tématem seznamovaly 
v rámci výuky. V květnu proběhl ve škole 
dvoudenní přípravný kurz „Přežití na cizí 
planetě“ pro účastníky školy v přírodě.
 Velké poděkování patří lesní správě Ká-
cov, lesy ČR a.s., za poskytnutí sponzorské-
ho věcného daru pro děti. Dále bychom rády 
poděkovaly všem dětem, rodičům i kole-
gyním za jejich podporu při pořádání školy 
v přírodě.
 Kolektiv ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem

Záchranný vesmírný let na 
neznámou planetu

Dnes ráno 13. 6. 2011 se v naší škole sešlo 16 kosmonautů a 3 ka-
pitáni z výcvikového střediska mladých kosmonautů, aby společně 
odletěli do vesmíru. Podle získaných souřadnic odletěl záchranný ra-
ketoplán do hřebčína Favory na neznámé planetě. Zde měli kosmo-
nauti za úkol během svého pobytu najít ztracený raketoplán ECINEB 
a jeho posádku. 
Během celého pobytu na neznámé planetě museli kosmonauti plnit 
různé úkoly, díky kterým jsme objevili části raketoplánu ECINEB. 
Na každém kroku na nás číhalo nebezpečí, potýkali jsme se s nezná-
mými brouky Kousáky, prozkoumávali jsme prostředí okolo základ-
ny, seznamovali se s hvězdnou oblohou nebo skládali souhvězdí.
Po splnění všech překážek se našim kosmonautům podařilo získat 
všechny díly raketoplánu. Při sestavování však nastaly malé kompli-
kace, kde se objevila součástka, která nikam nepatřila. Po důkladném 
prozkoumání jsme součástku rozebrali a objevili, co se v ní skrývá. 
Nebylo to součástka k raketoplánu, ale skříňka, která v sobě ukrývala osobní věci posádky raketoplánu ECINEB. 
Byly to samé památkové a praktické věci např. voskovky, propisovačky, magnetky, DVD atd. Protože nám bylo 
jasné, že posádku už nemáme šanci zachránit, na počest jejich památky jsme si jejich osobní věci rozdělili a vrátili 
se zpět na naši planetu.                                                                                                 členové posádky záchranného raketoplánu

Raketoplán ECINEB a kosmonauti, foto: K. Hlaváčková

Raketoplán je konečně sestaven, foto: J. Klaudysová



12www.lounovicepodblanikem.cz

fotbalovým týmem místních fotbalistek.
 Ze začátku zápasu byla vidět opatrnost a 
snaha nic nezkazit u obou týmů. Z počátku 
celkem vyrovnané utkání, sehrávající se ví-
ceméně na středu fotbalového hřiště nepřiná-
šelo žádné výrazné šance ani pro jeden tým. 
Louňovické fotbalistky dělaly mnoho chyb 
v rozehrávkách a nepřesných přihrávkách a 
tím dovolily soupeřkám mírnou převahu a 
i několik šancí, které většinou skončily nad 
nebo vedle brány. 
 Po poločasové přestávce jsme se snažily 
chyby v prvním poločase napravit a i něko-
likrát jsme ohrozily soupeřovu branku pře-
devším z pokusů Verči, Bóži, Magdy nebo 
i Báry, skóre se však neměnilo. Soupeř ale 
také nezahálel, neustále nás mírně přehrá-

Druhé přátelské utkání DFD v Petrovicích u Sedlčan

SOKOL

DFD sehrálo přátelské utkání v Čáslavi
 Louňovické fotbalistky v neděli dopoledne 15. 5. 2011 sehrály svůj první jarní zápas velkého fotbalu na půdě 
v nedávné době začínajících fotbalistek v Čáslavi.
 Domácí hráčky začaly utkání aktivně a na delší dobu nás zatlačily na naši polovinu hřiště, kde jsme musely neu-
stále bránit velké soupeřovy akce, které naštěstí končily mimo naši branku. Postupem času jsme se ale dokázaly ně-
kolikrát z tohoto sevření vymanit, avšak žádnou větší akci jsme si vytvořit nedokázaly a na závěr poločasu inkasovaly 
první branku.
 Do druhé půle jsme nastupovaly s tím, že není nic ztraceno a vše můžeme zvrátit v nás prospěch. Bohužel na dů-
raznou soupeřovu ofenzivu jsme byly krátké a i díky ubývajícím silám jsme inkasovaly další 4 branky. V samotném 
závěru jsme měly ještě šanci v trestném kopu, který ale bez větší námahy zlikvidovala brankářka soupeře.
 V tomto zápase se objevila nesehranost našeho týmu, na které je potřeba dále zapracovat a to i z důvodu několika 
nových posil.,

Celkový výsledek: Zenit Čáslav – DFD Louňovice 5-0 (1-0)

Sestava: Lenka Tichá – Iveta Kučerová, Lucie Kahounová, Petra Kožíšková, Jana Burdová – Veronika Benáková, 
Jitka Jandová, Magda Kahounová, Bára Heřmánková – Tereza Dvořáková, Marie Hynštová
střídající: Petra Turková, Pavla Hrdinová

val a pokračoval v útocích na naši branku. 
Po sporném střetnutí před naší brankou byla 
proti nám odpískána penalta, kterou domácí 
hráčka s přehledem proměnila.
 Tento gól nás velmi ovlivnil a i díky tep-
lému počasí a docházejícím silám jsme již 
zápas otočit nedokázaly a již s tímto výsled-
kem zápas dohrály.

Celkový výsledek: Petrovice – DFD Lou-
ňovice 1-0 (0-0)

Sestava: Lenka Tichá – Iveta Kučerová, Lu-
cie Kahounová, Petra Kožíšková, Jana Bur-
dová – Veronika Benáková, Magda Kahou-
nová, Božena Peroutková, Bára Heřmánková  
- Pavla Hrdinová, Marie Hynštová
střídající: Petra Turková, Ivana Novotná

 V neděli odpoledne 29.5.2011 jsme zavítaly do Petrovic u Sedlčan. Zde jsme sehrály další zápas s relativně novým 



13 www.lounovicepodblanikem.cz

Přípravka
 
 Jak sami víte, donedávna v městysu Louňovice chyběla volnočasová pohybová aktivita pro nejmenší. Setkávali 
jsme se s otázkou rodičů: "Kam přihlásit malé fotbalisty..." Až při středečním setkání v "klubu maminek" vznikl ná-
pad: ,,Tak co kdybychom to zkusily samy :)".
 A tak se už od poloviny dubna pravidelně scházíme na fotbalovém hřišti. TJ Sokol nás vzal pod svá křídla a 
zafinancoval zakoupení několika míčů odpovídající velikosti. V oddílu je přibližně 8 chlapců a 7 děvčat. Občas se 
samozřejmě připojí i ti úplně nejmenší, aby svým sourozencům ukázali, že také umějí kopnout do míče :) .
 Ke Dni dětí chystáme dětem připravit soutěže s odměnou. Také se plánuje rozloučení se sezonou, kde si děti bu-
dou moci opéct špekáčky a od nás dostanou hezké překvapení.

s pozdravem Jana Martínková Burdová a kolektiv :)

Malí fotbalisté při tréninku, foto Matěj Burda

TJ Sokol Louňovice zve všechny členy a přátele na
OSLAVY 90 LET TJ SOKOL 

Louňovice pod Blaníkem

15. července (pátek)
18:30 - slavnostní zahájení oslav v kinosále na zámku, výstava

historických fotografií a historických dokumentů v sále
J. D. Zelenky, prezentace jednotlivých oddílů + videoprojekce

- občerstvení zdarma zajištěno!
Žádáme zejména Vás - starší ročníky, abyste na tuto páteční akci přišli!  V 

kinosále zámku bude projekce historických materiálů a  historických dokumentů. 
Byli bychom rádi, kdybyste mohli pohovořit k těmto materiálům, okomentovat 

je a připomenout  stávajícím mladším "sokolíkům" jaká to byla dříve trnitá 
cesta, přiblížit  vše co jste museli udělat pro fotbal, pro zámek a pro další tehdejší 

aktivity v obci. 
Jedná se o oslavy, které se budou opakovat až za 10 let!!!

16. července (sobota)
12:30 - zahájení sportovního dne na fotbalovém hřišti za řekou,

otevření dětského koutku
12:45 - utkání starší žáci

13:55 - utkání starých gard  Louňovice p. Bl. / Lukavec 
15:10 - utkání DFD

16:25 - utkání muži Louňovice „A“ / Raková
18:10 - ukončení sportovního dne
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Dne 2. dubna 2011 uspo-
řádal Sokol Louňovice de-
vátý ročník přeboru župy 
Blanické ve stolním tenisu 
pro muže a ženy. Zúčast-
nili se hráči z Benešova, 
Oldřichova, Tábora, Vo-
tic a domácí. Soutěžilo se 
ve třech disciplínách: 2x 
dvouhra a čtyřhra.

STOLNÍ TENIS

Stolní tenis 2010/2011 

Tým ,,A“  v SN1 (soutěž neregistrovaných) skončil v sezoně 2010/2011 na krásném třetím místě. V jednotlivcích  
se umístil Kahoun Josef na 14.místě, Kakos Miroslav na 20.místě, Dobeš Pavel na 24.místě a Málek Bohumil na 
34.místě.

Tým ,,B“ se v SN2 umístil až na osmé příčce. V jednotlivcích skončil Bejbl Jan na 1.místě, Štěpánek Milan na 3.mís-
tě, Remiš Tomáš na 19.místě, Tichý František na 27.místě, Bébr Milan na 32.místě a Kahoun Petr na 38.místě.
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Konečné pořadí:
dvouhra mužů:  
1. Šturc Jiří   Sokol Benešov
2. Dvořáková Lenka Sokol Votice
3. Dohnal Jaroslav Sokol Benešov
4. Mrázek Petr  Sokol Oldřichov

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

dvouhra žen:     
1. Dvořáková Lenka  Sokol Votice
2. Tichá Lenka   Sokol Louňovice

V tomto čísle zpravodaje si dovolím uvést pár rad vám všem, kteří využíváte WIFI zařízení s venkovní anténou. 
Většině klientů naší wifi sítě téměř vždy při prvotní instalaci někdo z rady sdružení doporučil, jak a kam wifi anténu 
správně umístit. Základní a nutnou technickou podmínkou ke korektnímu a kvalitnímu  fungování připojení k inter-
netu je přímá viditelnost. Ačkoli je možné, že připojení k internetu funguje i přes nedodržení této podmínky (odrazy, 
částečná průchodnost přes překážku), přímá viditelnost je technologickou nutností. 
Přímou viditelností je myšleno to, že vidíme přímo vysílač z místa, kde chceme signál přijímat. Přímá viditelnost 
je stav, kdy mezi vysílačem a přijímačem není absolutně žádná překážka, tedy žádné budovy, žádné stromy. Pokud 
se ptáte, jestli je větev stromu překážkou pro kvalitní bezdrátové připojení, tak ano. Větev stromu a vše ostatní, co 
brání výhledu, je samozřejmě překážkou v přímé viditelnosti. Pokud vidíte vysílač skrze větve stromu, instalace 
bezdrátového internetu v takovém případě není řešení pro kvalitní připojení k internetu. Problém nastává, i když 
signál prochází v zimě přes opadané listí stromu korektně, následně po zalistnění vzniká nemalý problém! Přesně 
tyto problémy jsme v nedávné době řešili u dvou klientů připojených na vysílací bod „HASIČARNA“. Též je nutné 
po několika letech spoj zkontrolovat, protože stromy rostou do výšky i do šířky a mohou vám zamezit nebo narušit 
korektní příjem signálu.
Pro kvalitní příjem wifi signálu je důležitá nejen přímá viditelnost, ale i síla signálu. Naše vysílače mají všesměrové 
nebo sektorové charakteristiky vysílání s vertikální nebo horizontální polarizací. Pokud uživatel bydlí na okraji sek-
toru (výseče), kterým vysílač vyzařuje signál, nemusí být signál dostatečně kvalitní. Uživatelé mohou mít špatnou 
kvalitu signálu díky tomu, že jsou mimo vyzařování vysílače. Naše obec je solidně pokryta WIFI signálem 2,4GHz.  
Z velké části již máme pokryto i pásmo 5GHz. Ale i tak se najdou místa, kde je s připojením mírný problém. 
Ještě se vrátím k samotným anténám. Je nutné min. 2x do roka anténu ale-
spoň pohledem zkontrolovat, zda-li je korektně přimontována, zda-li do ní 
nezatéká a samozřejmě, zda-li není poškozen koaxiální kabel z antény. Výše 
je zmíněna polarizace antén – vertikální a horizontální. Je tedy nutné dodržet 
předdefinovanou polarizaci na obou stranách spoje. Stává se, že klient provi-
zorně přidělá anténu na okno nebo hromosvod a toto provizorium mu vydrží 
i pár let. Ale anténa se může uvolnit, natočit nebo posunout níže a již je kvali-
ta signálu značně degradována. Vidíte např. na přiložené fotografii názornou 
ukázku z jednoho  louňovického domku, kde je  nekvalitně umístěna wifi 
anténa. Tento spoj nemůže být kvalitní a i zde hrozí zatečení vody do antény 
a její nenávratné poškození. 
Chtěl bych ještě upozornit uživatele, kteří mají namontované nové zařízení 
– „NanoStation“. Zde je anténa i elektronický přijímač integrován do jedné 
plastové krabičky. Tato zařízení používáme v naší wifi síti pro klienty při-
jímající již kvalitnější signál  na frekvenci 5GHz. Montáž je jednoduchá – 
je nutné zařízení přichytit dvěma plastovými stahovacími páskami. A právě 
tyto plastové stahovací pásky po několika letech mohou podlehnout teplot-
ním výkyvům, UV záření a povětrnostním podmínkám. Následně prasknou a 
zařízení odpadne od stožáru a zůstane viset na LAN kabelu. 
     Do zařízení může zatéct voda a AP v hodnotě cca 1.600,-Kč bude poško-
zeno.  Proto se snažte uchycení antén alespoň pohledem 2x do roka zkontro- špatně uchycená anténa
lovat a předejít zbytečným problémům a starostem. 
Za WIFI radu přeji všem krásné a slunné prázdninové měsíce. Členům WIFI sdružení avizuji termín letošní valné 
hromady, která se bude konat v sobotu 10.9.2011  v hasičské přístavbě a na hasičské zahradě.

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

čtyřhra:  
1. Dohnal Jaroslav – Strachota Jan Sokol Benešov
2. Hrazdíra Jiří – Šturc Jiří  Sokol Benešov
3. Lovíšek Luboš – Dvořáková Lenka Sokol Votice
4. Mrázek Tomáš – Mrázek Petr              Sokol Oldřichov

Turnaj měl dobrou sportovní úroveň. Na závěr byly vítězům předány věcné ceny. 
Tomáš Remiš
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SDH LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

Okrsková soutěž – Vračkovice 14. 5. 2011
Sestava ženy: Lucie Kahounová, Monika Jelínková, 
Iveta Kučerová, Petra Kožíšková, Lenka Tichá, Jana 

Burdová (Martínková), Ivana Fialková

Sestava muži: Jakub Kudlík, Lukáš Jelínek, Ondra Ši-
mánek, František Tichý, Milan Bébr, Václav Fejtek, Vít 

Bartoš, Saša Jermolajev, František Maršíček

Ještě před zahájením soutěže se konalo pořadové cvičení, ve kterém naše týmy neztratily ani jeden bod. Zahájení 
proběhlo slavnostně – SDH Vračkovice oslavoval 80 let založení sboru. Starosta SDH přivítal všechny soutěžící i 
diváky a nejstarší člen sboru nás seznámil s celou historií místního spolku.
Celkem se zúčastnilo 5 ženských a 12 mužských družstev. Příjemným doplněním bylo představení 4 mužských týmů 
nad 35 let a družstvo dětí z Načeradce.
Pro dívčí družstvo byly tyto závody návratem po roční pauze, a to s novými členkami a tedy i novou sestavou. V úto-
ku se nám bohužel nedařilo a s časem přes 46 s jsme se umístily na 4. místě, ve stovkové soutěži jsme součtem tří 
nejlepších časů skončily na druhém místě, kdy Monika Jelínková získala pohárek za nejlépe zaběhnutou stovku žen 
s časem 21,78 s. Celkově jsme se umístily na 3. místě.
Mužům se bohužel útok také nepovedl a obsadili s časem 43 s až 6. příčku. Velké zlepšení zaznamenali ve stovkové 
soutěži, kde se jasně umístili na 1. místě. Celkově jsme skončili na 4. místě. 

Trampolína pro louňovické děti

Dovolím si jen krátce poděkovat všem zástupcům spolků 
a městyse, kteří kladně reagovali na můj podnět a podíle-
li se finančně na  nákupu trampolíny pro louňovické děti.  
Trampolína byla zakoupena za částku 6.440,-Kč.  Při-
spěli na ni rovným dílem: Městys Louňovice pod Blaní-
kem, SDH Louňovice pod Blaníkem, TJ Sokol Louňovi-
ce pod Blaníkem a O. S. WIFI Louňovice pod Blaníkem.  
Poděkování také patří Janě a Josefovi Burdovým, kteří 
se dobrovolně zhostili  správy trampolíny. Trampolína 
již byla plně využita na nedávném sletu čarodějnic, kdy 
bylo zcela zjevné, že je o ni ze strany dětí nadprůměr-
ný zájem. Trampolína bude během letních měsíců dětem 
k dispozici na blížících se akcích: neckyáda, oslavy 90 
let TJ SOKOL Louňovice pod Blaníkem a dětský den. 
Trampolínu si mohou případně po dohodě s Burdovými 
(Fortna 168) zapůjčit zástupci všech louňovických spol-
ků na další větší akce. 

Mgr. Pavel Tulej

Monika Kahounová
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Ahoj děti, 
 je tady třetí a zároveň předpo-
slední kolo soutěže. Tentokrát máte 
opět možnost vybrat si ze dvou úko-
lů a poslat nám na naši adresu uve-
denou na této stránce dole, výsledek 
alespoň jednoho z nich. 
 Prvním úkolem je bludiště v zo-
ologické zahradě. Čtyři kamarádi 
Klárka, David, Maruška a Filip se 
rozhodli, že se půjdou podívat do zo-
ologické zahrady na zvířátka. Zjistili 
ale, že se tady zašmodrchaly všechny 
cesty a nikdo neví která kam vede. 
Pomůžete jim cestičky rozmotat a  
dovést je každého k jednomu zvířát-
ku? Jestli se vám to povede, napište 
nám potom, kdo ke kterému zvířátku 
došel.  
 Druhým úkolem jsou pak dva ob-
rázky. Myslíte si, že jsou oba úplně 
stejné? Ba ne, v něčem se přeci je-

PRO CHYTRÉ HLAVY

nom liší. Pořádně si je prohlédněte a zkuste spočítat, kolik je mezi nimi rozdílů. Výsledný počet nám pak také zašlete 
na naší adresu. Počítejte pořádně. Do slosování o ceny budou zařazeny všechny výsledky v toleranci +/- 1 špatný 
rozdíl.
 Přejeme vám hodně zábavy a úspěchů při řešení úkolů a těšíme se na vaše odpovědi. Nezapomeňte, můžete vyhrát 
například fotoaparát, MP4, nebo pěknou knihu. 

Odpovědi nám zasílejte do 31. srpna 2011 na adresu: soutez@lounovicepodblanikem.cz



KALENDÁŘ AKCÍ

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Městys Louňovice pod Blaníkem
vítá své nové občánky

a přeje jim i jejich rodičům
hodně štěstí v životě.

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

a zdraví

V minulých měsících oslavili své životní jubileum
tito spoluobčané

Vydává: Městys Louňovice pod Blaníkem, J. Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem, IČ: 00232173, tel. 317 852 
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 5. ZÁŘÍ 2011 

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 

Markétku Szieklíkovou
Vendulku Borkovcovou

Ryšavá Anna 75
Kahounová Zdenka 70

Vyskočil Josef 80
Šachová Milada 75

OMLUVA ZPRAVODAJE

Redakce zpravodaje se omlouvá panu Josefu 
Soukupovi, Vlašimská 119, za uvedení chyb-

ného věku v minulém čísle zpravodaje. 
Správně mělo být uvedeno 70 let.

                                                           Jana Burdová

9. července - NECKYÁDA
12:30 hod. koupaliště
zábavné soutěžní odpoledne u vody 
pořádá TJ Sokol

15. července - oslavy 90. LET TJ SOKOL
18:30 hod. kinosál a sál J. D. Zelenky
prezentace oddílů, výstava fotografií, videoprojekce
pořádá TJ Sokol
 
16. července - POKRAČOVÁNÍ OSLAV
12:30 hod. fotbalové hřiště
fotbal. utkání starších žáků, staré gardy, DFD a „A“ týmu
pořádá TJ Sokol 

13. srpna - POUŤOVÁ ZÁBAVA
20:00 hod. na Sokolské zahradě 
pořádá SDH, hraje skupina VAT 

27. srpna DĚTSKÝ DEN
13:00 - 15:00 hod. na  fotbalovém hřišti 
pořádá SDH ve spolupráci s ostatními spolky 

27. srpna FOTBAL. ZÁPAS „ženatí - svobodní“
15:30 - 17:15 hod. na  fotbalovém hřišti 

24. září - SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
celý den
pořádá Městys Louňovice pod Blaníkem

Chtěla bych upozornit a 
zároveň požádat rodiče, že 
v případě zájmu mohou na 
adresu zpravodaje posílat 
fotografie svých miminek a 
my je zde otiskneme. 

Děkuji Jana Burdová

Vendulka Borkovcová


