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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informovala o pokračující výstavbě kanalizace a ČOV v Louňovicích pod Blaníkem.
V současné době je stavba ČOV hotova a instaluje se technologie. Na zkušební provoz by se mělo postupně
najíždět od 1. listopadu 2013.
Nyní je na každém občanovi, aby
si vybudoval vlastní přípojku ke
své nemovitosti a připojil se ke
kanalizačnímu řadu.
Již zhruba 50% nemovitostí má
na svém pozemku přípojku připravenou a čeká na propojení.
Majitelé nemovitostí, kteří ještě s přípojkou nezačali, by měli
přípojku do konce října vybudovat. Od listopadu budou všichni
oslovováni zástupci městyse s informací, kdy se mají připojit. Pro
ty občany, kteří budou přípojku
teprve připravovat podáváme tuto
informaci.
Pro zhotovení přípojky máte více možností:
1. Celou přípojku Vám zbuduje odborná firma. Je možnost se osobně či telefonicky spojit s místostarostou
J. Malým (tel. 725 026 689), který Vás nakontaktuje na firmy, které zde kanalizaci na soukromých parcelách staví a ty Vám přípojku zhotoví. Nebo si můžete objednat jinou, Vámi vybranou odbornou firmu.
Firma Vám udělá cenovou nabídku na vykopání přípojky, kde se cena pohybuje cca od 600,-Kč do 1000,Kč za 1m. Záleží na hloubce a druhu výkopového materiálu.
Dále je na Vás, zda si trubky apod. zakoupíte sami, nebo Vám je Vámi vybraná firma dodá.
2. Vše si zbudujete sami. Zde upozorňujeme, že je nutné zajistit spád trubek min. 1 - 2 cm /1m. Přípojka by
měla být vedena v co nejkratší trase.
Propojení na stávající kanalizaci je nutno nechat udělat odborníkem.
Propojení do kanalizační sítě nesmí být provedeno bez překontrolování místostarostou nebo jím pověřeným
pracovníkem firmy Zvánovec a sepsáním Protokolu o kontrole kanalizační přípojky před připojením.
Tento protokol je k dispozici na úřadě městyse.
Než bude protokol podepsán a přípojka odkontrolována, musí být před propojením ponechán přibližně
metrový otvor mezi výstupem z domu a novou přípojkou.
Každý odevzdá dokumentaci:
Zákres, kde jsou zaznamenány délky přípojky, materiál, profil, počet kolen a směr zalomení.
Stačí nakreslit jednoduchý plánek, kde namalujete vše od kontrolní šachty, kterou má každý u plotu, až
k domu. Doporučujeme přípojku před zahrnutím vyfotografovat pro případnou kontrolu.
Připojování ke kanalizaci bude průběžné, dle ukončovacích prací na pozemku vlastníků nemovitosti. Připojení ke kanalizaci je vlastník povinen oznámit do 3 pracovních dnů na úřadě městyse, bude mu zkontrolován vodoměr, ukončena stará smlouva na odběr vody a sepsána nová na stočné a vodné.
Na závěr bych ráda popřála všem občanům krásný podzim.

Ing. Růžena Kučerová

ZASTUPITELSTVO A RADA
ZASTUPITELSTVO

ze dne 3. 6. 2013

Protipovodňová opatření
komunikace na Libouň
z důvodu velké vody zde musela
být vyhloubena strouha do které
lze umístit roury, pro případ, že
by se opakovala stejná situace.
ZM schválilo nákup rour dle cenové nabídky, pokud by čtyřhranné roury s DPH stály do 70.000,Kč, tak zakoupit tyto, pokud by
byly dražší, tak zakoupit roury o
průměru 1,2m.
p. Bébr - mělo by se svolat jednání s CHKO a Povodím, ohledně
vyčištění Blanice
pí. Kučerová: Povodí má souhlas
a cca 2.000.000,-Kč, na projekt
na vyčistění řeky.
protipovodňový val u Blanice
p. Nytrová: návrh na vybudování
ochranného valu, který by v budoucnu ochránil domy u řeky
p. Bébr: bylo by lepší zvednout
silnici do výše mostu a regulační
stanice plynařů. Stráň by se zajílovala, zatravnila a cesta by byla
z pevného materiálu.
pí. Kučerová: je nutné obě možnosti zvážit, proměřit na místě a
poté se rozhodnout pro výhodnější variantu.
p. Tulej: nikdo nesledoval a neinformoval o stoupající vodě. Měření je prováděno na Smršťově a
údaje je možno sledovat na internetu. Kdybychom měli tyto informace dřív, mohlo se dřív začít
s evakuací a vyklízením domů.
Měl by být dodržován povodňový plán, pokud jej máme.
pí. starostka: povodňový plán
máme
p. Nytrová: na stránkách obce je
telefonní kontakt jen na p. Malého
Opatření: do příštího zasedání
určit 3 osoby, které by v krizových situacích byly koordinátory
v obci. Na stránkách obce budou
tyto osoby uvedeny včetně telefonního spojení.
p. Bébr: mohly by se objednat i
roury do rybníka na Lhotě
p. Tulej: mohly se napojit, když
se zde hrabala kanalizace
p. Budil: voda by šla přes mou zahradu a kanály pod lesovnou by
toto množství nestihly vzít a voda
www.lounovicepodblanikem.cz

by se rozlila jako nyní
p. Bébr: u spodního rybníka by
bylo zapotřebí přidat ještě jednu
odtokovou rouru. Nyní by to šlo
realizovat, protože silnice je rozkopána. Je nutný souhlas silnic.
pí. Kučerová: prokonzultuji tyto
návrhy s p. Bartošem, který této
problematice rozumí
p. Tulej: Městys by měl zpracovat zprávu o situaci, která postihla Louňovice a žádat o finanční
prostředky, které stát uvolnil na
opravy škod po záplavách
Dále jednat s Povodím ohledně vyčištění regulací, nejen řeky
Blanice
p. Nytrová poděkovala místním
hasičům za pomoc při nedělních
povodních.
INFORMACE Z RADY
ze dne 13. 6. 2013

Rada městyse schvaluje:
- dodavatele na akci „Obnova
hřišť v Louňovicích p. Bl.“ firmu
Zemní práce s.r.o., Milčák Luboš
a proplacení dokončené akce
Rada městyse souhlasí:
- s konáním Sbírky na pomoc občanům Louňovic p. Bl. zasažených povodní v červnu 2013
Rada městyse bere na vědomí:
- žádost č.j. 388/2013 na přidělení bytu v požární zbrojnici
- stížnost č.j., 374/2013 J. Kudlíka ke studánce
- informaci o likvidaci odpadků a
škod po povodni
- žádost o brigádu č.j. 365/2013
INFORMACE Z RADY
ze dne 25. 6. 2013

Rada městyse schvaluje:
- dodatek k nájemní smlouvě
k bytu čp. 48 v Louňovicích p.
Bl. Změna nájemce. Zemřel pan
Stupka a jedná se o přepsání na
jeho manželku Marii Stupkovou.
Ostatní ve smlouvě se nemění.
- zadat Ing. P. Bartošovi vypracování návrhu protipovodňových
opatření a odborné posouzení návrhu umístění propustku do tělesa
komunikace na Libouň
Rada městyse bere na vědomí:
projednání stížnosti pana Jaroslav
Kudlíka na místě samém a ústní
dohodu o zajílování příkopu do

úrovně studánky.
ZASTUPITELSTVO
ze dne 27. 6. 2013

Kontrola usnesení ZM
p. Novotný - kdy se koupí pytle
na písek
p. Tulej - počítá se, že co nejdříve.
Žádost manželů Nytrových o
doplnění zápisu z mimořádného
jednání zastupitelstva
- neodsouhlaseno
Závěrečný účet městyse za rok
2012 - nebyly zjištěny žádné chyby a nedostaky
- schváleno
Rozpočtové opatření č.2.
- schváleno
Závěrečný účet SO Blanik
ZM bere na vědomí
Záměr směny pozemků
č. parc.121 (KN) a č. parc.161
(PK) a prodej pozemku č.
parc.1045/3 (KN) vše v k.ú.
Louňovice p. Bl.
- schváleno
Kanalizace a ČOV
Informace o navýšení dotace z
Ministerstva zemědělství ČR na
80% a o pokračování výstavby.
p. Novotný: v zatáčce u Chmelenských je potřeba opravit vozovku
p. Malý: oprava bude co nejdříve.
Škola
Informace o možnosti čerpání dotace na školu. Odloženo na příští
zastupitelstvo.
MAS Blanik
ZM projednalo a souhlasí s přípravou Integrované strategie území místní akční skupiny MAS
Blaník, o.s. na období 2014-2020
na svém správním území.
Komplexní pozemková úprava
Informace o probíhajících KPÚ v
Louňovicích p. Bl.
Různé
p. Maršíček: oprava vozovky po
stavbě kanalizace (pod hřbitovem)
p. Ing. Tomáš Hrdina předložil
projekt na opravu hřbitovní zdi
včetně rozpočtu, který
činí 816 657,53 včetně DPH.
INFORMACE Z RADY
ze dne 9. 7. 2013

Rada městyse jmenuje Mgr. Ivanu Kočovou ředitelkou ZŠ a MŠ
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ZASTUPITELSTVO
ze dne 18. 7. 2013

Kontrola usnesení ZM 05-2013
- bez připomínek.
Kontrola usnesení Rady čj. RM –
8/2013 a 9/2013
- bez připomínek.
Rozpočtové opatření č 3.
-schváleno
Protipovodňová ochrana
Projekt ohledně protipovodňového valu u Blanice, na kterém pracuje p. Bartoš, zatím není dokončen. Vypracoval posudek ohledně
odtokové roury za mostem v
silnici na Libouň, která dle něho
nesplní svůj účel, hlavní význam
má vyčištění řeky.
Povodí Vltavy s tímto vyčištěním
pro letošní rok počítá, počátek
prací cca v září.
Kanalizace
Smlouva o dílo na technickou
pomoc při zkušebním provozu
kanalizace a ČOV s firmou VHZ
– DIS, spol. s r.o.
- schváleno
- Zkušební provoz by měl být zahájen 1. 11. 2013 (dle dokončení
stavebních prací) a ukončen 1.
11. 2014. Bude vypsáno výběrové řízení na obsazení místa obsluhy kanalizace a ČOV. Po dobu
zkušebního provozu by byla tato
osoba zaškolována.
- informace o probíhajících pracích v ulicích Blanická a Zahradní.
- nedostatečně upravené cesty po
ukončení stavebních pracích. V
silnicích jsou velké výmoly. Firma Zvánovec byla na toto upozorněna.
- ke koupališti se výmoly řeší již
měsíc a bez úspěchu
- městys čeká na cenovou nabídku na zhotovení dešťové kanalizace Na Hlinách.
- u p. Vondry (pod Pivovarským
rybníkem) vyvěrá na zahradě
voda. Bude nutno znovu otevřít
silnici u rybníka, vše vyndat, zjistit, kde rybník prosakuje a trubky
znovu položit, zapáskovat, zajílovat a opatřit vodostavebním betonem.
Škola
Informace o možnosti čerpání dotace na zateplení školy a změnu
vytápění – tepelné čerpadlo ve
výši cca 5 milionů se spoluúčastí městyse 2 miliony. Tato částka
byla v rozpočtu vyčleněna.
p. Kotek - je zásadně proti. Nejprve by se mělo začít střechou a
3

ne tím, co chce p. Budil a paní
starostka.
pí. Kučerová: na střechu nebyla
vypsána dotace
p. Chmel: souhlasí s p. Kotkem.
Navržené tepelné čerpadlo je
technicky nákladné a nesmyslné pro tento typ stavby. Stávající
plynový kotel by musel zůstat topení v zimním období. Vyčleněná částka by se mohla použít na
úpravu komunikací.
p. Fejtek: nepřijmout dotaci je
škoda, již taková dotace nebude,
jen zateplení vyjde přes 4 miliony
p. Nytra: na dokončení kanalizace obec nemá dostatek financí. Je
potřeba dodělat jednu věc a pak
uvažovat o další.
p. Chmel: navrhl do školy zakoupit termoregulační hlavice s aretací, které by přispěly ke snížení
nákladů za teplo. Již v minulosti
byla předložena předběžná kalkulace.
ZM neschválilo využití dotace na
zateplení školy.
ZM neschválilo nákup termoregulačních hlavic s aretací.
Různé
- Směna pozemků č.parc.121
(KN) a č.parc.161 (PK) za pozemek č.parc. 549/9 (PK) (fotbal.
hřiště) vše v kat.úz. Louňovice
p. Bl. Poplatky zaplatí městys.
- schváleno
- Prodej pozemku č. parc.
1045/3 (KN) za cenu 250,- Kč/
m2 p. Procházkovi. Poplatky hradí kupující.
- schváleno
socha sv. J. Nepomuckého u
mlýna je poškozena - nahlášeno
policii, pachatel autonehody je
neznámý. Socha není zapsána v
majetku městyse.
Návrh: prohlásit sochu sv. J. Nepomuckého majetkem Městyse
Louňovice p. Bl.
- schváleno
Při kontrole evidence majetku
městyse bylo zjištěno, že není zapsána kaplička na Světlé.
Návrh: prohlásit kapličku na
Světlé majetkem Městyse Louňovice p. Bl.
- schváleno
- nákup nového vodního čerpadla (nautila) v ceně 29.287,-Kč
u studní v Pařezinách z důvodu
poškození při nedávné bouřce
- schváleno
p. Kotek: proč přetéká vodojem?
p. Malý: teče hodně vody samospádem z Blaníků, v pařezinách
nautila funguje na ruční ovládání

p. Kotek: mzda, kterou pobírá pracovník VPP je velice nízká (dle p.
Kotka 7.680,-Kč čistého), jde o
degradaci lidské práce. Upozornil, že si nikdo nestěžoval.
pí. starostka: pracovníci na VPP
byli přiděleni od úřadu práce, který na každého zaměstnance vyčlenil příslušnou částku 12tis. Kč.
p. Kotek: žádá o přehodnocení
odměn za práci
pí. starostka: záležitost bude projednána na radě
p. Kotek: v rozpočtovém opatření hovořila pí. Vrtišková o částce
160.000,-Kč, která byla městysi
poskytnuta na popovodňové odstranění škod. Kdo bude rozhodovat o vyžití této částky.
p. Bébr: měl by být vypracován
návrh na použití této částky
pí. starostka: po zaplacení nákladů (odvoz kontejnerů, půjčení
vysoušeče atd.) bude předložena
zbývající částka na zastupitelstvu
k rozhodnutí
p. Fejtek: dle mé informace se informační středisko bude stavět u
Kondrace, vrátilo již ČSOP obci
pozemky, na kterých chtělo stavět
informační centrum
pí. starostka: jednám s p. Ing. Pešoutem
INFORMACE Z RADY
ze dne 30. 7. 2013

Rada městyse schvaluje:
- vyplacení odměn pro pracovníky VPP za mimořádně odvedenou práci, plat je stanoven dle
Směrnice č.2/2013
Rada městyse souhlasí:
- s pořádáním kulturní akce v
Louňovicích p. Bl. dne 28. 9.
2013 žadateli (č.j. 462/2013) za
dodržení stanovených podmínek
Rada městyse bere na vědomí:
- podání žádosti na Min. pro místní rozvoj po povodních na opravy
vytopených obytných místností.
INFORMACE Z RADY
ze dne 20. 8. 2013

Rada městyse schvaluje:
- snížení počtu žáků na 55 v Základní škole a Mateřské škole
Louňovice p. Bl.
- pokácení lípy u kapličky na
Světlé
- příspěvek na pořádání Dětského
dne pro pořadatele SDH Louňovice p. Bl. ve výši 3000,- Kč
- kácení v lesích městyse v lokawww.lounovicepodblanikem.cz

litě Světlá
- osazení nového lina ve školní
družině
- zakoupení nábytku do základní školy z fondu rezerv školy ve
výši do 40 000,- Kč
ZASTUPITELSTVO
ze dne 22. 8. 2013

Kontrola usnesení ZM 06-2013
p. Novotný: proč nebyly položeny
roury přes cestu na Libouň
pí. Kotková: bylo by to zbytečné,
po vyčištění koryta řeky bude dostatečný průtok
p. Malý: nemáme zbytečných
100.000,- Kč
Bod bude otevřen podle průběhu
čištění řeky odpovědnou firmou.
Kontrola usnesení rady čj. RM
– 10/2013 - Bez připomínek.
Rozpočtové opatření č 4.
- schváleno
Kanalizace a ČOV - úvěr
p. Bébr: dotaz na fakturované hotové práce - p. Zvánovcovi bylo
zaplaceno 72,2 mil. Kč, dotace
byla přidělena ve výši 83,98 mil.
Kč, 6,386 mil. Kč jsou vlastní peníze, zbývá cca 15 mil. Kč
Návrh: přijmout dlouhodobý
úvěr ve výši 15.000.000,- Kč na
financování výstavby kanalizace

www.lounovicepodblanikem.cz

a ČOV a vypsání veřejné zakázky
na poskytovatele úvěru.
- schváleno
Povodně – dar - použití
Návrh: použití daru na nákup
věcí pro jednotku SDH dle předloženého seznamu za celkovou
cenu 35 tis.Kč dále na zbudování
zábrany z pilonů a fošen na zahradě p. Vávry a na ochranný val
u řeky.
- schváleno
Kontrolní výbor
Výnosy z prodeje dřeva z lesa
byly ve výši 281.881,- Kč.
ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru
p. Kotek
Dotazy: Mzda u obce, je degradace lidské práce? Kdo je zodpovědný za lesy? Dva roky byla zanedbávána Bělčí hora, týká se to
i oplocení, ale stav v dnešní době
je dle p. Kotka dobrý, je nespokojen s kacením stromů (nezakrývají se pařezy a piliny zůstávají
na místě poražení). Kdo povolil
kácet na Světlé? Kam šlo palivové dříví, kdo ho zaplatil? Jaký je
stav a oprava hřbitovní zdi. Bylo
zde připomenuto, že lícový kámen u hřbitovní zdi je částečně
rozkradený. Stará voda je prasklá
na třech místech.

Odpovědi: Mzda se stanovuje
podle tabulek, ze kterých se vychází. Lesy zasáhl vítr a došlo k
polomu, podle lesního správce
by došlo ke kácení mýtiny již na
podzim. Kácení povolila rada.
Odpovědnost za lesy mám já (p.
Malý) a pomáhá mi pan Budil.
Na vše byly vystaveny řádné faktury a vše je zaplaceno
Opravení hřbitovní zdi nedovolí
památkáři. Proč by se měla voda
opravovat, když ji nikdo z uživatelů neplatí a obec ji nemá povinnost opravovat.
INFORMACE Z RADY
ze dne 9. 9. 2013

Rada městyse schvaluje:
- Dohodu o pronájmu veřejných
prostor s TJ Sokol Louňovice p.
Bl. na 28. 9. 2013 a pověřuje
starostku jejím podpisem
- opravu okna (zasklení, natření)
a zakoupení barev na vymalování
do domu čp.11
Rada městyse povoluje:
- výjimku z počtu dětí na 28 dětí
ve třídě v mateřské škole v Základní škole a Mateřské škole Louňovice pod Blaníkem,okr.
Benešov
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KNIHOVNA
POZVÁNKA
pro všechny současné i budoucí čtenáře.
Přijďte si posedět a popovídat nejen o knihách do Obecní knihovny
Srdečně zveme na přátelské posezen ve čtvrtek 17. října od 14.00 hod.
Občerstvení zajištěno.
Dále oznamuji, že přišly nové knihy
z Benešova a určitě si vyberou všichni,
milovníci napětí i lásky.
knihovnice - Marie Vyskočilová

UDÁLO SE...
SDH Louňovice pod Blaníkem uspořádal
dětský den jako rozloučení s prázdninami
Letošní Dětský den jsme pojali jako rozloučení s prázdninami, a proto se akce konala v neděli 1. 9. 2013.
Společně s námi se na přípravě aktivit pro děti podíleli i ostatní místní spolky. Své soutěže měli Myslivci i
Babinec. Finančně nás podpořil Úřad městyse a sdružení Wifi.
Pro děti bylo připraveno mnoho soutěží jako chůze na chůdách, střelba ze vzduchovky, přetahování lanem,
stříkání z minimaxu, skákání v pytlích, shazování
plechovek, překážková dráha, projížďka na koni a
další. Spolek myslivců měl připravené soutěže zaměřené na les a přírodu. Opět k nám přijel i spolek Ekokom, který je zaměřen na recyklaci. I ten
měl připraven zajímavé soutěže týkající se třídění
odpadu a podobných aktivit na ochranu životního
prostředí. V neposlední řadě jsme přivezli i hasičské
zásahové auto, které si jak děti, tak dospělí mohli
prohlédnout.
Posledním a tím nejoblíbenějším stanovištěm pro
děti, byl jako vždy stánek s odměnami. Podle toho
kolik si děti vysoutěžily bodů, si mohly nakoupit
sladkosti, drobné hračky, knížky, pomůcky do školy
apod.

Za SDH Louňovice p. Bl. Monika Kahounová
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PÁTRÁNÍ PO STARÉ CHODBĚ
Na pátek 6. září a sobotu 7. září si TJ Sokol ve spolupráci s dalšími místními spolky připravila akci nejen
pro děti pod názvem Pátrání po staré chodbě s podtitulem Cesta za pověstí aneb hledání ztracené chodby. V pátek v podvečer se všichni sešli na zámecké zahradě. Tam na ně čekalo příjemné a poutavé vyprávění místních
pamětníků – manželů Dittrichových, paní Špácalové a pana
Lehkého. K nahlédnutí byla i kronika obce a album historických fotografií, které byly po setmění promítány i na plátno.
Nechyběla živá hudba, opékání špekáčků a pro děti oblíbená
trampolína. Celá páteční akce měla v dětech vzbudit nejen
zvědavost na jejich sobotní putování, ale i zájem o historii
Louňovic p. Bl.

Startovním místem sobotní výpravy bylo zámecké nádvoří, kde
děti obdržely mapky celé trasy
pochodu. Cestou je čekala důležitá stanoviště, kde za splnění
úkolů získávaly pomyslné klíče
od již zmíněné chodby. Prvním
stanovištěm byl lhotecký kovář,
kde si děti mohly vyzkoušet práci s kovářským náčiním. Zde získaly nejen druhý klíč, ale i ukovaný knoflík na památku. Druhé
stanoviště děti našly na úpatí Malého Blaníka.
Tady poznávaly pobytová znamení zvířat (stopy, peří apod.). Na Malém
Blaníku všechny vítal poustevník ukrytý ve svém skromném obydlí. Přímo
v troskách kaple sv. Maří Magdalény čekalo všechny příjemné překvapení
v podobě voňavého guláše. Po
občerstvení si zde mohly nejen
děti vyzkoušet výrobu ručního papíru, drátkování, navléknout si náhrdelník z přírodnin
nebo si za zdí kaple u pana výtvarníka
pomalovat jednoduché

výrobky z keramiky. Na dalším,
v pořadí již čtvrtém, stanovišti u
Býkovického rybníka pak mohly
nahlédnout do okuláru mikroskopu nebo si prohlédnout fotografie přírody z okolí Blaníků.
Dalším zastavením byl rybník
louňovských rybářů, kde si děti
pohladily kapříka a vyrobily ,,paletku“ z lučního kvítí. Tu pak
donesly do včelařského muzea, kde od místních včelařů získaly
poslední klíč k odtajnění chodby. Potom již nezbývalo než se
podepsat do pamětního listu a konečně najít ztracenou chodbu.
Všem dětem se chodbu, kde čekali probuzení blaničtí rytíři, podařilo najít a za svou odvahu byly odměněny pamětním lístkem.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na
přípravě a realizaci této krásné akce a ráda věřím, že se stane
novou louňovickou tradicí.
R. Neradová

www.lounovicepodblanikem.cz
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KLUCI V AKCI 9. 9. 2013
V pondělí 9. 9. zavítali do Louňovic p. Bl. „KLUCI V AKCI“, Filip
Sajler a Ondřej Slanina, aby zde
natočili několik záběrů k dalšímu
dílu jejich pořadu o vaření. Před
zámkem se jich ujali Honza Vincíbr a Pavel Hradecký, kteří jim
zapůjčili několik rekvizit z připravované divadelní hry Dívčí
válka, zajistili koně a doprovodili
je na Velký Blaník, kde proběhlo samotné natáčení. Díl, který
zde natáčeli je věnovaný svátku
svatého Václava a Česká televize
ho odvysílala 28. září v podvečer.
Pokud máte zájem shlédnout ho,
najdete ho v archivu ČT1.

Text a foto J. Burdová

DIVADLO - Dívčí válka - Blaníci váleli

Foto I. Kožíšková
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SDH LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
Ratajský pohár
Dne 29. 6. 2013 se konala soutěž v
požárním útoku v Ratajích, kterého se zúčastnilo
naše družstvo žen. Opět jsme se musely přeorientovat na široké hadice, ale na závody jsme se těšily.
Po nástupu a zahájení jsme si vylosovaly 4. soutěžní pořadí. Soutěž svým útokem zahájily jako první
domácí ženy, které se považovaly za favoritky. My
jsme jim však nedaly šanci a s časem 20,09 s. jsme
skončily na 1. místě z 6 týmů žen.
Sestava: Iveta Vágnerová, Monika Kahounová,
Andrea Kadlecová, Markéta Slabá, Lenka Tichá,
Monika Jelínková, zapůjčená Anča z Daměnic.

Za SDH Louňovice p. Bl. Monika Kahounová

Hasiči se opět účastní Benešovské ligy
I v letošním roce probíhá Benešovská liga. Letos se poprvé skládá z 9 soutěží, to je o jednu více než v loňském roce. V současné době máme za sebou již účast na 7 soutěžích – Střezimíř, Jankov, Daměnice, Chářovice, Malovice, Načeradec, Zdislavice. A čekají nás závody v Bystřici a Všechlapech.
Výsledkově se nám na některé soutěži dařilo více, na některých zase méně.
V současné době jsme v celkovém pořadí následovně:
Muži na 10. místě se 42 body
Ženy na 8. místě se 45 body

www.lounovicepodblanikem.cz

WŽƎĂĚş
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22
24
24
26
27
28
29
29
31
32

ƌƵǎƐƚǀŽ
ŚĄƎŽǀŝĐĞ
ZĂĚĢƚŝĐĞ
ĚŝƐůĂǀŝĐĞ
ĂŵĢŶŝĐĞ
EĂēĞƌĂĚĞĐ
ĂůŽǀǇ
ƵŬŽǀĂŶǇ
dŽŵŝĐĞ
:ĂŶŬŽǀ
LŽƵŸŽǀŝĐĞ
WƎŝďǇƓŝĐĞ
ŚĄƎŽǀŝĐĞ
^ĞĚŵƉĄŶǇ
dŽŵŝĐĞ B
sƓĞĐŚůĂƉǇ
DĂƌƚŝŶŝĐĞ
DĂůŽǀŝĐĞ
ěĄƌ
EĂēĞƌĂĚĞĐ
^ƚƎĞǌŝŵşƎ
ĄŚŽƎş
KĚůŽĐŚŽǀŝĐĞ
ĚŝƐůĂǀŝĐĞ
\ĞƉĞē
ĄŚŽƎş
^ƚĂƌŽƐĞĚůĐŬǉ,ƌĄĚĞŬ
<ƎŝǀƐŽƵĚŽǀ
ƌĂŚŸŽǀŝĐĞ
ŚŽƎƵdĄďŽƌĂ
ŚƌĄƓƛĂŶǇ
sƌĂēŬŽǀŝĐĞ
DŝƎĞƚŝĐĞ

1
11
17
20
8
13
15
N
1
N
7
9
10
5
6
3
1
4
2
1
1
-

2
15
13
17
9
11
7
8
1
20
2
1
1
1
6
10
5
3
4
N
1
1
-

3
20
10
1
15
7
17
9
11
N
13
3
8
N
1
N
6
N
1
N
5
4
1
2
1
1

4
20
17
15
5
9
10
13
8
6
7
11
1
1
4
2
3
1
N
1
1
1
1
-

5
20
17
6
11
9
1
15
8
N
13
10
1
7
1
N
3
4
1
1
5
1
2
N
-

6
20
8
13
10
11
6
5
9
15
7
1
1
N
4
2
3
1
17
1
1
1
1
1
1
1
1
-

7
8
17
20
15
10
1
1
11
13
1
7
9
6
3
5
N
1
N
1
4
1
1
1
1

8
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Celkem
114
99
92
73
70
57
51
49
48
42
36
31
27
24
22
20
19
17
10
9
6
6
6
5
5
4
4
3
2
2
2
2
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WŽƎĂĚş
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22

ƌƵǎƐƚǀŽ
ĂŵĢŶŝĐĞ;ǎĞŶǇͿ
ĂŵĢŶŝĐĞ;ĚĄŵǇͿ
dŽŵŝĐĞ
EĂēĞƌĂĚĞĐ
:ĂŶŬŽǀ
sƓĞĐŚůĂƉǇ
DĂƌƚŝŶŝĐĞ
>ŽƵŸŽǀŝĐĞ
ĂůŽǀǇ
^ƚƎĞǌŝŵşƎ
DĂůŽǀŝĐĞ
ǇƐƚƎŝĐĞ
dŽŵŝĐĞ
ZĂĚĢƚŝĐĞ
ŚƌĄƓƛĂŶǇ
>ĞƓĂŶǇ
ŚŽƎƵdĄďŽƌĂ
<ŽƐŽǀĂ,ŽƌĂ
:ŝƎĞƚŝĐĞ
:ĞƓĞƚŝĐĞ
DŝůŝēşŶ
ŽƌŬǇ^ƚƎĞǌŝŵşƎ
\ĞƉĞē

1
15
13
8
11
6
3
5
7
1
9
2
4
N
-

2
13
11
5
4
15
9
7
6
3
1
2
1
1
8
1
1
-

3
15
5
9
8
13
1
11
1
6
4
2
1
N
7
3
N

4
3
11
8
7
15
13
9
6
2
4
N
1
5
-

5
15
5
13
8
4
9
6
7
11
1
3
1
2
1
1
-

6
11
13
5
9
15
8
7
6
1
3
4
2
-

7
15
13
6
7
5
3
N
11
N
4
8
9
-

8
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Celkem
87
71
54
54
52
51
47
45
27
22
20
16
16
15
5
5
3
1
1
1
1
0
0

Za SDH Louňovice Monika Kahounová

Noční soutěž v Chlumu dne 2. 8. 2013
V pátek 2. 8. 2013 se v Chlumu konala 1. noční soutěž v požárním útoku na 2B na široké hadice. Novinka v této obci byla podpořena spousty
fandících diváků. Začátek soutěže se posunul až na 22 hodinu, ale to
nás neodradilo a ukázali jsme, že vítězit a získat „Dabl“ stále umíme.
Jako první běžely ženy. Bylo zde 7 ženských týmů. Naše družstvo žen
běželo jako poslední, a zde sedělo přísloví : ,,To nejlepší na konec!´´.
Vyhrály jsme s časem 21,63s.
Sestava žen:
Kožíšková Petra, Kahounová Monika, Kadlecová Andrea, Fialková
Ivana, Tichá Lenka, Tichá Vendula, Jelínková Monika
Dále následovaly útoky mužů, kde se zúčastnilo 23 družstev. I v mužské kategorii jsme nezaváhali a odvezli si také 1. místo s časem 17,64s.
Sestava mužů:
Kudlík Jakub, Jelínek Lukáš, Kahoun Pavel, Bébr Milan, Tichý František, Bartoš Vít, Kratochvíl Miroslav
Za SDH Louňovice p. Bl. Monika Kahounová

Podpořte náš fotbalový tým,
zakupte si dresík do auta.
cena: 100,-Kč
možnost zakoupit si během domácích fotbal.zápasů v kantýně.
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SOKOL
Zdravím borci,
chtěl bych tímto jmenovitě poděkovat těmto lidem, kteří nenechali Louňovice p. Bl. napospas žádnou
omluvou, či neomluvou...
VÝSLEDEK byl PRVNÍ MÍSTO V KAMBERCE
s putovním pohárem.
Louňovice - Kamberk 2:0
Louňovice - Bl. Načeradec 2:0, ve 40stupních horka.
Bl. Načeradec - Kamberk 2:1
Velké DÍKY patří těmto borcům:
Vráťa Hromádko
Honza Vágner
Jonáš Peterka
Láďa Malej
Jan Vincíbr
Tomáš Pádivka :-)
Pavel Tulej
Sláva Němeček
Jakub Šubín
Míra Sova
Kozel
Milan Bébr

- který nejen, že vychytal nulu vobou zápasech, ale
navíc dal i goooool a rozhodl na 2:0 s Kamberkem.
- pozice posledního bezkonkurenční
- pozice pravého obránce s přehledem + tři piva
- předstoper s přehledem + tři piva
- levý obránce
- nejlepší nováček tzv. rychlonožka...(pravá záloha)
- střední záloha, středopolař jak má být
- střední záloha - jeho dravost nemusím
vyzdvihovat
- levá záloha - levá, pravá, jesličky, přihrávka...
- útok - penalta - goool
- podpora útoku
- zpracoval, udržel a rozhodl zápas s
Bl. Načeradec dvěma gooly

Další díky si zaslouží všichni na lavičce a na zámku při
přípravě na kino - Pitsula s Víťou Bartošem, trenér Jiří
Pospíšil a fanynka Lenka Tichá :-)
PS: první místo bylo jak jsem psal předem dané
Těším se zase na viděnou
Honza

Text: Honza Vincíbr, foto: Lenka Tichá

www.lounovicepodblanikem.cz
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ADVENTNÍ KONCERT
MUSICA DA CHIESA
Tomáš Najbrt
(*1951)
9\VWXGRYDOQDSUDåVNp6WiWQtNRQ]HUYDWRĜLKUXQDNODVLFNRXN\WDUXDNRPSR]LFL3RDEVROXWRULXVH]DEêYDO
UĤ]QêPLSURMHNW\Y RERUHFKVWDUpDOLGRYpKXGE\SRNUDþRYDOY soukromém studiu hry na loutnu v Polsku
D1ČPHFNXDSURãHOWDNpMD]]RYRXDURFNRYRXSUD[t'HVHWOHWKUiOFRQWLQXRQDWHRUEX v souboru Musica
Antiqua Praha. 3R]GČMãt studium na Hochschule für Kirchenmusik v Herfordu ]DKUQRYDORSĜHGHYãtPKUXna
varhany a na loutnu, kompozici a dirigování. V VRXþDVQpGREČYHGOHĜDG\YODVWQtFKSURMHNWĤMe stálým
þOHQHPsouboru Ritornello a spolupracuje s dalšími soubory a sólisty.

3-DURVODY.RQHþQê

(*1961)
9\VWXGRYDOSUDåVNRXNRQ]HUYDWRĜD$08Y RERUXKRERMDYDUKDQ\3ĤVRELOMDNR,KRERMLVWD
v orchestru Národního a Smetanova divadla v 3UD]H.RPRUQtKXGEČVHYČQRYDOY souborech
0XVLFDSKLOKDUPRQLFDSUDJHQVLVýHVNpGHFKRYpNYLQWHWR5RåPEHUVNiNDSHODD Quartetto Telemann.
3RVWXGLXWHRORJLHQD.DWROLFNpWHRORJLFNpIDNXOWČ8QLYHU]LW\.DUORY\DSĜtSUDYČY pražském
$UFLELVNXSVNpPVHPLQiĜLVHVWDOĜtPVNRNDWROLFNêPNQČ]HP9 VRXþDVQpGREČSĤVREtMDNRIDUiĜ ve Vlašimi
DYLNiĜYODãLPVNpKRYLNDULiWX1DWRþLOQČNROLNYODVWQtFK&'DOE

sobota 7. prosince 2013 v 16:00
IDUQtNRVWHO/RXĖRYLFHS%ODQtNHP
1DNRQFHUWČ]D]QtVWĜHGRYČNpUHQHVDQþQtDEDURNQtVNODGE\LQWHUSUHWRYDQpQD
historických hudebních nástrojích.
Ukázky z NRQFHUWĤQDMGHWHQDwww.musica-da-chiesa.cz/.

Tomáš Najbrt

3-DURVODY.RQHþQê

UHQHVDQþQtORXWQDWHRUEDEDURNQtN\WDUD
kladívNRYiFLWHUDVWĜHGRYČNp dudy, moldánky,
EUDþ QLQČUDFKDOXPHDX, vzdušnicové šalmaje,
KiþNRYiKDUIDtarabuka, ]SČY, kontratenor

platerspiel, gemshorny, cornamusy, cortholt, regál,
varhanní positiv, portativ, zobcové flétny, whistle,
vzdušnicové šalmaje, šalmaj s piruetou, cajon,
bicí nástroje, zvonkohra, ]SČY, kontratenor

kontakt: 602 10 47 47
zaba.zruc@sendme.cz
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V minulých měsících oslavili
své životní jubileum
tito spoluobčané
Málková Věra 70
Daňková Ludmila 70
Ondráková Marie 85
Novák Josef 94
Žížala Karel 75
Špácalová Věra 80
Charvát Jaroslav 80

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

KALENDÁŘ AKCÍ
9. 10. 2013 PŘEDNÁŠKA O ZLATODOLU
ROUDNÝ
v 17:30 v přístavbě hasičárny
přednášející: Ing. Václav Zemek
11. 10. 2013 PODBLANICKÝ HUD. PODZIM
tradiční koncert k poctě J. D. Zelenky
18:30 hod. pietní akt u pomníku J. D. Zelenky
19:00 hod. koncert v sále zámku
účinkuje komorní soubor EN ARCHÉ
30. 11. 2013 SETKÁNÍ S ČERTY
tradiční předvánoční jarmark
začátek ve 13:00 hod. na náměstí
pořádá Babinec
7. 12. 2013 ADVENTNÍ KONCERT
MUSICA DA CHIESA
Tomáš Najbrt a P. Jaroslav Konečný
začátek v 16:00 hod.
farní kostel Louňovice pod Blaníkem
14. 12. 2013 ADVETNÍ KONCERT
DIOGENES
tradiční předvánoční koncert
začátek v 19:00 hod.
v koncertním sále zámku
pořádá Babinec

Volejbalové hřiště pod tělocvičnou bylo obnoveno v roce 2013 za přispění Středočeského kraje a lze jej využívat pro sportovní
účely.

Elišku Konečnou
a
Terezku Votrubovou

a přeje jim i jejich rodičům
hodně štěstí v životě.
!!! UPOZORNĚNÍ !!!
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE BUDE 25. LISTOPADU 2013
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
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