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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
ráda bych Vás informovala o významných akcích, které se uskutečnily v nedávné době v Louňovicích p. Bl.
Díky dotaci od Středočeského kraje z Fondu rozvoje obcí a měst (FROM) byla rekonstruována střecha na
škole. Celkové náklady činily 1 565 285,- Kč. Obdrželi jsme dotaci ve výši 1 487 020,-Kč a městys doplácel z vlastních zdrojů 78 265,- Kč .
Také jste si mohli povšimnout, že stavební
ruch v areálu školy neutichl. Po rekonstrukci střechy zde začala pracovat firma S-B s.r.o., Sedlčany,
která provádí zateplení budov školy i školky.
Bude zde přistavěno i zádveří pro vchod do
nově zbudovaných šaten pro školáky. Akce je podpořena z dotace ze Státního fondu životního prostředí a měla by být ukončena v srpnu.
Ráda bych Vás dále informovala o tom, proč
bylo k večeru dne 9. 6. 2015 na náměstí velké množství aut. TJ Sokol Louňovice p. Bl. propůjčil sál Jana
Dismase Zelenky pro členskou schůzi Místní akční
skupiny Blaník z. s. a proběhla zde volba nových
orgánů MAS Blaník z.s.
Městys Louňovice p. Bl. i TJ Sokol Louňovice p.
Bl. jsou zakládajícími členy MAS Blaník. Jedná se
o sdružení veřejných, právnických i soukromých
osob a jeho působnost je na území obcí 4 mikroregionů - Blaník, Želivka, Český Smaragd a Podblanicko
a vzniklo pro řešení vzájemné spolupráce v regionu a na přípravu projektů pro celé území. V novém plánovacím období 2014 – 2020 bude možnost
získat dotace na menší akce v regionu i z
podpory MAS Blaník z.s.
Na mnohé dotazy k vypuštění Pivovarského rybníka Vám podávám tuto informaci:
Pravděpodobně v důsledku povodní byla
narušena hráz rybníka a voda zamáčela pozemky pana Vondry. Hladina rybníka byla
proto upuštěna a zastupitelstvo rozhodlo o
podání žádosti o dotaci na vyřešení celého
prostoru rybníka. Pokud bude získána dotace, bude rybník u hráze částečně vybagrován a zpevněna jeho hráz. Vodní plocha
by se měla zmenšit a směrem k bývalému
pivovaru by měl vzniknout tzv. suchý poldr,
který by zadržoval přívalové vody a bránil
by přetékání rybníka. Poldr by měl být vytvořen jako přístupové průchozí veřejné místo s osázením okrasných keřů.
Zajisté jste si již všimli, že byly nově přemístěny k Jednotě nádoby na tříděný odpad. Stalo se tak
po přehodnocení celkového umístění nádob, neboť u statku p. Matušky k nim ze střechy stékala voda, která
bránila přístupu k nim. Dále byly nově nádoby umístěny pro bytovky a školu. U hasičské zbrojnice zůstaly
jen nádoby na sklo. Na zahradě za úřadem je umístěn velký kontejner na PET, papír a objemový odpad. Je
zde možné odložit tento odpad v pracovní době úřadu.
A nyní Vám již přeji krásné letní dny a prožití hezkých dovolených.
Ing. R. Kučerová

ZASTUPITELSTVO A RADA
INFO Z RADY
ze dne 5. 3. 2015

Rada městyse schvaluje:
- finanční příspěvky pro:
- ČSV, o.s. ,z.o. Louňovice p. Bl.
ve výši 3000,- Kč na nákup léčiv
a léčení varoázy a prevenci výskytu moru včelího plodu
- Rybářský spolek Blaník Louňovice p. Bl. ve výši 3000,- Kč na
udržovací práce
- TJ Sokol Louňovice p. Bl. ve
výši 3000,- Kč na údržbu fotbalového hřiště
- TJ Sokol Louňovice p. Bl. ve
výši 3000,- Kč na Dětské maškarní pořádaného dne 14. 3. 2015
- TJ Sokol Louňovice p. Bl. ve
výši 3000,- Kč na Velikonoční
jarmark konaný dne 5. 4. 2015
- Péťův podblanický veterán klub
Křížov ve výši 1000,- Kč na pořádání 2. ročníku akce „S veterány Podblanickem“
- prodloužení nájemní smlouvy Antonínu Kubecovi v čp. 11
Louňovice p. Bl.
- Smlouvu o poskytování odborných služeb č. 110328/2015 k řešení Pivovarského rybníka a pověřuje starostku jejím podpisem
- žádost čj. 3/2015 pí. Marie Veselé a pověřuje starostku podpisem smlouvy
- podání žádosti o dotaci na akci/
projekt „ Vybavení JSDH Louňovice p. Bl. z Programu 2015 pro
poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a
závazek spolufinancování akce/
projektu v minimální výši 5% z
celkových uznatelných nákladů
akce/projektu.“
- podání žádosti o dotaci na akci/
projekt „Rekonstrukce vodovodu.“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu životního prostředí a zemědělství a závazek spolufinancování akce/projektu v minimální
výši 5% z celkových uznatelných
nákladů akce/projektu.“
- podání žádosti o dotaci na akci/
projekt „Rekonstrukce úřadu
městyse“ z Programu 2015 pro
poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středowww.lounovicepodblanikem.cz

českého Fondu rozvoje obcí a
měst a závazek spolufinancování
akce/projektu v minimální výši 5
% z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.“
- podání žádosti o dotaci na akci/
projekt „ Svatováclavské slavnosti.“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu kultury a obnovy památek
a závazek spolufinancování akce/
projektu v minimální výši 5% z
celkových uznatelných nákladů
akce/projektu.“
- Příkazní smlouvu na zajištění technického dozoru investora
(TDI) a autorského dozoru projektanta (AD) při realizaci stavby
„Snížení energetické náročnosti – ZŠ a MŠ Louňovice p. Bl.“
a pověřuje starostku podpisem
smlouvy
- nákup 3 svítidel s LED pro veřejné osvětlení v Louňovicích p.
Bl.
- odtěžení a prodej padlých stromů v lese (cca 4m³) na Světelské
stráni
- uzavřít smlouvu na zajištění Svatováclavských slavností
s Agenturou Helena Říhová
Rada městyse souhlasí:
- s tím, aby specifikované opatření
v CHKO Blaník na pozemcích č.
parc. 1600 a 1609 v k.ú. Býkovice
u Louňovic p. Bl. a pozemcích
č. parc. 553,577,552,529 a 551
v k.ú. Světlá pod Blaníkem provedl orgán ochrany přírody či jím
vybraný zhotovitel
Rada městyse bere na vědomí:
- informaci starostky z jednání
SO Blaník
INFORMACE Z RADY
ze dne 26. 3. 2015

Rada městyse schvaluje:
- účetní závěrku ZŠ a MŠ
Louňovice p. Bl. za rok 2014
- rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Louňovice p.
Bl.za rok 2014
- poskytnutí finančního příspěvku ZŠ a MŠ Louňovice p. Bl. na
sportovní a kulturní aktivity dětí
ve výši 3000,- Kč a pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy.
- poskytnutí finančního příspěvku

pro Občanské sdružení při ZŠ a
MŠ Louňovice p. Bl., okr. Benešov – Cesta pro všechny ve výši
3000,- Kč na pořádání akce pro
veřejnost „Pohádkové Louňovice“
- požádat o 1 pracovníka navíc na
VPP
- Směrnici č. 2/2015, o platovém
zařazení pracovníků na VPP
Rada městyse bere na vědomí:
- hospodářský výsledek ZŠ a MŠ
Louňovice p. Bl. za rok 2014
ZASTUPITELSTVO
ze dne. 26. 3. 2015

Kontrola usnesení ZM
Bez připomínek.
Rada RM- 3/2013 a 4/2015
Bez připomínek.
Účetní závěrka 2014
Návrh: schválit účetní závěrku za
rok 2014
Hlasování: schváleno
BENE – BUS
Návrh: schválit rozpočet na rok
2015
Hlasování: schváleno
Návrh: pověření starostky k jednání a zastupování na DOS BENE-BUS.
Hlasování: schváleno
MAS Blaník
Návrh: pověřit starostku zastupování městyse na MAS Blaník a na
SO Blaník.
Hlasování: schváleno
Změna územního plánu
žádost manželů Pospíšilových
na změnu územního plánu.
Starostka zjistí další podrobnosti
k možnosti provedení změny a
bude informovat zastupitele na
dalším zasedání.
ZM bere na vědomí.
Finanční výbor
ZM bere na vědomí kontrolu finančního výboru Městyse Louňovice p. Bl. do 31. 12. 2014 a kontrolu ZŠ a MŠ Louňovice pod
Blaníkem do 31. 12. 2014.
OZV – odpady
OZV č. 1/2015 byla předložena k
připomínkování
Návrh: schválit OZV č. 1/2015
Hlasování: schváleno
Škola
Seznámení s postupem obnovy
střechy na původní škole, dále se
stavem dotací na střechu školy a
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její zateplení. Snížení energetické
náročnosti – ZŠ a MŠ Louňovice
p. Bl.
Návrh: schválit příkazovou
smlouvu č. 04-15-59 k administraci žádosti o dotaci a k závěrečnému vyhodnocení výše uvedené
akce.
Hlasování: schváleno
Návrh: prominutí dlužné částky
A. a J. Bendlových v ZŠ a MŠ
Louňovice p. Bl.
Hlasování: schváleno
Různé
- starostka informovala zastupitele o podání žádosti na kolaudaci
provozu ČOV
- vlastníci nepřipojených objektů
ke kanalizaci a ČOV budou vyzváni k nápravě, aby se připojili
do k 31. 5. 2015. Pokud nebudou
respektovat tuto výzvu, bude postupováno v souladu s právními
předpisy pro provoz kanalizace a
ČOV.
- pí. Kotková – prošetřit stav kanalizačních odpadů ve škole
- p. Kocián – buduje se klubovna
skautů ve škole, žádá o nástěnku
pro skauty
INFORMACE Z RADY
ze dne 15. 4. 2015

Rada městyse schvaluje:
- nájemní smlouvu s Lesy ČR, s.
p. Lesní správa Kácov na pozemek č. st. 401 v k. ú. Louňovice
p. Bl. (pod rozhlednou) a pověřuje starostku podpisem smlouvy
- udělání nového stolu do obřadní
síně
- nákup a instalaci nového operačního systému u PC pro matriku a starostku
Rada městyse souhlasí:
- s ukončením smlouvy s AOPK
ČR odd. Správa CHKO Blaník o
nájmu parkovací plochy dohodou ke dni 31. 7. 2015
Rada městyse bere na vědomí:
- informaci starostky ze SO Blaník
INFORMACE Z RADY
ze dne 19. 5. 2015

Rada městyse schvaluje:
- výměnu bytu v čp. 45 pro pí.
Helenu Dvořákovou a p. Petra
Tuleje
- provedení oprav v bytě v čp. 41
a proplacení materiálu
Rada městyse souhlasí:
- s umístěním zpevněné plochy
se sběrným kanálkem na vjezdu
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k RD čp. 94v Louňovicích p. Bl.
Rada městyse bere na vědomí:
- výpověď z bytu čp. 45 v Louňovicích p. Bl. od pí. I. Zoulové
- informaci ze SO Blaník.
ZASTUPITELSTVO
ze dne: 19.5. 2015

Kontrola usnesení ZM
Bez připomínek.
Rada č. j. RM - 5/2015, 6/2015.
Bez připomínek.
Závěrečný účet městyse 2014
seznámení se závěrečným účtem
městyse
Hlasování: ZM projednalo celkovou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse
za rok 2014. Dle protokolu o výsledku přezkoumání vyplývá, že
byly zjištěny chyby a nedostatky.
Z uvedeného důvodu schvaluje
zastupitelstvo městyse Louňovice
pod Blaníkem hospodaření městyse a návrh závěrečného účtu za
rok 2014 „ s výhradou“.
ZM nenavrhuje nápravné opatření k odstranění uvedených chyb a
nedostatků, jelikož chyby a nedostatky byly již odstraněny.
ZM doporučuje dodržovat zákon
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a zákon č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole.
Škola
- p. Malý: informace o ukončení prací na opravě střechy školy a následném zateplení budov
školky a školy. Provoz školky a
školy bude řešen podle potřeby
v průběhu probíhajících prací a o
prázdninách bude omezen.
- pí. Bébrová Simona: seznámila
ZM s požadavky a činností školské rady za uplynulé období. Dále
vyzvala zastupitele k úklidu obce
formou brigády.
Oprava komunikace
Informace o nutnosti opravy komunikací po zimním období po
provedených výkopových pracích pro kanalizaci. Osloví se tři
dodavatelé, komise vybere nejvhodnějšího a starostka uzavře
s vybraným smlouvu.
Hlasování: schváleno
Rozpočtové opatření č. 2
Hlasování: schváleno
Věcné břemeno – ČEZ
informace o dalším jednání ke zřízení věcného břemena pro ČEZ
Distribuce a.s. Byl předložen znalecký posudek č.3646/023/2015.
Návrh: výše ceny věcného břemena 2000,- Kč a pověření sta-

rostky podpisem smlouvy
Hlasování: schváleno
Územní plán - p. Pospíšil
Informace k žádosti č.j. 122/2015
ke změně územního plánu: starostka požádala podle stavebního
zákona o vyjádření pořizovatele
územního plánu - Městský úřad
Vlašim, odbor výstavby a územního plánování. Pořizovatel ve
svém stanovisku upozornil na to,
že v daném území nelze plochu
využít pro SV bydlení smíšené,
neboť je zde vyhlášeno ochranné pásmo a bylo by to v rozporu
s tímto platným ochranným pásmem zemědělské farmy. Pouze
při změně, či zrušení ochranného pásma by bylo možné provést
změnu územního plánu.
ZM bere na vědomí informaci o nutnosti změny, či zrušení
ochranného pásma zemědělské
farmy, aby mohla být schválena požadovaná změna územního
plánu.
MAS Blaník
v červnu proběhne nová volba
výboru a komisí v MAS Blaník,
z.s. na roky 2015 -2017.
Návrh: ucházet se o funkci ve
Výboru a pověřit starostku zastupováním městyse a v případě
zvolení přijmout funkci
Hlasování: schváleno
SO Blaník
ZM bere na vědomí závěrečný
účet SO Blaník.
Různé
- p. Bartoš: jaké jsou nové změny
při nakládání s plasty
- pí. starostka: technické služby
Vlašim plasty neberou jen PET
zjistí možnosti v okolních sběrnách, např. ve Voticích
- p. Kocián: upozornil na černou
skládku pod M. Blaníkem
- pí. Kočová: připomenula přechod pro děti u školy – bude řešeno v rámci oprav silnice
- pí. Kočová: předložila návrh na
změnu oslavy Dne matek, požaduje větší spolupráci od zastupitelů
- pí. starostka: oslava by musela
být konána v pozdnějších hodinách, či v sobotu. Zastupitelé nemají vždy čas, vše je ale na zvážení
SVATOVÁCLAVSKÉ
SLAVNOSTI
27. září 2015
www.lounovicepodblanikem.cz

UDÁLO SE...
PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Městys Louňovice pod Blaníkem připravil pro naše malé občánky a jejich rodiče "Pálení čarodějnic" 30. 4.
2015 od18 hod. na zahradě za hasičskou zbrojnicí. Pro děti byly připraveny hry a trampolína. Každá malá
"čarodějnice" si odnesla cukrovinky a něco na památku.
R. Kučerová

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
V loňském roce se v městysi Louňovice pod Blaníkem narodili čtyři noví občánci: Jakoubek Havel,
Vojtíšek Poslušný, Veronika Votrubová a Adrianka Karino Condor.
Na jejich slavnostní uvítání v obci, které
proběhlo dne 15. 5. 2015, byli společně se svými rodiči a prarodiči pozváni
do obřadní síně městyse Louňovice pod
Blaníkem. Po vystoupení dětí z mateřské
školky a školy v Louňovicích pod Blaníkem, které nacvičila s dětmi pí. Žáková, se tradičně ujala slova starostka Ing.
R. Kučerová. Jménem městyse přivítala
přítomné a popřála novým občánkům i
jejich rodičům hodně štěstí a zdraví do
života a předala jim na památku pamětní
list, skleničku se jménem dítěte, kytičku
a malý finanční obnos do začátku jejich
života.
Na závěr následovalo již tradiční
focení u kolébky.
Iveta Měřínská

foto: T. Kirchner - Berlová

LETNÍ KONCERT
Dne 14. 6. 2015 se zámecký sál J. D. Zelenky zaplnil lidmi, příznivci smíšeného pěveckého sboru DECH. V
17 hodin se pod Blaníkem rozezněly tóny spirituálu I’m gonna sing, kterým se pěvecký sbor uvedl. Mladý
sbormistr Petr Koronthály, který převzal pomyslnou taktovku nad sborem po Milošovi Povolném, nám ukázal, že repertoár sboru zůstává i nadále velice pestrým. Pěvci nás přenesli do dalekých krajů i dávných časů
písněmi DURME, DURME; HEVENU ŠALOM; PATER NOSTER; TO TA HEL’PA a mnohými dalšími.
Zazněly skladby od I. Hušovského, J. Fishera, H. Arlena a E. Y. Harburga, A. J. Lernera a F. Loeweho, A.
Košťála, Z. Lukáše, U. Chitmana, zmíněné spirituály, židovské, slovenské i moravské lidové písně. Představili se nám mnozí solisté z řad mužů i žen a také naše rodačka Klárka Neradová. Skladby byly oživeny
www.lounovicepodblanikem.cz
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instrumentálním doprovodem jako kytara, kontrabas a klarinet.
Byl to opravdu kvalitní kulturní zážitek, při kterém
se posluchač mohl nechat unášet na vlnách houpavého rytmu pomalých písní, ale taktéž být téměř
vytržen ze sedadla strhujícím rytmem umocněným

výkonem celého sboru.
Jako posluchač a příznivec smíšeného pěveckého sboru DECH,
bych chtěla poděkovat Radce
Neradové za zrealizování LETNÍHO KONCERTU tady u nás v
Louňovicích pod Blaníkem.
Jana Burdová - Martínková

Foto: Petr Cvrček ml.

Podblanická škola bojuje o žáky doslova pohádkově
Akce „Pohádkové Louňovice“ započne za malý moment. Rodinky s předškoláky i samotnými školáky budou
následovat pestrobarevné fáborky od podblanické školy. Na každém stanovišti bude skryt úkol jedné z dv
nácti magických postav.
Zahájení dobrodružné cesty
Hodiny odbíjejí hodinu po poledni a kolem školy pobíhají nedočkavé děti. “Dnešní odpoledne
připravili rodiče ve spolupráci se
školou, pro vás, moji malí přátelé,” ozve se zvučný hlas jedné z
pohádkových postav a dětská ústa
oněmí zvědavostí. ”Vaším úkolem je, si projít všechna pohádková stanoviště, kde na vás čekají
zajímavé úkoly. A nezapomeňte,
na konci se vrátíte s razítky, které
dostanete za splnění dané mise.
V cíli vás totiž čeká tajemná odměna.” V ten moment už není
děti možné udržet. Všechny malé
nožky míří do zázemí „Pohádkových Louňovic“, kde jim červená karkulka s vlkem rozdávají formuláře na
razítka. A prostranství před školou se pomalu vylidňuje.
Pohádkový nábor žáčků

Mini zoo na dobu neurčitou

“Pro nás bylo nejdůležitější upozornit na naší školu,” začíná na úvod paní Klaudysová – jedna z iniciátorek akce, kterou potkávám ve vestibulu. „Vyučujeme tu jen 21 žáků, třídy máme propojeny. Před pár
lety jsme museli zrušit druhý stupeň. Mimo školku
máme jen dvě třídy a celou jednu část školy neupotřebíme vůbec,” posteskne si paní učitelka. “Je
pravda, že díky malému počtu dětí se zaměřujeme
na individuální výuku. Určitě budem rádi za nové
žáky, ale teď chceme bavit nejmenší, proto jsme
mimo jiné tuto akci jako rodiče uspořádali. Tady si
můžete prohlédnout naši mini zoo,” ukazuje mi a s
pozdravem, že se určitě ještě potkáme, odchází za
dětmi do hlavní haly.

“Mini zoo je vskutku dobrý nápad,” pomyslím si v
duchu, když pohlížím na děti ochomítající se kolem
klecí. Jejich zvídavému zraku neunikne ani jedno ze
zvířat - křečci, morčata i psouni se těší velké pozornosti. “A to máte tyhle zvířátka ve škole a staráte se
o ně?” ptám se jedné malé slečny, kterou znám od
vidění z Louňovic. “Ne, ne,” odpoví trochu stydlivě. “Třeba tyhle myšky přinesla mamka kamarádky,” ukazuje malým prstíkem. “Ale psouni a morče
jsou naše, o ty se staráme,” usměje se vítězoslavně a
už si všímá jen svých němých kamarádů.
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Rychlý konec putování

Nezbyl ani jeden párek

Moje cesta „Pohádkovými Louňovicemi“ započíná
na prvním stanovišti, které bylo zřízeno mezi dvěma domky - na úvozové cestě, pár kroků od školy.
Zde čeká Hurvínek s Máničkou, lehce unaveni po
dvou hodinovém věnování se rozpustilým dětem.
“Tak jak to šlo?” obrátím se směrem k Hurvínkovi, převlečené kamarádce Klárce, “ a co jste měly
vlastně připraveno?” “Prosim tě, děti měly projet na
koloběžce mezi kuželkami. Přislo mi, že si to užily.”
“A ty jsi už poslední?” skočí své kolegyni do řeči
Mánička. “Jo, vypadá to tak,” usměji se a vydávám
se na opačnou stranu – od konce tajemného putování.

Dobrodružství na malé zvědavce čekalo během „Pohádkových Louňovic“ doopravdy na každém rohu.
Mimo jiné mohli nejmenší poznávat díky panu policistovi dopravní pravidla. U permoníka, který si
vybudoval skrýš u hromady suti, se děti učily o kamenech a v připravených nádobách s pískem lovily
schovaná blyštivá sklíčka. Vedle rybníka se setkaly
s námořníky, kteří malým neználkům přiblížili umě-

Nadšení malých dobrodruhů
Po cestě potkávám jen pár rodičů s dětmi, kteří
ukončují svojí pouť a vrací se do pohádkového zázemí. Dvě holčičky ale míří stejnou cestou jako já.
Ptám se na jejich prožitky a důvod, proč se vydaly
od konce. “Nám se to celé moc líbilo, tak jdeme ještě jednou,” bere si slovo starší z dívenek. “A kde se
vám nejvíce líbilo?” snažím se dozvědět víc. “Určitě u Krakonoše,” odpovídá srdnatá holčička, “tam
jsme poznávaly lesní zvířátka. To mě bavilo. Taky
jsem všechny poznala,” chlubí se. Mladší dívenka
šišlavým hláskem doplní: ”Mně se nejvíc líbila čarodějnice. Ukazovala nám lektvary.” “A dostaly jste
něco za splněné úkoly?” vyzvídám dál. “Ano,” chopí se slova zase starší dívka, ”anděl nám pomohl ve
škole udělat placku za ty razítka. Všude jsme něco
dostaly za odměnu,” ukazuje hrdě vlastnoručně vyrobenou placku s motivem dnešní akce a zasazené
semínko hrachu v květináči.

ní uzlů. A u cesty potkaly princeznu, která poztrácela korále. Pro mě osobně byl největší zážitek vidět
nebývalý šrumec před podblanickou školou. O velké návštěvnosti svědčil nejvíce fakt, že se párky v
rohlíku prodaly do jediného.
Text: Lucie Sedláková, Foto: Jarmila Klaudysová

ZŠ A MŠ LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
Základní škola
Zážitky posledních školních dní
Konec školního roku se nezadržitelně blížil,
teď již děti užívají první dny zaslouženého odpočinku. V posledních měsících školního roku žáci I. a II.
třídy zažili mnoho zajímavých zážitků, o které by se
s vámi rádi podělili.
19. a 20. března se děti sešly na dvoudenní
akci Andersenova noc. Akce začínala velkým vodnickým průvodem k místnímu rybníku, který byl
určen i pro veřejnost. Vodníků, vodníčků a vodních
žínek kuňkalo po vsi i na hrázi rybníka docela velké
množství. Zažili jsme spoustu legrace, chytání dušiček do hrníčků a dokonce i chytání živých rybiček.
Večer jsme se sešli ve škole, kde nás navštívila pí. Daňková, pí. Dittrichová a pí. Kostohryzová, zavzpomínaly na léta, kdy působily ve zdejší škole, přečetly dětem pohádky a na závěr jim věnovaly své
autogramy do deníčků.
V dubnu jsme se připravovali na Velikonoce. Zdobili jsme vajíčka a vyráběli dekorace. Děti z II.
třídy (3., 4. a 5. roč.) si nejvíce užily vyrábění zajíců v nadživotní velikosti z březových kmenů, kteří nám
pak zdobili školu spolu s ostatními výrobky.
www.lounovicepodblanikem.cz
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V dubnu se v naší škole objevila Policie ČR s ukázkou svého
vybavení do terénu a služebního auta. Největším hitem bylo samozřejmě pouštění majáků a výstražného zvukového signálu.
Po tomto zážitku, si děti I. třídy (1. a 2. roč.) odpočinuly u
výroby hmyzích domečků, které stojí před budovou naší školy. Při
výrobě domečků děti zkusily práci s akuvrtačkou a ruční pilou. Zajímavé bylo sledovat, jak se mezi sebou děti domlouvají, kam kterou
část domečku umístí. Teď jsou již hmyzí domečky zabydlené různými
broučky, pavouky a jinou užitečnou havětí.

Na aprílové dny
připravili rodiče Pohádkové Louňovice, kterých se děti ze školy zúčastnily v hojném počtu.
V dubnu se děti obou tříd setkaly u společného projektu „Včely“. Děti se seznámily s životem včel, doplnily a zapsaly své znalosti
do zajímavých knížek, vytvořily modely vývoje včel a navštívily také
místní včelařské muzeum.
22. dubna si děti užily africký den. Dozvěděly se o tom, jak žijí
lidé v Jihoafrické republice a naučily se jejich lidovou píseň a také tančily spolu s nimi domorodé tance.
Ani v další akci nás příroda neopustila. Do školy paní učitelka donesla ježka ze Záchranné stanice
ČSOP Vlašim. Ježek byl v jejich péči kvůli podvýživě po zimním období. Po dokrmení byl ježek schopen
opět se vrátit do svého původního prostředí. Děti jej vypustily nedaleko školy ve svahu ke koupališti.
12.5. se děti pochlubily krásným a náročným vystoupením ke Dni Matek.
Dalším malým zázrakem přírody bylo vykuklení poslední kukly, kterou jsme měli od 1. září celý
školní rok v I. třídě na okně. Na konci května se v lahvi objevil krásný Otakárek fenyklový. Děti byly nadšené, zblízka Žáci 3., 4. a 5. ročníku úspěšně dokončili
si mohly prohlédnout jednoho z nejkrásnějších motýlů naší druhé číslo školního časopisu, kterému dali
přírody. I tento nádherný hmyz jsme vypustili zpět do volné jméno Školouňováček.
přírody.
Další dvě akce, které jsme absolvovali, byly v Táboře. Vyrazili jsme na plavání a do divadla na divadelní představení Hurvínkova nebesíčka.
Po úspěšném napsání závěrečných písemných prací, jsme s I. třídou vyrazili na obhlídku našeho okolí. Cílem naší cesty byl mlýn Strašík, kde se nám dostalo vřelého
přijetí od paní Macháčkové. Děti pohostila domácími mafinky s čokoládou. Cestou k mlýnu všem pěkně vyhládlo,
obzvláště při plnění různých rébusů a úkolů.
Naši školu jsme úspěšně prezentovali na akci Popenec, který se konal tentokrát na Hrádku u Vlašimi.
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Mateřská škola
Zápis
Mateřskou školu bude v
příštím školním roce navštěvovat
45 dětí. Bohužel jsme nemohli
uspokojit všechny zájemce, neboť kapacita mateřské školy je
pouze 45 dětí a nelze ji ve stávající části budovy navýšit.
V mateřské škole jsme
spolu se základní školou absolvovali mnoho společných akcí a
projektů. Snažili jsme se o to, aby
byly děti pokojené, aby měly dost
prostoru na to si hrát, ale také
jsme se věnovali jejich celkovému rozvoji .
Děti jsme vedli k soustředěnosti, pozornosti a připravovali jsme je na vstup do základní školy.
Nejen, že jsme pro předškolní děti zavedli pracovní sešity, ale učili jsme děti také třídit a hodnotit jejich
portfolia.
K soustředěnosti dětí přispělo také cvičení jógy, které v příštím roce budou cvičit také ve školní
družině.
V závěru školního roku jsme díky finančním příspěvkům od obcí uspořádali pro děti třídenní plavecký kurz v Táboře. Děti byly z plavání nadšené. Pro některé to bylo poprvé ve velkém bazénu. Počáteční
strach vystřídalo velké nadšení.
Všechny děti se teď těší na krásné prožití prázdnin.
kolektiv MŠ

Jak jsme si to užili

Školní družina

Provoz školní družiny se řídí RVP, který je každý rok podle potřeb školy upravován. Celým školním
rokem nás letos provázela voda. I my ve družině jsme se tímto tématem zabývali. Vyráběli jsme obrázky
z kapiček, rybičky z pet láhví, lodičky, které jsme následně pouštěli po řece a mnoho dalšího. Mezi nejvydařenější akce (na toto téma) lze zařadit vodnický průvod, který pořádala celá naše škola. Ve družině si
děti mimo jiné měly možnost vyrobit svou vlastní zmrzlinu. Dále proběhla soutěž ve skládání vlastnoručně
vyrobených puzzle, a o nejkrásnější lesní domeček pro skřítky. Nyní se již děti těší na prázdniny. Závěr
školního roku oslavíme všichni společně ve čtvrtek 25. 6. 2015 slavnostním ohněm, při kterém bude hrát
hudba a my budeme opékat buřty. Tedy pokud nám to počasí dovolí.

Práce dětí ze ZŠ

www.lounovicepodblanikem.cz
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Taneční kroužek
CELOSVĚTOVÝ TANEC PRO VODU 20. 6. 2015
Taneční kroužek ZŠ Louňovice pod Blaníkem si pod vedením Hany Hedviky Záhorcové připravil
program s názvem „Cesta naší řeky“, se kterým se představil v rámci celosvětového projektu „Tanec pro
vodu“ (Global Water Dances)
O čem děti tančily?
Kdysi dávno žili lidé v harmonii. V harmonii s Vodou, mezi sebou, se
Zemí. Měli svou Vodní vílu. Krásnou,
celou v bílém, s dlouhými vlasy. Ta lidem dávala Vodu. Voda byla všude čistá,
všude byl mír a klid. Děti si bezstarostně
hrály. Jednou postavily Vodě mandalu a
uprostřed ní stála karafa s čistou Vodou.
Děti byly šťastné. Ale jejich štěstí se
začalo kalit. Lidem nestačilo štěstí, které měli. Chtěli víc. Chtěli peníze, chtěli
moc. Lidé byli čím dál tím více na sebe
zlí. Objevili se hamižní piráti. Pak se
strhla velká bouře. Lidé mezi sebou začali bojovat, zapomněli na to, co tvořilo
dříve jejich štěstí. Víla byla nejdříve hodně smutná.
Potom se ale rozzlobila a vzala lidem Vodu. Lidé
jsou nemocní, dehydrovaní, bezmocní a už nemají
sílu bojovat. Ale na tajném místě čeká ochránkyně
pramene - malá dívenka - střeží pro vílu Vody bílý
kámen. Stále trpělivě čeká a moc věří, že se tam jednou víla Vody vrátí a bude zase dost čisté Vody pro
všechny. Stále se vrací k bílému kameni… (Bílý kámen byl přinesen dětmi přímo z pramene řeky Blanice, aby bylo utvořeno propojení obou míst.)
Lidé jsou vysílení, nemocní, už nemají sílu
vstát a jít, když tu v sobě najednou pocítí skupina
žen zbytek sil k poslednímu tanci. Prosí vílu, aby se
k nim vrátila. Cítí, že jejich děti už budou umět žít
v harmonii tak, jak tomu bylo kdysi dávno. Cítí, že
lidé budou zase šťastni a bude klid a mír. Tančí pro
další život na Zemi.
Ochránkyně pramene cítí sílu bílého kamene. Přichází k němu a čeká… Víla uvěří tanci žen a
slituje se nad nimi. Vrátí ke kameni karafu s Vodou
a jde mezi ženy. Vodu lidem navrátí. Zazní melodie
houslí a na Zemi opět rozkvétá život. Lidé jsou zase
šťastni.
….. ale příběh ještě nekončí.
Děti se radují spolu s Ochránkyní pramene.
Všechny prostupuje harmonie a láska.
V posledním vystoupení všichni prožívají
radost a vděčnost. Voda je zpět! V podmanivé části
Vltavy od Bedřicha Smetany děti vykouzlí tancem
různé podoby Vody během čtyř ročních období.
Skladbou Limbora děti oslavují a mají radost ze života.
Závěrečná skladba je umocněna sílou místa,
kde se tančí. Každý kámen v kruhu má svou symboliku. V tanci je vyjádřeno propojení a harmonie jednotlivých symbolů a soulad, sladění Vody
s ostatními živly, s celou přírodou, s námi lidmi. Vše
dohromady spolu souzní jako krásná píseň. Píseň,
která se narodila jako štěstí, jejíž otisk v sobě odedávna nese Voda, buňky našeho těla, …, celý vesmír. Vše je propojeno.Všechno dává smysl - spojení
symboliky místa, pohybů, tance, rytmu.
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Z vystoupení byl vytvořen videoklip, který je
umístěn na mezinárodních internetových stránkách
www.globalwaterdances.org, na kterých si můžete
prohlédnout i celou historii tohoto celosvětového
projektu i videoklipy pořízené v různých letech na
všech místech, kde se za vodu tančilo.
Celé vystoupení budete moci shlédnout na veřejné
projekci. Datum bude uveřejněn na našich webových stránkách po prázdninách.
Všem, kteří se podíleli na krásném programu,
patří velké poděkování!

Závěrečný výlet na Kamberk 22. a 23.6 2015

www.lounovicepodblanikem.cz

Metody práce aplikované v naší základní škole:
Genetická metoda čtení
V současné době je stále více ze všech stran slyšet, jak se zhoršila úroveň čtenářské gramotnosti a
jak je čtení důležité. Člověk našeho století musí umět
dobře a rychle číst. Čtení je hlavní činností každého
člověka v jeho cestě za poznáním.
Při využívání efektivnějších metod nácviku elementárního čtení se u nás ve škole od školního roku
2007/2008 vyučuje čtení v 1. třídě tzv. genetickou
metodou. Oproti metodě analyticko-syntetické, která
je již od roku 1951 nejrozšířenější metodou zpracovanou v českých slabikářích, umožňuje tato metoda
rychlejší čtení s porozuměním. Největším nedostatkem metody analyticko-syntetické je, že nácvik čtení
je velmi náročný na čas, čtení je pomalé, vyžaduje
mnoho fixací a nepřináší dětem uspokojení, protože
čtenému textu nerozumí.
PhDr. Jarmila Wágnerová, Csc. uskutečnila v roce
1995/1996 experiment, při kterém se děti učily číst
genetickou metodou. Tohoto experimentu jsem se
zúčastnila a přes mou počáteční nedůvěru mne nakonec velmi oslovil. PhDr. Jarmila Wágnerová, Csc.
se ve svém projektu pokusila spojit průpravné čtení
genetickou metodou s následným globálním čtením.
Vycházela z myšlenek Josefa Kožíška a Václava Příhody, proto se genetické metodě čtení říká také Kožíškova metoda. Je vyvrcholením metod syntetických
a jakýmsi přechodem k metodě globální. Někdy se jí
také říká zapisovací metoda, protože vychází od zápisu myšlenek dětem známých, a to zkratkami slov i
obrázky. Hned od počátku vyučování děti mohou zapsat i přečíst krátké věty a čtou s porozuměním. Žáci
zpočátku poznávají slova a čtou je najednou jako
celky, aniž znají jednotlivá písmena. Nezapomíná se
na sluchovou syntézu a analýzu. Žádná jiná metoda
neumožňuje, aby si žáci větu přečetli a hned zapsali.
Psaní silně podporuje čtení, děti se naučí dobře číst,
rychleji si zapamatují písmena, získávají průpravu i
pro psaní. Ověřili jsme si, že model čtení - psaní je
výrazně účinnější než čtení - skládání.
Velmi důležitým faktorem při nácviku čtení genetickou metodou je spolupráce s rodiči. Rodiče nemají
dětem slabikovat, jak byli dříve zvyklí. Upozorňujeme je také na význam hláskové analýzy a syntézy.
Čím se tedy hlavně liší metoda genetická od „tradiční metody analyticko-syntetické?
• děti neslabikují, slova se učí číst po hláskách
(děti čtou s porozumění)
• hned od počátku zapisují děti slova, později věty
hůlkovým písmem (klasické psaní do písanek je
odsunuto až na měsíc prosinec)
• nejdříve se učí velká tiskací písmena; zhruba od
poloviny listopadu malá tiskací písmena (ty jen
čtou – nezapisují); v prosinci začíná nácvik psaní
podle písanek
Průběh školního roku ve čtení genetickou metodou
V září se prvňáčci seznamují pouze s velkými tiskacími písmeny. Vyvozují písmena podle jmen spolužáků, čtou a zapisují hůlkovým písmem. V době
seznamování se s abecedou využíváme k zapamatování různé obrázky, fonetické hry, pexesa, čtení náwww.lounovicepodblanikem.cz

pisů z karet, hry s písmeny, modelování velkých písmen, zápis písmen a slov na tabuli či tabulky. Hned
děti vedeme k tvořivému psaní, kdy si samy zapisují
své myšlenky.
Ke čtení slov nikdy nepoužíváme slabiku. Děti
hláskují: J-Á-J-A a přečtou Jája. Již v říjnu čtou krátká slova naráz, protože je zrakem poznávají. V této
době začínáme využívat první část čítanky Učíme se
číst, kde jsou pohádky velkými tiskacími písmeny.
Po celou dobu práce s první částí čítanky uvolňujeme ruku kresebnými cviky a zapisováním hůlkovou
abecedou.
V listopadu přecházíme k nácviku malých tiskacích písmen, zatím je ale nezapisujeme. Přechod ke
čtení malých tiskacích písmen je velice rychlý, protože žáci si většinu z nich vyvodí od velkých písmen.
Nácvik psací abecedy začíná až v době, kdy děti znají a umějí malá tiskací písmena přečíst.
V druhém dílu čítanky děti najdou známé krátké pohádky, jako O Budulínkovi, O Karkulce, Neposlušná kůzlátka, Princ Bajaja atd. Už velice dobře
přečtou i delší slova. Ta složitější zpočátku „luští“.
Ale není třeba se vůbec znepokojovat, někteří žáci
prostě jen potřebují k přečtení delšího slova více
času. Postupně, jak získávají více čtenářských dovedností a rozšíří si zrakové rozpětí, přirozenou cestou dospějí k plynulému čtení.
Po celý školní rok do výuky zařazujeme cviky na
rozvoj fonematického sluchového vnímání, zejména
hláskovou syntézu slov. Postupujeme od jednoslabičných slov, například hádanky typu: Co je to ? L - E
- S, P - E - S, N - O - S. Kdo to dělá? B - Ú, M - É, B É. Využíváme hry s písmeny: Kterou hlásku slyšíš na
začátku slova? Kterou hlásku slyšíš na konci slova?
Ťukej prstem hlásky ve slově. Nadiktuj mi, jak mám
napsat toto slovo. Od začátku výuky patří do hodin i
různá dechová cvičení, gymnastika mluvidel. Velkou
pozornost věnujeme hláskám r, ř, l a sykavkám.
Tuto metodu také nazýváme metodou jedné obtížnosti, protože se děti neučí najednou velká a malá
tiskací a psací písmena. To je samozřejmě pro děti
přirozenější a jednodušší. Díky tomuto přístupu děti
rozumí tomu co čtou a nedochází k mechanickému
čtení bez porozumění.
Je jasné, že žádná metoda nácviku čtení není univerzální. Každé dítě je jiné, jinak se vyvíjí. Ale zdá
se, že genetická metoda čtení je přirozená, dětem
blízká a pozitivně ovlivňuje výsledky a vztah ke čtení u všech dětí, i u těch se specifickými potřebami.
Dokladem je i vysoká úroveň čtenářských dovedností prvňáčků a druháků, kteří touto metodou prošli.
Tato metoda není tedy žádnou novinkou, ale ověřenou a úspěšnou metodou, která se v současné době
vyučuje na většině českých škol. Pro individuální
odlišnosti jednotlivých žáků můžeme využívat další metody jako je globální metoda čtení, analyticko
syntetická metoda čtení, sociální čtení, atd. Metody
jsou zařazovány pro jednotlivé žáky na základě doporučení speciálního pedagoga.
Mgr. Ivana Kočová

Děkujeme všem, kteří nás celý školní rok podporovali a přejeme všem krásné léto!
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SPRÁVA CHKO BLANÍK
Dům přírody Blaníku se otvírá veřejnosti
Na úpatí Velkého Blaníku u Krasovic bude 4. července 2015 slavnostně otevřen Dům přírody Blaníku. Stane se součástí sítě návštěvnických středisek – domů přírody ve vybraných chráněných krajinných
oblastech České republiky, kterou zastřešuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.
Kromě drobného občerstvení a sociálního
zařízení zde návštěvníci získají informace o geoparku Kraj blanických rytířů a Chráněné krajinné
oblasti Blaník a mohou si koupit něco na památku
nebo třeba knížku o regionu. Pozornost návštěvníků
uvnitř domu přírody upoutá expozice věnovaná přírodě geoparku a legendě o blanických rytířích. Naleznou tady i překvapení v cimrmanovském duchu.
Nejzajímavějším exponátem domu přírody je interaktivní model krajiny Blanické brázdy mezi Sázavou
a Mladou Vožicí. Model představuje návštěvníkům
nejen tvar a strukturu této příkopové propadliny, ale
také přírodní i kulturní zajímavosti na jejím území.
Expozice nezapomíná ani na děti, kterým jsou věnované venkovní i vnitřní hravé prvky a kvízy. Před
domem přírody jsou umístěny lavice se stoly lákající k posezení a odpočinku.
V těsném sousedství Domu přírody Blaníku
se seznámíte s geologickou minulostí oblasti prostřednictvím geologické
expozice hornin Podblanicka, která byla z důvodu stavby domu přírody o
kousek přemístěna, včetně
odpočinkového altánu.
Přestavby se dočkalo také parkoviště, kde
je nyní více parkovacích
míst.
Dům přírody Blaníku je výchozím místem
na naučnou stezku „S rytířem na Blaník“, která vede
přes vrchol Velkého Blaníku směrem k Louňovicím
pod Blaníkem.

Pozvánka na Výstavu hub blanických lesů
V sobotu 19. září zveme všechny houbaře a milovníky hub na osmý
ročník Výstavy hub blanických lesů. Ze svého tradičního místa – budovy Správy CHKO Blaník se výstava stěhuje do návštěvnického
střediska Dům přírody Blaníku na úpatí
Velkého Blaníku u Krasovic.
Stejně jako v minulých letech bude průvodcem výstavou mykolog Pavel Špinar, který návštěvníkům podá výklad o
houbách, jejich výskytu, sběru a případné jedovatosti. Milovníkům jídel z hub
poradí i osvědčené vynikající recepty na
přípravu jídel z tradičních i neobvyklých
druhů. Pavel Špinar také zájemcům určí
přinesené druhy hub a zodpoví nejrůznější mykologické dotazy.
Ještě jednou tedy přejměte naše srdečné
pozvání 19. září do Domu přírody Blaníku na Výstavu hub blanických lesů.
Ivana Křížová, Správa CHKO Blaník

Jeden z exponátů loňské výstavy hub.

Ivana Křížová, Správa CHKO Blaník

Poděkování
Chtěla bych prostřednictvím našeho zpravodaje poděkovat za spolupráci při organizaci koncertu smíšeného
pěveckého sboru Dech, který se uskutečnil v neděli 14.6.2015 v sále J.D. Zelenky. Poděkování patří TJ Sokol za pronájem sálu, především panu starostovi Sokola Janu Vincíbrovi. Dále pak panu Pavlovi Hradeckému a panu Bohuslavu Růžičkovi a zaměstnancům Městyse Louňovice pod Blaníkem za úklid a přípravu
sálu. Paní Petře Smrčinové děkuji nejen za poskytnutí azylu v místním infocentru, paní Věře Vostřákové a
paní Janě Pitrové pak za propagaci koncertu. Velký dík též patří mým milým kamarádkám Janám Burdovým za poskytnutí občerstvení pro účinkující sboristy. A nemalý dík patří Vám všem louňovákům i přespolním, kteří jste neváhali obětovat nedělní podvečer a přišli nás podpořit svou účastí a mohutným potleskem.
Radka Neradová
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SOKOL
FOTBAL
Výsledky po předposledním kole (po uzávěrce odehrán poslední zápas)
V jarní části sezóny se našemu Áčku dařilo lépe než na podzim - získali zatím 17 bodů, 4x vyhráli (porazili
Bílkovice, Myslič, Keblov a Divišov), 5x remizovali (Tichonice, Čechtice, Kondrac, Postupice, Chotýšany)
a 3x prohráli (s Ratměřicemi, Načeradcí a Teplýšovicemi).
Tým Louňovice B na jaře zatím získal 9 bodů - 3x vyhrál (s Chocerady, Radošovicemi a Chotýšany).

80Ë67ċ1Ë

1È=(97é08

=È3$6<

9é+5<

5(0Ë=<

352+5<

6.25(

%2'<

3.

3UDY

1

Postupice „A“

25

18

5

2

79:18

59

(20)

2

Chotýšany „A“

25

13

9

3

73:43

53

(9)

3

Teplýšovice „B“

25

14

4

7

78:46

43

(7)

4

7UKâWČSiQRY
„A“

25

10

8

7

35:29

42

(2)

5

%ODQtN1DþHUDGHF

25

11

4

10

52:49

40

(1)

6

ýHFKWLFHÄ$³

25

11

4

10

58:61

37

(1)

7

.RQGUDFÄ%³

25

10

6

9

62:47

33

(-3)

8

Bílkovice

25

9

7

9

39:40

32

(-2)

9

Tichonice „A“

25

8

9

8

50:52

31

(-3)

10

Divišov „B“

25

9

4

12

47:44

29

(-5)

11

5DWPČĜLFH

25

7

6

12

40:66

21

(-9)

12

/RXĖRYLFHÄ$³

25

6

6

13

32:49

24

15

13

0\VOLþ

25

7

3

15

32:66

24

(-15)

14

Keblov

25

2

5

18

26:93

11

(-28)

=È3$6<

9é+5<

5(0Ë=<

352+5<

6.25(

%2'<

3.

3UDY

19

16

2

1

88:14

50

0

(20)

80Ë67ċ1Ë

1È=(97é08

1

/LEHå

2

7UKâWČSiQRYÄ%³

19

14

3

2

63:14

45

0

(15)

3

Velíš

19

14

2

3

67:26

44

0

(17)

4

Popovice „B“

19

10

2

7

49:34

32

0

(2)

5

&KRFHUDG\Ä%³

19

9

1

9

52:47

28

0

(1)

6

Postupice „B“

19

8

3

8

60:50

27

0

(-3)

7

Chotýšany „B“

19

9

0

10

51:47

27

0

(0)

8

5DGRãRYLFH

19

6

0

13

29:77

18

0

(-9)

9

.ODGUXE\

19

5

0

14

31:61

15

0

(-12)

10

Tichonice „B“

20

3

2

15

27:93

11

0

(-19)

11

/RXĖQQRYLFHÄ%³

19

3

1

15

21:75

10

0

(-20)

www.lounovicepodblanikem.cz

12

STOLNÍ TENIS
PŘEBOR ŽUPY BLANICKÉ
Dne 11. dubna 2014 uspořádal Sokol Louňovice třináctý ročník přeboru župy Blanické ve stolním tenisu
pro muže a ženy. Zúčastnili se hráči z Benešova, Divišova, Pyšel a domácí. Celkem na turnaj dorazilo 23
hráčů. Soutěžilo se ve třech disciplínách: 2x dvouhra a čtyřhra.
Konečné pořadí:
dvouhra:
1. Dohnal Jaroslav
2. Hazmuka Pavel
3. Štěpánek Milan
4. Šturc Jiří

Sokol Benešov
Sokol Louňovice
Sokol Louňovice
Sokol Benešov

dvouhra žen:
1. Tichá Vendula
Sokol Louňovice
2. Hrubá Ivana
Sokol Benešov
3. Plíšková Magdaléna Sokol Louňovice
4. Tichá Lenka
Sokol Louňovice
čtyřhra:
1. Štěpánek Milan – Hazmuka Pavel Sokol Louňovice
2. Hrazdíra Jiří – Šturc Jiří
Sokol Benešov
3. Kakos Miroslav – Tichá Vendula Sokol Louňovice
4. Bejbl Jan – Dohnal Jaroslav
Sokol Louňovice - Sokol Benešov
Turnaj měl dobrou sportovní úroveň. Na závěr byly vítězům předány
věcné ceny.
J. Kahoun

Sezóna 2014/2015 byla ukončena s těmito výsledky:
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SDH LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
Táborská hasičská liga Dvorce dne 9. 5. 2015
V sobotu 9. 5. 2015 se nově složený tým žen „B“ vydal na letošní první soutěž do Dvorců na Táborskou
hasičskou ligu. Na této soutěži byla velká konkurence, sešlo se celkem kvalitních 16 týmů žen.
My jsme nastupovaly jako úplně
první hned po změně dráhy po
mužských útocích. Požární útok
se nám celkem povedl, po pár
drobných chybách jsme měly čas
17,80s.
Protože už se nenašel tým, který by požární útok zaběhl lépe,
tuto soutěž jsme vyhrály. Úspěšné jsme byly i na individuálních
postech – Jana měla nejlepší čas
koše 4,38s a Terezka vyhrála nejlepší sestřik 17,46s. Na THL ženy
rozstřel neběhají.

Sestava: Jana Fialová, Petra
Kožíšková, Monika Kahounová, Kristýna Sahulová,
Kristýna Ječmenová, Klára
Adamovská, Tereza Kirchner Berlová
Videa a fota: http://www.thliga.cz/index.php?p=418
Monika Kahounová

Okrsková soutěž 16. 5. 2015 v Načeradci
Okrsková soutěž byla tentokrát první pro ženský tým „A“ a muže.
Tato soutěž se liší tím, že se útok běží se širokými hadicemi a výsledné
pořadí záleží také na správném provedení pořadové přípravy a na součtu tří nejlepších časů z běhu na 100m s překážkami.
Počasí nám přálo, a tak mohlo zahájení začít včas. Celkem dorazilo 7
týmů mužů a pouze 2 týmy žen. Po nástupu se začaly provádět pořadové přípravy (v kterých jsme neztratili ani bod) a zároveň začali muži
běhat stovky. Klukům se celkem vedlo a po součtu časů obsadili krásné druhé místo. Nejvíce se o to zasloužil Pavel Kahoun, který zaběhl
třetí nejlepší čas. Co se týče žen, tak jsme obsadily první místo. O nejlepší čas se zasloužila Monika Jelínková, jejíž čas nikdo nepřekonal.
Pak už nezbývalo nic jiného než připravit terče. Naši muži zaběhli
útok i s menšími nedostatky přibližně za 21s. Tento čas byl třetí nejlepší a zajistil jim celkové třetí místo. U žen se vyskytl problém se
zapojením rozdělovače. Zaběhly útok v čase něco málo přes 34s. Tento čas načeradcké holky překonaly,
ale díky našim lepším předchozím výsledkům jsme i tak skončily celkově na prvním místě.
www.lounovicepodblanikem.cz

14

Běh na 100 m muži:
Pořadí

Jméno

čas

3.

Pavel Kahoun

19,78 s

6.

Miroslav Kratochvíl

20,21 s

9.

Petr Berka

21,15 s

13.

Tomáš Plevka

21,84 s

Sestava muži: Jakub Kudlík, Václav Fejtek, Ondřej Šimánek,
Tomáš Plevka, Lukáš Fousek, Pavel Kahoun, Petr Berka, Miroslav Kratochvíl (stovky)
Sestava ženy: Věra Vostřáková, Markéta Slabá, Iveta Vágnerová, Andrea Kadlecová, Lenka Tichá, Vendula Tichá, Monika
Jelínková

Běh na 100 m ženy:
Pořadí

1.

Jméno

čas

Monika Jelínková

22,5

2.-3.

Vendula Tichá

22,97

2.-3.

Lenka Tichá

22,97

Andrea Kadlecová

25,88

6.

Celkové výsledky muži:
Tým

100 m

Pořadová příprava

Útok

Celkové pořadí

Křížov

5.

5.

5.

6.

Horní Lhota

7.

4.

7.

7.

Daměnice

3.

1.

2.

2.

Slavětín

6.

2.

6.

5.

Louňovice

2.

1.

3.

3.

Vračkovice

4.

3.

4.

4.

Načeradec

1.

3.

1.

1.

Vendula Tichá

Táborská hasičská liga Ždár dne 23. 5. 2015
V sobotu 23. 5. 2015 se tým žen
„B“ vydal na druhou soutěž Táborské hasičské ligy do Žďáru u
Jindřichova Hradce. Sešlo se celkem 11 týmů žen.
My jsme nastupovaly jako předposlední již za velmi špatného
počasí a ve velkém dešti. Požární útok byl od začátku vydařený,
škoda však zaváhání na pravém
proudu, kde byl nástřik téměř 3s,
a celkový čas 18,86s (LP 17,18s).
Sestava: Jana Fialová, Petra Kožíšková, Monika Kahounová,
Kristýna Sahulová, Kristýna Ječmenová, Klára Adamovská, Tereza Kirchner Berlová
Videa a fota: http://www.thliga.cz/index.php?p=419
15
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O. S. WIFI LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
Dovolím si prostřednictvím louňovického zpravodaje s předstihem informovat všechny členy našeho občanského sdružení WIFI Louňovice pod Blaníkem ohledně VÝROČNÍ „desáté“ valné hromady našeho
sdružení. Tato desátá valná hromada se bude konat
v sobotu 12. září 2015 v sále louňovického zámku.
Vzhledem k tomu, že se jedná o desátou valnou hromadu, rozhodla se rada sdružení uspořádat
tuto desátou valnou hromadu netradičně v prostorách louňovického zámku. Valná hromada začne od
17:00 hod. pro děti členů našeho sdružení. Pro děti
budou připraveny různé hry, soutěže a následně pro
V Louňovicích pod Blaníkem
všechny samozřejmě zajímavé občerstvení a prose v minulých měsících
gram s hudebním doprovodem.
narodil nový občánek
Následně se bude od 19:00 hod. konat samotná valná hromada dle schváleného programu
jednání. Zhruba od 20:00 hod. plánujeme večeři
Jiříček Vágner
pro zúčastněné. Od 20:45 hod. bude volný program
za doprovodu živé kapely. Všechny nápoje a něco
Městys Louňovice pod Blaníkem
malého k zakousnutí bude k dispozici zdarma.
jim i jejich rodičům přeje
Dostavte se v hojném počtu. Čeká na vás tahodně štěstí v životě.
neční parket a nevšední hudební zážitek.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V minulých měsících oslavili své
životní jubileum tito spoluobčané

Jaroslav Mikšovský 75
Marie Stupková 85
Marie Ondráková 90
Marie Vyskočilová 70
Anna Shönbeková 70 let
Josef Stupka 80
Městys Louňovice pod Blaníkem
všem srdečně gratuluje
a do dalších let jim přeje
hodně štěstí a zdraví

Mgr. Pavel Tulej, předseda sdružení

2015

KALENDÁŘ AKCÍ

9. srpna 2015
BENEŠOVSKÁ HASIČSKÁ LIGA
Hřiště u ZŠ a MŠ Louňovice p. Bl.

29. srpna 2015
DĚTSKÝ DEN
od 13:00 hod. na fotbalovém hřišti
19. září 2015
VÝSTAVA HUB
Dům přírody Blaníku u Krasovic
pořádá správa CHKO Blaník
27. září 2015
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
pořádá Městys Louňovice p. Bl. ve spolupráci
se spolky obce

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE BUDE 6. ZÁŘÍ 2015

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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