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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
v dnešním Zpravodaji bych Vám chtěla podat informace o organizacích, které pomáhají občanům v sociální oblasti. Jedná se o poskytování pomoci v nouzi, kdy např. potřebujete zdravotní služby, sociální služby
nebo jinou pomoc. Pokud Vám pomoc přímo nedoporučí praktický lékař, můžete se v našem okolí obrátit
na tyto organizace:
veřejného zdravotního pojištění, asistenční a odlehčovací služby, domácí hospicovou péči, kdy poskyFarní charita Vlašim
Je nestátní neziskovou organizací. Při své práci se tuje komplexní péči týmu lékaře, zdravotních sester,
řídí etickým kodexem Charity ČR. Pomáhá potřeb- psychologa a sociálních pracovníků pro nemocné v
posledním stádiu života – 24 hodin denně a sociální
ným bez rozdílů, převážně ve Vlašimi a okolí.
Poskytuje: sociální služby (Občanská a psycholo- poradenství, kde pomáhá lidem v nouzi, do které se
gická poradna Vlašim, Osobní asistence, Pečovatel- dostanou z nejrůznějších důvodů.
ské služby, Sociálně aktivizační služby pro seniory Půjčuje: rehabilitační a ostatní nutné pomůcky a zaa osoby se zdravotním postižením), Domácí zdra- řízení.
votní péči, akutní materiální a věcnou pomoc (Soci- Domácí zdravotní péči zajišťují kvalifikované
zdravotní sestry, které poskytují odborné zdravotální šatník, Potravinová pomoc).
Půjčuje: rehabilitační, kompenzační a dětské po- ní výkony v domácím prostředí nemocného. Sestry spolupracují s ošetřujícím lékařem tak, aby péče
můcky.
přispěla k co nejrychlejšímu uzdravení a získání soOrganizuje: vzdělávací a humanitární akce.
Více informací naleznete na http://vlasim.charita.cz běstačnosti.
nebo získáte osobně ve FCH Vlašim v budově PoliVíce informací naleznete na www.ruah-ops.cz.
kliniky pod nádražím - Lidická 1715, Vlašim.
RUAH o.p.s. Benešov
Je obecně prospěšnou společností, která poskytuje
služby v okrese Benešov.
Poskytuje: domácí ošetřovatelskou péči hrazenou z

Na závěr Vám přeji hodně krásných prožitých podzimních dnů, aniž byste museli zmíněných služeb
využívat.
Ing. Růžena Kučerová

Informace k rekonstrukci malé vodní nádrže – Pivovarského rybníka
Městys Louňovice pod Blaníkem zadal zpracování PD k rekonstrukci rybníka u pivovaru, tak jak jsme Vás
již informovali.
V současné době byla zastupitelstvu předložena dokumentace k podání žádosti pro poskytnutí dotace.
Vzhledem k tomu, že mezi obyvateli je tento rybník předmětem stálých debat, dohadů a zkreslených informací, tak pro všechny poskytujeme tuto informaci:
1. rybník není v dobrém technickém a provozuschopném stavu a ohrožuje přilehlé komunikace a
okolní obydlí
2. ke stavbě stávající hráze neexistuje nikde žádná dokumentace, z průzkumů u pamětníků se stavba
stavěla v akci „Z“ a nebyl žádný technický dohled
3. stavba byla v minulosti vystavena silným přívalovým srážkám a povodním
4. podle zákona č.254/2001 Sb., v platném znění se rybník musí uvést do právního stavu a musí mít
- dokumentaci skutečného provedení a kolaudační rozhodnutí
- povolení vodoprávního úřadu k tzv. nakládání s povrchovými vodami (tj. ke vzdouvání
vod)
- manipulačně-provozní řád, kterým se řídí manipulace s vodou
Toto vše se zajistí při zpracování projektové dokumentace.
pokrač. na straně 3

ZASTUPITELSTVO A RADA
INFO Z RADY
ze dne 17. 6. 2015

Rada městyse schvaluje:
- přidělení nájemního bytu v čp.
45 pí. Mgr. Ivaně Kočové a pověřuje starostku podepsáním nájemní smlouvy
- zakoupení 3 lamp pro veřejné
osvětlení EKO-LED LX 58 - 2ks
a EKO- LED LX 38 – 1 ks
Rada městyse souhlasí:
- s konáním akce “Setkání komunistů a sympatizantů pod Velkým
Blaníkem“ konané dne 4. 7. 2015
Rada městyse nesouhlasí:
- s návrhem nového uspořádání
pozemků v rámci KoPÚ Louňovice p. Bl.
Rada městyse bere na vědomí:
- informaci starostky ze SO Blaník
- informaci starostky o volbě nových orgánů v MAS Blaník
INFORMACE Z RADY
ze dne 7. 7. 2015

Rada městyse schvaluje:
- provést úpravu rozvodu plynu
na budově školy z důvodu provádění zateplení
INFORMACE Z RADY
ze dne 20. 7. 2015

Rada městyse schvaluje:
- pronajmout byt v čp. 45 panu
Ladislavu Vojtovi a pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy
- poskytnutí dotace ve výši 3000,Kč pro SDH Louňovice p. Bl. na
pořádání 1. Ročníku Benešovské
hasičské ligy v Louňovicích p.
Bl. a pověřuje starostku podepsáním veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
- poskytnutí dotace ve výši 3000,Kč pro Junák – český skaut, středisko Vlašim, z.s. na vybavení
klubovny pro družiny působící v
Louňovicích p. Bl. a pověřuje starostku podepsáním veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace
- výměnu boileru v byt. domě čp.
45
- provedení rekonstrukce bytu v
čp. 41
- provedení oprav místních komunikací a sjezdů
www.lounovicepodblanikem.cz

Rada městyse neschvaluje:
- poskytnutí finančního příspěvku
pí. M. Řehákové
Rada městyse bere na vědomí:
- přechod nájmu v čp.48 podle §
2279 z. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník
INFORMACE Z RADY
ze dne 13. 8. 2015

Rada městyse schvaluje:
- dotaci ve výši 3000,- Kč pro
SDH Louňovice p. Bl .na pořádání dětského dne v Louňovicích p.
Bl. dne 29. 8. 2015
- provedení rekonstrukce bytu v
čp. 41 v Louňovicích p. Bl.
Rada městyse bere na vědomí:
- žádost čj. 506/2015 a pověřuje
stavební komisi prošetření žádosti na místě
ZASTUPITELSTVO
ze dne 13. 8. 2015

Kontrola usnesení ZM
Bez připomínek.
Rada č. 7, č. 8, č. 9 a č. 10.
Bez připomínek
Rozpočtové opatření č. 3
Hlasování: schváleno
Rozpočtové opatření č. 4
Hlasování: schváleno
Škola - zateplení
Starostka: návrh smlouvy č.
14204153 o poskytnutí podpory ze SFŽP a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci
CZ.102/3.2.00/14.25794 Snížení
a energetické náročnosti ZŠ a MŠ
v Louňovicích pod Blaníkem a
nechala o nich postupně hlasovat.
Návrh: schválit smlouvu a pověřit starostku podpisem
Hlasování: schváleno
Návrh: přijetí dotace
Hlasování: schváleno
p. Malý: seznámil zastupitele s
pokračujícími pracemi na škole.
Výjimka z počtů žáků ve škole.
žádost ředitelky Základní a Mateřské školy Louňovice pod Blaníkem vedené pod č.j. 441/2015
o povolení výjimky z počtu žáků
v základní škole pro školní rok
2015/2016.
Návrh: výjimku povolit
Hlasování: schváleno
Strategie MAS Blaník
Starostka: seznámení zastupitelů

s realizací Strategie akční skupiny MAS Blaník na období 2014
- 2020 na území městyse. Strategie byla zastupitelům poslána
mailem.
Návrh: souhlasit s realizací strategie na území městyse
Hlasování: schváleno
Záměr prodeje pozemku - Bánovčanovi
Starostka seznámila zastupitele
se žádostí čj. 405/2015 o odkup
části pozemku městyse.
Návrh: vyvěsit záměr prodeje.
Hlasování: schváleno
Dotace
Starostka: seznámení se získáním
dotací ze Středočeského kraje
na požadované akce. Poskytnutí dotací městysi bylo schváleno
Zastupitelstvem Středočeského
kraje dne 27. 7. 2015.
Starostka dala postupně hlasovat.
Návrh: přijmutí dotace na „Rekonstrukci úřadu městyse“ a uzavřít smlouvu
Hlasování: schváleno
Návrh: přijmout dotaci na“ Rekonstrukci vodovodu“ a uzavřít
smlouvu
Hlasování: schváleno
Návrh: přijmout dotaci na „Doplnění vybavení SDH Louňovice
pod Blaníkem“ a uzavřít smlouvu
Hlasování: schváleno
Návrh: přijmout dotaci na „Svatováclavské slavnosti „ a uzavřít
smlouvu
Hlasování: schváleno
Návrh: pověřit starostku provedením výběrových řízení na výše
uvedené dotované akce a podepsáním smluv o dílo.
Hlasování: schváleno
Různé
Starostka předložila dopis advokátky, zastupující ČSOP Vlašim:
Návrh smírného řešení sporu ze
dne 3. 8. 2015 (byl zaslán zastupitelům mailem). Zastupitelé dopis projednali.
Návrh: doplnit další podrobnosti
k variantě č. 1
ZM bere na vědomí předložení
návrhu řešení smírného sporu a
po projednání předloženého návrhu požaduje po ČSOP Vlašim
doplnit další podrobnosti k variantě č.1.
Ing. P. Tulej – poukazoval na žádosti občanů na udělání přechodů
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pro chodce na náměstí
Starostka – přechody se budují
přes silnici z chodníku na chodník, na náměstí je toto problematické, musí se vyřešit místa přechodů a vybudovat chodníky

Pokračování: Informace k rekonstrukci malé vodní nádrže – Pivovar. rybníka

Nyní k tomu, co je navrženo k úpravě rybníka:

Dojde k menší změně půdorysného tvaru se zachováním výškového
uspořádání v okolí stavby. Bude provedeno odtěžení usazených sedimentů. Dále budou zpevněny hráze rybníka tím, že se ke stávajícím
INFORMACE Z RADY
přizdí nové kamenné, které se budou rozšiřovat směrem ke dnu náze dne 3. 9. 2015
drže. Bude provedena výměna požeráku a nového výpustního potrubí
pomocí bezvýkopové technologie.
Na nátokové části rybníka bude vybudována sedimentační jímka pro
Rada městyse schvaluje:
- kácení v lesích městyse na Bělčí zachycení splavenin.
Stavba po rekonstrukci bude sloužit stejnému účelu a to funkci krajihoře po napadení kůrovcem
- instalaci radiátorových ventilů a notvornou, zásobní a retenční. Celé území nádrže bude vhodně uprahlavic v ZŠ a MŠ Louňovice p. veno. Maximální hloubka nádrže bude po odtěžení sedimentů činit 2,8
m u požeráku.
Bl.
Jistě všichni chápete, že se tady pohybujeme v částkách miliónů, a
Rada městyse bere na vědomí:
- žádost čj.541/2015 o změnu to- že dotace jsou vypsány na určité stavby a celý proces je na delpení čp.11 a pověřuje stavební ší dobu. Rybník zatím zůstává tak jak je. Zastupitelstvo městyse je
komisi prověření možností vytá- vázáno předpisy jako každý jiný občan. Když chce někdo opravovat
svůj dům, musí mít zajištěno stavební povolení na základě projektové
pění
dokumentace. Zrovna tak je to u rybníku, jen je třeba více povolení.
Doufáme, že tato informace zklidní vášně kolem rybníka. Ani městys
nemůže nést za stavbu, která není v dobrém technickém a právním stavu, nějaké finanční sankce ze stavebního či vodního zákona.
Marie Kotková (zastupitelka)

UDÁLO SE...
Úklid okolí Louňovic p. Bl.
Myslivecký spolek Pod Blaníkem
provedl úklid v okolí Louňovic
pod Blaníkem.
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www.lounovicepodblanikem.cz

S veterány podblanickem
Pod Blaníkem se opět sjela historická vozidla. Péťův podblanický
veteránklub AČR Křížov uspořádal poslední červnovou sobotu již
2. ročník orientační jízdy „S veterány podblanickem“. Oproti prvnímu ročníku se sjel dvojnásobek
posádek automobilů, motocyklů,

vojenských speciálů, několika vozidel bezpečnostních sborů a také
dva zetory 15 a 25, které přijely
po vlastní ose až ze 65 kilometrů vzdálené obce nedaleko Prahy.
Soutěž začala tím, že dva místní
nadšenci s historickým brousidlem nářadí procupitali startovní
branou za hlasitých pokřiků jednoho z nich nože nůžky brousím.
Jako na prvním ročníku, i letos byl
milým zpestřením pan L. Filas v
brnění blanického rytíře, který vypouštěl posádky na trať. Účastníci
soutěže opět projížděli podblanickým regionem, na sedmi stanovištích
odpovídali na motoristické otázky, nebo vykonávali dovednostní úkoly, mimo jiné i ve střelbě z malorážky na vlašimské střelnici. V soutěži
elegance rozhodnutím komise zaslouženě zvítězil Jaguar pana Janouše
z r. 1956 v původním stavu. Nejstarším účastníkem byl vyhlášem pan
Miloš Špácal z Louňovic pod Blaníkem. Soutěžící i ostatní návštěvníci si pochutnávali na výborně připravených steacích a klobásách rodinou Hlinských z Načeradce. Na
soutěži se neplánovaně objevil i
kominík, který příjemně zpestřil
program soutěže. Počasí se opět
Dětský den
celkem povedlo, i když během
dne často poprchávalo. Všichni V sobotu 29. 8. 2015 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Louňovice p.
vydrželi až do závěru akce. Ví- Bl. Dětský den.
tězové v jednotlivých kategori- Pro děti byly připravené hry, soutěže a spousta odměn. Novinkou pro
ích opět získali ceny od partnerů děti byl letos skákací hrad se skluzavkou.
soutěže. Velký dík patří velkému Děkujeme všem za účast, a myslivcům, Babinci, Wifi Louňovice p. Bl,
množství návštěvníků, soutěží- Městysi Louňovice p. Bl a fotbalistům za pomoc a podporu.
cím,členům klubu, ale i místním
spoluobčanům a také přátelům,
kteří se ochotně podíleli nejen na
přípravě, ale i průběhu samotné
soutěže. Dále chci ještě poděkovat všem partnerům, sponzorům,
zpřáteleným klubům, kteří se na
vzniku a přípravách soutěže podíleli. V současné době plánujeme již příští ročník „S veterány
podblanickem“.
Veteránismu zdar.
Za ppvk Křížov předseda Josef Cigler

www.lounovicepodblanikem.cz
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Foto: Iveta Vágnerová

Za SDH Lenka Tichá

Svatováclavské slavnosti
Tato akce byla realizována s finančním přispěním Středočeského kraje.

Průvod Svatého Václava

Výstava patchworku

Naďa Urbánková
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Ukázka veteránů

Y. Simonová a J. Zíma

Zelenáči

www.lounovicepodblanikem.cz

Pouťové strakce

(foto: J. Burdová)

Losování vstupenek o ceny

O. S. WIFI LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
Občanské sdružení WIFI Louňovice pod Blaníkem
Povedlo se!

Ještě požádám touto cestou členy sdružení, kteří chtějí přejít na
rychlejší konektivitu, aby mne kontaktovali. Někteří z Vás mne
již oslovili na samotné valné hromadě. Budeme se snažit rychlejší
AP body namontovat i na vysílače u p. Vostřáka, p. Lorence a i na
bytovku. Na zámku a hasičárně již tyto AP body fungují.

V sobotu 12. září 2015 se konala výroční 10. valná hromada O. S.
Wifi Louňovice pod Blaníkem v sále
louňovického zámku.
Od 17 do 19 hodin byl připraven program pro děti. V sále J. D. Zelenky
bylo připraveno šest stanovišť, kde
děti ukázaly své nadání a šikovnost.
Sešlo se opravdu hodně dětí a kupodivu se všechny bavily.
Celé dvě hodiny se podařilo dobrovolníkům je zabavit. Za získané obrázky
si mohly vybrat v tombole hezké i
dobré ceny.
V 19 hodin pak byla zahájena valná
hromada Wifi ve velkém sále.
Program byl vzorně připraven a také
dodržen. Byly schváleny nové stanovy a změněn název - sdružení se bude
měnit na spolek.
Obšírnou zprávu o hospodaření přednesl Mgr. Josef Doubek. Schůzi řídil
Mgr. Pavel Tulej a každý člen rady
řekl svůj příspěvek dle programu.
Celá akce byla velmi dobře připravena
a povedla se. Neodpustím si pochválit
všechny členy rady, jsou to šikovní
,,kluci" a jsou to bývalí žáci louňovické školy. Dobrá vizitka!
Po oficiálním programu byly vylosovány 3 hodnotné ceny a potom podávána večeře.
K poslechu a tanci hrála hudební skupina z Jihlavy.
Byl to náročný den pro všechny, kteří
vše připravili, ale povedlo se.

Mgr. Pavel Tulej, předseda sdružení

H. Dittrichová

Foto: J. Krmela

Chtěl bych touto cestou poděkovat VÁM všem, kteří jste
pomohli s organizací, přípravou, samotnou realizací a úklidem
X. VALNÉ HROMADY našeho sdružení. Nebudu zde děkovat
jmenovitě, i když by si to někteří určitě zasloužili. Byla to akce
na naše poměry většího rozsahu a snažili jsme se ji připravit pro
účastníky, jak jsme nejlépe mohli. Také děkuji TJ SOKOL za zapůjčení obou sálů. V sále J. D. Zelenky byl připraven zábavný
program pro děti, které se zde dostatečně „vyřádily“. K tanci a
poslechu hrála jihlavská kapela, která jistě potěšila mnoho zúčastněných. Na X. VALNÉ HROMADĚ byly přijaty nové stanovy v
návaznosti na Nový občanský zákoník. Byly vylosovány tři hodnotné ceny, konkrétně externí harddisk, chytrý mobilní telefon a
notebook. Druhou cenu (chytrý mobilní telefon) vyhrál pan Oldřich Procházka, který ji obratem věnoval do tomboly hasičského
plesu, který se bude konat z kraje roku 2016. Doufám, že naše
sdružení, respektive „SPOLEK“, bude pokračovat v činnosti další
roky.

www.lounovicepodblanikem.cz
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SOKOL
Fotbal
Pro letošní sezónu se přihlásil pouze jeden tým. Do uzávěrky zpravodaje se odehrály 3 utkání:
Louňovice p. Bl. : Myslič
Kondrac : Louňovice p. Bl.
Louňovice p. Bl. : Trhový Štěpánov

3 : 1 (góly: 2x M. Sova, 1x M. Bébr)
3:0
0:2

Kolo

Dne

Od

1.

23.8.2015

17:00

Louňovice p. Bl.

Myslič

2.

29.8.2015

17:00

Kondrac B

Louňovice p. Bl.

3.

6.9.2015

17:00

Louňovice p. Bl.

Trhový Štěpánov A

4.

13.9.2015

17:00

Blaník Načeradec

Louňovice p. Bl.

5.

20.9.2015

16:30

Louňovice p. Bl.

Tichonice

6.

26.9.2015

16:30

Kamberk

Louňovice p. Bl.

7.

4.10.2015

16:00

Louňovice p. Bl.

Bílkovice

8.

11.10.2015

16:00

Čechtice

Louňovice p. Bl.

9.

18.10.2015

15:30

Louňovice p. Bl.

Libež

10.

24.10.2015

14:30

Ratměřice

Louňovice p. Bl.

11.

1.11.2015

14:00

Louňovice p. Bl.

Nesperská Lhota

12.

7.11.2015

14:00

Miličín

Louňovice p. Bl.

13.

15.11.2015

13:30

Louňovice p. Bl.

Divišov B

Léto 2015
Během léta se naši fotbalisté zúčastnili několika turnajů.
1. Turnaj v Rakové
Z Rakové si Louňovice p. Bl. přivezly
pohár za 1. místo
2. Podblanický fotbalový turnaj
Letos se Podblanický fotbalový turnaj
konal v Louňovicích p. Bl. 1. 8. 2015.
Turnaje se zúčastili: Louňovice p. Bl.,
Kondrac B a Velíš
Konečné pořadí:
1. Kondrac B
2. Louňovice p. Bl.
3. Velíš
3.Turnaj v Načeradci
9. 8. 2015 se naši fotbalisté zúčastnili turnaje v Načeradci. Na turnaji byly 4 týmy.

Turnaj v Rakové, Foto: J. Krmela

Konečné pořadí: 1. Kamberk, 2. Louňovice p. Bl., 3. Načeradec, 4. Nesperská Lhota
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SDH LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
Hasiči – Benešovská hasičská liga
Letošní ročník Benešovské hasičské ligy měl dohromady 10 kol.
1.
2.
3.
4.
5.

20. 6.
4. 7.
5. 7.
25 .7.
8. 8.

Křivsoudov
Daměnice
Chářovice
Malovice
Načeradec

6.
7.
8.
9.
10.

9. 8.
15. 8.
15. 8.
22. 8.
5. 9.

Louňovice p. Bl.
Střezimíř
Jankov (noční)
Zdislavice
Všechlapy

Soutěží jsme se zúčastnili s jedním týmem mužů a se dvěma týmy žen.
Složení týmů:
Muži: Jakub Kudlík, Lukáš Jelínek, Miroslav Kratochvíl, Tomáš Plevka, Lukáš Fousek, Pavel Kahoun, Petr Berka
Ženy „A“: Věra Vostřáková, Markéta Slabá, Andrea
Kadlecová, Iveta Vágnerová, Monika Jelínková,
Lenka Tichá, Vendula Tichá, Anna Kňazíková
Ženy „B“: Jana Fialová, Petra Kožíšková, Monika
Kahounová, Kristýna Sahulová, Kristýna Ječmenová, Klára Adamovská, Tereza Kirchner Berlová

Mužům se letos moc nevydařil začátek sezóny, kdy na prvních třech soutěžích měli neplatný pokus, ale
následně už bodovali.
Nejlépe se umístili na soutěži v Načeradci, kde skončili na 2. místě a kde i následně vyhráli rozstřel. Dále
ve Střezimíři a Zdilavicích na 3. místě.
Nejlepší čas se jim povedl dát na domácí soutěži v Louňovicích p. Bl., a to 17,60 s.
Celkové umístění na Benešovské hasičské lize v roce 2015 je 7. místo z 23 týmů.
Ženám „A“ se vydařil začátek, kdy z prvních dvou soutěží si přivezly pohárek za 2. místo. Na dalších soutěžích už se tolik nedařilo.
Nejlepší jejich čas v sezóně byl 18,71 s.
Ženám „B“ se dařilo lépe. Na soutěži v Chářovicích, Malovicích, Načeradci, Zdislavicích a Všechlapech
skončily na krásném prvním místě. Několikrát se jim povedlo vyhrát i rozstřel.
Nejlepším časem žen bylo 16,38 s v Chářovicích v základním kole a v rozstřelu ve Všechlapech 16,18 s.
Šestnáctkové časy se nepovedlo dát za celou sezónu žádnému jinému týmy žen na Benešovské hasičské
lize.
Celkově ženy „B“ skončily na Benešovské hasičské lize v roce 2015 první. a ženy „A“ šesté.z 15 týmů.
Více informací o všech konaných závodech najdete na www.bnliga.cz a zprávy ze soutěží na http://www.
lounovicepodblanikem.cz/hasici-soutez.php?cid=2015
Text a foto: Lenka Tichá

www.lounovicepodblanikem.cz
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Premiérová účast týmu žen Louňovice pod Blaníkem „B“
na Extralize ČR v požárním útoku
Na základě povedených výsledků na závodech BNL
a THL se tým žen „B“ rozhodl porovnat se v konkurenci nejlepší elity českých týmů dobrovolných
hasičů, jak se závodu Extraligy ČR v požárním útoku také říká.
Naše první účast byla na soutěži v Pasohlávkách v
neděli 12. 7. 2015. Věděly jsme, že je zde veliká
konkurence a že bude potřeba opravdu ukázat jeden
z našich nejlepších výsledků. Celkem startovalo 14
týmů žen. Náš pokus jsme zaběhly s časem 16,55 s,
což byl nejlepší čas tohoto kola a tím tedy 1. místo.
Pro nás (a asi i spoustu dalších týmů) do té chvíle
nemožné se stalo skutečností. Jako trešnička na dortu bylo vyhlášení nejlepšího sestřiku, který vyhrála
Klára Adamovská s časem 16,18 s.
Další kola Extraligy jsme využily vždy, když nebyla
naše prioritní soutěž, a to BNL. V neděli 19. 7. v Lavičkách jsme opět ukázaly, že požární útok s časem
16 s umíme. Náš finální čas byl 16,84 s (1. sestřik
16,62 s) a celkem 3. místo.
V neděli 23. 8. jsme se zúčastnily Extraligového kola v Benešově u Semil. Nejdříve však bylo potřeba dořešit zapůjčení mašiny, protože naše byla nefunkční. Za půjčení děkujeme týmu SDH Dvorce. V Benešově
startovalo 16 týmů žen, takže konkurence byla veliká. Celkově jsme se umístily na 5. místě s časem
17,13 s (LP 16,60 s).
Poslední volný víkend v srpnu byl u týmu žen Louňovice p. Bl. „B“ opět ve znamení účasti na Extralize.
Jednalo se o finální dvojkolo tohoto ročníku. Tentokrát jsme vyrazily do jižních Čech. Sobotní soutěž se
konala v Záhorčicích u Strakonic. Náš pokus byl celkově velmi vydařený, voda šla rychle a výstřik 14,5 s
byl pro proudy velikou výzvou. Terezka na levém proudu sestříkla neuvěřitelným časem 15,64 s, Klára na
pravém měla 16,92 s, a tedy celkem 4. místo.
Poslední a dokonce double bodovanou soutěž Extraligy 2015 pořádal sbor dobrovolných hasičů Jaronice.
Soutěž byla plná emocí a především očekávání, kdo z týmu mužů a týmu žen bude ten nejlepší v letošním
roce. V obou kategoriích bylo vše ještě otevřeno. Dvojnásobný počet bodů, které týmy na bodovaných
místech získávaly, mohl ještě hodně v pořadí čarovat. K tomu bylo potřeba se vyrovnat i s velmi vysokými
teplotami a minimem stínu. I tento náš pokus byl velmi vydařený. Terezka opět ukázala, že je pořádná „patnáctka“ a sestřikem 15,73 s si zaslouženě došla pro „nejlepší sestřik v kategorii žen“. Klára svůj sestřik vylepšila
a s celkovým časem 16,24 s jsme se
umístily na 2. místě a mohly oslavovat
nový rekord.
Naši účast na Extralize musíme hodnotit jako úspěšnou. Zúčastnily jsme
se pěti závodů z celkových 14. Skončily na 6. místě, kdy jsme nechaly za
sebou i některé týmy, které měly mnohem větší účast než my. Před námi zůstala elita ženských týmů, která měla
Extraligu jako prioritu a oběla všechna kola.
Za podporu a trpělivost děkujeme trénérovi Petrovi Kirchnerovi a také Michalovi Marešovi, který nás i materiál
dopravil tam, kam bylo potřeba.
Sestava týmu: Kristýna Sahulová, Kristýna Ječmenová, Monika Kahounová, Klára Adamovská, Petra Kožíšková, Jana Fialová, Tereza Kirchner Berlová, trenér: Petr Kirchner, Michal Mareš.
Lenka Tichá
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V Louňovicích pod Blaníkem
se v minulých měsících
narodili tito noví občánci

V minulých měsících oslavili své
životní jubileum tito spoluobčané

Matyáš Charvát
Filip Mareš

Věra Melicharová 70
Blanka Studničková 75
Marie Brejdová 75
Karel Slavata 80
Josef Novák 96
Anežka Houlíková 75
Božena Soukupová 75
Marie Tulejová 75
Jozef Cáder 70
Bohumil Kremlička 80

Městys Louňovice pod Blaníkem
jim i jejich rodičům přeje
hodně štěstí v životě.
2015

KALENDÁŘ AKCÍ

17. října - PODBL. HUDEBNÍ PODZIM
od 19:00 hod. koncert k poctě rodáka J. D. Zelenky
pořádá Městys Louňovice p. Bl.
v sále zámku
5. prosince - SETKÁNÍ S ČERTY
od 13:00 hod. na náměstí
pořádá BABINEC
12. prosince - Smíšený pěvecký sbor - DECH
koncert v sále zámku

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

v průběhu prázdnin proběhlo ze SFŽP zateplení ZŠ a MŠ Louňovice p. Bl.

10. Valná hromada - foto J. Krmela

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE BUDE 4. PROSINCE 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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