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SLOVO
SLOVO STAROSTKY
STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
v dnešním zpravodaji bych Vás chtěla informovat o probíhající výstavbě kanalizace a ČOV v Louňovicích
pod Blaníkem.
Jak sami vidíte, stavba pokračovala v Louňovicích p. Bl. i v zimním období podle možností stavebníků. Hrabalo se v rovnějším
terénu. V současné době je hotovo v ulici V Chalupách, Mládežnická, U pivovaru, Malá Strana a
dále se pokračuje v prostoru pod
hřbitovem a v ul. J. Žižky. Nadále
se upravuje pozemek u mostu na
Libouň pro výstavbu čističky.
Děkuji Vám za shovívavost při
provádění výkopových prací před
Vašimi domy. Vím, že to nebude
příjemné, ale věřím, že vždy do-

jde ke vzájemné dohodě. Při požadavcích na nutnost zachování určitých přístupů k domu kontaktujte prováděcí firmu, či místostarostu a sdělte své
požadavky. Jeden vchod Vám bude vždy zachován.
Při napojování kanalizace k Vašemu domu bych Vás
ráda upozornila, že nelze vést přípojku přes septik.
Přípojka musí být vedena samostatně až k domu a
napojena na stávající kanalizaci v domě. Septik je
možno buď zavézt zeminou, nebo si jej můžete ponechat jako nádrž pro dešťovou vodu na zalévání
apod.
Tam kde jsou již hlavní řady kanalizace udělány, budeme pokračovat vedlejšími stokami. Vedlejší stoka
bude vedena průměrem 150 mm a bude ukončena
revizní šachtou u vašeho pozemku. Domovní přípojku je nutné udělat z materiálu PVC (KG) DN o rozměrech 110 mm, 125 mm nebo 150 mm. Tyto roury si každý majitel zajistí a platí sám. Pokud bude Vaše
přípojka přístupná těžké technice, je možné se s firmou domluvit na vybagrování.
Při výkopech a pokládce je nutné kontaktovat úřad městyse nebo osobně p. Malého (tel. 725 026 689),
který s Vámi zkontroluje a nafotí přípojku před zasypáním pro budoucí potřebu a sepíše s Vámi protokol
o připojení přípojky. Konečné připojení na čističku bude každému sděleno dopředu, přibližný termín je
září - říjen 2013.
Dále Vás musím důrazně upozornit na zákaz pohybu na označených místech na stavbě. V místech, kde
nelze vyloučit Váš pohyb, je nutno dbát zvýšené opatrnosti a plnit pokyny odpovědných osob (stavbyvedoucího, koordinátora, stavebního dozoru apod.)
V závěru bych Vás ráda upozornila na změnu úřední doby matriky v Louňovicích pod Blaníkem. Po dobu
mateřské dovolené naší matrikářky, bude úředním dnem matriky vždy pátek od 19:00 do 21:00 hod. Ověřování listin a podpisů bude prováděno po domluvě na úřadě městyse.
Přeji Vám krásné prožití slunečních dnů jara.
R. Kučerová

Stavba kanalizace a archeologické průzkumy
Historie Louňovic pod Blaníkem je velmi dlouhá, bohatá a do dnešních dnů se z ní dochovalo mnoho cenných archeologických dokladů, zejména v historickém jádru obce.
Muzeum Podblanicka si dovoluje v souvislosti se stavbou kanalizace na katastru městyse
Louňovic pod Blaníkem upozornit občany na povinnost plynoucí ze Zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, aby každý, kdo provádí jakékoli zemní nebo stavební práce,
oznámil s předstihem veškeré zásahy do terénu oprávněné organizaci, která by v případě
nutnosti provedla archeologický průzkum. Náklady spojené s tímto průzkumem v případě soukromých osob hradí oprávněná organizace. Muzeum Podblanicka se sídlem
ve Vlašimi je oprávněnou organizací ve smyslu zákona. V případě plánované realizace
výkopů pro kanalizační přípojky proto prosím informujte s předstihem jednoho týdne
archeologické pracoviště Muzea Podblanicka (adresa Muzeum Podblanicka, zámek 1,
258 01 Vlašim, telefon 734 445 654 nebo e-mail t.davidova@centrum.cz), budou Vám
zde poskytnuty veškeré potřebné informace a pomoc při zajištění povinností vyplývajících ze zákona. Tím, že budete věnovat pozornost této problematice již v době přípravy
výkopových prací, pomáháte chránit archeologické dědictví Podblanicka.
Mgr. Radovan Cáder, ředitel Muzea Podblanicka

ZASTUPITELSTVO A RADA
INFO Z RADY
ze dne 28. 11. 2012

Rada městyse schvaluje:
- uzavřít smlouvu na zimní údržbu komunikací 2012 - 2013 s L.
Matuškou za stejných podmínek
jako v minulém roce
- po doporučení lesního správce,
kácení v lesích městyse na Bělčí
Hoře
- proplatit vystoupení skupiny Poprask na Setkání s čerty v Louňovicích p. Bl. ve výši 3500,- Kč
- odměnu ředitelce školy
- přílohu č. 1 - Plán inventur ke
Směrnici č.7/2010
- pronájem pozemků a kanceláře
firmě Zvánovec a.s. a pověřuje
starostku podpisem smluv
- proplacení úklidu tělocvičny z
vybraných peněz od uživatelů na
provoz
- proplacení 16 250,- Kč za provedení víceprací na veřejných záchodkách podle schválení stavebního dozoru
Rada městyse pověřuje:
- starostku vypsáním výběrového
řízení na účetní hospodářské činnosti
Rada městyse bere na vědomí:
- informaci starostky z jednání
SO Blaník
Rada městyse předkládá:
- návrh rozpočtu městyse na rok
2013

www.lounovicepodblanikem.cz

ZASTUPITELSTVO
ze dne 11. 12. 2012

Kontrola usnesení ze zasedání
zastup. č.j. ZM10 – 2012
Nákup traktůrku – byl uskutečněn
Kanalizace + voda – vše probíhá
v pořádku dle p. Malého.
Bez připomínek
Seznámení s usnesením rady
č.j. RM 15/2012
Bez připomínek
Seznámení s usnesením rady
č.j. RM 16/2012
Kácení v lesích městyse na Bělčí
Hoře – Ing. Matuška nabízí přístup přes jeho vytěžený pozemek,
než bude zalesněn. Na kácení
bude dohlížet Ing. Budil spolu se
správcem lesů městyse.
p. Bébr: o jaké množství dřeva se
jedná?
p. Malý: nevíme přesně, cca od
60 -100 m3
p. Novotný: jaká je smlouva s p.
Zvánovcem?
pí. starostka: jde o smlouvu na
pronájem kanceláří a pozemků
pro uskladnění strojů a materiálu
p. Bébr: aby to bylo výhodné pro
městys
Finanční výbor
p. Fejtek: seznámil ZM s kontrolami finančního výboru:
a) na obci od 1.1.2012 do
30.6.2012 - bez pochybení
b) na škole od 1.1.2012 do 30.6.
2012 - bez pochybení (pouze
konstatoval, že zde váznou dluhy

za stravné - věc byla řešena dohodou o splátkách)
p. Bébr: kdo dluží? Jde o 4 dlužníky.
ZM bere na vědomí
Rozpočtové opatření č. 3
Hlasování: schváleno
Návrh rozpočtu městyse na rok
2013
Seznámení s návrhem rozpočtu
pro rok 2013
Připomínky:
přebytek v hospodaření z r. 2012:
7 793.880,--Kč
24000,- Kč: Zlatá cihla – včelařské muzeum
423 880,- Kč: prodej plynovodu
- bude projednán samostatně v
programu - kanalizace
2 300 000,- Kč: investice do zateplení školy, tento bod bude samostatně ještě projednán dle programu – škola
Výdaj:
pí. starostka: musí se zajistit záloha na kalamitní situace, bude ještě zohledněna v návrhu rozpočtu
p. Bébr: kolik stála nová vrata a
staveb. úprava na hasičárně? Připomíná, že stanovená částka na
dešťovou kanalizaci na Hlinách
je malá
p. Malý: projekt je rozdělen
Návrh: odsouhlasení vyvěšení
rozpočtu
Hlasování: schváleno
Rozpočet SO Blaník 2013
Louňovice p. Bl. přispějí do rozpočtu SO Blaník celkovou část2

kou 72.648,- Kč
Hlasování: schváleno
Kanalizace
p. Malý: zpráva o průběhu pokládky kanalizace a oprav vody.
pí. starostka: dodatek smlouvy
č. 3 s firmou Zvánovec a.s., o
změně dokončení stavby do roku
2013.
Připomínky:
p. Novotný: udělat harmonogram
na jednotlivé ulice, aby bylo patrné: kde se pracuje, jaké práce, kolik ta ulice bude cca stát Kč. Od
toho bude možná kontrola práce,
fakturace za danou práci!
Ing. Budil: p. Zvánovec podává
informace na městys
pí. starostka: Na faktuře jsou rozepsané práce + náklady, včetně
výsledků z kontrolních dnů.
Hlasování o dodatku smlouvy:
schváleno
pí. starostka: finanční prostředky
z prodeje III. stavby plynovodu
musí být použity dle smlouvy na
životní prostředí. V minulých letech byla část prostředků již využita. Zbývající část ve výši
423 879,- Kč navrhuje použít na
výstavbu kanalizace a ČOV
Hlasování o použití částky:
schváleno
Nová MAS (místní akční skupina)
došlo k rozdělení MAS Posázaví. Vzniká nová MAS v regionu
svazků obcí a to: Vlašimsko Smaragt (Štěpánovsko) - Želivka
- Blaník. 18. 12. 2012 v 9 hodin
ve Vlašimi ve Spolkovém domě
je možné se o tomto projektu dozvědět více a též říci i svůj názor,
příspěvek pro náš region.
Škola
2 300 0000,- Kč z přebytku hospodaření obce dát do projektu zateplení školy
Ing. Budil: Poukázal na nutnost
této investice z důvodu další realizace projektu na vytápění školy
tepelným čerpadlem. Dále poukázal na dotaci cca 5 000 000,- Kč,
kterou na to škola dostane.
Připomínky:
pí. Růžičková: nemůžeme si dovolit tyto peníze použít – jsou
potřeba na realizaci ČOV! Vydáváme se ze všech peněz, otevíráme další a další projekty a chybí
nám velké peníze pro realizaci
ČOV. Stále nemáme zajištěnou
výši úvěru u banky, ani její přesnou částku, kterou by byla banka
ochotná městysu půjčit. Nemůžeme nerozumně zadlužit Louňovi3

ce! Je nutné ve škole hospodařit
tak, jak nám to dovoluje naše
obecní pokladna!
p. Chmel: hledejme úspory ve
stávajícím režimu vytápění školy
- termo-hlavice na radiátory, tam
kde není třeba topit, jen zavlažovat proti zamrznutí. Najeďme na
úsporný režim!
p. Novotný: K dofinancování čističky nám stále chybí
18 000 000,- Kč. Debaty se účastnili všichni zastupitelé a nedošlo
ke shodě! Proto je tento bod odsunut na příští zasedání ZM!
Svatováclavské slavnosti
pí. starostka: oznámila, že došlo
k velkému propadu cen. Slavnosti
byly velmi ztrátové – 71 771 Kč!
Tento bod je dán všem zastupitelům k zamyšlení zda v roce 2013
tyto Slavnosti konat a pokud ano,
v jakém rozsahu!
Dotace
pí. starostka oznámila, že chtěla
seznámit zastupitele s dotacemi
ze Středočes. kraje, ale nebyly zatím na rok 2013 vypsány a pravděpodobně ani nebudou.
Různé
pí. starostka: bude nutné vydat
nové vyhlášky (na hazard a rekreační poplatky)
p. Bébr: získat pozemek pro obec
– majetek Pražského arcibiskupství, vrátit dětské hřiště obci. Jak
je to s vrácením parkoviště městysu?
pí. starostka: byl poslán dopis na
ČSOP o navrácení. Ohledně parkoviště byl pan Ing. Pešout již 2x
osobně vyzván!
p. Bébr: hasičské auto - nebylo
oznámeno, že je již v ČR - proč?
Stále nebylo předáno – závada na
čerpadle - špatný stav karoserie
- koroze zakrytá lakem. Proč se
dělala revize mimo ČR? Tlaková
zkouška? Zvážit zda odstoupit od
smlouvy, prověřit nákup vozidla
a jeho příslušenství.
INFORMACE Z RADY
ze dne 18. 12. 2012

Rada městyse schvaluje:
- výši penále za nedodržení termínu dodávky zásahového vozidla pro JSDH Louňovice p. Bl. ve
výši 22 800,- Kč.
ZASTUPITELSTVO
ze dne 27. 12. 2012

Kontrola usnesení ze zasedání
ZM ze dne 11. 12. 2012

Bez připomínek
Seznámení s usnesením rady č.
17/2012
Bez připomínek
Rozpočet městyse na rok 2013
Rozpočet byl doplněn o „krizovou rezervu“. Jedná se o povinnou položku rozpočtu. Pro JSDH
je v rozpočtu vyčleněno 95.000,Kč a 5.000,- Kč krizová rezerva
např. na kalamitní stavy. Z řad
občanů nebyla vznesena k návrhu
rozpočtu připomínka.
Návrh: schválit rozpočet
Hlasování: schváleno
Kontrolní výbor
p. Tulej: seznámil zastupitele
s výsledky kontroly, která se týkala na úřadu Městyse - kontrola
usnesení, kontrola hospodářské
činnosti ke dni 31. 10. 2012 (pokladna, faktury, příjmové a výdajové doklady) - Bez zjištěných
závad. Dále byla provedena kontrola náhodně vybraných uzavřených smluv. Kontrola se týkala
také hospodaření ZŠ do 31. 12.
2012 - bez zjištěných závad.
Bez připomínek.
Mzdy 12/2012
návrh: mzdy za prosinec 2012
budou nákladovou položkou roku
2013
Hlasování: schváleno
Obecně závazné vyhlášky
OVZ č. 1/2012 o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt
Hlasování: schváleno
OZV č. 2/2012 o místním poplatku z ubytovací kapacity
Hlasování: schváleno
OZV č. 3/2012 o místním poplatku ze psů
Hlasování: schváleno
MAS
Na území bývalého Posázaví
vzniká nová místní akční skupina. Jedná se o mikroregiony
Blaník, Český Smaragt, Želivka
a Vlašimsko. Svazek obcí Blaník
se zapojuje do nově vznikající
MAS.
Návrh: Nesouhlasíme se zařazením správního území městyse
Louňovice p. Bl. do územní působnosti nové strategie MAS Posázaví na období 2014 - 2020 a
nezapojíme se do její přípravy
Připomínky:
p. Novotný: je potřeba si uvědomit, že se to týká všech spolků
v obci. Nebudou moci žádat o
dotace v Posázaví. TJ Sokol na
rok 2013 žádal o dotaci na opravu
zámku.
pí. starostka: budou moci žádat
www.lounovicepodblanikem.cz

v nové MAS.
Hlasování: schváleno
Škola, zateplení
pí. starostka: seznámila zastupitele se stavem na podílových
fondech, které městys vlastní.
Tyto peníze by se daly použít na
zateplení školy.
p. Novotný: se zateplováním
školy bychom měli počkat, stále
nám chybí peníze na ČOV
p. Bébr: zjistili jste jaká výše
úvěru nám bude poskytnuta a za
jakých podmínek?
pí. starostka: v době svátků jsem
žádné informace nedostala, budu
je mít začátkem roku. Potřebujeme teď 233.400,- Kč na projektovou dokumentaci.
p. Bébr: projekt můžeme nechat
vypracovat a počkáme, jak na
tom obec bude
p. Budil: abychom dostali dotaci
5.000.000,-Kč je potřeba v příštím roce s pracemi započít
Návrh: nechat vypracovat prováděcí projektovou dokumentaci pro zateplení školy
Hlasování: schváleno
Návrh: neuzavřít smlouvu na
zajištění výběrového řízené na
zateplení školy
Hlasování: schváleno
Různé
pí. Burdová: požádala o vylosování výherců dětské soutěže ve
Zpravodaji:
3. místo - kniha...Vítek Bánovčan
2. místo - MP4.....Ondřej Poustka
1. místo - rádio s CD přehrávačem....Patrik Holub
Návrh: pro malý zájem ukončit
dětskou soutěž ve Zpravodaji
v roce 2013
Hlasování: schváleno
p. Kotek: vyzval zastupitele, aby
se zamysleli nad dopisem pí.
Dittrichové v posledním Zpravodaji. Do příštího zasedání zastupitelstva p. Kotek navrhuje a
vyzývá zastupitele, aby odstoupili ze svých funkcí, protože
svou prací obec ničí a zničí ji.
Dle redaktora Benešovského deníku, který v obci dělal průzkum
mezi občany, většina z nich čističku nechce. Občané však nechtějí být jmenováni, protože
mají obavy, cítí se zastrašováni.
p. Malý: chodím po domovních
přípojkách, již mám cca 2/3
obejito a nikdo si nestěžoval na
ČOV. Lidé jsou spíše rádi, pokud mají nějaké dotazy ohledně
www.lounovicepodblanikem.cz

čističky (např. zda platí vše, co
bylo s firmou p. Zvánovce domluveno), vše jim vždy vysvětlím
p. Novotný: lidé mluví se zástupcem obce jinak než s řadovým
občanem.
Dotaz: proč se zaměřuje přípojka
od domu po hranici pozemku a
ne jen od septiku (k septiku mám
přípojku zkolaudovanou již dříve)?
p. Malý: přípojka se musí kolaudovat celá, tzn., od baráku po
hranici pozemku a bude do mapy
takto celá zakreslena.
p. Novotný: bude se platit za celou přípojku nebo jen za část od
septiku?
p. Malý: občan bude platit jen za
materiál (ne za výkopové práce)
od septiku na hranici pozemku, je
to tak jak bylo dřív domluveno
p. Novotný: udělat harmonogram
na jednotlivé ulice, aby bylo patrné: kde se pracuje, jaké práce,
kolik ta ulice bude cca stát Kč, od
toho bude možná kontrola práce,
fakturace za danou práci
p. Bébr: v muzeu Podblanicka ve
Vlašimi mají zapůjčen náš model
Blaníku. Navrhuji zažádat o jeho
navrácení. V kronice obce je zaneseno, že model byl naší obci
věnován.
pí. Kučerová: dohledá doklad o
věnování tohoto modelu obci
p. Kotek: model jsme měli z Vlašimi zapůjčen na Rodáky a pak se
opět odvezl do Vlašimi. Ve Vlašimi tento model uvidí mnohem
více návštěvníku než u nás
p. Bébr: obci však toto zapůjčení
nic nepřináší
p. Tulej: vrátil se k fondům, obce.
Dynamický fond má nárust velmi
malý
p. Vincíbr: tento fond se musí neustále sledovat. Je možno částku
z tohoto fondu převést na druhý
fond (Sporokonto), který je i míň
rizikový.
p. Bébr: počkal bych cca půl roku
a pokud by se stav na dynamickém fondu nezměnil, mohli bychom částku převést do druhého
fondu
p. Tulej: hlavní dveře u městyse
se otevírají velmi ztěžka
p. Malý: osloví firmu, která dveře
montovala a požádáme o odstranění závady.
Závěrem pan Malý jmenovitě poděkoval panu Kotkovi, panu Budilovi a panu Bébrovi za celoroční pomoc. A všem zastupitelům

popřál do roku 2013.
INFORMACE Z RADY
ze dne 15. 1. 2013
Rada městyse schvaluje:
- Směrnici č.1/2013 o postupu při
zajišťování svatebních obřadů
- finanční příspěvek ve výši
3000,- Kč ZŠ a MŠ Louňovice
pod Blaníkem na zajištění kulturních akcí
- smlouvy s Technickými službami Vlašim s.r.o. na rok 2013 na
vyvážení velkoobjemového kontejneru na nosič AVIA, na sběr
tříděného odpadu a svoz SKO
(popelnice) a pověřuje starostku
podepsáním smluv
- ponechat cenu vodného od 1. 1.
2013 ve výši 21,- Kč vč. DPH
- vyvěsit záměr pronájmu pozemků k budování kanalizace a ČOV
Rada městyse souhlasí:
- že dodavatelem energií městyse
je firma ČEZ
Rada městyse nesouhlasí:
- se změnou poštovní obsluhy
v Louňovicích p. Bl. na projekt
Pošta Partner a pověřuje starostku jednat v tomto směru
Rada městyse bere na vědomí:
- dopis č.j. 11/2013 pí.Veselé, žádost na obsluhu parkoviště
- informaci starostky ze SO Blaník
- výpověď z bytu v Blanické ul.
čp. 11 pí. Mayerové k 31. 12.
2012
INFORMACE Z RADY
ze dne 26. 2. 2013
Rada městyse schvaluje:
- příspěvek pro TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem ve výši
3 000,- Kč na dětský maškarní rej
- příspěvek pro Svaz místních samospráv
- Směrnici č.2/2013 o platovém
zařazení pracovníků na VPP
- přijmout na VPP v roce 2013 pět
pracovníků
- přidělení bytu v čp. 11 po pí.
Mayerové Jakubu Pěknému
- probírku v lesích na Světlé ve
Hřivech podle pokynů lesního
správce
Rada městyse neschvaluje:
- finanční příspěvky pro Centrum sociálních služeb Lukavec a
Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska, okr. sdružení Benešov
Rada městyse bere na vědomí:
- informaci ke kácení v lesích na
Bělčí hoře
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KNIHOVNA
Březen měsíc knihy.
Naše knihovna je opět lépe vybavena a upravena. Díky dotacím ze Středočeského kraje z Fondu kultury a
obnovy památek v rámci Podpory obecních knihoven proběhla v knihovně výměna regálů pro dětské knížky, byl vyměněn velký stůl za nový a dodáno 8 nových židlí. Prostor knihovny může být využíván i pro
studium, neboť přední místnost byla doplněna o nový stolek.
Na podzim loňského roku byla provedena výměna oken z Fondu rozvoje měst a obcí.
Díky sdružení WIFI došlo i k doplnění knižního fondu novými knihami. Knihy jsou již zakoupené a po
jejich zaevidování budou připraveny k půjčování.
Sdružení WIFI přispělo částkou 700 Kč. Za všechny čtenáře moc děkuji.
Nadále probíhá prodej vyřazených knih, které si můžete vybrat přímo v knihovně a knihy k rozebrání zdarma jsou v chodbě zdravotního střediska.
Získávání nových čtenářů se stále nedaří, naopak došlo k jejich úbytku, většinou příčinou nemoci.
Na tuto situaci je každá rada dobrá.
Kvalitních knih je v knihovně dostatek a pravidelně jsou doplňovány soubory z benešovské knihovny.
Poslední dva soubory (celkem 100 knih) byly zapůjčeny 18. března a tak mi nezbývá, než pozvat všechny
čtenáře k výběru nových zajímavých knih.
Za knihovnu M. Vyskočilová

UDÁLO SE...
Babinec pořádal masopustní průvod
První sobotu 2. 3. 2013
jsme opět pořádali Masopustní průvod po
Louňovicích p. Bl.
Společně s partou muzikantů jsme prošli větší
část Louňovic. Počasí
nám i letos přálo a celý
průvod jsme si náramně užili. Za účast všem
maskám i za podporu
místních děkujeme.
Spolek Babinec
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Maškarní rej s Vandou a Standou
I v letošním roce fotbalový oddíl TJ Sokol pořádal maškarní. Odpolední program byl určen pro děti a večerní pro dospělé.
Letos jsme se rozhodli udělat změnu a
pozvat známou dvojici vystupující s dětskými programy, Vandu a Standu. Vanda a Standa společně provázeli dětským
maškarním, měli pro děti připravené různé soutěže, tance a na zavěr vyhlásili nejlepší masku.
Na třetím místě se umístila Čarodejnice, na druhém místě Fifinka a na prvním
místě hokejista Jágr. Na děti při příchodu
i během celého odpoledne čekaly sladké

odměny a při odchodu
domů každý dostal malý
dáreček složený z několika hraček. Letos se
maškarního zúčastnilo
více než 70 úžasných
dětských masek.

Večerní program byl
však již jen pro dospělé.
I zde jsme mohli vidět
mnoho zajímavých masek, bohužel jich v letošním roce bylo méně
než v letech minulých.
Třetí místo vyhrála
maska Světluška, druhé
Kopretiny a první místo
Sada na zuby - kartáček,
pasta a ústní voda.

Monika Kahounová

www.lounovicepodblanikem.cz
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HISTORIE...
2. Osobnosti, které na Podblanicku ovlivnily život v minulém století

Jaroslav Kozel
(pokračování z minulého čísla)
..... V roce 1937 byl zvolen předsedou SKM v Pravoníně. Byl hlavním organizátorem sjezdu SKM celého Podblanicka u příležitosti
svěcení vlajky SKM v Pravoníně 20. května 1937. Hlavním celebrantem byl opat premonstrátského kláštera v Želivě P. Bedřich
Vavroušek. Mládež z celého kraje přijela v ověnčených vozech, autobusy i pěšky. V čele dlouhého průvodu šlo přes dvěstě mladých
mužů a žen v bílých „svérázech“ (stejnokrojích SKM) jako součást
pestrého programu ke cti svatého Václava. V červenci Jarka organizoval další duchovní cvičení v Želivě. Osobně pro ně získal chlapce
a dívky z Podblanicka, poněvadž byl přesvědčen o jejich významu
pro rozvíjení duchovní stránky mládeže. Organizoval poutě na známá mariánská i jiná poutní místa. Mladí jezdili na Svatou Horu, Křemešník, Klokoty u Tábora, do Staré Boleslavi a do nedaleké Sázavy.
Zprostředkoval zájezd mladých autobusem na eucharistický sjezd v Hradci Králové. S Františkem Matějovským uspořádal pouť na Hrádek u Vlašimi, kam kromě pěti tisíc poutníků přišlo na dvěstě členů
SKM ve stejnokrojích.
Pro rok 1938 byl zvolen předsedou okresního SKM na Vlašimsku. Každou neděli navštěvoval jednu
místní skupinu, aby členy povzbudil a upevnil jejich činnost. Nejúčinněji na posluchače působil jeho
oduševnělý zjev, který vyzařoval duchovní vyrovnanost. Jeho slova byla plná lásky a přesvědčení. Skupiny SKM navštěvoval na kole nebo vlakem. V zimě jezdíval na lyžích, často v doprovodu skauta Karla
Hovorky.
Vzdělání si ještě doplnil ve „škole dr. Noska“, která byla pořádána pro pracovníky z řad katolické zemědělské mládeže. Po duchovní stránce vedl školu Jan Evangelista Urban OFM. Náboženské přednášky
tam měl i pozdější arcibiskup pražský ThDr. Josef Beran. Koncem října se zúčastnil pracovní konference SKM v Charitasu v Praze. Při volbách byl navržen a zvolen do ústředního výboru, kandidaturu
do zemského výboru odmítl. Do výboru byl tehdy zvolen Jan Sova z Louňovic. Pro měsíčník katolické
mládeže Dorost Jarka napsal několik článků, v nichž dodával odvahu ke snášení utrpení, povzbuzoval k
důvěře v Boží pomoc. Přítele, který klesal pod tíhou práce a nemoci, povzbuzoval: „Znám beznadějnost
noci bez spánku a bolest dní rozdílných jenom mírou utrpení. Křesťanská víra však vyžaduje podrobení
naší vůle vůli Boží a předpokládá určitý sebe zápor. Utrpení je určité znamení Boží přízně a tomu, kdo
je schopen je přijmout, může být požehnáním.“ Dál soukromě studoval historii, literaturu a filosofii.
Při mobilizaci v září 1938 přelezl zeď u vlašimské fary a vzbudil P. Karla Kudra, aby vyzpovídal chlapce, kteří měli odjet v ranních hodinách. Po násilném přepadení českých zemí 15. března 1939 organizoval celonoční adorace, ale vtiskl jim prosebný a smírný ráz.
Protože mu velmi záleželo na výchově dětí podle křesťanských zásad, pomohl založit Františku Matějovskému 43. oddíl katolických skautů ve Vlašimi a v roce 1940 s nimi uskutečnili třídenní výlet na
kolech na Klokoty. O nedělích podnikal výlety po okolí, nejmilejším místem pro něj byl Blaník, kde s
kamarády nebo se skauty v létě přespával. Měl soucit s chudými a snažil se jim pomáhat, jak jen to bylo
možné. Finančně podporoval studenta, kterému zprostředkoval přijetí do františkánského internátu. Napsal velké množství dopisů, některé z nich vyšly i v katolickém Dorostu a psal také básně. Z jeho podnětu byly ve Vlašimi pořádány literární večírky v besídce za kostelem. V listopadu 1940 uspořádal pět
třídenních kurzů duchovních cvičení pro zemědělskou mládež v Želivě. Tam se seznámil s písmákem
Karlem Davidem, se kterým navštěvoval P. Josefa Toufara, který byl v té době kaplanem v Zahrádce u
Ledče, kde bylo velmi silné hnutí SKM. (P. Josef Toufar byl umučen při krutých výsleších v roce 1950
v rámci případu číhošťského zázraku).
Během návštěvy skupiny SKM ve Zruči nad Sázavou se Jarka setkal se skromnou dívkou Marií Marhanovou. Z jejích slov poznal její hlubokou víru a zájem o mládež. Cestou domů se cítil šťasten, že mu
Bůh dal poznat tak šlechetnou a čistou duši. Oba mladí lidé si začali dopisovat a sblížili se. Bývalá farní
hospodyně P. Josefa Stoklasy Jaroslava Jarolímková vyprávěla, jaký to byl vlastenec a kamarád všech
mladých, přestože měl vážnou známost, což mladí věděli a respektovali. Bylo prý krásné, jak se těšil
do manželství a jak rád svým přátelům někdy recitoval „Až se ožením, budu mít dvanáct synů, dvanáct
synů, jako statných bříz.“ 11. května 1941, v den Mariiných narozenin, si po bohoslužbách ve zručském
kostele vyměnili příslib věrnosti a, dá-li Bůh, společného života. Marie brzy potom odešla do Prahy,
aby si tam prohloubila vzdělání. Dohodli se, že oba věnují zvýšené úsilí upevnění svého charakteru a
vnitřního života, aby jednou mohli založit řádnou křesťanskou rodinu.
7

www.lounovicepodblanikem.cz

V době okupace, když bylo zakázáno jakékoliv shromažďování lidu, doporučoval soukromé poutě bez
okázalosti. S Petrem Pohorským se o prázdninách 1941 zúčastnili exercicií ve Staré Boleslavi pro členy
Svatováclavské ligy. Cestu tam i zpět jeli na kolech.
Po rozpuštění skautské organizace byl Jarka ve Vlašimi vyslýchán gestapem, ale ani toho se nezalekl.
Stále si byl vědom svého nedostatečného vzdělání, a proto se sám rozhodl, že získá zkušenosti ve svém
oboru v cizině. Chtěl se i zdokonalit v němčině, což se mu nakonec stalo osudným. Hlavním důvodem,
proč se rozhodl pro odchod z Vlašimi, bylo to, že mu už „začínala hořet půda pod nohama“, jak sám
přiznal.
Na jaře 1942 využil nabídky Svazu rakouských družstev, neboť bylo potřeba doplnit uvolněná místa za
pracovníky, kteří odešli do války. 16. března 1942 odjel pracovat jako účetní do rakouského Welsu. V
neděli před odjezdem se ještě vyzpovídal, přijal svaté přijímání a odjížděl s vědomím, že Pán se o něho
postará. Jeho první kroky v novém působišti vedly do kostela. Účast věřících v neděli na liturgickém
životě Jarku mile překvapila. Velmi ho zaujalo, že kněží pracovali moderními pastoračními metodami.
Těšil se, jak doma tyto poznatky využije. V práci s ním byl vedoucí spokojený i německý jazyk si v
krátké době vylepšil. Z počátku si v dopisech přátelům pochvaloval, že může o nedělích hodně cestovat,
hlavně do Alp, odkud posílal pozdravy.
V dopise Jaroslavě Jarolímkové, který se ale nedochoval, popisoval, jak ještě s jedním kamarádem
nemohli v horách sehnat nocleh. Proto šli na policii a ti je na tu jednu noc ubytovali „ v base“. Jarka to
tehdy bral s humorem a netušil, že ho podobné „ubytování“ čeká již brzy a že ho nepřežije. V červnu
1942 byl kvůli udání závistivé spolupracovnice, které nacházel v účetnictví chyby, zatčen a odvezen do
vyšetřovací vazby do Lince. Nepomohlo, že se za něj přimlouvala jeho bytná i vedoucí účtárny. Z Lince
byl v srpnu převezen do koncentračního tábora v Mauthauzenu, kde byl společně s Míťou Čeřovským,
který všechny útrapy koncentráku přežil a po návratu podal o Jarkově statečnosti a o jeho hrdinství
svědectví.
Následkem ubohé stravy, namáhavé práce a tělesných útrap zeslábl tak, že byl dán na invalidní blok
a 8. listopadu 1942 odvezen v transportu do Dachau, kde 16. listopadu 1942 zemřel. V jeho dopisech
přátelům se často objevovalo téma o nadcházejícím utrpení a jeho smyslu. Na závěr knihy Blanický rytíř
Petr Pohorský napsal „Dá Bůh, že Jarkův příklad vzbudí v duši mnoha mladých lidí odhodlání nést jeho
ušlechtilé ideály do další generace.“
Miloslava Kahounová

Malý Blaník
Celému zdejšímu kraji vévodí dva zalesněné skalnaté vrchy, Velký a Malý Blaník. Oba daly krajině
jméno Podblanicko. Velký Blaník je vysoký 638 m. Na jeho vrcholu jsou zbytky mohutného opevnění z doby halštatsko-laténské. K velkému Blaníku se váže řada pověstí o sv. Václavovi a jeho vojsku
v hoře ukrytém ve Veřejové skále. Na jeho vrcholu je rozhledna a toto místo je zvláště v poslední době
hodně navštěvováno.
O velkém Blaníku toho bylo již mnoho napsáno, dnes však bych chtěla věnovat pozornost Malému
Blaníku, který je méně známý. Měří 564 m a na jeho vrcholu je tažná plošina.
V r. 1960-61 zde byl zahájen výzkum v okolí zřícenin kostela a na severních svazích. Byly zde objeveny valy z hrubě naskládaných kamenů ve tvaru podkovy, podlaha z plochých kamenů, zbytky zdiva
a množství střepů z keramických nádob a kachlů. Vše nasvědčuje tomu, že zde v 15. století stál hrad.
Když v roce 1420 husité napadli zdejší kraj a vypálili louňovský klášter, přešel veškerý majetek, tedy
i Blaníky, městu Táboru. A právě z té
doby jsou záznamy, že držitelem hradu Blaník byl jistý Dúbrava, pravděpodobně dosazený jako správce zboží
táborského. I na nejstarší mapě z roku
1518 je Blaník označen jako hrad. Po
prohraných husitských bitvách se stalo
veškeré zboží louňovské opět majetkem církevním. Hrad byl pravděpodobně rozbořen a zanikl. V roce 1543 byla
na Malém Blaníku postavena dřevěná
kaple zasvěcená sv. Máří Magdaléně.
Lidé z okolí navštěvovali tuto kapli,
zvláště o svátku patronky. Tato první
kaple později zchátrala a na jejím místě byla postavena nová, zděná, větších
rozměrů s půdorysem protáhlého osmihranu. Sem pak putoval lid v davech a
procesích na kázaní a na mše z celého
okolí, dokonce i z Rakouska.
foto: kniha: Podblanickou minulostí, díl II., první vydání, Jaroslav Pouzar
www.lounovicepodblanikem.cz
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Za císaře Josefa II. byla tato kaple císařským nařízením zrušena. Stalo se tak v roce 1783, takže
sloužila pouze 30 let. Objekt chátral, ale lidé se sem stále vraceli, hlavně o svátku Máří Magdaleny.
V roce 1812 se propadla střecha a strop. Zbývající trámy byly z bezpečnostních důvodů strženy.
I tak se v prostorách sloužily mše. Na
východní straně byl oltář s obrazem
Máří Magdaleny a na stěnách zůstaly
malby. Na jižní venkovní straně dal arcibiskup kardinál Frant. Schönborn r.
1887 zřídit dřevěnou kapličku v podobě altánku a v ní ve zdivu kaple výklenek se dřevěnou sochou klečící Máří
Magdaleny. Později obraz i socha byly
přeneseny do louňovského kostela. I
když zde zbyly jen zdi kaple, každoročně se zde konaly 22. července poutě
až do roku 1960. V prostorách kaple se
během let zachytilo několik semen smrku, ze kterých vyrostly stromy. Jeden
nejmohutnější lidé nazývali „farář“ a
menší dva byli „ministranti“.
Dnes je zřícenina opuštěná a zapomenutá. Bohužel také poničená. Co
nedokázal čas a přírodní živly, o to se
foto: kniha: Podblanickou minulostí, díl II., první vydání, Jaroslav Pouzar
postarali vandalové. Zřídka sem přicházejí lidé postát v tichu lesa. I turisté sem občas zavítají. Jen kameny jsou svědky zašlé slávy hradu
i kaple na Malém Blaníku.
Hana Dittrichová

O. S. WIFI LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
Občanské sdružení WIFI Louňovice pod Blaníkem
– důležitá informace pro členy!!!
Chtěl bych touto cestou informovat všechny členy sdružení o stanoveném termínu změny IP adres. IP
adresa bude změněna na každém routeru u klienta našeho sdružení. Tato akce byla již avizována na poslední
Valné hromadě. Toto přenastavení je nutné pro kvalitnější datovou průchodnost naší wifi sítě. Radou WIFI
sdružení byl vybrán pro tuto náročnou akci víkend: víkend 11. - 12. 5. 2013.
Vzhledem k tomu bych chtěl požádat všechny členy sdružení, aby o tomto víkendu bylo zpřístupněno
jejich první zařízení ve wifi síti (router). V první fázi mám na mysli zpřístupnění tím, že nebudete zařízení
odpojovat ze sítě elektrické energie. A jako druhé „záložní“ zpřístupnění mám na mysli to, že se k zařízení
dostane člen rady sdružení fyzicky. Chápu, že se můžeme trefit některým z Vás do víkendu, který budete
trávit mimo obec. V tom případě bude přenastavení vašeho routeru provedeno v následujících dnech nebo
víkendu. Když bude přenastavení probíhat korektně, tak se podaří přenastavit Váš router vzdáleně po síti.
Nebude tedy nutná návštěva ve vaší domácnosti. Ale může nastat komplikace a bude nutné se dostavit
k Vám domů a router přenastavit fyzicky po kabelu. U některých domácností bude osobní návštěva nutná,
protože se do jejich zařízení nemůžeme vzdáleně připojit již nyní. Jedná se primárně o domácnosti se staršími routery a nebo s vlastním zařízením, které nebylo námi nastavováno. Těchto domácností je v současné
době cca 15.
Dále jsou někteří klienti (těchto je minimum) připojeni do naší WIFI sítě přímo z notebooku. U těchto
klientů se bude muset provést přenastavení IP adresy přímo v notebooku. Mohou se dostavit o výše uvedeném víkendu (víkend 11. - 12. 5. 2013) do hasičské přístavby, kde jim bude přenastavení provedeno.
Nevýhoda do budoucna pro tyto klienty připojené přímo z notebooku bude to, že se budou moci připojit
pouze na jeden vysílač v obci, nikoli na všechny – tak, jak je tomu nyní.
V případě dotazů neváhejte kontaktovat kteréhokoli správce sítě (p. Fialka, p. Lorenc, p. Maršíček, p.
Tulej), který Vám poskytne upřesňující informace.
Ještě si dovolím připomenout již několikráte probíranou možnost umístění WEB kamery v lokalitě naší
obce. Tato možnost zde stále existuje, jen je nutné vybrat správné umístění a správný objekt. Na Valné hromadě jsme hovořili o možnosti snímat nějaká zvířata. O takovéto náhledy je velký zájem ze strany uživatelů. V případě, že by Vás v tomto směru napadlo něco zajímavého – dejte vědět a pokusíme se to zrealizovat.
Mgr. Pavel Tulej, předseda sdružení
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ZŠ A MŠ LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
Občanské sdružení při Základní škole a Mateřské škole
Louňovice pod Blaníkem, okr. Benešov Cesta pro všechny
IČO: 22850643

Klub ZVONEČEK

Klub pro rodiče s dětmi od 0 do 4 let
Srdečně zveme rodiče s dětmi na pravidelná setkávání v ÚTERÝ v budově základní školy od
10:00 hod. Pro děti je na každém setkání připravena výtvarná nebo rukodělná aktivita k tématu setkání. S dětmi tančíme, zpíváme za doprovodu kytary a recitujeme dětské básničky.
Info: klaudysova@seznam.cz

Témata setkávání v roce 2013:
Téma setkání
Březen
5. 3.

Hádanky a hlavolamy

12. 3.

Sluníčko, sluníčko popojdi maličko

19. 3.

Jaro, kde jsi?

26. 3.

Velikonoční vábení

Duben
2. 4.

Z pohádky do pohádky

9. 4.

Hrátky s papírem

16. 4.

Den Země

23. 4.

Sv. Jiří – vše barvami hýří

30. 4.

Čarodějný rej

Květen
7. 5.

Zvířata a jejich mláďata

14. 5.

Bylinky v květináčku

21. 5.

Starý hrad

28. 5.

Jaké máme chutě?

Červen
4. 6.

Kam na výlet?

11. 6.

Rozlučkový piknik

www.lounovicepodblanikem.cz
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SOKOL
Turnaj v sálovém fotbale
Druhý svátek vánoční jsme již tradičně strávili v tělocvičně, protože
zde probíhal turnaj v sálovém fotbale. Letošní ročník bohužel provázela neúčast několika družstev, která se každoročně účastní, a proto
letos o prvenství soutěžily pouze čtyři týmy – Sparta, Kyklop, DFD a
Kokot Boys.
Turnaj probíhal způsobem, že každý tým hrál s každým a na základě těchto výsledků sehrály další zápasy společně týmy z prvního a
posledního místa a z druhého a třetího až po poslední finalový zápas.

Celkové pořadí týmů
bylo následující:
1. Kyklop
2. Kokot Boys
3. Sparta
4. DFD

Monika Kahounová

Fotbalový ples 16. 2. 2013
V sobotu 16.2.2013 jsme v sále místního
zámku pořádali fotbalový ples. K tanci
a poslechu nám tradičně již hrála kapela Eksploze. Spolek Babinec se opět postaral o předtančení svým vystoupením
Vzpomínky na Všesokolský slet.
Hlavní ceny z bohaté tomboly se losovaly v půlnoci a celkem bylo 20 hlavních cen a výherní sele na slosovatelnou
vstupenku. Účast na plese byla bohatá a
všem děkujeme za účast a těšíme se, že
se opět potkáme za rok.

Monika Kahounová
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LOS SOUTĚŽE „A“ ÁČKO JARO 2013
Louňovice p.Bl.
Kondrac B
Louňovice p.Bl.
Křivsoudov
Louňovice p.Bl.
Louňovice p.Bl.
Čechtice
Louňovice p.Bl.
SK Načeradec
Louňovice p.Bl.
Pravonín
Louňovice p.Bl.
Struhařov B

Postupice
Louňovice p.Bl.
Tichonice
Louňovice p.Bl.
Nesper. Lhota
Bl. Načeradec
Louňovice p.Bl.
Velíš
Louňovice p.Bl.
Ratměřice
Louňovice p.Bl.
FK Bílkovice
Louňovice p.Bl.

24.03. 15:00
30.03. 15:00
07.04. 16:30
14.04. 13:30
21.04. 17:00
28.04. 17:00
05.05. 17:00
12.05. 17:00
18.05. 17:00
26.05. 17:00
01.06. 17:00
09.06. 17:00
16.06. 17:00

NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
SO
NE
NE

LOS SOUTĚŽE „B“ BÉČKO JARO 2013
Louňovice p.Bl. B
Křivsoudov B
Louňovice p.Bl. B
Louňovice p.Bl. B
Čechtice B
Louňovice p.Bl. B
Hulice
Louňovice p.Bl. B
FC Libouň
Louňovice p.Bl. B
Keblov

Trh.Štěpánov B
Louňovice p.Bl. B
Pravonín B
Zdislavice B
Louňovice p.Bl. B
Kamberk
Louňovice p.Bl. B
D.Kralovice B
Louňovice p.Bl. B
Miřetice B
Louňovice p.Bl. B

06.04. 16:30
14.04. 16:30
20.04. 17:00
27.04. 17:00
05.05. 14:00
11.05. 17:00
18.05. 17:00
25.05. 17:00
02.06. 17:00
08.06. 17:00
16.06. 15:00

SO
NE
SO
SO
NE
SO
SO
SO
NE
SO
NE

LOS SOUTĚŽE STARŠÍ ŽÁCI 6 + 1 JARO 2013
Louňovice p.Bl.
VOLNÝ LOS

Zdislavice

06.04. 14:30
VOLNO

SO

Louňovice p.Bl.
Struhařov
Louňovice p.Bl.
Louňovice p.Bl.
SK Pyšely
Louňovice p.Bl.
Maršovice
Louňovice p.Bl.
Velíš

Chocerady
Louňovice p.Bl.
SO Přestavlky
Úročnice
Louňovice p.Bl.
Křivsoudov
Louňovice p.Bl.
Vrch.Janovice
Louňovice p.Bl.

20.04. 15:00
28.04. 09:30
04.05. 15:00
11.05. 15:00
18.05. 15:00
25.05. 15:00
02.06. 10:15
08.06. 15:00
15.06. 11:00

SO
NE
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO

Domácí zápasy sraz vždy hodinu před zápasem na hřišti v Louňovicích p.Bl.
(příprava na zápas služba o 1,5 hod. dříve)
Zápasy u soupeře venku vždy 1,5hod.před začátkem zápasu na náměstí v Louňovicích p.Bl. (bude upřesněno dle vzdálenosti k soupeři).
KONTAKTY
Jaroslav Hrubý tel.723555709
Venca Borkovec tel.604571011
Jonáš Peterka
tel.777752918
Jan Vincíbr
tel.605578974
www.lounovicepodblanikem.cz

KONTAKTY (žáci)
Jan Vincíbr tel. 605578974
Míra Dvořák tel.732233046
Pavel Borkovec tel. 731325478
12

STOLNÍ TENIS
Po ukončení sezóny 2012-2013 se mužstvo „A“ umístilo v OP1 na pátém místě. Mužstvo „B“ obsadilo v
OP2 devátou (předposlední) pozici a čeká ho baráž o udržení v soutěži.

STOLNÍ TENIS
Dne 13. dubna 2013 pořádá Sokol Louňovice p. Bl.
jedenáctý ročník přeboru župy Blanické ve stolním tenisu pro muže a ženy.
Místo: ZŠ Louňovice pod Blaníkem
Čas: 9:00 začátek (8:30 prezentace)
Disciplíny: Dvouhra mužů, dvouhra žen, čtyřhra
Startovné: 50 Kč
Pouze pro členy obce sokolské.
Jako vždy se bude hrát o bohaté ceny. Občerstvení zajištěno.
Všichni jsou srdečně zváni!
13
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SDH LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
Hasičský ples 26.1.2013
Poslední sobotu v lednu jsme pořádali hasičský ples. K tanci a poslechu hrála známá kapela
z Divišovska 5 Zavřel. O zahájení plesu se tradičně postaral spolek Babinec se svým výborným vystoupením „Šlapeťácké písničky“
Před půlnocí se prodávaly lístky na letošní opravdu bohatou tombolu a v půlnoci se losovalo 18 hlavních cen. Cenu pro slosovatelnou vstupenku, živé sele, věnoval Ondřej Szieklík, za což mu děkujeme.
Dále děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli na tombolu našeho plesu a všem, kteří se letošního plesu
zúčastnili a podpořili Sbor dobrovolných hasičů.
Monika Kahounová

POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů Louňovice pod Blaníkem
Dovolujeme si pozvat všechny obyvatele Louňovic pod
Blaníkem ke slavnostnímu setkání , které se bude konat ve
středu 8. května 2013 od 14:00hod . na náměstí J. Žižky.
Sbor dobrovolných hasičů v tento významný den , za
účasti vedení městyse , položí věnec u památníku padlých a
společně uctíme jejich památku.
Bezprostředně po pietním aktu louňovický farář páter František Říha
požehná hasičskému zásahovému vozidlu a hasičskému praporu.
Následně bude celé vozidlo s kompletním vybavením představeno
přítomné veřejnosti . Budete mít jedinečnou možnost si toto vozidlo a
jeho vybavení zblízka prohlédnout. Prohlídka bude doplněna odborným
výkladem. Děti budou moci usednout i do kabiny vozidla.
Při příležitosti tohoto slavnostního setkání pro Vás Sbor dobrovolných
hasičů Louňovice pod Blaníkem připraví jako pozornost malé občerstvení .
Za výbor SDH: Mgr. Pavel Tulej

Sbor dobrovolných hasičů provede sběr železného šrotu v sobotu 13. dubna
2013 mezi 8:30 – 12:00hod. Předem děkujeme, že železný šrot připravíte na
okraj silnice. Těžší kusy můžete předem ohlásit na úřadu městyse a nebo na
mail: hasici@lounovicepodblanikem.cz Předem děkujeme – SDH
www.lounovicepodblanikem.cz
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PRO CHYTRÉ HLAVY
Ahoj děti,
minulý rok jste se do luštění našich hádanek moc nezapojily, což je velká škoda.
Na naši e-mailovou adresu nedorazila ani
jedna odpověď. Losování výherců tedy proběhlo pouze z úkolů, které jste plnily na dětském dnu a wifi radě. A víte, kdo to tentokrát vyhrál?

1. místo (CD přehrávač) vyhrál
PATRIK HOLUB

Patrik Holub (1. místo)

Vítek Bánovčan (3. místo)

2. místo (MP4) vyhrál
ONDŘEJ POUSTKA
3. místo (kniha) vyhrál
VÍTEK BÁNOVČAN

INZERCE

foto: Zdeňka Černíková

Spadlá zeď na hřbitově - řeší se
s majitelem (církev)
15
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Své životní jubileum oslavili
tito spoluobčané

Kahounová Anežka (Býkovice) 70
Janušová Anna 85
Holá Jiřina 90
Houlík Antonín 75
Městys Louňovice pod Blaníkem
všem srdečně gratuluje a do dalších let
jim přeje hodně štěstí a zdraví
Dne 25. března oslavila paní Jiřina Holá své devadesáté
narozeniny. Narodila se v Louňovicích pod Blaníkem v
rodině Tomáškových. Do školy začala chodit v Louňovicích p. Bl. Vystudovala reálné gymnázium ve Strakonicích
a dále pak pedagogickou školu. Od r. 1953 byla vedoucí vychovatelkou v družině mládeže při ZŠ v Louňovicích
p. Bl. Zde působila plných 25 let. Učila děti základům společenského chování, vedla je k práci a předávala jim
vědomosti. V r. 1981 převzala funkci kronikářky obce. Shaněla materiály a doplnila kroniku o řadu zajímavostí.
Psala ji celých 25 let. Tím vykonala veliké dílo pro obec a hlavně pro všechna další pokolení. Patří jí za to
velký dík a uznání. Do dalších let jí přejeme hlavně zdraví a stálý elán. Ve svých letech je stále velmi čilá a žije
plnohodnotný život v domku, kde se před devadesáti lety narodila.

KALENDÁŘ AKCÍ
13. 4. 2013 SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
čas: 8:30 - 12:00 hod.
pořádá SDH Louňovice pod Blaníkem
12. - 14. 4. 2013 ČISTÁ ŘEKA SÁZAVA
Přihlášky a info: Bohuslava Zemanová,
723 881 081, zemanova@posazavi.com
13. 4. 2013 PŘEBOR ŽUPY BLANICKÉ
VE STOLNÍM TENISE
čas: 9:00 hod. v tělocvičně ZŠ
30. 4. 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC
čas: 18:00 hod. na hasičské zahradě

8. 5. 2013 PIETNÍ AKT U POMNÍKU PADLÝCH
A SVĚCENÍ HASIČSKÉHO AUTA
čas: od 14:00 hod. na náměstí
pořádá SDH Louňovice pod BLaníkem
18. 5. 2013 BLANICKÝ CYKLORYTÍŘ
čas: 13:00-14:00 náměstí Načeradec
20. 7. 2013 KELTSKÝ FOTBALOVÝ TURNAJ
S VEČERNÍ ZÁBAVOU
červenec NECKYÁDA
bude upřesněno

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE BUDE 4. ČERVNA 2012

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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