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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
v dnešním zpravodaji bych Vás ráda seznámila s hospodářskou činností městyse v roce 2015, a to s provozováním veřejného vodovodu a splaškové kanalizace.
Veřejný vodovod v Louňovicích p. Bl. byl, jak mnozí víte, rozhodnutím zastupitelstva obce přebrán do správy
Městyse Louňovice pod Blaníkem po roce 1989 od SVAKu Benešov. Setkala jsem se s tím, že někteří obyvatelé Louňovic p. Bl. nevěděli, za jakých finančních nákladů a podmínek
městys tuto činnost zajišťuje.
Uvádím zde údaje za rok 2015.
Vodovod - výdaje na provoz:
materiál (vodoměry, chemie, šoupata apod.)
31 178 Kč
pohonné hmoty (na sečení trávy, traktor)
9 494 Kč
služby (rozbory vody, opravy)
94 540 Kč
elektrická energie
97 712 Kč
mzdy
86 420 Kč
odvody
32 240 Kč
poplatek státu za odebranou spodní vodu
55 914 Kč
----------------------------------------------------------------------------celkové náklady na dodávku vody činily
407 498 Kč
celkové příjmy za vodné činily
262 830 Kč bez DPH

Prasklé potrubí v ulici Na Terase 23. 1. 2016

Při provozování veřejného vodovodu jsme povinni udělat 6 rozborů vody za rok, dva velkého rozsahu a čtyři
malého rozsahu. Rozbory jsou vyvěšeny na úřední desce úřadu. Velké výdaje jsou za elektrickou energii při
čerpání vody ze dvou vrtů do dvou studen a dále do vodojemu. Původní staré studny jsou v Blaníkách a voda
stéká samospádem do vodojemu, ale jejich objem vod již nestačí. Voda ve vodojemu se upravuje proti radonu a
dále se desinfikuje chlornanem sodným. Další finanční náklady vzniknou většinou v důsledku oprav prasklého
vodovodního řadu v zimním období. V letošním roce budeme opravovat celýnvodovodní řad v ulici Na Oboře,
kde neustále praskal a tím vznikaly zbytečné náklady na opravy.
Spotřeba pitné vody klesá a dá se předpokládat, že náklady na provozování vodovodu se ve velké míře nezmění. Vzhledem k tomu, že příjmy nepokryly v roce 2015 náklady, budou muset být hrazeny částečně z
rozpočtu městyse, nebo budeme nuceni přistoupit ke změně poplatků za
vodu. Městys musí vytvářet finanční rezervu.
Splašková kanalizace - výdaje na provoz:
materiál na opravy
7 875 Kč
služby (rozbory vod, odvoz kalů)
148 959 Kč
pohonné hmoty (sečení trávy, traktor)
4 750 Kč
elektrická energie (ČOV a přečerp. stanice)
161 578 Kč
mzdy
80 142 Kč
odvody
30 930 Kč
-------------------------------------------------------------------------------celkové náklady na stočné činily
434 234 Kč
celkové příjmy za stočné činily
510 005 Kč bez DPH

Oprava prasklého potrubí v ulici Na Terase

Při provozování ČOV jsme povinni provádět 12 rozborů vypouštěných vod ročně. Dále je nutné vyvážet vznikající kaly, které se vyvážejí 6 - 7krát ročně a vyvezení kalu se pohybuje ve výši cca 22 000 Kč. V loňském
roce bylo vyvezeno 174 tun kalů.
V ceně vodného a stočného se Vám připočítává DPH ve výši 15 %. V roce 2015 byla vybrána DPH ve výši
100 804 Kč a byla odevzdána státu.
Ing. R. Kučerová

ZASTUPITELSTVO A RADA
Kontrola usnesení ZM
Bez připomínek.
Rada čj. RM 17/2015
Bez připomínek.
Rozpočtové opatření č. 8
ZM projednalo a schválilo rozpočtové opatření č 8.
Rozpočet městyse na r. 2016
Bude schodkový a tento schodek
bude financován z přebytku hospodaření z roku 2015.
Hlasování: schváleno
Mzdy 12/2015
předpisy mezd na prosinec 2015
budou zaúčtovány v měsíci prosinci 2015. Samotná výplata
mezd a odvodů proběhne v lednu 2016, čímž se stávají výdajem
roku 2016.
Hlasování: schváleno
Různé
Kraj blanických rytířů
návrh dodatku ke smlouvě s
ČSOP Kraj blanických rytířů.
Návrh: projednání odložit na příští jednání zastupitelstva
Hlasování: schváleno
Diskuse:
- škola
- přechod pro chodce na náměstí
- zastávka autobusu

Sb. (stavební zákon), Městský
úřad Vlašim, odbor výstavby a
územního plánování, jako obec s
rozšířenou působností.
- uzavření příkazní smlouvy č.
04-15-289 se společností Energi
Benefit Centre a.s. a pověřuje starostku podpisem smlouvy
- poskytnout SDH Louňovice 1
prostorový metr palivového dřeva do tomboly na ples
- přijmout od úřadu práce 4 pracovníky na VPP
- schvaluje poskytnutí dotace ve
výši 1000 Kč pro Sdružení rodičů
a přátel školy při ZŠ a MŠ Načeradec, z.s.
Rada městyse souhlasí:
- s tím, aby bylo na adrese Býkovice čp. 39, 257 06 Louňovice pod Blaníkem umístěno sídlo
Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Býkovice pod Blaníkem.
Rada městyse pověřuje:
- starostku s místostarostou jednáním o vybudování technického
zázemí obce za školou
Rada městyse neschvaluje:
- poskytnutí příspěvku pro Rytmus Benešov
Rada městyse bere na vědomí:
- žádost pí Veselé na obsluhu parkoviště

INFORMACE Z RADY
ze dne 7. 1. 2016

INFORMACE Z RADY
ze dne 25. 1. 2016

Rada městyse schvaluje:
- prodloužení nájemní smlouvy
v obecním bytě v Blanické ulici
čp.11 pro Františka a Ludmilu Šimánkovy do 28. 2. 2017 a pověřuje starostku podpisem nájemní
smlouvy
- uzavření pachtovní smlouvy
na pronájem pozemků městyse
Louňovice pod Blaníkem v kat.
úz. Světlá pod Blaníkem se soukromým zemědělcem Luďkem
Matuškou, J. Žižky čp. 2 nám.,
Louňovice p. Bl. a pověřuje starostku podpisem smlouvy
- podle par. 6, odst. 6, písmeno b)
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
aby pořizovatelem a zadavatelem
územní studie na území označeném Z 03 Louňovice východ - u
rybníčku byl v souladu s par. 6,
odst.1, pís. c) zákona č.183/2006

Rada městyse schvaluje:
- smlouvy s Technickými službami Vlašim s.r.o. na rok 2016 na
vyvážení velkoobjemového kontejneru na nosiči AVIA, na sběr
tříděného odpadu, na svoz SKO
(popelnice), mandátní smlouvu
a pověřuje starostku podpisem
smluv
- pachtovní smlouvu na pozemky
v kat. území Býkovice u Louňovic se soukromým zemědělcem
Luďkem Matuškou a pověřuje
starostku podpisem smlouvy
- podání žádosti o dotaci na akci/
projekt „Zateplení tělocvičny“ z
Programu 2016 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočes. kraje
ze Středočes. Fondu rozvoje obcí
a měst a závazek finanční spoluúčasti na akci/projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.

ZASTUPITELSTVO
ze dne 21. 12. 2015
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- podání žádosti o dotaci na akci/
projekt „Výměna podlahy v tělocvičně“ z Programu 2016 pro
poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného
času a primární prevence a závazek finanční spoluúčasti na akci/
projektu v minimální výši 5 % z
celkových uznatelných nákladů
akce/projektu.
- podání žádosti o dotaci na akci/
projekt „Svatováclavské slavnosti 2016“ z Programu 2016 pro
poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy
památek a závazek finanční spoluúčasti na akci/projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.
- podání žádosti o dotaci na akci/
projekt „Doplnění kolostavů“
z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
cestovního ruchu a závazek finanční spoluúčasti na akci/projektu v minimální výši 5 %
z celkových uznatelných nákladů
akce/projektu.
- podání žádosti o dotaci na akci/
projekt „Oprava zásahového vozidla SDH Louňovice“ z Programu 2016 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS
a závazek finanční spoluúčasti na
akci/projektu v minimální výši
5 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.
ZASTUPITELSTVO
ze dne 21. 1. 2016

Kontrola usnesení ZM
Bez připomínek.
Rada čj. RM 17/2015
Bez připomínek.
Rozpočtové opatření č. 8
ZM projednalo a schválilo rozpočtové opatření č 8.
Rozpočet městyse na r. 2016
Bude schodkový a tento schodek
bude financován z přebytku hospodaření z roku 2015.
Hlasování: schváleno
Mzdy 12/2015
předpisy mezd na prosinec 2015
budou zaúčtovány v měsíci pro2

sinci 2015. Samotná výplata
mezd a odvodů proběhne v lednu 2016, čímž se stávají výdajem
roku 2016.
Hlasování: schváleno
Různé
Kraj blanických rytířů
návrh dodatku ke smlouvě s
ČSOP Kraj blanických rytířů.
Návrh: projednání odložit na příští jednání zastupitelstva
Hlasování: schváleno
Diskuse:
- škola
- přechod pro chodce na náměstí
- zastávka autobusu
INFORMACE Z RADY
ze dne 11. 2. 2016

Rada městyse schvaluje:
- provedení energetického auditu
veřejného osvětlení městyse a požádat o dotaci na veřejná osvětlení z programu EFEKT

- provedení výměny vodovodního řadu v Louňovicích p. Bl. v
dolní části ulice Na Oboře
- zaplacení příspěvku městu Vlašimi na přípravu žádosti o dotaci
v rámci výzvy PO 3 „Místní akční plány škol“
- provedení klempířských prací a
opravu špatných latí a krovů na
budově úřadu městyse
- zadání vypracování projektu na
opravu mostu na Blanici směr Libouň
- vypracování projektu s rozpočtem na opravu střechy a krovů
hasičské zbrojnice v Louňovicích
p. Bl.
- Směrnici č.1/2016
Rada městyse souhlasí:
- aby město Vlašim bylo žadatelem pro dotaci MAP pro území ORP Vlašim s tím, že městys
Louňovice p. Bl. se stává partnerem bez finančního příspěvku v
projektu s názvem „Místní akční

plán pro oblast školství a vzdělávání území ORP Vlašim“ a pověřuje starostku Ing. R. Kučerovou
podpisem partnerské smlouvy s
městem Vlašim jako žadatelem
a vypracováním povinné přílohy
“Souhlas zřizovatele školy“.
Rada městyse se zavazuje:
- že uhradí příspěvek připadající
na jednoho partnera projektu v
roce 2017 a 2018 jako podíl spoluúčasti k žádosti o dotaci
Rada městyse vyhlašuje:
- možnost podání žádosti o dotaci
na městys a určuje poslední termín pro podání žádostí spolků na
městys do 31. března 2016
Rada městyse bere na vědomí:
- zprávu České školské inspekce
z provedené kontroly v listopadu
2015 v ZŠ a MŠ Louňovice p. Bl.
- o probíhajících pracích v lesích
městyse
- pořádání akce Blanický cyklorytíř dne 11. 6. 2016 městysem

Dva nové zvony vysvětí v kostele v Libouni
V Libouni 16. dubna vysvětí dva nové zvony. Začátek bude v 10 hodin. Mši svatou bude celebrovat
Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský – primas český. Přípravy na tuto slavnost zaštiťuje Římskokatolická farnost Louňovice a obec Zvěstov.
Ves Libouň patřívala odedávna k louňovickému klášteru. Kostel svatého Václava v Libouni je prastará památka z druhé poloviny 12. století. Rotundu založili roudenští havíři.
Ve 14. století to byl farní kostel, k němuž želivští opati jmenovali kněze. Nějaký čas seděli v Libouni 1382 Ondřej Roháč z Dubé a jeho bratr Beneš zvaný Libuň, jmenovaní páni měli Libouň pronajatu od
kláštera. V Libouni se narodil Jan Roháč z Dubé, který prý měl za manželku dceru Jana Žižky. Manželka
Jana Žižky pocházela z nedalekého Zvěstova.
Držitelem nápravy byl v roce 1411 Jan Strýček. Před počátkem husitských válek seděl na Libouni Boreš. Když byl vypálen louňovický ženský
premonstrátský klášter, uchýlil se do Vlašimi. Po
uzavření příměří se vrátil do Libouně, tam byl dostižen a zabit. Husité tvrz vypálili.
Na věži visely tři zvony. Nejstarší a nejmenší byl ulit v roce 1467 zvonařem Jírou. Největší
Václav byl ulit roku 1501 mistrem Bartolomějem a
prostřední Anna roku 1558 mistrem Brikcím z Cinperka. Za první světové války byly zvony sejmuty a
odvezeny. V roce 1929 byly zdejšími občany zakoupeny zvony nové. Dlouho na zdejší věži nepobyly,
byly odvezeny za německé okupace.
Po válce byla provedena sbírka, která však ztratila smysl, přišla měnová reforma a sebrané peníze
byly znehodnoceny. A tak se vybíralo znovu a nakonec byl přece jen vysvěcen nový zvon. Rotunda postupem času velice chátrala. V roce 1947 došlo k opravám, byla zhotovena nová vazba na lodi a položena
krytina. V roce 1976 došlo k velké opravě, na věži byly vyměněny krovy a celý objekt byl nově omítnut.
Největších oprav se libouňský románský skvost dočkal až po roce 2000. Byly kompletně restaurovány oltáře, kazatelna a bylo odborně provedeno zpevnění lidových maleb na zdích. Byly zde odkryty nové vzácné
fresky. Došlo i na opravu a impregnování dřeva na kruchtě.
Rovněž byla provedena oprava omítek na rotundě, penetrováno a natřeno zdivo. Byla realizována
generální oprava vazby na lodi a na střechu položeny nové prejzy. Opravy se dočkala zvonička a bylo
kompletně obnoveno oplechování celého kostela. Nový krov dostala i sakristie včetně márnice. Nově byla
opravena branka na hřbitov a hřbitovní zdi v celé délce. Vyřešen byl i odvod dešťové vody od kostelíku a
ze hřbitova. Nově bylo instalováno osvětlení kostela, jak uvnitř, tak zvenku. 4. října 2009 byl kostel opět
slavnostně vysvěcen anem biskupem Herbstem.
Text a foto: Zdeněk Otradovec
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ZŠ A MŠ LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
Měsíce nezadržitelně plynou, každý
z nich byl přitom protkán řadou akcí, spoustou zážitků a nespočtem dětských úsměvů.
Pokusíme se Vám přiblížit alespoň některé z nich.
Po skončení vánočních svátků sbalila polovina školáků kufry, lyže, dobrou náladu a společně s kamarády ze základní
školy v Teplýšovicích odjela na lyžařský kurz do Dolního
Dvora v Krkonoších. Výprava byla úspěšná, sníh ani zábava
nechyběla, ke konci už všichni svištěli s větrem o závod.
Poprvé za zimními radovánkami vyjely i děti z mateřské školy. Ve dnech 15.2. – 19.2. se zúčastnilo hravého
lyžování 17 dětí ve
věku od 4 do 7 let. Ve Ski areálu Monínec byly zajištěny výborné podmínky, servis i profesionální instruktoři s vlídným přístupem.
Během celého měsíce ledna se žáci připravovali na příchod
svých nových kamarádů. Škola se postupně proměnila v blankytné
moře plné roztodivných ryb. Z lavic se postupně vytráceli žáčkové a
školu obsadila banda pirátů. Samotný zápis provázela přátelská atmosféra.
Po celou dobu mírumilovní piráti provázeli budoucí prvňáčky, kteří
měli splnit jednotlivé úkoly na stanovištích a dostat se na opuštěný
ostrov, kde na ně čekala ukrytá truhla s pokladem. Všichni se moc
těšíme, až v září budeme moci mezi sebou přivítat 13 prvňáčků. Ten
čtrnáctý bude žákem naší školy, ale studium bude vykonávat v zahraničí. Rostoucí zájem o školu ze strany rodičů odstartoval další etapu.
V současné době probíhá ve škole vyklízení učeben a příprava na otevření III. třídy.

Každý měsíc čekalo na děti z MŠ i žáky ZŠ kulturní vyžití. Leden odstartovalo divadelní představení ve
Vlašimi s pohádkou „Princezna se zlatou hvězdou na čele“, kterého se zároveň účastnily maminky a děti z
klubu Zvoneček. Dále proběhlo v MŠ představení „O dvanácti měsíčkách“. V dubnu se školka vypraví do
táborského divadla na „Tři přadleny“ a školáci se tamtéž nechají okouzlit krásnou hudbou i tancem
v představení „Zrození tance“. 11. 2. se školkou protančil rej princezen, čarodějů a kašpárků. Maškarní plné
soutěží také čekalo v březnu na školáky ve školní družině. Nesměla chybět židličkovaná, hod na plechovky
apod.
Kostýmy lákají každého, což teprve, když si můžete obléci šaty z opravdové pohádky. Neodolali ani
žáci z 1. – 5. ročníku, když se 18. 2. zúčastnili výstavy kostýmů z pohádky Nejkrásnější hádanka v galerii
Občanská záložna ve Vlašimi. V galerii byla spousta zajímavých kostýmů, klobouků a plášťů, některé
z nich si také mohli vyzkoušet. Vidět úkryt loupežníků, který je v galerii schovaný v bývalém trezoru, je
stejně nevšedním zážitkem, jako se nechat vyfotit panem novinářem. Děkujeme panu Fejtkovi za vyjednání volného vstupného na výstavu.
V březnu čeká 27 dětí z MŠ a 10 žáků z I. třídy (1. - 2. roč.) pět lekcí v plaveckém bazénu v Benešově. Nyní se už ale všichni těšíme na jaro. Sluníčko si zatím hraje na schovávanou, tak se alespoň my
snažíme barvičkami rozveselit školu a vytvořit něco malého na velikonoční jarmark, co Vám vnese domů
trochu té jarní atmosféry.
Naším celoročním tématem školy jsou CESTY a KAMENY. Na toto téma teď probíhá dlouhodobý
projekt, ve kterém starší žáci 3. – 5. ročníku zjišťovali informace o mořeplavcích, snažili se zmapovat jejich
www.lounovicepodblanikem.cz
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plavby na vytvořené mapě světa a určovat polohu dle zeměpisné délky a šířky. V tuto chvíli
projekt pokračuje s podtématem LODĚ, ve kterém si žáci formou pokusů vyvodili vztlakovou
sílu, zjistí informace o různých typech lodí a
odměnou jim bude návštěva výstavy Titanic v
Praze. Poté procestují jednotlivé kontinenty, ve
kterých se zaměří na historické postavy a architekturu. Žáci I. třídy procestovali Grónsko
a Severní Ameriku, postupně procestují celý
svět.
Kolektiv ZŠ a MŠ

„Cesta pro všechny“ – sdružení rodičů a přátel školy v Louňovicích pod Blaníkem

PŘÍRODA

Vás srdečně zve na akci

DIVOKÝ ZÁPAD V LOUŇOVICÍCH
KDY: 17. 4. 2016
start od 13:00 – 15:00hod.
KDE: v Louňovicích pod Blaníkem u základní školy

Od dne 28. 1. 2016 máme ve škole senný
nálev. To je takový nálev, obvykle se použíInfo: klaudysova@seznam.cz
Vstupné dobrovolné.
vá větší zavařovací sklenice s víkem, do které nasypeme na dno hlínu, rostlinný materiál (jako právě nejčastěji seno) či kombinaci
obojího. Tato směs se poté zalije jakoukoli
vodou z přírodního zdroje, respektive rybniční vodou, vodou z kaluží, či jinou hnilobnou stojatou vodu.
Sklenice se poté zavíčkuje a nechá stát na světlém, teplém místě. Za 3 - 4 dny začne nálev zahnívat a do
týdne se objeví první nálevníci.
Poté, co nálev necháme dostatečně dlouho odstát, můžeme pipetou nabrat vodu a kapku umístit na podložní
sklíčko a i v jednoduchém světelném mikroskopu sledovat živé nálevníky. Typicky se v nálevu vyskytuje
druh trepka velká - podlouhlý obrvený prvok, ale také druhy jako bobovka, vejcovka, mrskavka, vířenka,
ale i měňavka a jiní.
Akce je určena všem dětem a příznivcům divokého západu.

Ze školního časopisu „Školouňováček“ Hana Klaudysová a Karolína Koubková

Recyklohraní – sběr elektroodpadu v naší škole.
http://www.recyklohrani.cz

Recyklohraní v louňovické škole funguje již sedmým rokem. Je to školní recyklační program pod
záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.
Za sebraný a odevzdaný elektroodpad a vybité baterie žáci získávají body na svém elektronickém
účtu, za které si mohou vybrat v katalogu svou odměnu. Body také žáci sbírají za odevzdané úkoly, které
plní v rámci Recyklohraní.
Poslední úkol, který žáci plnili, se týkal elektrozařízení ve školní kuchyni, kde se byli žáci podívat na exkurzi.
Paní kuchařka a vedoucí školní jídelny dětem velice rády a
ochotně ukazovaly, jak jednotlivé elektrospotřebiče fungují
a k čemu se v kuchyni využívají.
Nefunkční elektrospotřebiče a vybité baterie v naší
škole můžete odevzdávat po dohodě s pí. učitelkou Klaudysovou na tel. čísle 723 167 324. Za jakékoliv elektrospotřebiče budeme velice rádi, pomůžete tím dětem získat více
bodů a lepší možnost výběru odměn.
Mgr. Jarmila Klaudysová
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SDH LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
Hasičský ples se povedl
V polovině ledna jsme tradičně pořádali hasičský
ples. K tanci a poslechu hrála skvělá kapela Šakalí
dech. Součástí plesu byla jako vždy bohatá tombola.
Hlavní tombola se skládala z 20 hodnotných cen a
selete jako ceny za slosovatelnou vstupenku. Ples
byl zpestřen i o další zábavné aktivity jako tancování do rytmu s udržením pomeranče na čele nebo
soutěž známá jako mravenečci, tzn. ve dvojicích co
nejrychleji prasknout balonky, které byly připevněny u pasu. Pro vítěze jsme měli připravené malé
odměny.
Všem zúčastněným velmi děkujeme za jejich podporu a účast na našem plese. Dále bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří nás podpořili svými
příspěvky do tomboly a organizace plesu.
Monika Kahounová

Hasičský rok 2016 bude opět plný soutěží
Jako v loňském roce, tak i letos se naše 3
družstva budou účastnit nejznámější soutěže v našem okrese, Benešovské ligy.

A opět budeme jednu ze soutěží pořádat:

Kdy a kam nás můžete přijet podpořit:
25. 6.
2. 7.
3. 7.
9. 7.
16. 7.
30. 7.
6. 8.
13. 8.
27. 8.
17. 9.

Křivsoudov (noční soutěž)
Daměnice
Louňovice pod Blaníkem
Chářovice
Nalžovice
Malovice
Načeradec
Jankov (noční soutěž)
Zdislavice
Všechlapy

SOKOL
Vánoční turnaj ve fotbálku
26. 12. 2015 se konal vánoční turnaj ve
fotbálku pro všechny,
kteří si chtěli zaběhat
po Vánocích.

www.lounovicepodblanikem.cz
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Fotbalový ples
6. 2. 2016 se konal fotbalový ples. K tanci a poslechu hrála skupina K.O.tel Rock.
Účastníci plesu se mohli těšit na bohatou tombolu. Mezi hlavními cenami byly například: víkendový pobyt,
hodnotné poukazy, kontaktní gril a další kuchyňské spotřebiče, pevný disk, mnoho poukazů a další věcné
ceny. Na vstupenku si vylosovaný šťastlivec mohl odnést poukázku na sele od p. Volšického ze statku Olešná (výherce se našel na plese).
Děkujeme sponzorům a všem, kteří se plesu zúčastnili.
Lenka Tichá

STOLNÍ TENIS
Vánoční turnaj ve stolním tenise
Během vánočních svátků se uskutečnil turnaj ve stolním tenise. Turnaje se zúčastnilo 20 hráčů. Pro každého
byla připravena odměna.

Konečné pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Hazmuka Pavel
Štěpánek Milan
Bejbl Jan
Bébr Milan
Tichá Vendula
Kakos Miroslav
Tichý František
Kahoun Josef
Remiš Tomáš
Kahoun Petr
Bohun ml.
Bohun st.
Tichá Lenka
Kahoun Josef ml.
Peterka Jonáš
Kiršner Filip
Hradecký Josef

18.
19.

Kratochvíl Miroslav
Kiršner Jakub

20.

Štěpánek Jakub

Turnaj ve stolním tenise mládeže
Dne 5. března 2016 uspořádal Sokol Louňovice pod Blaníkem turnaj ve stolním tenisu.
Zúčastnili se hráči z Benešova, Kamenného Přívozu, Smilkova, Netvořic, Vlašimi a Louňovic p. Bl.
Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách.
Zúčastnilo se celkem 21 hráčů.
Výsledky:
Turnaj měl dobrou sportovní úroveň.
Na závěr byly předány věcné ceny všem hráčům.
Žákyně
Umístění:
1.
2.

Nejmladší žáci
Umístění:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Jméno hráče:
Plíšková Kristýna
Burdová Karolína

Oddíl:
Benešov
Louňovice p. Bl.

Jméno hráče:
Plíšek Pavel
Kahoun Josef
Havelka Richard
Suk František
Suk Jiří
Žáček Tomáš
Burda Jan
Slabý Daniel
Pospíšil Jonáš
Pospíšil Albert
Bánovčán Vít

Oddíl:
Benešov
Louňovice p. Bl.
Netvořice
Louňovice p. Bl.
Louňovice p. Bl.
Louňovice p. Bl.
Louňovice p. Bl.
Louňovice p. Bl.
Louňovice p. Bl.
Louňovice p. Bl.
Louňovice p. Bl.

www.lounovicepodblanikem.cz

Mladší žáci
Umístění:
1.
2.
3.
4.
5.

Starší žáci

Umístění:
1.
2.
3.

Jméno hráče:
Plíšek Jan
Bernard Josef
Čipera Martin
Šeda Miroslav
Robertson Samuel

Oddíl:
Benešov
Kamenný Přívoz
Netvořice
Kamenný Přívoz
Louňovice p. bl.

Jméno hráče:
Fulín Štěpán
Fulín Patrik
Nahodil Petr

Oddíl:
Smilkov
Smilkov
Kamenný Přívoz
Kahoun J.

STOLNÍ TENIS - Výsledky po dvacátém kole
Tabulka týmů: OP1
Umístění:
Název týmu:
1.
Benešov "C"
2.
Louňovice p. Bl. "A"
3.
Votice "A"
4.
Sázava "A"
5.
Vlašim
6.
Pyšely "A"
7.
Neveklov "A"
8.
Olbramovice "A"
9.
Petroupim "A"
10.
Čerčany "A"
11.
Mrač
12.
Teplýšovice "A"

Zápasy:
20
20
20
20
19
19
19
20
19
19
19
20

Výhry:
17
15
15
12
14
8
7
4
6
4
1
1

Remízy: Prohry:
2
1
2
3
1
4
6
2
0
5
0
11
1
11
6
10
3
10
3
12
2
16
0
19

Skore:
250 : 110
229 : 131
232 : 128
247 : 113
220 : 122
138 : 204
161 : 181
167 : 193
142 : 200
126 : 216
104 : 238
90 : 270

Body:
56
52
51
50
47
35
34
34
34
30
23
22

Tabulka týmů: OP2
Umístění:
Název týmu:
1.
Benešov "D"
2.
Olbramovice "B"
3.
Sázava "B"
4.
Votice "B"
5.
Louňovice p. Bl. "B"
6.
Čerčany "B"
7.
Netvořice "A"
8.
Kamenný Přívoz
9.
Týnec "B"
10.
Zámek Lešany
11.
Krusičany "A"
12.
Heřmaničky "A"

Zápasy:
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Výhry:
18
10
9
10
9
10
8
7
8
8
3
3

Remízy: Prohry:
1
1
5
5
6
5
4
6
3
8
1
9
3
9
3
10
1
11
1
11
5
12
1
16

Skore:
266 : 94
188 : 172
194 : 166
193 : 167
199 : 161
192 : 168
176 : 184
163 : 197
162 : 198
159 : 201
141 : 219
127 : 233

Body:
57
45
44
44
41
41
39
37
37
37
31
27

www.lounovicepodblanikem.cz
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Z. S.

O. S. WIFI LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
Spolek WIFI Louňovice pod Blaníkem informuje:

Rada spolku stanovila termín valné hromady Spolku WIFI Louňovice pod Blaníkem na sobotu 25. června
2016. Valná hromada se bude konat v hasičské přístavbě a na hasičské zahradě.
Všichni členové spolku a jejich ratolesti jsou srdečně zváni. Program valné hromady bude včas zveřejněn
na webových stránkách spolku.
Mgr. Pavel Tulej

Uvedení na správnou míru
Nechci zdržovat, jen bych chtěl uvést na správnou míru jednu
skutečnost. Sokolský „rudlík“, po kterém se všichni tak sháněli
a z jehož krádeže byl obviněn Pavel Hradecký, jsem měl doma
já. Tímto chci říct, že se omlouvám za nepříjemnosti, které
jsem s tímto rudlíkem způsobil. Hlavně Pavlovi.
Dále tu mám věc ke krátkému zamyšlení: Nesuďme lidi kolem
sebe pouze skrze jejich vnější chování, zkusme ty, které soudit,
či odsuzovat chceme, nejprve poznat. Z jejich poznání si totiž
vytvoříme ten nejlepší obraz, jejich obraz. Ten si pak můžeme
soudit...

Nabízíme kohouta,
ne však na víně !
Rádi bychom nabídli dva kohouty z
vlastního chovu. Jedná se o dospělé samce, stáří rok a půl roku. Jeden je klasický
hnědý, druhý mladší je vesměs bílý, na
zádech lehce hnědě kropenatý. Máte-li zájem o velice hodného kohoutka k
chovu, ozvěte se na tel.: 732 588 578 možno i jednotlivě. Důvodem nabídky je
přemnožení kohoutků v naší zahrádce.
Vít Bartoš

Vít Bartoš

25. března oslavila paní Jiřina Holá
své 93. narozeniny. Řadu let psala
a doplňovala obecní kroniku a stále
pomáhá lidem, hlavně studentům,
kteří potřebují informace o historii naší
obce. Jistě si zaslouží obdiv a dík za
svoji aktivitu. Do dalších dnů a roků jí
přejeme hlavně zdraví, pohodu
a spokojenost.
H. Dittrichová
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V minulých měsících oslavili své životní jubileum tito spoluobčané

Božena Kahounová
Jaroslava Lehká
Ladislav Zeman
Josef Soukup

85
70
80
75

Marie Říhová
Jiřina Holá
Anděla Stojánková
Věra Kolmanová

70
93
91
70

Městys Louňovice pod Blaníkem všem srdečně gratuluje
a do dalších let jim přeje hodně štěstí a zdraví
V Louňovicích pod Blaníkem se v minulých měsících
narodil nový občánek

Sebastián Kahoun (Býkovice)
městys Louňovice pod Blaníkem
přeje jemu i jeho rodičům hodně štěstí v životě.

2016

KALENDÁŘ AKCÍ

16. dubna 2016
SVĚCENÍ ZVONŮ V LIBOUNI
od 10:00 hod.
Mši svatou celebruje Dominik kardinál Duka
pořádá: Římskokatolická farnost Louňovice p. Bl. a
obec Zvěstov
17. dubna 2016
DIVOKÝ ZÁPAD V LOUŇOVICÍCH P. BL.
od 13:00 hod. u ZŠ a MŠ Louňovice p. Bl.
pořádá: Sdružení rodičů a přátel školy
30. dubna 2016
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
na hasičské zahradě
pořádá: Městys Louňovice pod Blaníkem

21. května 2016
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
pořádá: úřad Městyse Louňovice p. Bl.
11. června 2016
BLANICKÝ CYKLORYTÍŘ
Start a cíl: Louňovice p. Bl. náměstí
pořádá Kraj Blanických rytířů
25. června 2016
VALNÁ HROMADA WIFI
hasičská přístavba a zahrada
pořádá: Wifi z.s.
3. července 2016
HASIČSKÁ BENEŠOVSKÁ LIGA
pořádá: SDH Louňovice p. Bl. na hřišti u školy

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE BUDE 4. černa 2016

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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