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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
v tomto úvodním článku našeho zpravodaje bych vás ráda informovala o změně v našem blízkém
okolí. Jak jste si již možná všimli, v zimě se u koupaliště pracovalo. V rámci údržby řeky Blanice, kterou
provádělo Povodí Vltavy, byly vykáceny staré topoly a jiné nevhodné stromy a keře. Kácení bylo projednáno se Správou CHKO Blaník a na březích Blanice byly Povodím Vltavy opět vysázeny nové stromky, které
nahradily původní nevhodné topoly.
Za pokácené stromy, které byly ve vlastnictví obce, jsme obdrželi 199 660 Kč. Peníze budou použity na vypracování projektu na úpravu školy. Projektová dokumentace se připravuje k podání žádosti
o dotaci na vybudování vhodného sociálního zařízení (WC) a výtahové plošiny. Ve škole bude dále podle již zpracovávaného projektu zabudován menší
plynový kotel a přemístěn mimo současnou kotelnu.
Starý plynový kotel je zbytečně předimenzován a
již nevyhovuje současným požadavkům na topení.
Původní kotelna je slunná a celkem velká místnost
a po úpravách ji použije MŠ jako další místnost pro
děti.
Dále bych Vás ráda informovala o tom, jak to vypadá s již podanými dotacemi.
V současné době jsme stále neobdrželi vyjádření k podané dotaci na opravu komunikace J. Žižky a ani o dotaci na chodník u školy nebylo zatím
rozhodnuto. V letošním roce jsme podali žádost na
opravu kapličky ve Světlé a žádost o vytvoření pasivního odpočinkového místa u koupaliště, kde by
se umístily dva betonové stoly s lavičkami a koši.
Ve společenském životě našeho městyse se
objevila nová dobrá věc. Jde o akce pořádané měsíčně naší obecní knihovnou. Podařilo se je udržet a
je o ně velký zájem. Jsem ráda, že se těmito akcemi
podařilo obohatit kulturní život především našich
starších spoluobčanů.
Na závěr bych opět chtěla požádat majitele
psů, kteří své miláčky venčí na veřejných prostranstvích, aby po nich uklízeli. Po zimě, když odtál
vše schovávající sníh, bylo znát, kde všude se psi
pohybovali a bohužel to hezky nevypadá. Myslete
na naše nejmenší, kteří běhají v trávě okolo komunikací a dále na vzhled těchto míst. Myslím si, že
není tak složité sebrat psí exkrement do igelitového
pytlíku a pak jej vyhodit do koše či popelnice.
Hezky prožité jarní období roku Vám přeje
Ing. Růžena Kučerová

Děkujeme všem našim spoluobčanům,
kteří uklidili veřejná prostranství před
svými domy od zimního posypu a pomohli tím vylepšit prostředí v městysi.

ZASTUPITELSTVO A RADA
INFO Z RADY
RM - 18/2016
ze dne 7. 12. 2016

Rada městyse schvaluje:
- pro rok 2017 zaměstnat 5 pracovníků VPP a pověřuje starostku podpisem smlouvy s úřadem
práce
- nájemní smlouvu s Arcibiskupstvím pražským na užívání
pozemku u rozhledny a pověřuje
starostku podpisem smlouvy
- uzavřít smlouvu na vytvoření
návrhu vlajky městyse a pověřuje
starostku podpisem smlouvy
- oplocení pozemku městyse pro
technické zázemí za školou
INFORMACE Z RADY
RM - 19/2016
ze dne 21. 12. 2016

Rada městyse schvaluje:
- nákup podlahového mycího
stroje na úklid tělocvičny
- nákup PC na úřad městyse
- smlouvu o svozu směsného
plastu a pověřuje starostku podpisem smlouvy s Technickými
službami Vlašim
- uzavřít dohodu s Arcibiskupstvím pražským o náhradě za
přičlenění honebních pozemků a
pověřuje starostku podpisem dohody
Rada městyse souhlasí:
- s pořádáním akce „Koruna Česka - Blaník“
ZASTUPITELSTVO
ZM - 7/2016
ze dne 21. 12. 2016

Kontrola usnesení ZM
Bez připomínek
Rada čj. RM 17/2016 a 18/2016.
Bez připomínek
Rozpočtové opatření č. 9
ZM projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 9.
Rozpočet městyse 2017
ZM projednalo a schválilo rozpočet městyse Louňovice pod Blaníkem na rok 2017 jako schodkový,
tento schodek bude ﬁnancován
z přebytku hospodaření z roku
2016.
Výplata mezd
ZM projednalo a schválilo zaúčtování předpisů mezd za měsíc
www.lounovicepodblanikem.cz

prosinec 2016, výplata mezd a
odvodů proběhne v lednu 2017,
čímž se stanou výdajem roku
2017.
Změna územního plánu
ZM projednalo a schválilo návrh
na pořízení změny územního plánu městyse Louňovice pod Blaníkem (změna části pozemku č.
530/29 z původního záměru Z18VL na SV pro výstavbu RD) s
tím, že navrhovatelé Jaroslava
a Jiří Pospíšilovi uhradí veškeré
náklady na pořízení navrhované
změny územního plánu.
Různé
- starostka informovala zastupitele o jednání se starosty okolních
obcí ke školským obvodům, pokud budou mít obce zájem uzavřít
obvod, podají žádosti na městys
- Ing. Fejtek - Svatováclavské
slavnosti 2017, dohodnout jejich
obsah a provedení. Bylo dohodnuto, že obsah se bude řešit v lednu na schůzce, každý zastupitel
předloží svůj návrh.
- p. Vávra – k prodeji pozemku v
ul. K Pařezinám, p. Žák se vyjádří na jaře
INFORMACE Z RADY
RM - 1/2017
ze dne 12. 1. 2017

Rada městyse schvaluje:
- dotaci pro Sdružení rodičů a
přátel při ZŠ a MŠ Načeradec,
z.s. ve výši 1000 Kč a pověřuje
starostku podpisem veřejnoprávní smlouvy
- nákup rozmetadla Pomarol
PS 200
- podání žádosti o dotace na Min.
zemědělství na opravu kapličky
ve Světlé, úpravu prostranství u
cesty ke koupališti a na hasičskou
zbrojnici v Býkovicích
Rada městyse bere na vědomí:
- žádost č.j. 4/2017 pí. Veselé
Rada městyse stanovuje:
- termín pro podání žádostí na
úřad městyse na podporu místních spolků do konce března
2017
INFORMACE Z RADY
RM - 2/2017
ze dne 31. 1. 2017

Rada městyse schvaluje:

- smlouvy s Technickými službami Vlašim s.r.o. na rok 2017 na
vyvážení velkoobjemového kontejneru na nosiči AVIA, na sběr
tříděného odpadu, na svoz SKO
(popelnice), mandátní smlouvu
a pověřuje starostku podpisem
smluv
- přidělení bytu v čp. 45 pí Věře
Janečkové. Záměr byl řádně vyvěšen, byly zaevidovány čtyři
žádosti. Byt byl přidělen V. Janečkové, protože má 2 nedospělé děti a jejich byt začíná být nevhodný k užívání
- uzavřít smlouvu s M. Absolonovou na vystoupení na Svatováclavských slavnostech 2017
a pověřuje starostku podpisem
smlouvy
- nákup datového uložiště
Rada městyse bere na vědomí:
žádost č.j. MLPB-72/2017 o pronájem pozemků č. parc. 1022/a
1022/7 v k.ú. Louňovice pod Blaníkem a schvaluje vyvěsit záměr
pronájmu pozemků
Rada městyse neschvaluje:
50% zaplacení příspěvku L. Jelínkovi na řidičské oprávnění
skupiny C.
ZASTUPITELSTVO
ZM - 1/2017
ze dne 31. 1.2017

Kontrola usnesení ZM
Bez připomínek.
Rada čj. RM 19/16, 1/17.
Bez připomínek
Škola
- ZM projednalo a schvaluje předložené stavební úpravy ve škole
(WC, výtah) a uzavření smlouvy
na zpracování a podání žádosti
na dotaci a smlouvu na zpracování projektu ke stavebním změnám
ve škole a pověřuje starostku k
těmto úkonům
- ZM pojednalo a schválilo zařazení obce Kamberk do společného školského obvodu s městysem
Louňovice pod Blaníkem pro
povinné předškolní vzdělávání,
plnění předškolního vzdělávání
dětí mladších 5 let a pro plnění
povinné školní docházky prvního
stupně (tj. od 1. do 5. třídy) a pověřuje starostku podpisem dohody mezi obcemi
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Rozpočtové opatření č. 1
ZM projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 1
Kontrolní výbor
ZM bere na vědomí zprávu z
kontroly hospodaření městyse za
srpen - prosinec 2016 a plán činnosti kontrolního výboru na rok
2017
Různé
- ZM projednalo a schvaluje
podat žádost na Arcibiskupství
pražské na odkup pozemku č.
parc. 148/1 v kat. úz. Louňovice
pod Blaníkem a pověřuje starostku zasláním žádosti
- ZM projednalo letošní zimní
údržbu silnic II/150 a II/125 a
požaduje využití všech prostředků (prohrnování, solení) pro jejich řádné a účelné udržování,
aby byly tyto silnice v období
zimy sjízdné bez problémů jak
pro složky IZS, autobusovou dopravu, tak i pro místní občany,
kteří dojíždějí za prací a k lékařům. Zastupitelé pověřují starostku jednáním se zástupci správy
silnic a s CHKO Blaník
- ZM projednalo a souhlasí s bezúplatným převodem osobního
automobilu VW Transporter na
městys Louňovice pod Blaníkem.
- SDH projedná do příštího zastupitelstva, zda bude dále Avie potřebná pro jednotku SDH.
- nutnost oprav čp. 48 a možnost
umístění muzea J. D. Zelenky a

muzea historie ze zámku
Pivovarský rybník
- p. Fejtek vznesl dotaz, jak pokračují práce na dotace na Pivovarském rybníku
- problém odborně vysvětlila pí
Kotková, ﬁrma předala PD pro
žádost na životní prostředí. Zde
nebyla vypsána dotace, a tak bylo
dohodnuto s ﬁrmou dopracování
projektu pro Min. zemědělství.
Firma dodala nedokonalou PD a
po několikátém urgování, kdy ﬁrma nereaguje, navrhuje odstoupit
od smlouvy s ﬁrmou Axiom engineering, s.r.o. a zadat vypracování projektu jiné odborné ﬁrmě
Hlasování: schváleno
INFORMACE Z RADY
RM - 3/2017
ze dne 23. 2. 2017

Rada městyse schvaluje:
- proplacení faktury č. 218 za
provedené vícepráce na tělocvičně
- uzavření nájemních smluv na
byty v bytovém domě čp.11 s A.
Kubecem, Fr. a L. Šimánkovými
Z. S.
a s J. Pěkným
a pověřuje starostku podpisem smluv
- uzavřít smlouvu o dílo s ﬁrmou
LK Advisory, s.r.o. o provedení
Studie proveditelnosti podle požadavků dotace na školu a pověřuje starostku podpisem smlouvy
- použití 20 000 Kč ze soutěže

Vesnice roku na opravu Muzea
včelařství Podblanicka
- uzavřít smlouvu o dílo č. 1702 s S-B s. r.o. Sedlčany na PD k
projektu ke škole a pověřuje starostku podpisem smlouvy
- přeložení části vodovodního
řadu pod Pumpou na stranu pod
silnici a zadat provedení projektu
odborné ﬁrmě
Rada městyse neschvaluje:
- uzavření nájemní smlouvy na
pozemky č. parc. 1022/6 a 1022/7
v k. ú. Louňovice pod Blaníkem
pod hřbitovem s J. Borkem
- prodloužení nájemní smlouvy
na byt panu L. Vojtovi v bytě v
čp. 45 a bude mu nabídnuta dočasná varianta bydlení v domě čp.
48 do doby úprav tohoto domu
Rada městyse pověřuje:
- projednat odstranění vraků aut
a úklid prostorů pod poštou s nájemcem garáže J. Pěkným
Rada městyse bere na vědomí:
- podání žádostí o dotaci na Min.
zemědělství s tím, že na hasičskou zbrojnici v Býkovicích nebylo možno dotaci podat z důvodu nedosáhnutí minimální dané
částky v dotaci
- kontrolu ČIŽP na ČOV a udělení pokuty za nakládání s vodami
v rozporu s povolením u vypouštěných látek
- informaci starostky ze SO Blaník a ke krajským dotacím

KNIHOVNA
V letošním roce naše obecní knihovna uspořádala posezení brzy po Novém roce, a to již 11. ledna 2017,
kdy byla dohodnuta prohlídka celého zámku a poté návštěva expozice „Muzeum středověké keramiky v
Louňovicích pod Blaníkem“. Velký dík patří průvodkyni celým areálem Ing. Petře Smrčinové.
Dne 8. února se konalo již 35. posezení v obecní knihovně na zvolené téma „Historie Louňovic p. Blaníkem“. Při této příležitosti byla domluvena návštěva kostela Nanebevzetí P. Marie v Louňovicích pod Blaní-
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kem. Prohlídku domluvil p. Zdeněk Otradovec, který nás společně s p.
děkanem Fr. Říhou provedl kostelem, za což jim děkujeme.
Poslední již 36. posezení v knihovně se konalo ve středu dne 15. 3.
2017 jako vždy od 14 hod. Tentokrát se hovořilo na téma „Pivovar
v Louňovicích pod Blaníkem“. Historii pivovaru nám připomněla jedna z majitelů, pí.Věra Špácalová. I jí děkujeme za fundovaný a zajímavý přednes k této historické a památkové budově.

UDÁLO SE...
MASOPUSTNÍ PRŮVOD
Dne 25. 2. 2017 se konal masopustní průvod pod záštitou spolku Babinec. Průvodu se zúčastnilo mnoho
masek od nejmladších a nejmenších až po seniory. Městys zapůjčil pro tento účel traktor s valníkem, který
ozdobily děti z místní školky a školy. Společně se zvukem harmoniky Filipa Padevěta jsme prošli větší
část Louňovic p. Bl.
Chtěli bychom poděkovat všem
zúčastněným, ale i spoluobčanům, kteří nás pohostili a užili si
s námi tento den.
Spolek Babinec

Foto: J. Krmela
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HISTORIE
Dějiny kostela Nanebevzetí Panny Marie v Louňovicích pod Blaníkem.

Ves a později městys Louňovice vznikly s největší pravděpodobností v souvislosti se založením kláštera
premonstrátek v roce 1149 za panování Vladislava II. V té době byl založen i kostel, zasvěcený sv. Václavu. Dne 23. 8. 1420 byl klášter husitskými vojsky vypálen a zbořen a jeho osud sdílel i kostel, ze kterého
zůstalo jen torzo obvodových zdí. První důkladnou opravu na místě původního chrámu vedl a ﬁnancoval
kolem roku 1658 tehdejší majitel panství Karel Adam z Říčan, který do kostela nastolil již o svátku Máří
Magdaleny roku 1660 opět katolického kněze. Dlouhé roky před tímto datem se zde sloužilo pod obojí.
Při přestavbě byly využity původní gotické zdi, což je patrné zejména na trojbokém závěru presbytáře, jeho
klenbě a oknech. Jinak byl kostel zcela zbarokizován ve 2. pololetí 17. stol. (někde je uváděn rok 1670).
Jde o jednolodní obdélníkovou stavbu s polygonálním presbytářem, se sakristií s oratoří na severní straně,
oddělenou dvěma okny od vnitřního prostoru kostela. Na straně západní je pak vyzdvižena hranolová věž
s cibulovou střechou.
Hlavní oltář je z 1. čtvrtiny 18. století. Na oltáři je kopie Murillova obrazu Panny Marie z roku 1898. Po
stranách se nalézají sochy Jana Nepomuckého a Jana Sarkandera. V lodi jsou 2 protějškové oltáře z doby
kolem roku 1700. Na jednom je obraz sv. Maří Magdaleny z r. 1898 a na druhém novější obraz se sv. Janem
z Nepomuku. Křtitelnice vznikla po roce 1691 a sousoší kalvárie má původ ve 2. polovině 19. století.
Původní varhany z roku 1739 (1832) byly nahrazeny nákladem arcibiskupa Lva Skrbenského ze Hříště
roku 1912 novými. Pan arcibiskup opatřil i nové hodiny na věži kostela.
Uprostřed kostela je v podlaze náhrobní kámen, pod nímž byl při pokusu o prozkoumání hrobky nebo
krypty nalezen hluboký zásyp sutí, proto bylo od jeho zkoumání upuštěno. Později, v roce 1957, byla však
na jiném místě znovuobjevena a prozkoumána krypta s kamennými schody, kde bylo nalezeno 7 poměrně zachovaných rakví s ostatky 13 pohřbených. Kryptu nechal při přestavbě kostela nejspíš zhotovit jako
panskou hrobku tehdejší majitel panství Oldřich Sezima Karel Skuhrovský, který ji však nevyužil, neboť je
jako kajícník pochován před vstupem do kostela pod deskou se skrovným nápisem: ,,Léta 1652 dne 31. srpna umřel jest člověk hříšný, proste za něho Pána Boha“. Není zde doložen pohřeb žádného z jeho nástupců.
Krypta byla využívána v pozdějších letech, kdy panství přešlo zásluhou Karla Adama Lva z Říčan do rukou
pražského arcibiskupství. Z farských pramenů se podařilo identiﬁkovat všechny zde uložené nebožtíky,
jednalo se o faráře a panské správce a dvě jejich děti. Je zde také pohřben zdejší kantor a varhaník (od 10.
6. 1676) Jiří Zelenka Bavorský (Baborský + 16. 2. 1724), otec po celém světě známého slavného rodáka,
skladatele Jana Dismase Zelenky (* 24. 6. 1679 Louňovice, + 22. 10. 1745 v Drážďanech).
Ve věži kostela bývaly původně tři zvony, první nesl nápis, že byl ulit L. P. 1558 v Benešově, druhý přelit
L. P. 1804 nákladem zdejšího děkana F. X. Nováka a dalších dárců a třetí zvon s latinskými nápisy byl
přelit nákladem J. Vondráka z Louňovic r. 1740. Dva zvony padly dne 8. 3. 1917 za oběť běsům 1. světové
války a namísto hlasu lásky, míru a čisté víry rozséval jejich kov po celé Evropě jen smrt. Nejstarší zvon,
zasvěcený sv. Václavu, zachránil kněz Fr. Soukup. Dva nové zvony obdržel kostel v létě roku 1925. Ty pro
změnu zrekvírovali Němci. Poslední zvon, sv. Zdislava, byl vysvěcen r. 1992.
Původní hřbitov kolem kostela byl josefínskými dekrety v roce 1842 zrušen a přemístěn za město. Poblíž
kostela stojí jednopatrová fara, sdílející osud chrámu. Současná podoba je z roku 1690. Do roku 1624 zde
působili nekatoličtí faráři, až roku 1670 zde byl ustaven katolický administrátor, který se stal později zdejším farářem. V současné době je kostel zásluhou děkana Františka Říhy po celkové úspěšné rekonstrukci.
Zdeněk Otradovec
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ZŠ A MŠ LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
Sluneční paprsky probouzí přírodu, která láká k radovánkám, ale my se ještě ohlížíme za
zimními měsíci, které byly bohaté na události a přinesly nám mnoho krásných zážitků.
V mateřské i základní škole jsme si sněhové nadílky letos
užili do sytosti. Každá volná chvilka byla využita k dovádění na sněhu. Po loňské velmi dobré zkušenosti jsme
se také letos zúčastnili v týdnu od 23. 1. – 27. 1. hravého
lyžování na Monínci. Celkem se týdne plného zábavy na
sněhu zúčastnilo 16 dětí z MŠ a 9 žáků ze ZŠ. První den
se všichni vydali na svah, kde pod dohledem instruktorů
ukázali své dovednosti. Pokročilí lyžaři v dalších dnech
lyžovali v horní části sjezdovky a využívali lyžařský vlek
kotva. Méně zdatní zůstali na svahu pro začátečníky a učili se nové lyžařské dovednosti nebo pilovali svůj stávající
lyžařský styl. O přestávce kromě svačinky od maminky
vždy děti zahřál teplý čaj, který zajišťovala lyžařská škola. Celý týden všichni usilovně pracovali na své technice,
aby se v samotném závěru kurzu mohli pochlubit svým blízkým, kteří je přijeli podpořit i zhodnotit jejich
projevené úsilí. Poslední den totiž všechny účastníky čekal velký závod, který měl jejich um odhalit. Na
děti se přišel podívat i místní maskot lyžařské školy Méďa Brumík, který donesl všem sladkou odměnu za
jejich píli a vytrvalost v podobě mini sušenek. Nesměla samozřejmě chybět ani zasloužená medaile, protože
každý dosáhl velkého triumfu – ať už se jednalo o první sjezd na lyžích nebo zdokonalení lyžařského stylu.
Zima se již s námi sice rozloučila, my už se ale nyní připravujeme na tu následující. Podle předběžného
průzkumu mají totiž rodiče dětí z MŠ i ZŠ zájem o účast svých ratolestí na lyžařském kurzu na horách.
Škola tedy zajistila horskou chatu na Šumavě. Zároveň bude pro předškoláky, kteří si netroufnou na týdenní
pobyt bez rodičů, opět uskutečněno hravé lyžování na Monínci.
V mateřské škole se uskutečnily výukové programy zaměřené
na enviromentální výchovu - Domečky, Les pohádek a divadelní představení z divadla ŠUS s moderně pojatou Červenou
Karkulkou a divadlo Dokola s představením O statečném kováři Mikešovi. Většiny akcí se zároveň účastnili i žáci z 1.-2.
ročníku.
Vyvrcholením v masopustním období byl samozřejmě dětský
karneval. Mateřskou školu ovládli piráti, bájný Zorro i proradný mexikánec, kovbojové, spidermani, rytíři, ale také roztomilí
sněhuláci, draci, princezny, víly, čarodějky i motýl
Emanuel s makovou panenkou. Pro případ nehody
nechyběl malý kutil, o obveselení se postaral malý
velký klaun a s kulturní vložkou k nám zavítala ze
vzdálených zemí i pravá břišní tanečnice. Den plný
tancování, soutěží a skotačení jsme si všichni moc
užili.
Už nyní se těšíme na další divadélko, návštěvu muzea, čarodějnický rej s opékáním buřtíků, výstup na
Malý Blaník, …
Nový rok na základní škole odstartovala soutěž
„Jak pomáhá Charita“. Zúčastnili se jí žáci z 1.–3.
ročníku, pojali ji jako skupinovou práci, ve které se
výtvarně snažili zachytit hlavní poslání Charity. Do
soutěže tak byly předány 3D práce: Kamión s ošacením a potravinami, Sběrný kontejner na ošacení, Logo
z pet-víček, které symbolizuje sbírky pro zdravotně postižené, a Tříkrálová sbírka. Za své práce žáci získali
čestné uznání a drobnou odměnu. Blahopřejeme. Všechny práce si můžete prohlédnout na poliklinice ve
Vlašimi.
Žáci 3. ročníku symbolicky uskutečnili v obci Tříkrálovou sbírku, Charita Vlašim všem dárcům děkuje.
Nejmenší školáci už hrdě kráčí po chodbách školy a pyšní se svými výsledky. Postupem času získali výborné
dovednosti, které jim otevřely dveře do komnat, ve kterých leží poznání nadosah. Velmi mě těší, že se knihy
www.lounovicepodblanikem.cz
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staly jejich milými kamarády. Strom Knížkovník, do kterého vlepují lístečky s názvy přečtených knih, se
pomalu plní. Snad tomu přispěla i návštěva v místní knihovně, kde paní knihovnice dětem připravila celou
řadu knih, do kterých se okamžitě
všichni ponořili. Děkujeme paní
Vyskočilové za hezké povídání
i ochotné vyhledání všech knih
na přání malých čtenářů, které si
nadšeně odnesli domů společně
s hezkými dárečky, kterými byli
obdarováni.
Své čtenářské dovednosti zúročili
například v projektovém vyučo
vání s tématem PTÁCI, které je
pohltilo na několik týdnů. V rámci center mohli velmi podrobně zkoumat vycpaniny výra velkého, žluny zelené, dudka chocholatého i sovy
pálené. Přiřazovali vajíčka k ptačím druhům a prováděli řadu pokusů např. s uvolňováním oxidu uhličitého
z vaječné skořápky ponořené do octa. Víte, co se se skořápkou stane? Poznáte, které vajíčko je vařené a
které syrové? Víte, co se stane, když položíte vařené vajíčko
na hrdlo ochlazené láhve od kečupu, ve které hoří několik
sirek? Ne? Tak to vyzkoušejte. Dále si děti také vyzkoušely práci s encyklopedií: vyhledávaly, třídily, rozdělovaly
do řádů a dále zpracovávaly informace o vybraných druzích
ptactva. Za pomoci pana školníka si ve skupinách vyrobily
krásné budky. Později pak budou moci pozorovat, který druh
v nich zahnízdil. Jednoduše získaly velký rozsah vědomostí
a zkušeností
během zábavné práce.
Zatímco se
žáci prvního
a druhého
ročníku ponořili do pokusů
a odborných knvih, ostatní
ročníky se v rámci cestování
časem ocitly na samém počátku světa. Úvodem do celého projektu jim byla interaktivní výstava v Triloparku
s komentovanou prohlídkou. Kromě obra z doby ledové v životní velikosti si mohli žáci sáhnout na
vzácné exponáty (zuby dinosaurů, stoličku mamuta, trilobity, hlavonožce,
atd.). Všichni žáci si také mohli vyzkoušet práci paleontologů a odkrýt fosilii (kostru dinosaura rodu Deinodychus) v reálném prostředí. Dále pracovali
s preparační vibrační jehlou, když se ve vápenci snažili odkrýt zkamenělé
schránky živočichů. Tímto ale jejich práce nekončila. Zahráli si ještě na modeláře, když museli na neúplné lebce dinosaura dotvořit chybějící části a vytvořit sádrové odlitky vyhynulých živočichů. Byl to krásný úvod pro nadcházející projekt.
Žáci třetího ročníku při cestování časem doputovali až do pravěku. Během svého cestování
získali informace o fosiliích, vzniku života na
zemi a o životě dinosaurů. V anglickém jazyce pracovali s cizojazyčným textem, který popisoval dinosaura. Žáci tento text překládali,
aby získali další zajímavé informace k projektu. Během celého února postupně vznikal na
hale školy pravěký koutek, kde můžete spatřit
vyhynulé dinosaury, fosilie z mořského dna
a plakáty s informacemi o dinosaurech. Na
přípravě pravěkého koutku se podíleli i žáci
4. a 5. ročníku. Ti se během svého cestování dostali až do středověku, kde se postupně
seznámili se způsobem života v jednotlivých
obdobích. Poznali osobnosti, které se zapsaly
7
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do české historie, architekturu, nářadí používané v
zemědělství i zbraně, které měli válečníci.
V období Přemyslovců si děti vyrobily společnými
silami propracovaný rodokmen s popisky k jednotlivým osobnostem, které vyhledaly v encyklopediích,
na internetu, v pracovních listech, ve svých i starých
školních učebnicích.
U Lucemburků byl nejoblíbenější osobností Karel
IV., o kterém si každé z dětí vyrobilo svou vlastní
knihu. Začíná originálním titulním listem a obsahuje několik kapitol. První je o rodičích Karla IV., druhá o jeho ženách, kde se nejvíc samozřejmě líbila
Eliška Pomořanská, která lámala meče. Další je o
kariéře Karla IV., jak dokázal proslavit českou zem
po celé Evropě, o gotické architektuře, která ohromuje dodnes stavbami, jako je Karlštejn a Karlův most, o korunovačních klenotech, Svatováclavské koruně
i o založení Karlovy univerzity.
Žáci čtvrtého i pátého ročníku dále výborně pracovali na výrobě mechanického Staroměstského orloje. Ze
stavebnice Merkur sestavili konstrukci s dvěmi otočnými koly, na které přilepili papírové apoštoly. Vyrobili
a vykreslili čelní zeď orloje i s otevíracími okny u apoštolů a všemi sochami. Děti obzvláště zajímalo, co
všechno se můžeme z orloje dozvědět, kolik informací najednou zvládne tento starý mechanický stroj se
skvělou přesností ukázat. Samozřejmostí bylo seznámení s historií a pověstmi.
V čase se žáci dále přesunuli do období husitů, které je také velmi bavilo. Zajímali se o život husitů i Jana
Žižky, husitský styl boje. Nejvíce se jim však líbily zbraně a vozová hradba. Při zjišťování faktů se opírali
také o regionální historii (louňovický klášter, Tábor). Každý by měl znát historii svého národa. Děti jsou z
poznávání českých dějin nadšené a aktivně se účastní každého projektu.
Nový rok 2017 jsme ve školní družině započali ve znamení sněhu. Nejen, že děti měly možnost užít si
plnými doušky koulování a sáňkování na nejednom kopci, ale navíc měly příležitost vyzkoušet si novou
výtvarnou techniku - malbu potravinovými barvami na sníh.
V lednu jsme započali dlouhodobý projekt zabývající se první pomocí. V rámci tohoto projektu si děti postupně vyzkoušely na vlastní kůži například: jak pomoci zraněnému při úrazu nohy, jak zastavit krvácení,
jaké jsou základy oživování, jak ošetřit spáleninu atd.
Další části projektu jsou věnovány handicapům. První postižení, se kterým se
děti blíže seznámily, byla slepota. Všichni účastníci měli možnost si vyzkoušet
poslepu plnit běžné činnosti: například
oblékání, příprava pití a jídla, pohyb v
prostoru, ukládání a přemisťování věcí
atd. Vyzkoušeli si i roli vodiče a vodícího psa a samozřejmě také to, jaké to je
nechat se poslepu vést do neznáma.
Na konci února se hala v naší škole
proměnila v taneční parket a záhy byla
naplněná maskami všeho druhu. Nejen
kovbojové, princezny, čarodějnice, kočky, indiáni a zástupci bezpečnostních složek se sešli na jednom místě, aby při tanci roztřásli stěny naší školy. Všechny
pohádkové i jiné bytosti se svého úkolu zhostily na jedničku
a s vervou se pustily nejen do tance, ale i do soutěží, které pro
ně přichystala kovbojka s miminkem. Například při podlézání
kouzelného provazu byly výkony všech soutěžících natolik vyrovnané, že v něm zvítězil kostlivec jenom náhodou. Soutěž,
která však měla největší úspěch, byla navázána na náš projekt
o handicapech. Děti měly za úkol se poslepu navzájem nakrmit
šlehačkou a marmeládou. Nejen, že si všichni pochutnali, ale
vyzkoušeli si, jak se dokáží řídit podle instrukcí, které jim jewww.lounovicepodblanikem.cz
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jich parťák dával. V této soutěži nás nejvíce pobavil pár fotbalisty a hasiče, kteří se sice moc nenajedli, ale
zato díky nim ukanula víc jak jedna slza smíchu na zem.
Jarní měsíce jsou bohaté na nové události, ale s těmi Vás seznámíme až v příštím vydání.
Veškeré fotograﬁe z akcí školy a školky můžete zhlédnout na adrese http://skolalounovice.rajce.idnes.cz.
Kolektiv ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem

ZÁPIS DO 1. ROýNNÍKU ZŠ

pro školní rok 2017 / 2018

se XVNXWHþQtYHVWĜHGX 26. 4. 2017
od 15:00 do 17:00 hodin v EXGRYČ=â
S VHERXVLSĜLQHVWHURGQêOLVWGtWČWH DREþDQVNêSUĤND].
Z þDURGČMQLFNpKRGRXSČWHVHQDYiVWČší
PDOtLYHOFtþDURGČMRYp

„Cesta pro všechny“ – ƐĚƌƵǎĞŶşƌŽĚŝēƽĂƉƎĄƚĞůƓŬŽůǇǀ >ŽƵŸŽǀŝĐşĐŚƉŽĚůĂŶşŬĞŵ

sĄƐƐƌĚĞēŶĢǌǀĞŶĂĂŬĐŝ

CIRKUSOVÉ
ODPOLEDNE
KDY: 9. 4. 2017
start od 13:00 – 15:00hod.
KDE: v >ŽƵŸŽǀŝĐşĐŚƉŽĚůĂŶşŬĞŵ
ƵǌĄŬůĂĚŶşƓŬŽůǇ
ŬĐĞũĞƵƌēĞŶĂǀƓĞŵ ďĞǌƌŽǌĚşůƵǀĢŬƵ.
sƐƚƵƉŶĠĚŽďƌŽǀŽůŶĠ͘
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Vracíme důstojnost nemoci, stáří i umírání.
Společnost RUAH, o.p.s. začala na Benešovsku před 5 lety pomáhat
lidem nemocným, seniorům a umírajícím, aby i v těžkém období života mohli zůstávat doma, mezi svými blízkými. Dnes za sebou mají
zkušenosti ze stovek rodin, kterým poskytli své služby. Pomáhají všude tam, kde chce rodina pečovat o svého blízkého doma. S odbornou
pomocí totiž zvládnete i to, na co byste si sami možná netroufali. Nevyřešíme za vás vše, ale jsme vašimi partnery, dokud to potřebujete.
•

•
•
•

•

Poradíme vám, jaké možnosti ve vaší situaci máte, kdo vám může
pomoci, jak získáte ﬁnanční podporu. Také vám budeme naslouchat, když máte strach z toho, co vás čeká, jste unavení a nevíte,
jak si s novou situací poradíte. Nabídneme vám naše zkušenosti
a uděláme vše, abyste mohli i těžké období života prožít se svou
rodinou co nejlépe, podle vašich představ.
Půjčíme vám nebo pomůžeme zajistit pomůcky pro domácí péči, jako je polohovací postel, chodítko,
WC židlička, invalidní vozík apod.
Asistentky vám jsou oporou při zajištění péče tak, abyste mohli zvládnout i další potřeby své a svých
blízkých. Pomohou s hygienou, oblékáním, podáním stravy apod. Vystřídají vás v péči tak, abyste se
mohli starat i o sebe a také o další členy rodiny, nebo pracovat.
I těžce nemocní a umírající mají volbu, zda budou v nemocnici, nebo ve svém domově. Často tomu brání strach, že rodina tak těžkou péči nezvládne. Lékaři a zdravotní sestry mobilního hospice RUAH vám
jsou nablízku 24 hod denně 7 dní v týdnu. Lékaři se postarají, aby nemocný zbytečně netrpěl bolestmi
ani jinými obtěžujícími příznaky. Navštíví vás doma a vysvětlí vám ochotně vše, co potřebujete ke své
péči vědět. Nastaví léčbu a bude s týmem dalších pracovníků RUAH řešit aktuální potřeby péče.
Zkušené zdravotní sestry vás navštíví i několikrát denně. Naučí vás vše, co potřebujete umět, abyste se
o své blízké postarali. Ošetří nemocné i s intenzivní péčí na infuzích, lineárním dávkovači léků proti
bolesti, dovezou kyslík a další přístroje, které nemocnému ulehčí život a dopřejí mu důstojný čas. Zvednou vám telefon a ochotně poradí ve dne i v noci.

Zkušenosti těch, kteří péči RUAH využili, jsou často dojemné. Shrnula je paní Anna, která se starala o
svého umírajícího manžela: „I když to bylo těžké, jsem na sebe hrdá, že jsem to s pomocí RUAH zvládla a
udělala pro něj to nejlepší, co bylo možné.“ Všechny služby RUAH stojí na profesionalitě a lidskosti. Věříme, že zlepšovat náš život a vztahy mezi lidmi můžeme jen svým přístupem a odborností. Vážíme si všech
lidí, kteří chtějí o své blízké pečovat a je pro nás ctí, že je můžeme podpořit tak, aby to zvládli.
Marta Vacková, Ředitelka RUAH o.p.s.

SOKOL
Fotbalový ples
18. 2. 2017 se konal tradiční fotbalový ples. K tanci a poslechu hrála kapela K.O.tel Rock. Pro zúčastněné
byla připravena bohatá tombola a příjemná zábava. Děkujeme všem sponzorům a místním občanům, kteří
podpořili naši tombolu a všem, kteří se plesu zúčastnili.

Foto: J. Krmela, text Lenka Tichá
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Rozpis jaro 2017
Ne

26.3.

15:00

Louňovice p. Bl.

Jankov B

So

1.4.

16:30

Budenín

Louňovice p. Bl.

Ne

9.4.

16:30

Louňovice p. Bl.

Postupice B

Ne

16.4.

17:00

Chotýšany B

Louňovice p. Bl.

Ne

23.4.

17:00

Louňovice p. Bl.

Maršovice B

So

29.4.

17:00

Mezno B

Louňovice p. Bl.

Ne

7.5.

17:00

Louňovice p. Bl.

Přestavlky

Ne

14.5.

17:00

Popovice B

Louňovice p. Bl.

Ne

21.5.

17:00

Louňovice p. Bl.

Struhařov B

Ne

4.6.

17:00

Myslič

Louňovice p. Bl.

Ne

11.6.

17:00

Louňovice p. Bl.

Drachkov

Ne

18.6.

14:00

Olbramovice B

Louňovice p. Bl.

STOLNÍ TENIS
Vánoční turnaj ve stolním tenise

25. 12. 2016 se konal tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise. Letošního turnaje se zúčastnilo 15 hráčů.
Na každého zúčastněného čekala odměna.
Text a foto: L. Tichá
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Tým
Zápasy Výhry
Benešov "C"
19
16
Sázava "A"
19
16
Votice "A"
18
14
Vlašim "A"
19
10
Benešov "B"
19
9
Týnec "A"
19
8
Neveklov "A" 18
7
Louňovice "A" 20
7
Petroupim "A" 19
8
Olbramovice "A"19
5
Mrač
20
2
Pyšely "A"
19
4
Čerčany "A"
20
0

Tabulka týmů: OP2

Tabulka týmů: OP1

Umístění
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Remízy Prohry Skore Body
2
1
235:107 53
1
2
233:109 52
1
3
224:100 47
4
5
196:146 43
3
7
182:160 40
4
7
170:172 39
5
6
164:160 37
3
10
173:187 37
1
10
150:192 36
4
10
157:185 33
4
14
132:228 28
1
14
112:230 28
3
17
104:256 23

Umístění Název týmu Zápasy Výhry RemízyProhry Skore Body
1.
Divišov "A"
20
20
0
0
288:72 60
2.
Sázava „B“
19
17
0
2
232:110 53
3.
Čerčany „B“
20
13
1
6
196:164 47
4.
Louňovice „B“
20
9
4
7
181:179 42
5.
Teplýšovice „A“ 19
9
4
6
174:168 41
6.
Zámek Lešany
20
8
2
10 138:222 38
7.
Kamenný Přívoz 19
8
1
10 174:168 36
8.
Netvořice „A“
19
6
4
9
170:172 35
9.
Týnec „B“
19
7
2
10 153:189 35
10.
Votice „B“
19
5
3
11 161:181 32
11.
Benešov „D“
19
5
3
11 130:212 32
12.
Krusičany „A“
20
3
1
16 138:222 27
13. Olbramovice „B“ 19
2
3
14 133:209 26

SDH LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
Hasičský ples 14. 2. 2017

Foto: J. Krmela

www.lounovicepodblanikem.cz
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SPOLEK WIFI LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
Spolek WIFI Louňovice pod Blaníkem informuje
Upřesňuji pro členy našeho spolku, že termín valné hromady bude v sobotu 17. června 2017 od 19:00 hod.
v hasičské přístavbě a na hasičské zahradě. Podrobnosti o programu budou členům SPOLKU zaslány emailem a budou také vyvěšeny na webových
stránkách SPOLKU.
Dále zmíním, že je v návaznosti na
uzavřenou rámcovou smlouvu se společností VODAFONE možnost využít
zajímavých tarifů. Jedná se o tarify s
neomezeným voláním a neomezenými
SMS v rámci České republiky. U jednotlivých tarifů je možné si zvolit objem
přenesených dat měsíčně od 500MB do
4 GB. Ceny těchto tarifů začínají na částce 310 Kč měsíčně s DPH. Za zajímavou
cenu lze objednat i samotný datový tarif.
Mgr. Pavel Tulej,
předseda spolku

Dne 2. února 2017 manželé Hana a Václav Dittrichovi oslavili 60. let společného života .
Bohužel, 26. března paní Dittrichová prohrála boj s těžkou
nemocí. Byla to úžasná žena, která milovala Louňovice pod
Blaníkem a vždy se s ochotou zapojovala do všeho dění. Byla
to především dlouholetá a oblíbená učitelka na zdejší základní škole. Často přispívala do zpravodaje články o histirii, nebo
se zapojovala do přednášek o Louňovicích p. Bl. při besedách
v knihovně.
Budeme na ni s úctou a láskou vzpomínat.

Děkuji Městysu Louňovice p. Bl. za dárek a
blahopřání k mým narozeninám. Návštěva pí
starostky ing. Kučerové a pí. Měřínské byla velice
milá a příjemná.
Jaroslava Kostohryzová.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V minulých měsících oslavili své životní jubileum tito spoluobčané

Jaroslava Fejtková
Josef Vrána
Jaroslav Flígr
Marie Venderová

70 let
75 let
70 let
75 let

Josef Fáček
Jiřina Holá
Jaroslava Kostohryzová
Anděla Stojánková

70 let
94 let
75 let
92 let

Městys Louňovice pod Blaníkem všem srdečně gratuluje
a do dalších let jim přeje hodně štěstí a zdraví
13

www.lounovicepodblanikem.cz

2017

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V Louňovicích pod Blaníkem se
v minulých měsících narodili noví občánci

Dominik Kahoun
Alžběta a Žofie Milotovy
městys Louňovice pod Blaníkem
přeje jim i jejich rodičům
hodně štěstí v životě.

2017

KALENDÁŘ AKCÍ

9. dubna 2017
CIRKUSOVÉ ODPOLEDNE
od 13:00 do 15:00 hod.
u ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem
pořádá: „Cesta pro všechny“ – sdružení rodičů a
přátel školy v Louňovicích p. Bl.
16. dubna 2017
VELIKONOČNÍ JARMARK
od 13:00 hod. na náměstí
pořádá spolek BABINEC
30. dubna 2017
SLET ČARODĚJNIC
od 17:00 hod. na hřišti u školy
pořádá městys Louňovice p. Bl.
13. května 2017
OKRSKOVÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ
od 12:00 hod. na hřišti u školy
pořádá SDH Louňovice p. Bl. ke 130. výročí založení sboru
6. května 2017
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
obřadní síň na úřadu městyse
pořádá městys Louňovice p. Bl.
16. května
DEN MATEK
od 16:00 hod. v zámku

Dominik Kahoun

2. června 2017
POHÁDKA BAJAJA (divadlo pro děti)
od 18:00 hod. na nádvoří zámku
pořádá městys
3. června 2017
BLANICKÝ CYKLORYTÍŘ
start z Velíše
17. června 2017
VALNÁ HROMADA WIFI
od 19:00 hod. v hasičské přístavbě

Alžbětka a Žofinka Milotovy

25. června 2017
HASIČSKÁ SOUTĚŽ
2. kolo Benešovské hasičské ligy
od 11:00 hod. na hřišti u školy

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE BUDE 4. ČERVNA 2017

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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