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Louňovický zpravodaj
Periodický tisk územního správného celku. Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro Louňovice p. Bl., Býkovice, Rejkovice, Světlou a Mrkvovu Lhotu.

SLOVO  STAROSTKY

! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !
Čistička odpadních vod.
Žádáme spoluobčany, aby do odpadů splaškové kanalizace (WC, koupelna) nevhazovali a nesplacho-
vali věci, které tam nepatří. Například vlhčené ubrousky, které jsou nerozkladatelné a čerpadla zanáší 
takovým způsobem, že se musí rozebrat a zcela vyčistit. Dále žádáme, abyste nesplachovali hadry na 
vytírání, držáky WC vůní, nevylévali tuky a oleje a další věci, které patří do popelnice.  Na použitý olej 
je umístěna černá nádoba pod poštou u nádob na tříděný odpad. Zde je možné v PET lahvi  použitý 
olej odložit. Tyto nevhodné věci mohou ucpat Vaše přípojky od domu, nebo hlavní potrubí kanalizace.  
Způsobují zbytečné opravy na čerpadlech ČOV a přečerpávací stanici a tím i navýšení fi nančních ná-
kladů na chod ČOV. Mohlo by dojít k tomu, že kvůli některým domácnostem, které špatně nakládají s 
odpady, budeme muset všichni sáhnout do peněženek a připlatit na stočném.

Myslím a doufám, že jsme všichni rozumní a budeme chránit náš společný majetek.
Jiří Malý

Vážení spoluobčané,

Růžena Kučerová

v tomto zpravodaji bych Vás chtěla seznámit s projekty, které se připravují, na které již 

Připravujeme projekt na obnovu Pivovarského rybníka, kde se při projednávání přípravy projektové doku-
mentace zjistilo, že oprava nebude jednoduchá. V tomto prostoru jsou velké dlouhodobé průtoky a vysoký 
průměr ročních srážek. Projekt by měl být vypracován na 100 letou vodu. O ponechání velikosti vodní 
plochy rozhodne až projektant po provedení veškerých výpočtů.
Dále se připravuje výběrové řízení na dodavatele stavby ve škole s názvem „Zlepšení kvality zázemí pro 
zájmové vzdělávání na ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem“. Stavba by měla být letos dokončena.Tento 
projekt je dotován z IROPu a spolufi nancován Evropskou unií. Bude opraveno sociální zařízení a vytvořen 
bezbariérový vstup. Pro mateřskou školku se tvoří projekt s názvem „Rozšíření kapacity mateřské školky 
Louňovice pod Blaníkem čp. 170 na  parc. st. 205, k.ú. Louňovice pod Blaníkem“, kde bude po přemístění 
plynových kotlů školka o místnost kotelny rozšířena. V rámci projektu se bude předělávat sociální zařízení 
(záchodky) a bude pozměněno užívání místností ve školce.
Na Středočeský kraj bylo požádáno o dotaci na Svatováclavské slavnosti v roce 2018. Výsledek přidělení 
dotace nám dosud není znám.
Na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR bylo požádáno o dotaci na projekt „Obnova povrchu a odvodnění 
MK Býkovice“.  Jedná se o místní komunikaci v Býkovicích od odbočky na náves až před kravín.
Na jaře nás čeká dodělat u koupaliště místa pro odpočinek s lavičkami a dále opravit kapličku ve Světlé.
Pro zvelebení sportovního  areálu  u školy  jsme  požádali  na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o 

byla podána žádost o dotaci a které se letos dokončí.

dotace na vybudování dvou hřišť, tedy „Mezigeneračního hřiště“ a „Víceúčelového 
hřiště“, které by byly umístěny u školy za dílnou  LIWY.
Teď už jen záleží na tom, zda se nám podaří získat dotace na uvedené 
akce a zvelebování městyse.

Hezké a slunečné jarní dny Vám přeje
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ZASTUPITELSTVO A RADA

ZASTUPITELSTVO
ze dne: 20. 12. 2017 
č. j. ZM  8 - 2017

Kontrola usnesení ZM č. 7
Bez připomínek.
Rada čj. RM 15/2017
Bez připomínek
OZV č. 2/2017 Požární řád 
(zdroje vody)
ZM projednalo a schválilo Obec-
ně závaznou vyhlášku č. 2/2017, 
kterou se vydává Požární řád 
městyse.
Výplata mezd za 12/2017
ZM projednalo a schválilo zaúč-
tování předpisů mezd za měsíc 
prosinec 2017, výplata mezd a 
odvodů proběhne v lednu 2018, 
čímž se stanou výdajem roku 
2018.
Návrh rozpočtu městyse na rok 
2018 
ZM projednalo a schválilo návrh 
rozpočtu městyse na rok 2018. 
Rozpočet je schválen schodko-
vý a schodek bude dofi nancován 
z přebytku hospodaření z roku 
2017, závazným ukazatelem roz-
počtu je OD PA.
Střednědobý výhled rozpočtu 

      ZASTUPITELSTVO
                 ze dne: 29. 11. 2017 

               č. j. ZM 7 - 2017

Kontrola usnesení ZM
Bez připomínek.
Rada čj. RM  11/2017.
Bez připomínek
Jednotka SDH (auto, členové)
ZM projednalo a schválilo nové 
složení jednotky SDH – JPO III, 
přílohu č. 1 k OZV č.1/2010. 
Oprava auta jednotky SDH
ZM souhlasí s rozsahem oprav na 
vozidle jednotky SDH, schvaluje 
opravu a pověřuje starostku pod-
pisem smlouvy o dílo s vybranou 
fi rmou Stanislav Keltner
Rozpočtové opatření č. 7
ZM projednalo a schválilo roz-
počtové opatření č. 7.
Návrh rozpočtu 2018 a středně-
dobého výhledu - městys
ZM projednalo návrh rozpočtu 
a střednědobý výhled městyse a 
oba budou vyvěšeny na úřední 
desku k připomínkám.
Návrh rozpočtu 2018 a středně-
dobého výhledu - SO Blaník 
ZM bere na vědomí návrh roz-
počtu na rok 2018 a střednědobé-
ho výhledu SO Blaník.
Návrh rozpočtu 2018 a středně-
dobého výhledu – BENE - BUS  
ZM bere na vědomí návrh roz-
počtu na rok 2018 a střednědobé-
ho výhledu DOS BENE - BUS.
Různé
- pozemek u pivovaru - dětské 
hřiště
- oplocení technického zázemí za 
školou
- rozsvícení stromečku
- škola
ZM pověřuje starostku oslove-
ním fi rem pro řízení projektu na 
rekonstrukci školy.

INFORMACE Z RADY
ze dne 23. 1. 2018
čj. RM – 1/2018

Rada městyse schvaluje:
- dotaci pro Sdružení rodičů a přá-
tel školy při ZŠ a MŠ Načeradec, 
z. s. ve výši 1000,- Kč a pověřuje 
starostku podpisem veřejnopráv-
ní smlouvy
- podat žádost o dotaci na Svato-
václavské slavnosti  v roce 2018 
na  Fond kultury a obnovy pamá-
tek Středočeského kraje

INFORMACE Z RADY
ze dne  14. 12. 2017 
čj. RM – 16/2017

Rada městyse schvaluje:
- Návrh rozpočtu na rok 2018 
a Rozpočtový výhled na roky 
2019- 2020 ZŠ a MŠ Louňovice 
pod Blaníkem, příspěvková orga-
nizace
- neinvestiční příspěvek ve výši 
160 000 Kč na mzdové prostřed-
ky ZŠ a MŠ Louňovice pod  Bla-

městyse
ZM projednalo a schválilo střed-
nědobý výhled městyse na roky  
2019 - 2021.
Odměna zastupitelů 
(zák. 99/2017)
ZM projednalo a schválilo vyplá-
cet odměny za výkon funkcí ne-
uvolněným členům zastupitelstva 
městyse od 1. 1. 2018 ve výši:  
člen zastupitelstva 600Kč, člen 
rady 1500 Kč, člen rady a  před-
seda výboru  nebo komise 1900 
Kč, zastupitel a předseda komise 
1000Kč, zastupitel a člen výboru 
nebo komise 800Kč.
Směna pozemků
ZM projednalo a schválilo vyvě-
sit záměr směny části pozemku č. 
parc. 1378  v kat. území Louňo-
vice pod Blaníkem. (možnost 
směnit s vlastníkem pozemek 
pod chodníkem před Restaurací 
pod Blaníkem a tímto ho převést 
do vlastnictví městyse. Jedná se o 
část pozemku st.12.)
Škola - přestavba
ZM projednalo a schvaluje uza-
vření smlouvy s LK Advisory, 
s.r.o. o řízení projektu „Zlepšení 
kvality zázemí pro zájmové vzdě-
lávání na ZŠ a MŠ Louňovice pod 
Blaníkem“ a pověřuje starostku 
podpisem smlouvy 
Různé 
- starostka: informace k probíha-
jícímu požadavku navrácení po-
zemku od  ČSOP
- p. Jelínek: úklid větví po proře-
zání stromů u hřbitova, nepořá-
dek kolem kontejnerů na tříděný 
odpad
- p. Kocián - upozornil na sběr 
papíru pro školu 
- adaptér na traktůrek při úklidu 
sněhu 

níkem, příspěvková organizace 
- dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 
č. 14/2017 s Ing. Káškem a pově-
řuje starostku jeho podpisem pro 
rok 2018 
- zaměstnat 5 pracovníků VPP 
a pověřuje starostku podpisem 
smlouvy s úřadem práce
- příspěvek na Hasičský ples pro 
SDH Louňovice formou 1prm 
palivového dřeva.
- uzavřít smlouvu na prohrnování 
sněhu a posyp v zimním období 
2017-2018 pro městys s panem 
Luďkem Matuškou a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy
- výměnu kombinovaného kotle 
v bytě čp. 41v Louňovicích p. Bl..
Rada městyse neschvaluje:
- nabízené provedení zateplení 
čp. 45 bez předchozí opravy stře-
chy
- fi nanční příspěvek pro ČSOP 
Vlašim a Ochranu fauny ČR o.
p.s.
Rada městyse bere na vědomí:
- informaci o provádění příprav-
ných a projektových prací pro zú-
žení komunikace na Libouň
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- dotaci pro Charitu Vlašim ve 
výši 2000,- Kč a pověřuje sta-
rostku podpisem veřejnoprávní  
smlouvy
- Smlouvy s Technickými služba-
mi Vlašim s.r.o. na rok 2018 na  
vyvážení velkoobjemového kon-
tejneru na nosiči AVIA, na svoz 
tříděného odpadu, na svoz SKO 
(popelnice), na svoz směsného 
plastu a bioodpadu a Mandát-
ní smlouvu a pověřuje starostku 
podpisem smluv 
- uspořádání Národní veselice ke 
100. výročí založení republiky 
v květnu 2018. Pověřuje starost-
ku jednáním s Ing. Bromem
- nájemní smlouvu na pozemek 
č.st.8 v kat. území Býkovice u 
Louňovic s SDH Býkovice a po-
věřuje starostku podpisem této 
smlouvy
- termín pro podání žádostí od 1. 
února 2018 do 28. února 2018 a 
vyzývá místní spolky k podání 
žádostí o dotace na činnost 
- fi rmu LK Advisory, s. r. o na 
provedení výběrového řízení na 
akci “Zlepšení kvality zázemí pro 
zájmové vzdělávání na ZŠ a MŠ 

INFORMACE Z RADY
ze dne 13. 2. 2018 
čj. RM - 2/2018

Rada městyse schvaluje:
- uzavřít smlouvu o dílo na výmě-
nu oken v nové knihovně s fi rmou 
Oknotherm spol. sr.o. a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy 
- výměnu okna v bytě čp. 48 a po-
věřuje starostku uzavřít smlouvu 
o dilo s fi rmou Oknotherm spol. 
s r.o
- navýšení nájmu o 167 Kč v bytě 
v Louňovicích p. BI. čp. 41 od 
1. 3 .2018 na 10 let

- Plán zimní údržby městyse
- uzavření smlouvy s pí. Bešťá-
kovou na zajištěni akce „Zlepšení 
kvality zázemí pro zájmové vzdě-
lávání na ZŠ a MŠ Louňovice pod 
Blaníkem'' z hlediska bezpečnosti 
práce a pověřuje starostku podpi-
sem smlouvy
- vytvoření kovové podlahy v 
kotelně ZŠ Louňovice a její zho-
tovení fi rmou LETRO - Trousil 
Josef
- smlouvu s fi rmou Černohlávek 
o odběru jedlého oleje a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy
- prodloužení nájemní smlouvy 
v Louňovicích p. Bl. v čp. 48. L. 
Vojtovi do 30. 4. 2019
- přidělení dotace Centru Na ve-
randě,  z. ú. Beroun. Ve výši 1000 
Kč a pověřuje starostku podpi-
sem veřejnoprávní smlouvy
- vyvěsit záměr pachtu na poz. č. 
687/1 v kat. úz. Louňovice pod 
Blaníkem
Rada městyse bere na vědomí: 
- stížnost č.j. MLPB-68/2018 p. 
M. Sovy a její projednání s od-
borníkem

Louňovice pod Blaníkem“ a po-
věřuje starostku podpisem smlou-
vy
Rada městyse neschvaluje:
- poskytnutí dotace organizaci 
RUAH o.p.s. Benešov
Rada městyse bere na vědomí:
podanou výpověď nájemní 
smlouvy na garáž v čp.45
- informaci o větrné kalamitě a 
nutném kácení v lesích městy-
se v Obíckách, v Bělčí hoře a na 
Světelské stráni

ZKONTROLUJTE SI PLATNOST SVÝCH DOKLADŮ
 – OBČANSKÉHO PRŮKAZU A CESTOVNÍHO PASU

Pokud se nechcete dostat do svízelné situace, která by mohla nastat v důsledku neplatnosti občanského 
průkazu (OP) nebo cestovního pasu (CP), raději si je včas zkontrolujte. V případě, že zjistíte neplat-
nost, či poškození, případně jiné nesrovnalosti, můžete si ve Vlašimi o OP nebo CP požádat.

K podání žádosti o OP nebo CP i vyzvednutí OP nebo CP se musí každý občan dostavit osobně z dů-
vodu pořízení fotografi e a podepsání žádosti o OP nebo CP. 

Jako pomůcka odbavení klientů je ve vestibulu Městského úřadu Vlašim umístěn automat, ze kterého 
si klient vygeneruje při příchodu pořadové číslo. Nad kancelářemi jsou umístěny informační obrazov-
ky zobrazující vyzvaná čísla ke vstupu do kanceláře. Každá osoba požadující doklad musí mít vlastní 
pořadové číslo, stejně tak i při platbě poplatku na pokladně. Celý systém slouží k  plynulému odbavení 
klientů.

Požádat o vydání OP nebo CP a zjistit potřebné informace k uvedeným dokladům můžete v budově v 
ulici Jana Masaryka 302 (u kruhového objezdu u Alberta) v tyto úřední hodiny: 

- pondělí od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin
- úterý od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 14:00 hodin 
- středa od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin 
      

 Odbor vnitřních věcí MěÚ Vlašim
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UDÁLO SE...

Masopustní průvod Louňovicemi
Dne 17. února pořádal spolek BABINEC další masopustní průvod. Po obědě jsme se všichni sešli na ná-
městí. I přes epidemii chřipky a špatné počasí se nás sešlo poměrně dost. Do kroku nám hrála harmonika 
v podání Filipa Padevěta.  Louňovičtí občané, které jsme s průvodem navštívili, nás srdečně vítali a hostili 
nás všemožnými dobrotami. Unavené masky se mohly svézt na doprovodném vozidle. Kvůli sněžení jsme 
záhy přišli o náš hudební doprovod, ale i tak jsme průvod zdárně dokončili a všechny, kteří nás čekali, jsme 
nezklamali. Průvod jsme si jako každý rok užili a na závěr ještě poseděli a ohřáli se v místní restauraci.
Všem zúčastněným maskám děkujeme. Stejně tak děkujeme i všem, kteří na nás každý rok čekají s otevře-
nou náručí, aby se s námi pobavili a zatančili si. Byly bychom rády, kdyby se k nám v příštím roce přidalo 
více masek. Takže, příští rok na shledanou…

za BABINEC A. Burdová

foto: J. Krmela
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Setkání v knihovně

14. 2. 2018 - 45. setkání Obecní knihovny
posezení na téma Zemědělství dříve a 

dnes vedl Ing. František Kostohryz

17. 1. 2018 - 44. setkání Obecní knihovny
posezení na téma Hradiště vedl pan Antonín Zrno

Silnice Libouň - Louňovice pod Blaníkem
Výstavba státní silnice byla původně plánována z Libouně ze zatáčky u Neradů a Bubníků rovně mezi 
Žákovými a Bébrovými kolem kapličky z třicetileté války, kde se dodnes říká ve Struhách po cestě vedle 
hřiště. Pokračovat měla pod dnešním hasičským rybníkem pod Rácochy rovně na Hrabrně a vycházela by u 
Louňovic nad Rajknechtovým dolíkem přes dnešní most. Nestalo se tak, protože majitelé pozemků nesou-
hlasili s tímto návrhem. Z tohoto důvodu se začala stavět silnice ke Hřivám. Jelikož ani zde nebyly získány 
potřebné souhlasy, vznikly zde dvě serpentýny, které jsou tu dodnes. 

Před stavbou státní silnice spojo-
vala Libouň s Louňovicemi pou-
ze vozová cesta kolem kapličky, 
která byla v zimě zapadaná sně-
hem. Všechny generace školáků 
z Roudného, Bořkovic, Libouně 
tudy chodily do školy pěšky nebo 
jezdily na kole. Velkým ulehče-
ním jim pak byl školní autobus 
Votice – Vlašim, který začal jez-
dit v roce 1959. 

Také je třeba vzpomenout na pana 
Antonína Houlíka, tehdejšího 
předsedu MNV Louňovice, který 
prosadil zavezení velkého úvozu 
nad fotbalovým hřištěm a výstav-
bu místní komunikace, která tak 
nahradila prašnou vozovou cestu. 

p. Zdeněk Otradovec

pohled na Louňovice tak, jak spoustu generací tento úsek znalo, rok asi 1892, 
ještě nestála první rozhledna na Velkém Blaníku (foto z archivu p. Otradovce)

foto z archivu V. Neradapan Antonín Houlík
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Vzpomínka na býkovického rodáka 
Jaroslava Švarcbeka, * 10.4.1921 † 6. 8. 2006. 
Kominická samoobsluha - poslední zlepšovací návrh.
 S panem Jaroslavem Švarcbekem jsme spolu strávili mnohé chvíle, mnoho-
krát diskutovali o jeho životních zkušenostech a vynálezech. Navrhl mi, abych mu 
pomohl realizovat jeho poslední nápad. Souhlasil jsem a začal vyrábět podle jeho 
projektu automatického kominíka na své chalupě v Libouni.
Jako vzpomínku na tohoto velice zajímavého, schopného a příjemného člověka

(který byl velice skromný i přestože svou prací a významem svých inovací a vynálezů výrazně přispěl naší 
společnosti) zveřejňuji výňatek z jeho pamětí, které sepsal jako soukromý
dokument s názvem „Cesty života“.

KOMINICKÁ SAMOOBSLUHA VYNÁLEZCE NA VEJMINKU

Má zlepšovatelská duše se odstěhovala do Býkovic 
se mnou, a jak se již ze zvyku koukám na věci ko-
lem sebe, spočinuly mé myšlenky jednou u komína.

Na čištění průduchu komína byla odjakživa stará 
řemeslná profese kominická. Jenže kominíků dnes 
stále ubývá a do menších vesnic již ani nejezdí. Ko-
míny se však zanášejí pořád. Mladý člověk si vždy 
nějak snadněji pomůže, ale co my staří, říkal jsem 
si jednou, když jsem stál před problémem vyčištění 
komína. Uvažoval jsem, proč se průduchy komínů 
čistí pořád stejným způsobem, jako za našich před-
ků, kdy si nad ohništěm postavili první komín pro 
odvádění kouře. Chtělo by to nějakou inovaci, řekl 
jsem si, dal jsem svou myšlenku na papír, našel zručného řemeslníka pana Otradovce z Louňovic, který 
zařízení dle mého návodu zhotovil a nainstaloval v domku své matky v nedaleké Libouni, ke všeobecné 
spokojenosti. Chtěl jsem se o svůj nápad podělit s ostatními a tak jsem zatelefonoval do populárního te-
levizního Receptáře pana Dr. Podlahy. Ten mi ale řekl, že nelze propagovat neschválený systém čištění 
komínů bez předchozího schválení ředitelství kominíků. Proto jsem jmenované ředitelství v Praze někdy 
v r. 1995 navštívil s příslušným nákresem a fotodokumentaci k posouzení. O co se jednalo? Na venkovní 
stranu komína, třeba v půdním
prostoru, se přimontoval držák navijáku s ocelovým lankem, na kterém byla upevněna přes kladku štětka se 
závažím. Otáčením navijáku se štětka pohybovala průduchem komínu nahoru a dolů a velmi pohodlně jej 
čistila. Pákou se dala štětka vyklápět dle potřeby do vedlejšího průduchu a nebo mimo komín po jeho vyčiš-
tění. Velmi jednoduché zařízení se příslušným pracovníkům líbilo a dostal jsem od nich písemné vyjádření, 
že vyhovuje všem daným požadavkům a normám. Ředitele to zaujalo natolik, že i se svým náměstkem se 
přijeli do Libouně k panu Otradovcovi podívat a přesvědčit se o jeho užitečnosti.

Na základě tohoto potvrzení bylo potom panem Dr.Podlahou z České televize rozhodnuto,že zařízení pro 
čištění komínů bude natočeno pro televizní Receptář přímo v Libouni. Organizační záležitosti se mnou pro-
jedná pani produkční. A tak se také stalo s tím, že bylo dohodnuto, že v určený den a hodinu pro mne přije-

dou před natáčením do Býkovic, jelikož nemám své 
auto. Protože ale přijeli z Prahy od Votic a Libouň 
je první na trase, stalo se, že zatímco pro mne jeli 
do Býkovic, v Libouni již bylo téměř vše natočeno 
s panem Otradovcem. Zpočátku mi to jako autorovi 
myšlenky nebylo moc vhod, ale p. Otradovec mě 
dobře zastoupil a tak nakonec všechno dobře dopad-
lo a já se ještě na stará kolena se svou zlepšovatel-
skou duší dostal do televize.

Jestli se můj nápad rozšířil mezi televizními diváky, 
nevím, ale mě to opět utvrdilo v tom, že i nad oby-
čejnými věcmi je třeba stále přemýšlet. Celý život je 
třeba stále přemýšlet, jen tudy vede cesta dál.

Na snímku předvádí pan Otradovec můj vynález au-
tomatického kominíka - na čištění průduchů komínů. Zhotovil si ho dle mých instrukcí na své chalupě v 
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Libouni, jak to popisuji v textu. Vpravo je jednoduché schéma zařízení. Na závěr přikládám kopie několika 
osvědčení, která jsem za své myšlenky dostal. Byl jsem autorem 32 vynálezů a bylo mi otištěno přes 200 
odborných článků v různých časopisech i v zahraničí. Na výši důchodu se mi to ale nijak neprojevilo. I tak 
jsem ve stáří spokojen pokud budu alespoň přijatelně zdráv.

Podle příslušných směrnic o způsobu čištění průduchů komínů, musel jsem si nechat vystavit osvědčení i 
potvrzení kominickým podnikem o funkční i bezpečnostní způsobilosti. To je značně důležité pro případ-
ného podnikatele ve výrobě tohoto zařízení. Podle informace už toto zařízení bylo vystavováno na výstavě 
Země živitelka bez uvedeného osvědčení, což je trestné. Tím se ale současně potvrzuje, že můj zlepšovací 
návrh praxe přijala, což je pro mě uspokojující, tak jako u mých vynálezů.

p. Zdeněk Otradovec

Zimní radovánky v Mateřské škole
Doba adventu skončila a nás do školky přišli navští-
vit Hugo a Fugo s cirkusovým představením. Byli to 
dva klauni, kteří dětem představili různá povolání.
Přesto že už nás pohltil nový rok, ještě zmíníme 
vzdělávací akci pro rodiče, která proběhla 9. 12. 
pod vedením speciální pedagožky Mgr. Světlany 
Drábové ze soukromé pedagogicko-psychologické 
poradny v Týnci nad Sázavou. Přednáška byla za-
měřená na vývoj grafomotoriky, diagnostiku grafo-
motorických obtíží, kresbu v dětském věku, nácvik 
správného úchopu, psaní apod. Je velmi příjemné 
a přínosné setkat se s fundovaným odborníkem, 
který čerpá své poznatky nejen z knih ale hlavně z 
mnohaleté praxe. Na své si přišli rodiče ale i peda-
gogové. Někteří z nich využili přítomnost speciální 
pedagožky ke konzultaci, někteří mohou využít její 
pomoci a odborného vedení na grafomotorickém 
kursu, který řeší obtíže s jemnou motorikou i moto-
rickým vývojem řeči.
V lednu jsme také pozvali pracovníky ČSOP Vla-
šim, kteří v rámci enviromentální výchovy zapoji-
li děti do polytechnického představení s názvem „ 
Hračkoříše“. Děti si zde vyzkoušely různé pracovní 
činnosti. Čas běžel, ale my jsme se ještě během tý-
denních činností stačili zapojit do několika soutěží, 
jako: „Srdce s láskou darované“. Děti zde vytváře-
ly srdíčka různými technikami a samy se rozhodly 
pomocí myšlenkové mapy, komu je darují. Většina 
dětí se shodla na tom donést srdce naší dětské lékař-
ce MuDr. Potančokové.
Další soutěž byla environmentální s názvem „Recy-
klohraní“. Celé dopoledne se děti seznamovaly 
s elektrickými spotřebiči a hračkami na monočlán-
ky. Říkali jsme si o jejich životnosti, o tom co dělat
s monočlánky, které již neslouží a jaký je rozdíl 
mezi monočlánky jednorázovými a monočlánky na-
bíjecími. Celým dnem nás provázel didakticky zpra-
covaný příběh o běžném životě v rodině, který na 
závěr děti ztvárnily koláží. Měsíc leden ještě nebyl 
u konce a žáci ze základní školy nám přinesli dopisy 
z Irska, které psali jejich kamarádi. Dětem jsme do-
pisy přečetli a povídali si s nimi o tom, jak to chodí 
v mateřské škole v České republice a jak to chodí ve 
škole v Irsku. Dětem se moc líbily přiložené obráz-
ky a na oplátku jim také nějaké nakreslily. S pomocí 
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paní učitelky jim naše děti napsaly, jak se zde tráví čas v zimním období.
Abychom se zabavili, když sněhu nebylo tolik, zapojili jsme se do výtvarné soutěže, kterou pořádá Fond 
ohrožených dětí. Šlo o obrázky, které udělají radost hned dvakrát. Šlo o dobročinnou činnost, kde děti podle 
pohádek nakreslí obrázky. Tyto obrázky pak byly umístěny v prostorách dětských domovů Klokánek.
Začátkem února si děti přinesly z domova masky a mateřská škola se proměnila v říši pohádek plnou Ledo-
vého království, Spidermanů, ale i tradičních masek jako byli vodníci, rytíři, princezny, barevní papoušci a 
jiné pohádkové postavy. A protože byl únor plný pohádek, pozvali jsme si do školky prof. Daňhela, který 
společně s dětmi vymýšlel písničku pro princeznu. Pořad byl pro děti zajímavý, proto se s nadšením a ra-
dostí zapojovaly všechny děti z mateřské školy i nižších ročníků základní školy. Na památku jsme dostali 
kreslený obrázek s věnováním, který nám zdobí jednu ze tříd. V tomto měsíci dětem již počasí přálo a 
dostatečně se vyřádily na sněhu.

 

                     

          
 

nabízí:
práci dle metodiky Za
logopedická pr
asistentky)
intenzivní práce s p
zdravotní pr

vzduchu)
kulturní akce (hudební po
programy,divadla)
zájmové kroužky
pracovní doba od zá – 16.30 hod.
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10. 5. 2018 od 8:00 do 15:00 hod. v prostorách MŠ
 

( náhradní termín po dohod . Mgr. Evou Filipovou 605 970 155 )
 

webové stránky: https://skolalounovicepodblanikem.webnode.cz/ 
t https://mslounovice.tridnistranky.cz/uvod/

 

      

V Benešovském deníku vychá-
zí pravidelně rubrika s názvem 
„Naše první tablo“, kam byly v 
měsíci únoru vybrány i fotogra-
fi e našich tříd Koťat a Tygříků. 
Jelikož tento deník vychází i v 
elektronické podobě, můžete se 
na internetových stránkách zpět-
ně podívat, jak nám to tam sluší.
Od měsíce března se našich čtr-
náct předškoláků účastní jednou 
týdně vyučování na základní ško-
le. Děti jsou zde plnohodnotně 
zapojeny do výuky tak, aby pro 
ně přechod z mateřské do základ-
ní školy nebyl stresující. Děti se 
na tyto návštěvy těší, protože již 
vědí, že se zde pracuje obdobným 
způsobem jako v mateřské škole, 
jen úkoly jsou o stupeň těžší.
V druhém březnovém týdnu pro-
běhl pro přihlášené děti kurz 
„Hravého lyžování“ ve SKI Cen-
tru Monínec. Dětem se zde jako v 
předešlých letech věnovali zkuše-
ní instruktoři a protože byly velmi 
šikovné, mohly se některé z nich 
za odměnu svést na sedačkové la-
novce a lyžovat na sjezdovce pro 
dospěláky.
Naše mateřská škola se snaží dr-
žet krok s nejnovějšími trendy 
ve vzdělávání, proto byla jedna 
třída vybavena moderní techno-
logií v podobě interaktivního rá-
mečku na televizní obrazovku. 
Pomocí něho se děti vhodnými 
didaktickými metodami sezna-
mují s digitální technologií i její-
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Edisona. Za účast v tomto projektu děkujeme panu 
Račanskému, který celou akci zajišťoval.
Další zajímavá akce pro 4. a 5. ročník opět celosvě-
tového formátu je GISDay. Záštitu nad touto akcí 
již druhým rokem převzal Ing. Klaudys ze Správy 
CHKO Blaník. Žáky provedl krátkou metodikou 
používání GPS v praxi, poté si žáci sami vyzkoušeli, 
jak s GPS pracovat v terénu. Na závěr akce si žáci 
ověřili na interaktivní tabuli své znalosti při vyhle-
dávání na slepé mapě v celosvětovém rozsahu.
V rámci výuky českého jazyka se žáci 4. a 5. ročníku 
zúčastnili soutěže Bohouš a Dáša mění svět – SOU-
TĚŽ NEBO SPOLUPRÁCE? Úkolem bylo vytvořit 
komiks na toto téma. Žáci se úkolu zhostili s velkou 
chutí a elánem. Odměnou jim bylo postoupení jed-
noho našeho komiksu od žáků J. Nekla, M. Kábe-
lové, S. Hřebačky do užšího výběru 14ti nejlepších 
komiksů v České republice (v soutěži bylo přihláše-
no přes 600 komiksů). Tento komiks si můžete pře-
číst v našem školním časopise, který je k nahlédnutí 
nebo zapůjčení ve škole či místní knihovně.
Ani výtvarné soutěže nám nejsou cizí. Rádi se účast-
níme hlavně regionálních soutěží a jednou z nich je 
soutěž Malujeme s muzeem. Tématem letošního 
ročníku bylo 700 let města Vlašimi. Žáci namalo-
vali návrhy talířů s motivy vlašimských památek a 
zajímavých míst. I tentokrát jsme byli úspěšní a zís-
kali ocenění v podobě čestného uznání pro Michala 
Macháčka za jeho krásný talíř s motivem vlašimské 
fontány Pampelišky. Gratulujeme.
Další výtvarnou soutěží, která nás zaujala, bylo Srd-
ce s láskou darované. Motivem soutěže je přivést 
žáky k podpoře tradičních lidských hodnot, 
jako jsou láska, přátelství, rodina, vzájem-
ná úcta a k podpoře týmové práce, rozvoji 
tvůrčích dovedností dětí a v neposlední řadě 
k radosti z vlastnoručně vytvořených výrob-
ků i z darování, sdílení radosti v kolektivu. 
Naše třída darovala svá srdce ParaZoo ve 
Vlašimi – všem handicapovaným zvířatům 
a jejich ošetřovatelům. Žáci vyrobili for-
mou kašírování dutá srdce, která naplnila 
krmivem pro zvířata a sladkostmi pro ošet-
řovatele. Žáci si naplánovali výlet a osobně 
dojeli předat svá srdce přímo do ParaZoo. 
Odměnou jim byla komentovaná prohlídka 
a možností nakrmit i pohladit si některá vy-
braná zvířata.
1.-3.ročník se opět po roce zapojil do sou-

Základní škola s novým rokem vykročila do velkých změn
S posledními vločkami sněhu odezněly školní akce tohoto období. Poslední ohlédnutí za zimními radován-
kami a hurá do dalšího plánování a uskutečňování našich snů a plánů.
Během prvního pololetí v naší škole proběhlo mnoho zajímavých akcí pro žáky. První akcí bylo Code of 
Hours – Hodina kódu, což je celosvětová akce, které se účastní desítky milionů žáků z více než 180 zemí 
světa. V České republice se tato akce konala na 68 místech, mimo jiné i na naší škole. Žáci 1. – 5. roční-
ku měli možnost seznámit se se základním programováním robota v počítači i s programováním robota 

mi funkcemi. Vhodnými aplikacemi rozvíjíme poznávací oblasti zrakového a sluchového vnímání, početní 
představivosti i pravolevé orientace, které jsou důležité pro rozvoj čtenářských a matematických dovednos-
tí školní zralosti a připravenosti.
Všechny naše uvedené aktivity jsou fotografi cky zdokumentovány a Vy si je můžete prohlédnout na webo-
vých stránkách naší mateřské školy https://mslounovice.tridnistranky.cz/uvod/ v sekci fotogalerie.

Kolektiv učitelek MŠ



10www.lounovicepodblanikem.cz

před čtyřmi lety. Rodiče i pedagogové z uvedené školy by rádi uplatnili program Začít spolu ve vzděláva-
cím procesu, proto se chtěli podívat na aplikaci programu na živo v praxi. Strávili v našich třídách příjemné 
dva dny a odjížděli s nadšením i chutí vrhnout se nového způsobu práce se žáky.
Zapojili jsme se také do celostátního vzdělávacího projektu Naši sousedé neziskové organizace Post Be-
llum. Projekt je určen pro žáky osmých a devátých tříd, proto jsme si přizvali na pomoc bývalé spolužáky, 
kteří odešli na druhý stupeň. Pětičlenné týmy pod vedením paní učitelky Kláry Pospíšilové a koordinátora 
organizace mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografi e a nakonec vy-
tvořit rozhlasovou reportáž. Nahrávku pomohou dětem sestříhat redaktoři v Českém rozhlasu. V červnu 
při závěrečné prezentaci pak zúčastnění vystoupí před publikem a výsledky své práce představí veřejnosti 
i odborné porotě. Našimi redaktory budou Valerie Borkovcová, Fabián Vondrák, Albert Pospíšil, Bianka 

Dušková a Filip Padevět. Vzpomínat a svůj životní 
příběh nám bude vyprávět paní učitelka Holá, kte-
rá je důležitou osobností úzce spjatá s historií obce 
i školy. Je studnicí příběhů, která by neměla nikdy 
vyschnout. Snad se nám podaří zachytit a uchovat 
její vzpomínky, které by neměly být zapomenuty.
V půlce ledna se naše škola vypravila v počtu 24 
dětí a 4 dospělých na vícedenní školní výlet s lyžo-
váním na Šumavu. Milé zázemí nám poskytl hotý-
lek Krásná vyhlídka, který svému jménu skutečně 
dostál, a poskytl nám příjemné ubytování po celých 
pět dní, které jsme zde strávili. V malebném pro-
středí obce Javorník nás zpočátku nepřivítalo příliš 
vlídné počasí. Vzhledem k nedostatku sněhu jsme 
první dva dny přejížděli za „lyžovačkou“ autobu-
sem do lyžařského areálu Zadov. Výhodou návště-
vy skiareálu Zadov byl mimo jiné pohyblivý dětský 
koberec, který umožnil nelyžařům vyzkoušet si jíz-

du na vleku a natrénovat si základy lyžování. Volné chvíle jsme využili k bobování a výletům po okolních 
zajímavostech. V půlce týdne nám dostatečně nasněžilo a díky tomu jsme mohli plně využít sjezdovku s po-
mou naproti hotelu, kterou jsme měli jen pro sebe.  Závěrem pobytu se zde uskutečnil mimo jiné i závod ve 
slalomu, který všichni účastníci zvládli s přehledem a vysloužili si nejen zajímavé zkušenosti, ale i diplom 
a sladkou medaili. Blahopřejeme. Cílem naší cesty bylo především zlepšit své lyžařské umění a užít si rado-
vánky na sněhu, což se nám stoprocentně podařilo. I ti z nás, kteří si zde poprvé vyzkoušeli jízdu na lyžích, 
na nich byli na konci týdne jako ryba ve vodě. Co víc si přát?  Z pobytu na horách jsme se všichni vraceli 
plni krásných zážitků, elánu a dobré nálady. Doufáme, že tak půvabných výletů nás čeká ještě mnoho.
Druhé pololetí školního roku bude ve znamení příprav na změny, které nás čekají. Díky získání dotace 
na rekonstrukci školy pro neformální vzdělávání, kterou podal Městys Louňovice pod Blaníkem je nutné 
během června 2018 přestěhovat učebny do zadní části budovy. Výuka bude v červnu dle harmonogramu 
rekonstrukce probíhat v provizorních učebnách. Celý následující školní rok budeme tedy taktéž využívat 
zadní trakt budovy, protože postupně dojde k úplné rekonstrukci sociálního zařízení s novým vedením 
odpadů. V současné šatně bude osazena zdvihací plošina pro bezbariérový vstup a vzniknou nové šatny 
s úložnými skříňkami na uzamykání pro žáky. Nově bude zařízena polytechnická učebna pro II. odděle-
ní školní družiny, která bude členěna na přírodovědný koutek, cvičnou kuchyňku a vybavena mimo jiné 
polytechnickými stavebnicemi. Další velkou rekonstrukcí projde bývalá učebna fyziky, která bude sloužit 
také pro neformální vzdělávání. Zde vznikne pracovní dílna a cvičná kuchyňka. Multifunkční třída bude 
vybavena interaktivní tabulí, stolními počítači a didaktickými pomůckami pro rozvoj environmentální vý-
chovy s přesahem na 2. stupeň základní školy. Tato učebna bude sloužit mimo jiné k pořádání vzdělávacích 
akcí, setkávání pro veřejnost i spolků činných v obci. Změnou neprojde pouze budova, ale také samotné 

těže Charity - tentokrát s názvem „Jak chci 
pomáhat, až budu dospělý/dospělá“. Žáci se 
tohoto úkolu zhostili s velkým nadšením, 
velmi nás potěšilo, jak konkrétní už mají děti 
představu o svém budoucím povolání nebo 
aktivitách spojených s pomáháním. Výtvar-
ná díla pak žáci prezentovali jako společný 
obraz svého pohledu na pomoc a pomáhání. 
Za to získali ocenění a čestné uznání, které 
si zástupci žáků převzali na benefi čním kon-
certě „Děkujeme Vám“ 2018.
Díky aktivní spolupráci s organizací, která 
zaštiťuje školy vzdělávající dle programu 
Začít spolu a na základě metodických setká-
ní, jsme byli osloveni s nabídkou uskutečnit 
Den ve třídě Začít spolu pro málotřídní ško-
lu z Adršpachu, která byla otevřena teprve 



11 www.lounovicepodblanikem.cz

Zápis do 1. ročníku ZŠ 
ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem 

 
pro šk. rok 2018 / 2019 

 
 

Kdy: 11. 4. 2018 od 15:00 – 17:00 hod. 
  

Kde: budova základní školy – Táborská 170,  
Louňovice pod Blaníkem 

  
S sebou: rodný list dítěte, OP zákonného zástupce, 

     bačkůrky 
 

NÁHRADNÍ TERMÍN ZÁPISU LZE DOMLUVIT NA TEL. 605 970 158 
https://skolalounovicepodblanikem.webnode.cz/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Výukový program Začít spolu –  
činnostní a projektové vyučování 

 Slovní hodnocení 
 Individuální přístup k dětem v malém třídním kolektivu 
 Lyžařský výcvik, plavecký výcvik, škola v přírodě pro 

všechny ročníky ZŠ a předškolní děti 
 Od roku 2019 / 2020 bude v provozu 2. stupeň ZŠ 
 Školní družina v provozu od 6:45 do 16:30hod. 
 Široká nabídka mimoškolních aktivit –  

kroužků pro děti ZŠ a MŠ 
 Otevřená škola rodičům a veřejnosti –  

možnost vstupu do výuky kdykoliv po dohodě s vyučujícími 
 Aktivní spolek rodičů a přátel školy –  

akce pro veřejnost a školu 
 Nabídka domácího vzdělávání 
 Nabídka seminářů a vzdělávacích akcí pro rodiče a veřejnost 

její okolí. Již na jaře dojde k první výsadbě okrasných a užitných dřevin i bylin před hlavní budovu školy a 
na školní zahradu. Výsadba bude plnit funkci nejen estetickou ale i funkční. Zajistí zastínění herních ploch, 
zvýší vlhkost, sníží se prašnost apod. Na samotné výsadbě se budou podílet děti z MŠ, ZŠ, zájemci z řad 
rodičů a přátel školy.
V současné době před námi stojí velký úkol, který spočívá ve znovuotevření 2. stupně základní školy. Po-
stupné navyšování počtu žáků, zájem rodičů i zřizovatele, který nás v tomto kroku podpořil, nás vede ke 
snaze navrátit do obce plně organizovanou školu a to od školního roku 2019/2020, kdy by do lavic měli 
poprvé usednout žáci 6. ročníku. Plynule nám rozšíření školy naváže na výše zmiňovanou rekonstrukci, 
kdy budou odborné předměty probíhat v polyfunkční učebně a kmenové třídy postupně zaplní zadní trakt 
budovy. Je to velká výzva, protože v dnešní době se řada škol potýká s poklesem počtu žáků přicházejících 
do školních lavic. Rodiče mnohem více řeší kvalitu vzdělávání, volené metody výuky, nízký počet žáků na 
třídu tak, aby mohl být zajištěn individuální přístup ke všem žákům a probíhat zdravý osobnostní rozvoj 
každého z nich. Zpětná vazba od rodičů, samotných žáků i rodičů uvažujících o přestupu na naši školu nám 
dodává odvahu pustit se do tak významné a nelehké změny. Už nyní se proto snažíme poohlížet po kvalit-
ních učitelích, kterých je všeobecně nedostatek tak, aby mohla být zajištěna hodnotná výuka. Děkujeme za 
Vaší přízeň, kterou nás povzbuzujete a motivujete k dalším aktivitám a přejme si společně, ať naše sny a 
vize vyjdou.

Mgr. Eva Filipová a kolektiv pedagogů

Spolek Cesta pro všechny z.s. – spolek rodičů a přátel školy
Spolek Cesta pro všechny funguje při Základní škole a Mateřské škole již sedmým rokem. Poslední čtyři 
roky spolek pravidelně připravuje ve spolupráci s dalšími spolky z městyse pro širokou veřejnost akci Po-
hádkové Louňovice. Tato akce je určena rodinám s dětmi. Pro všechny účastníky je připraveno putování 
kolem Louňovic pod Blaníkem, které začíná a končí u budovy základní školy. Zde si děti mohou vyrobit 
malý dáreček na památku v podobě placky (špendlíku) a rodiče se mohou občerstvit.
Spolek po celou dobu své existence organizuje pro děti zájmové kroužky, kterých je v součastné době 15 
– kroužky anglického jazyka, šachy, přírodovědný kroužek, kroužky Šikulů, kroužky vaření, jógy pro děti, 
kroužky robotiky a programování, turistický kroužek, hudební kroužek, kroužek fl étniček a sportovní krou-
žek. Zájem dětí o mimoškolní aktivity je velký.
V loňském roce získal spolek na mimoškolní aktivity dotaci z fondu Naplňování koncepce podpory dětí 
a mládeže ve Středočeském kraji 17 tisíc korun na nákup materiálu na rukodělné kroužky Šikulů. Dotací 
spolek podpořil i městys Louňovice pod Blaníkem. Spolek spolupracuje se školou na akcích pro veřejnost, 
na vzdělávacích akcích pro učitele a rodiče. Finančně podpořil rekonstrukci dětského hřiště u školy částkou 
10 tisíc korun.

Mgr. Jarmila Klaudysová, předsedkyně spolku Cesta pro všechny
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Cesta pro všechny, z. s. – sdružení rodičů a přátel školy v Louňovicích pod Blaníkem 

Vás srdečně zve na akci 

POHÁDKOVÉ 

ODPOLEDNE 
KDY: 15. 4. 2018 

        start od 13:00 – 15:00hod. 

             KDE: v Louňovicích pod Blaníkem  

                              u základní školy 

 

Akce je určena všem bez rozdílu věku. Vstupné dobrovolné. 
Na akci spolupracují místní spolky, akci finančně podpořil Městys Louňovice pod Blaníkem. 
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SOKOL

 

NE 8.4. 16:30 Louňovice p. Bl. Velíš

NE 15.4. 16:30 Myslič Louňovice p. Bl.

NE 22.4. 17:00 Louňovice p. Bl. Mezno B

NE 29.4. 15:00 Olbramovice B Louňovice p. Bl.

NE 6.5. 17:00 Louňovice p. Bl. Soběhrdy B

NE 13.5. 17:00 Louňovice p. Bl. Přestavlky B

SO 19.5. 17:00 Budenín Louňovice p. Bl.

NE 27.5. 17:00 Louňovice p. Bl. Postupice B

SO 2.6. 17:00 SK Přestavlky Louňovice p. Bl.

NE 10.6. 17:00 Louňovice p. Bl. Popovice B

NE 17.6. 15:00 Chotýšany B Louňovice p. Bl.

Rozpis zápasů jaro 2018

Fotbalový ples
V sobotu 10. 2. 2018 se na zámku konal tradiční Fotbalový ples.K tanci a poslechu hrála až do ranních ho-
din kapela Eksploze. Na zúčastněné čekala bohatá tombola a na slosovatelnou vstupenku si výherce odnesl 
poukaz na živé sele. Děkujeme všem sponzorům a místním občanům, kteří podpořili naší tombolu a všem, 
kteří se přišli pobavit a zatančit.
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STOLNÍ TENIS

Aktuální tabulky stolního tenisu. 

Louňovice A:
Tabulka týmů: OP1

Umís. Tým Zápasy Výhry: Remízy: Prohry: Skore: Body:

1. Benešov "C" 19 18 0 1 247:95 55

2. Sázava "A" 19 16 1 2 229:113 52

3. Louňovice "A" 18 15 0 3 207:117 48

4. Votice "A" 18 14 1 3 207:117 47

5. Ostředek "A" 18 9 1 8 152:172 37

6. Divišov "A" 19 6 3 10 167:175 34

7. Neveklov "A" 18 6 3 9 154:170 33

8. Týnec "A" 18 6 3 9 151:173 33

9. Petroupim "A" 19 7 0 12 155:187 33

10. Pyšely "A" 19 3 2 14 131:211 27

11. Mrač 19 3 1 15 110:232 26

12. Olbramovice "A" 18 0 1 17 88:236 19

Louňovice B:
Tabulka týmů: OP2

Umíst. Tým Zápasy: Výhry: Remízy: Prohry: Skore: Body:

1. Čerčany "A" 17 12 1 4 178:128 42

2. Sázava "B" 17 11 1 5 169:137 40

3. Votice "B" 17 11 1 5 169:137 40

4. Čerčany "B" 16 11 1 4 171:117 39

5. Netvořice "A" 16 9 2 5 157:131 36

6. Teplýšovice "A" 16 8 3 5 155:133 35

7. Týnec "B" 17 4 5 8 146:160 30

8. Krusičany "A" 17 3 3 11 122:184 26

9. Louňovice "B" 16 2 3 11 117:171 23

10. Kamenný Přívoz "A" 17 0 4 13 110:196 21
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SDH LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

Dne: 1. 7
Kde: 

vás.

D 1 7

2. kolo Benešovské 
 

Hasičský ples 13.1.2018

V polovině ledna jsme tradičně pořádali hasičský ples. K tanci a poslechu hrála pro většinu z nás nová, 
avšak skvělá kapela Kapelapronás. Že to byl velmi dobrý výběr, jsme zjistili již při prvním tanci, kdy se 
zaplnil taneční parket a nevyprázdnil se až do konce plesu. Zahráli písničky všech žánrů, takže každý si 
přišel na své. Součástí plesu byla jako vždy bohatá tombola. Hlavní tombola se skládala z 20 hodnotných 
cen a selete jako ceny za slosovatelnou vstupenku. Výhercům srdečně blahopřejeme.
Taktéž děkujeme všem zúčastněným za jejich podporu a účast na našem plese. Dále bychom chtěli poděko-
vat všem sponzorům, kteří nás podpořili svými příspěvky do tomboly.

Text: Monika Kahounová

 foto: Mgr. P. Tulej

Foto:  J. Krmela



!!! UPOZORNĚNÍ !!!
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE BUDE 4. ČERVNA 2018

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 

Vydává: Městys Louňovice pod Blaníkem, J. Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem, IČ: 00232173, tel. 
317 852 658, e mail: oulounovice@seznam.cz, redakční rada: Jana Burdová, Ing. Růžena Kučerová, Mgr. 
Pavel Tulej, tisk: Pazdera Vlašim, náklad: 270 ks , evidenční číslo: MK ČR E 17153, podepsané příspěvky 
nemusí odpovídat stanoviskům redakce a zavazují jen autory, redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky. 
Datum vydání: 29. 3. 2017

Kahounová Anežka   75
Krmela Jan   70
Janušová Anna  90
Holá Jiřina   95
Houlík Antonín  80
Stojánková Anděla  93

15. duben 2018
POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE
start od 13:00 do 15:00 hod.
od základní školy v Louňovicích p. Bl.
pořádá: „Cesta pro všechny“ sdružení rodičů a 
přátel školy ve spolupráci se spolky a městysem

21. duben 2018
PIKE PIKE
sběr odpadu v Louňovicích p. Bl.
sraz v parku na náměstí ve 13:00 hod.
pytle a dobrou náladu s sebou
Soutěž o ceny: o nejlepší „picker“ 
(sběrač na odpadky)

30. duben 2018
SLET ČARODĚJNIC 
od 17:00 hod. na dětském hřišti u školy
pořádá městys Louňovice p. Bl.

15. květen 2018
DEN MATEK
od 16:00 hod. v sále zámku
pořádá městys se ZŠ a MŠ Louňovice p. Bl. 

26. květen 2018
NÁRODNÍ VESELICE
pořádají Vlastenci zemí Koruny české s městysem

9. červen 2018
BLANICKÝ CYKLORYTÍŘ
Start z Kondrace

9. červen 2018
divadelní představení ŠVESTKA 
divadelní spolek BLANÍCI
v sále zámku
repríza: 17. 6. 2018 
v kulturním domě Blaník ve Vlašimi

23. červen 2018
VAĹNÁ HROMADA  SPOLKU WIFI
od 19:00 hod. v restauraci u Ládi

1. červenec 2018
BENEŠOVSKÁ HASIČSKÁ LIGA (druhé kolo)
od 11:00 hod. na hřišti u školy
pořádá: SDH Louňovice p. Bl.

V minulých měsících oslavili své V minulých měsících oslavili své 
životní jubileum tito spoluobčanéživotní jubileum tito spoluobčané

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

             SPOLEČENSKÁ RUBRIKA          KALENDÁŘ AKCÍ2018

Vážení příznivci ochotnického divadla,

premiéra hry Járy Cimrmana Švestka se uskuteční 
9. 6. 2018 v sále místního zámku. Repríza se bude 
konat 17. 6. 2018 v kulturním domě Blaník ve Vla-
šimi v rámci oslav 700. výročí města Vlašim. O pro-
deji lístků vás budeme včas informovat - sledujte 
nástěnku s plakáty nebo facebook - skupinu Blaníci.
Děkuji.

Tomáš Remiš

Zdravím všechny, plánuju na 21.4. tradiční sběr 
odpadu v naší vsi. Akce se jmenuje PIKE PIKE 
sraz bude v parku na náměstí ve 13:00 pytle a dob-
rou náladu s sebou, po akci bude soutěž o nejlepší 
doma udělaný "picker" (sběrač na odpadky) o ceny. 
Všechny, kterým nejní lhostejný stav veřejných pro-
stranství v naší v obci srdečně vítáme.

Vítek Bartoš


