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Leden - Březen 2019
Číslo 1 - 2019
Periodický tisk územního správného celku. Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro Louňovice p. Bl., Býkovice, Rejkovice, Světlou a Mrkvovu Lhotu.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
S počátkem jara ožívá i náš městys. Na základě rozhodnutí rady byly vytrhány obrubníky
u dětského hřiště „U Pivovaru“, dojde ke srovnání plochy. U stolu a pískoviště bude zabudován odpadkový
koš a budou probíhat brigády na výsadbu zeleně. Probíhá také komunikace s Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových, aby mohlo být hřiště převedeno do našeho vlastnictví a mohlo být zrekonstruováno
a oploceno.
Další práce, které probíhaly a budou probíhat, jsou v lesích městyse. Zde bych chtěl vyzdvihnout
práci spolků. Po domluvě s lesními hospodáři proběhly brigády - pálení po těžbě, budování oplocenek a výsadba stromků. Za odvedenou práci bych chtěl spolkům jako TJ Sokol včetně Babince, Rybářskému spolku,
SDH Louňovice a SDH Býkovice poděkovat. Jejich práce je v lesích vidět a věřím, že děti a další generace
budou mít stejně krásné lesy, jaké známe my. Další výsadbu budou provádět zastupitelé a skauti.
Již také začaly a probíhají práce na chodníku ke hřbitovu. Stavba bude realizována za obousměrného provozu a bude dokončena do konce července. Jezděte prosím opatrně.
Počátkem letošního roku byly řádně podány žádosti o dotace. Na Krajský úřad Středočeského kraje
byly podány žádosti o dotaci na Svatováclavské slavnosti v roce 2019 a o dotaci na dovybavení knihovny.
Na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR byly podány žádosti o dotaci na obnovu povrchu a odvodnění místní
komunikace Na Smírech a na opravu hasičské zbrojnice v Býkovicích.
Dotace na venkovní učebnu u ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem nám byla již přiznána, avšak u této
byla ponížena alokace finančních prostředků. Proto rada schválila změnu projektu s cílem zjednodušení dispozice, konstrukce i vybavení tak, aby mohl být rozpočet zredukován o cca 40 %, aniž by došlo ke snížení
plochy učebny.
Dále bych rád zmínil a vyzdvihl práci kulturní komise a její předsedkyně Simony Borkovcové.  Kulturní komise se pravidelně schází, plánuje a pořádá kulturní akce pro náš městys a všechny spoluobčany.
Kromě práce na Svatováclavských slavnostech připravila divadelní představení pro děti, sousedské setkání
na zámecké zahradě s doprovodným programem a soutěžemi a výlet autobusem do Plzně, který je určen
nejen pro děti. Pokud se výlet vydaří, je plánovaný koncem léta další, a to do Českých Budějovic, kde bude
v té době probíhat veletrh Země živitelka.
Závěrem bych chtěl upozornit, že 15. a 16. dubna bude probíhat úklid ulic metacím vozem. Proto
bych chtěl poprosit majitele vozidel, aby v uvedené dny parkovali na svých pozemcích.
Hezké jarní dny Vám přeje Ing. Václav Fejtek

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Chtěl bych upozornit spoluobčany, že při třídění papíru se neustále okolo nádob na papír objevují velké
papírové kartony. Takto objemné kartony se do nádob nevejdou. Technické služby Vlašim je neodvážejí,
protože jsou tyto kartony po několika dnech mokré a obec musí vše odvážet do směsného odpadu. V tomto
případě se třídění míjí účinkem. Proto upozorňuji na možnost přivézt tyto kartony na úřad městyse do velkého kontejneru na papír. Můžete volat i po pracovní době a domluvit termín dovozu. Tři žluté kontejnery
pod zdravotním střediskem jsou pouze na plastový odpad, ne na PET lahve, pro ty používejte samostatný
kontejner.  Popelnice na použitý domácí olej se používají tak, že se nalije použitý olej do lahve tak, aby nevytekl, a vloží se do popelnice. Někteří občané tam hází prázdné PET lahve od oleje, ty patří do PET lahví.
Děkujeme, že třídíte. Jiří Malý

ZASTUPITELSTVO A RADA, výpis
INFORMACE Z RADY
ZE DNE 11. 12. 2018
ČJ. RM – 19/2018
Rada městyse schvaluje:
- umístění kontejnerů: 1x na plasty v Býkovicích a 1x na kartony
ve Světlé
- rozšíření redakční rady o redaktorku Lucii Sedlákovou
- oslovení autora knihy Blaník a Louňovice pod Blaníkem
ve vzpomínkách pana Tichého
ohledně možnosti dotisku knihy
- lesní hospodáře a dohledem nad
lesy městyse pověřuje radního
Ing. Víta Kociána ve spolupráci
s Petrem Kirchnerem
Stanovuje:
- ceny palivového dřeva jako do
současné doby: ceny za 1 m3 samovýrobou 230 Kč, již pokácené
s vlastním odvozem 575 Kč, již
pokácené s dovozem městyse v k.
ú. Louňovice pod Blaníkem 690
Kč. Dále nabízí zdarma zbytky
po těžbě
INFORMACE Z RADY
ZE DNE 21. 12. 2018
ČJ. RM – 20/2018
Rada městyse schvaluje:
- přesun finančních prostředků
z rezervního fondu Základní a
mateřské školy Louňovice pod
Blaníkem na úhradu mezd Základní a mateřské školy Louňovice pod Blaníkem
- odměnu lesního hospodáře Petra Kirchnera
- dar do tomboly na hasičský ples
a na fotbalový ples: věnovat 1 m3
dřeva
ZASTUPITELSTVO
ZE DNE 21. 12. 2018
Č. J. ZM 11 - 2018       
Zastupitelstvo městyse:
- projednalo a schvaluje rozpočet
městyse na rok 2019 a střednědobý výhled městyse na roky 20202022
- projednalo a schválilo převzetí
hřiště a pověřuje starostu podepsat smlouvu o předání a převzetí
hřiště s výčtem vad a nedodělků.
www.lounovicepodblanikem.cz

Současně schvaluje vícepráce
na odbagrování zeminy v částce
153.429,75 Kč bez DPH, s tím,
že k jejich proplacení dojde za
podmínky předání hřiště bez vad
a nedodělků do 10. 5. 2019
Další podmínkou převzetí hřiště je, že jako další jistina bude
firmou RED BERRY vystavena směnka ve prospěch městyse
Louňovice pod Blaníkem na částku 300.000 Kč. Pokud nebude
předáno víceúčelové hřiště do 10.
5. 2019 bez odstranění veškerých
vad a nedodělků, bude směnka
splatná.
- projednalo a schvaluje dodatek
č. 1. ke smlouvě o dílo č. 1/2018
s firmou Pazdera a pověřuje starostu podpisem dodatku
- bere na vědomí přesun finančních prostředků v MAS na venkovní učebnu  u ZŠ
- projednalo a schvaluje uzavřít
smlouvu s firmou G IMPULS
Praha, s.r.o. pro určení množství
rybničních sedimentů v nádrži pivovarského rybníka pomocí geologického radaru a pro průzkum
hráze a pověřuje starostu jejím
podpisem
- projednalo a schvaluje uzavřít
Smlouvu o dílo s MUZIKANTY
z jižních Čech
- projednalo a schvaluje odměnu
Ing. Vítu Kociánovi jako lesnímu
hospodáři ve výši 800 Kč měsíčně
INFORMACE Z RADY
ZE DNE 2. 1. 2019
ČJ. RM – 1/2019
Rada městyse schvaluje:
- zveřejnění záměru pronájmu
bytu č. 1 v domě čp. 11 v ulici
Blanická v Louňovicích pod Blaníkem
- uzavřít smlouvu na novou spisovou službu eSSL Dobrá spisovka.cz
INFORMACE Z RADY
ZE DNE 10. 1. 2019
ČJ. RM – 2/2019
Rada městyse:
- schvaluje příplatek za vedení ředitelce ZŠ a MŠ Louňovice pod
Blaníkem

- rozhodla kvůli vysokým pořizovacím nákladům přehodnotit projekt na venkovní učebnu u ZŠ a
MŠ Louňovice pod Blaníkem a o
změně jednat s projektantem
- schvaluje smlouvy s TS Vlašim
- rozhodla podat žádost o dotaci
na Svatováclavské slavnosti
- stanovila velitelem jednotky
požární ochrany obce p. Martina
Kratochvíla
- vyzývá místní spolky k podání žádostí o dotace na činnost  a
schválila termín pro podání žádostí do 15. února 2019. Rada
bude dle výše přidělené dotace
požadovat odvedení činnosti pro
městys na obecních pozemcích a
v lesích   
- schválila dotaci 50 000 Kč pro
rybářský spolek na vybagrování
rybníku za kravínem
- odsouhlasila odstranění betonových obrubníků z hřiště „U pivovaru“ a umístění odpadkového
koše
- schválila umístění veřejného
osvětlení v ulici Malá Strana
- schválila uzavření smlouvy
na prohrnování sněhu a posyp
v zimním období roku 2019 pro
městys s panem L. M.
INFORMACE Z RADY
ZE DNE 16. 1. 2019
ČJ. RM – 3/2019
Rada městyse schvaluje:
- zákaz půjčování obecních a zásahových věcí z hasičské zbrojnice. Odsouhlasila vrácení klíče od
hasičárny od býv. velitele P. K.
- neprodloužení nájemní smlouvy
o nájmu bytu v budově hasičárny
s L. J., s tím že, k ukončení nájmu
dojde koncem roku 2019
- cenu parkovného na parkovišti
pod Blaníkem ve výši 40 Kč za
celodenní parkovné
- smlouvu o vystoupení Ivana
Mládka a Banjo Bandu na Svatováclavských slavnostech
- vybudování nového dřevěného
WC na rozhlednu a odsouhlasila
opravu rozhledny.
- uvedení rybníku „U Pospíšilů“
v právní stav a navrhla jednat
s majitelkou o možném prodeji
pozemku č. 165/ v k. ú. Louňovice pod Blaníkem
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INFORMACE Z RADY
ZE DNE 23. 1. 2019
ČJ. RM – 4/2019
Rada městyse schvaluje:
- pronajmout byt č. 1 v domě čp.
11 v ul. Blanická slečně V. K.
- uzavřít dohodu o zabezpečení
vhodných pouťových atrakcí na
Svatováclavských slavnostech
dne 21. 9. 2019 s panem F. R.
- zveřejnění záměru pronájmu
místnosti v domě čp. 48 v ulici J.
Žižky v Louňovicích pod Blaníkem. Jedná se o sklepní místnost
k nebytovým účelům o celkové
podlahové ploše 9,24 m2 (místnost bývalého mandlu)
- zveřejnění záměru pronájmu
místnosti v domě čp. 45 v ulici J.
Žižky v Louňovicích pod Blaníkem. Jedná se o sklepní místnost
k nebytovým účelům o celkové
podlahové ploše 8,4 m2 (místnost
bývalé sušárny)
- uzavření smlouvy o zapojení do
projektu „Kraj blanických rytířů“
- smlouvu o svozu směsného
plastu a bioodpadu s TS Vlašim
INFORMACE Z RADY
ZE DNE 13. 2. 2019
ČJ. RM – 5/2019
Rada městyse schvaluje:
- žádost o příspěvek pro Sdružení
rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ
Načeradec ve výši 1 000 Kč
- žádost o poskytnutí příspěvku
pro Spolek zdravotně postižených Podblanicka ve výši 1 000
Kč
- dotace pro spolky:
SDH Býkovice - 25 000 Kč
TJ Sokol Louňovice p. Bl.:
3 000 Kč - setkání s čerty
3 000 Kč - velikonoční jarmark
13 000 Kč - sekání hřiště (1.pol.)
3 000 Kč - maškarní rej pro děti
5 000 Kč - zakoupení stanu
4 000 Kč - dětský turnaj ve stolním tenise
Celkem: 31 000 Kč, s tím, že
částka 13 000 Kč na sekání hřiště v druhém pololetí roku bude
schvalována podle vykonaných
brigád
Oddíl skautů Louňovice pod Blaníkem - 12 000 Kč
Český svaz včelařů, z.s., základní
org. Louňovice p. Bl. - 3 000 Kč
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- projekt a rozpočet rekonstrukce
hasičárny v Býkovicích, vypracovaný Ing. Hrdinou
- výměnu oken v domě čp. 11
v ulici Blanická
- provedení oprav v bytě č. 1
v domě čp. 11 v ulici Blanická   

s cílem zjednodušení dispozice,
konstrukce i vybavení tak, aby
mohl být rozpočet zredukován o
cca 40 %, aniž by došlo ke snížení plochy učebny
- podání přihlášky do soutěže
Obec roku
- zveřejnění záměru pronájmu
Neschvaluje:
místnosti garáže k nebytovým
- žádost o poskytnutí dotace pro účelům, v domě čp. 45 v ulici J.
společnost RUAH o.p.s. Benešov Žižky v Louňovicích pod Blaníkem. Jedná se o místnost o celkoZASTUPITELSTVO
vé podlahové ploše 26,2 m2
ZE DNE 13. 2. 2019
- podle návrhu lesního hospodáře
Č. J. ZM  1 - 2019                                                                                                                           vyhlášení brigád v lesích městyse. O sobotách 23.3., 30.3., 6.4.
Zastupitelstvo městyse:
se bude provádět úklid klestu a
- schválilo rozpočt. opatření č. 1
budování oplocenek a 13.4. bude
- projednalo a schvaluje nákup probíhat výsadba stromků. Rada
pozemku č. kat. 165/5  v kat. úze- pověřila starostu oslovením spolmí Louňovice pod Blaníkem o ků
výměře 3228 m2 za 129 120 Kč a - objednání zametacího vozu od
pověřuje starostu podpisem kupní TS Vlašim za účelem úklidu měssmlouvy
tyse  
- projednalo probíhající rekon- - žádost o poskytnutí příspěvku
strukci ve škole a schválilo členy pro Centrum „Na Verandě“ Bedo výběrové komise (Ing. Fejtek roun ve výši 1 000 Kč
a J. Malý) k probíhajícímu výbě- - pronájem místnosti bývalé surovému řízení na nábytek   
šárny, sklepní místnosti k neby- projednalo probíhající výběro- tovým účelům, v domě čp. 45
vé řízení na chodník na hřbitov a v ul. J. Žižky v Louňovicích pod
schválilo členy do výběr. komise Blaníkem, o celkové podlahové
: M.Vávra, J. Malý, V. Babka
ploše 8,4 m2, jedinému zájemci - schvaluje podání žádosti na panu P. T.
knihovnu z fondu hejtmanky - smlouvu o provedení předstaStředočeského kraje
vení „Malý princ“ s Divadlem
- schvaluje podání žádosti o do- Kampa, o.p.s.
taci na MMR na rekonstrukci a - žádost TJ Sokol Louňovice pod
přestavbu veřejných budov, na Blaníkem o poskytnutí 8 – 10 m2
rekonstrukci a opravu hasičské dřeva
zbrojnice v Býkovicích
- dotace pro spolky:
- schvaluje podání žádosti o do- SDH Louňovice pod Blaníkem:
taci na MMR ČR na podporu 3 000 Kč na Benešovskou hasičobnovy místních komunikací, na skou ligu
obnovu místní komunikace Na 5 000 Kč na nákup velkého stanu
Smírech
21 000 Kč na dokoupení hasičských uniforem
INFORMACE Z RADY
Celkem: 29 000 Kč
ZE DNE 7. 3. 2019
ČJ. RM – 6/2019
Cesta pro všechny:
3 000 Kč na akci „Pohádkové odRada městyse schvaluje:
poledne“
- kulturní komisí navrhovaný vý- 15 000 Kč na podporu mimoškollet do Plzně a objednání autobusu ních aktivit
od městyse Čechtice
Celkem: 18 000 Kč
- podání žádosti na Úřad práce o
příspěvek na vytvoření pracovní - dotisk 800 ks knihy Václava Tipříležitosti v rámci veřejně pro- chého: Blaník a Louňovice pod
spěšných prací k umístění ucha- Blaníkem ve vzpomínkách
zečů o zaměstnání na dva zaměst- - zveřejnění záměru pronájmu
nance
části zahrady za hasičskou zbroj- nákup 20 ks pivních setů (lavice nicí v Louňovicích pod Blaníkem
a stoly)
na pozemku č. 73/1 a p. č. 85/33
- změnu projektu venkovní učeb- v k.ú. Louňovice pod Blaníkem.
ny u ZŠ Louňovice pod Blaníkem Jedná se o pozemek velikosti...
www.lounovicepodblanikem.cz

10 x 30 m o celkové ploše 300
m2 (část zahrady za skládkou železného šrotu, podél východního
oplocení pozemků v šířce 10 m a
délce 30 m)
ZASTUPITELSTVO
ZE DNE 13. 3. 2019
Č. J. ZM  2 - 2019
Zastupitelstvo městyse:
-schválilo po přezkoumání předložených dokladů k účetní závěrce městyse za rok 2018. Účetní
závěrka městyse byla schválena
- projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2.

- projednalo a schválilo plán činnosti kontrolního výboru na rok
2019.
- projednalo a schválilo výsledek
výběrového řízení na chodník na
hřbitov s tím, že stavbu bude provádět firma s nejnižší nabídkovou
cenou. Zastupitelstvo pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo
s vítěznou firmou Stanislav Kováč
- projednalo a schvaluje výsledek
výběrového řízení a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo
s vítěznou firmou Kenast s.r.o.
- projednalo a pověřuje starostu
jednáním s majitelem pozemku .

č. 155 pro sepsání věcného břemena k uložení splaškové kanalizace v lokalitě „Za Lhotou“
- projednalo a schvaluje zadat vypracování projektu na zasíťování
lokality „Za Lhotou“ firmě Ing.
Jan Šlechta Projektová a inženýrská kancelář a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
- projednalo a pověřuje starostu
zastupováním městyse na BENE
– BUSU
- vzalo na vědomí informaci o
schválení přednostního projednání pozemkové úpravy
v první polovině roku 2019

UDÁLO SE...
Louňovická knihovna v roce 2019
LEDEN
Dne 23. ledna 2019 přednášel v knihovně Dr. Hanel ze Správy CHKO Blaník. Poutavě nás seznámil s místní flórou a faunou. Svou přednášku doplnil promítáním fotografií.
Dne 31. ledna 2019 proběhlo slavnostní otevření nově zbudované knihovny v čp. 48 v ulici J. Žižky
v Louňovicích p. Bl. Účast zájemců o zhlédnutí nové knihovny byla veliká a fotografie z otevření si můžete
prohlédnout na webu Louňovic p. Bl.
ÚNOR
Dne 13. února přednášel v knihovně zájemcům o včely pan Antonín Zrno, místní předseda včelařského
spolku. Jeho přednáška byla na téma „Včelí produkty v lékařství“. Jednalo se hlavně o med, vosk, propolis
a mateří kašičku. Kvůli velkému zájmu zúčastněných se uskuteční další přednáška na podobné téma.
BŘEZEN
Dne 6. 3. 2019 jsme navštívili Libouň. Nejprve nás pan Zdeněk Otradovec uvítal v rotundě kostela sv.
Václava a přiblížil nám její minulost. Někteří odvážlivci vylezli i na věž, ze které je velmi pěkný výhled do
kraje. Nakonec jsme zhlédli márnici a její opravenou fresku. Poté jsme si prohlédli usedlost p. Otradovce
a návštěvu jsme zakončili v nové libouňské budově, která vznikla přístavbou a opravou bývalé hasičské
zbrojnice. Zde jsme si při kávě prohlédli staré fotografie a návštěvní knihu z rotundy sv. Václava.
Růžena Kučerová

foto: 1x louňovická knihovna, 1x J. Krmela

www.lounovicepodblanikem.cz
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Hasičský ples
Náš tradiční společenský večer jsme pořádali v druhé polovině ledna. K tanci a poslechu hrála kapela Profil.
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. Dále bychom chtěli poděkovat
všem sponzorům, kteří nás podpořili svými příspěvky do tomboly. Taktéž děkujeme všem zúčastněným za
jejich podporu a účast na našem plese.
Miroslav Kratochvíl

foto: J. Krmela
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www.lounovicepodblanikem.cz

Skaut
Se začátkem nového roku proběhlo u louňovických skautů několik změn. Tou nejdůležitější je vytvoření
samostatného oddílu s působností v Louňovicích pod Blaníkem, což nám umožňuje i nosit na kroji domovenku s názvem naší obce. V současné době je v našem 3. smíšeném louňovickém oddíle registrováno 13
dětí a 3 dospělí vedoucí.
Také jsme po čtvrt roce provizoria získali novou klubovnu v prostorách bývalé obecní knihovny. Tu využíváme v době středečních schůzek hlavně v zimních měsících a při nevlídném počasí. Jak jen to jde, snažíme
se trávit co nejvíce času venku – na hřišti nebo v lese.
Zhruba jednou měsíčně podnikáme jednodenní, či víkendové výpravy – buď jenom naše „louňovické“,
nebo společně s ostatními oddíly našeho domovského střediska Vlašim. Poslední lednovou sobotu jsme
se vydali na jubilejní 50. ročník Zimního přechodu Brd. Koho neodradilo brzké ranní vstávání a odjezd
vlaku už v šest hodin ráno z Vlašimi, přešel s námi Brdy z Mníšku do Řevnic a na Kytínské louce se mohl
potkat s dalšími zástupy skautů z Prahy a středních Čech. V sychravém a větrném počasí přišlo velmi vhod
občerstvení v podobě párku v rohlíku, palačinky či teplého čaje, které zajišťovala skautská polní kuchyň
přímo na louce.
Na schůzkách jsme se dali do lovení foglarovských bobříků, trochu upravených pro naše účely. Zatímco
bobřík mlčení je pro většinu dětí stále nedosažitelnou trofejí (i když jsme mlčení omezili jen na dobu trvání
schůzky, tj. hodinu a půl), bobříka míření či dobrých skutků už má leckdo úspěšně uloveného. Kvůli bobříku plavání jsme jednu schůzku přesunuli do benešovského bazénu, kde si jej splnili skoro všichni.
Březnová jednodenní výprava do Trhového Štěpánova, během níž děti v rolích archeologů zručně vykopávaly pozůstatky starých kultur, nám odhalila téma letošního letního tábora – pravěk. Tábořit budeme jako
tradičně v Měsíčním údolí u Vlašimi prvních 14 dní prázdnin.
Co nás čeká dál? V dubnu máme v plánu brigádu v obecním lese a na svátek sv. Jiří (patrona všech skautů)
slavnostní schůzku, na které budou některé děti skládat vlčácký či světluškovský slib. V květnu nás čeká
cyklovýlet do okolí, velká třídenní výprava do Krušných hor (Boží Dar, Jáchymovsko) a na začátku června
přírodovědná vycházka do okolí Blaníků.
Aktuality a fotogalerii z akcí můžete sledovat na našich nových webových stránkách
https://lounovicepodblanikem.skauting.cz/
za louňovický 3. oddíl Hanka Kociánová

foto: Luboš Račanský
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Masopustní průvod
Letošní masopustní průvod se
konal 9. února. Prvním úkolem,
když se masky sešly na  náměstí,
bylo ozdobit traktor s valníčkem,
který na tuto akci zapůjčila obec.
Výzdobu krásně připravily děti
ze základní školy. Průvod, ve kterém bylo kolem padesáti masek a
dokonce koně, vyrazil na Malou
Stranu, Hlina, Pánov, Lhotu a na
další místa v Louňovicích pod
Blaníkem. Občané, kteří nás přivítali u svých domů, pro nás připravili spoustu dobrot a dobrého
pití. Muzikanti jim hráli písničky,
masky si s nimi zatancovaly. Poděkování patří všem zúčastněným
i spoluobčanům, kteří nás pohostili a užili si tento den s námi.
za spolek Babinec Tereza Špácalová

foto: J.Krmela

7

www.lounovicepodblanikem.cz

Fotbalový ples

foto: J.Krmela
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Maškarní rej pro dospělé
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foto: Václav Miilota
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ZŠ A MŠ LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
		

Zima a předjaří v mateřské a základní škole

Na sklonku kalendářního roku se 5. ročník účastnil výtvarné soutěže Podblanického muzea na téma 100
let Československa. Ve své kategorii se umístili na druhém místě Jonáš N. a Zdeněk K., čestné uznání za
svou práci získala Marie K. Gratulujeme.
Obec Zvěstov se na naši školu obrátila s prosbou o další součinnost v rámci vánočního posezení pro
seniory. Po úspěšné spolupráci v rámci projektu Laskavec se této výzvy opět ujal 5. ročník posilněn o některé spolužáky ze 3. a 4. ročníku. Jako téma tohoto představení si žáci vybrali vánoční příběh, doplněný
tradičními českými koledami.
Nový kalendářní rok v mateřské škole děti zahájily návštěvou divadelního představení „Čert a Káča“
v Táboře. Představení zaujalo předškolní děti i ty nejmenší. Školáci 2. - 5. ročníku se pro změnu vydali
za kulturním zážitkem s názvem „Stínadla se bouří“ do pražského divadla Gong. Celé představení bylo
velmi akční a žákům se líbilo.
Mateřská škola do jednotlivých týdenních aktivit zařadila projekt „Srdce s láskou darované“. V rámci tohoto projektu navštívila místní sbor dobrovolných hasičů, kde jim děti předaly vyrobená ocenění za jejich
činnost. Hasiči za to děti provedli zbrojnicí a ukázali hasičskou techniku.

Následovala výtvarná soutěž Spolkového domu sourozenců Roškotových „Můj domov“, které se zúčastnily převážně předškolní děti a všechny ročníky základní školy. Děti ve svých dílech zobrazily zákoutí, která
mají rády, českou přírodu, rodinu apod. Děvčata ze 4. ročníku se rozhodla téma domova uchopit zeširoka
a namalovala naši planetu z vesmíru. Ocenění získala Terezka V. z MŠ, která se zúčastnila i slavnostního
předání.  Blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme.
2. a 4. ročník se v centrech aktivit po Vánocích pustil do měsíčního tématu „Čas“. Žáci druhého ročníku si
v něm upevnili znalosti ručičkových i digitálních hodin. Nejprve se rozdělili do skupin a společnými silami
vytvořili stroj času podle svých představ. Jako pohonnou hmotu do svých strojů zvolili sliz, který si nejprve museli vyrobit a následně vyzkoušet jeho nejlepší kvalitu. Pomocí stroje času se oba ročníky ocitly ve
starověkém Egyptě, prohlédly si 7 divů světa, podívaly se, jak vypadali naši předkové, zkoušely rozluštit
klínové písmo apod. Vše nakonec dopadlo dobře, z dlouhých cest do dob minulých i budoucích se všechny
děti vrátily v pořádku a odstartovaly další témata projektů.
Po návratu žáků z jarních prázdnin na ně čekal jako v loňském roce projekt Edison. Celý týden je ve škole
navštěvovali cizinci, kteří si s žáky povídali o své zemi, hráli hry a zpívali písničky. Veškerá konverzace
probíhala v anglickém jazyce. Tento rok byl projekt cílen na 3. – 5. ročník. Letos naši školu navštívili Zsolt
Slivka z Maďarska, Yana Babanska z Ukrajiny a Corrin Wu z Číny. S dalšími cizinci se žáci potkali na
Global Village, která se konala na partnerské škole ZŠ Vorlina, se kterou projekt realizujeme.
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Obě oddělení mateřské školy se zapojila do soutěže v recyklování. Děti měly zhotovit za použití recyklovaného materiálu svého Baterkožrouta. Baterkožrouti spolykají všechny vysloužilé baterie a monočlánky,
které jsou průběžně odesílány k ekologické likvidaci. Poslední soutěží byla soutěž „Botičky do školičky“,
kde děti mateřské školy soutěžily o bačkůrky pro celou školku.
V únoru navštívilo naši mateřskou školu Ekocentrum Harrachov s výchovně-vzdělávacím programem „Rákosníček“. Dětem byl hravou formou přiblížen život v rybnících. Koncem února jsme s dětmi oslavili masopust karnevalem v maskách. Jako každý rok se sešlo mnoho princezen, zvířátek i nadpřirozených bytostí.
Děti si celý den užily a k zakousnutí si upekly masopustní šátečky.
V březnu předškolní děti prožily jeden výukový blok ve škole s kamarády z první třídy. Budoucí prvňáčci
s nimi usedli do lavic a prověřili si své matematické dovednosti i znalost písmenek. Všichni malí žáčkové
byli velmi šikovní, zadané úlohy hravě zvládli a s jejich staršími kamarády si společně strávený čas velmi
užili. Společné setkání je bude čekat ještě před koncem školního roku, aby pro ně přechod z mateřské školy
do školního prostředí byl co nejsnadnější.
Ve stejném měsíci se pátý ročník vydal na
výlet do Hop arény v Čestlicích. Žáci si užili zaslouženou odměnu za půlroční práci ve
škole. V Hop aréně se naučili nové triky, jak
skákat salto vzad. Při cestě vlakem dostali i
pochvalu od spolucestujících za pěkné kamarádské chování.
První ročník zakončil měsíční projekt
„Čas“, jehož cílem bylo naučit žáky roční
období, měsíce v roce, seznámit je s rotací
Země kolem Slunce a vlivem rotace na roční
období, seznámit je s historickými měřidly
času, naučit  žáky určovat hodiny, pochopit
souvislost rotace Země se změnou počasí
a proniknout do jednoduchých fyzikálních
jevů. Žáci si tak ve skupinách zhotovili vodní i přesýpací hodiny, vyzkoušeli si měřit i
určovat čas a v posledním týdnu se ponořili
do tajů počasí. Dozvěděli se o vzniku duhy,
v rámci pokusů si vyrobili mrak, vyzkoušeli si rozpínání vzduchu, které je zásadní
při vývoji počasí a zhotovili si jednoduché
meteorologické pomůcky, díky kterým si
vyzkoušeli měřit a zapisovat počasí.
www.lounovicepodblanikem.cz
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2. a 4. ročník se v posledních dnech účastnil také soutěže k mezinárodnímu Dni Země, kterou pořádá ČSOP
Vlašim se Správou CHKO Blaník na téma „Rozkvetlá příroda“. Držíme palce.
V současné době jezdí děti z mateřské i základní školy na plavecký výcvik do nově zrekonstruovaného
bazénu v Táboře. Lektorky je zábavnou formou učí plaveckým technikám, pokročilejší plavci již zkoušejí
plavat ve velkém bazénu. Díky podpoře plaveckého výcviku na základních školách ministerstvem školství
bylo možné pro žáky získat dotaci na úhradu dopravy. Finanční rozpočet rodičů žáků základní školy tak
nebyl zatížen cestovními náklady.
Třeťáci ve druhém pololetí začali pracovat na velkém projektu na téma „Lidské tělo“. Měřením a pomocí
encyklopedií a internetu zjišťovali, která kost je nejdelší / nejkratší, jak funguje náš mozek a mícha, kolik
tepů udělá srdce za minutu v klidu a kolik po fyzické zátěži apod. Žáci si vyrobili hýbací ruku, díky které
lépe pochopily, jak fungují šlachy a svaly. Naměřili si pro lepší představu, jak dlouhé máme tenké střevo.
Počítali, jak rychle rostou vlasy a nehty. Zhotovili model dýchacího ústrojí a vyzkoušeli si, jakou mají kapacitu plic. Zjistili, jaké máme smysly a jak nám pomáhají v běžném životě i jak nás naopak třeba optické
klamy dokážou zmást. Všichni se do tohoto projektu zapojili s obrovským zájmem a nadšením. Velké díky
patří jedné z maminek, Kátě N., profesí lékařce, která přišla dětem vyprávět o kostech, kloubech a svalech.
Povídání to bylo zajímavé a moc přínosné. Na závěr měly děti spoustu dalších otázek, na které se jim dostalo fundovaných odpovědí. Ještě jednou velký dík.

Na konci března čeká přihlášené předškolní a školní děti tradiční „Noc s Andersenem“, která je v letošním
roce věnována 70. výroční založení nakladatelství Albatros. Děti budou plnit úkoly, rozmístěné po obci, a
těšit se mohou i na aktivity ve škole. S příchodem večera se pak škola promění v malou noclehárnu, ve které se po přečtených pohádkách do tmy nese špitání, ale s postupujícím večerem i spokojené oddechování.
V letošním roce se akce zúčastní přibližně 50 dětí z mateřské i základní školy.
V letošním roce probíhá ve školní družině celoroční projekt „Abeceda pohádek a filmů“. Každý týden si
žáci v ŠD promítají jeden film, jehož název začíná na nějaké písmenko z abecedy, s kterým se ještě neseznámili. Jaro družina uvítala písmenkem P. Pohádka „Princové jsou na draka“, která se pod tímto písmenem
skrývala, je zavedla do světa draků. Žáci vyráběli trojhlavou saň, která bude hlídat vstup do šaten. Zahráli
si tematické hry a zazpívali písničky z filmů. Notoricky známá písnička „Dělání“ propojila projekt s výukovým programem „Od zrnka k bochníku“, kterého se zúčastnili v březnu v Podblanickém ekocentru. Děti
se na tomto báječném výletě naučily rozeznávat různé druhy obilí, seznámily se s tradičními i moderními
způsoby jejich pěstování. Prošly si cestou od zrníčka až po hotový chléb, který nosí ke svačině. Vyzkoušely si mimo jiné i práci s cepem a na závěr si upekly vlastní chlebový bochánek.  Takto prožili žáci 1. - 5.
ročníku jeden týden ve školní družině. Kam nás zavede ten další? Nezbývá nám, než se nechat překvapit.
Celý školní rok navštěvují 5. ročník v rámci své pedagogické praxe v projektu „Učitel naživo“ Ing. K. Přikrylová a Ing. J. Trojovský.  Oba studenti k nám chodí jednou týdně. V počátku své praxe sledovali výuku v
5. ročníku a po pár týdnech se sami postupně zapojili do výuky. Oba jsou velmi kreativní a vnáší do výuky
nové neotřelé pohledy, zejména do center aktivit.
Od března do konce školního roku budou žáci 5. ročníku každý čtvrtek pracovat v matematice s Ing. Hradeckým, který je zapojený do tandemové výuky v rámci čerpání dotací na vzdělávání s EU s Mgr. Klaudysovou. Tandemová výuka je pro žáky obohacující, umožňuje individualizaci přístupu k žákům, dynamičnost a pestrost výuky. Je zajištěn větší prostor pro monitoring výchovně vzdělávacího procesu i podporu
kritického myšlení.
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S nástupem jara se škola pustí do realizace zajímavého projektu „Geomapa na školní zahradě“, jehož
autorem i iniciátorem je nadšený geolog pan Nekl.
Na travnaté ploše před budovou základní školy
vznikne rozměrný geologicky naučný objekt sestavený z autentických kusů hornin z regionů ČR,
seskupených do tvaru hlavních pohoří a pahorkatin
s říční sítí, vyznačenými městy apod. Cílem projektu je, prostřednictvím práce s venkovní Geomapou,
seznámit žáky s horninami ČR a využít ji v hodinách prvouky, přírodovědy, vlastivědy… V současné době potřebujeme zajistit větší množství plných
pálených cihel (i použitých), které poslouží k modelaci vrstevnic. Pokud máte doma nepotřebné cihly
nebo víte o někom, kdo by nám je daroval, tak mohou být složeny v prostoru pod javorem před ZŠ.
Předem děkujeme.
Do konce školního roku se máme ještě nač těšit.
Čekají nás divadelní představení, tvoření na velikonoční jarmark, besídka pro maminky, vítání občánků, závěrečný celodenní výlet mateřinky, rozloučení
s předškoláky, vícedenní školní výlet školáků, rozloučení s předškoláky… Ale o tom až příště.
Krásný letní čas vám přeje kolektiv MŠ a ZŠ

www.lounovicepodblanikem.cz
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Školní lyžovačka na Šumavě

V lednu jsme strávili týden na Šumavě v Horní Vltavici. Hotel Salivar jsme měli celý jen pro sebe, takže
nám poskytl dostatek soukromí a klidu. Velmi spokojeni jsme byli se stravováním - bohaté snídaně formou
švédského stolu, výborná hlavní jídla, ovoce a zelenina. Bydleli jsme kousek od lyžařského areálu, navíc
jsme si mohli nechávat lyže u sjezdovky, tak jsme si nosili jenom „přezkáče“.
První den jsme se rozdělili do tří skupin. První a druhé družstvo využívalo červenou a modrou sjezdovku
hned, třetí družstvo, po krátkém tréninku na malém vleku, se k nim přidalo ve středu dopoledne. Ve středu
odpoledne, kdy má být odpočinkový den, jsme si šli užívat sněhu zase trochu jinak. Takže jedni bobovali a
druzí postavili obrovské sněhové hradby na místním dětském hřišti. Po večeři vyrazili dobrovolníci, nakonec téměř všichni, na večerní lyžování, které bylo pro mnohé nevšedním zážitkem. Ve čtvrtek dopoledne
se ještě dopilovala technika, aby odpoledne mohli všichni v klidu nastoupit na závod ve slalomu. Jelo se
ve třech kategoriích a všichni závodníci zvládli trať se ctí. Někteří vsadili na rychlost, jiní na techniku.
Vítězem byli vlastně všichni, protože závody probíhaly podle pravidel fair play a každý fandil každému.
Poslední večer samozřejmě nechybělo vyhlášení vítězů, zhlédnutí fotografií z pobytu včetně videí podbarvených hudbou, které zpracovala Mgr. Klaudysová, a následovala závěrečná diskotéka. Poslední lyžařské
dopoledne byl na sjezdovku krásný pohled, protože všechny děti již jezdily úplně samostatně na vleku i ze
svahu dolů.
Letošní hory se opět vyvedly. Výborné sněhové podmínky, příjemné ubytování a hlavně skvělá parta, takže
jsme užili spoustu legrace.
Cesta pro všechny, z. s. – sdružení rodičů a přátel školy v Louňovicích pod Blaníkem

Za ZŠ Klára Pospíšilová

Vás srdečně zve na akci

OLYMPIJSKÉ HRY
v Louňovicích pod Blaníkem
KDY: 5. 5. 2019
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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Výměna zdroje tepla v MŠ a ZŠ
O práci schované za cedulkou ,,Plynová kotelna - Nepovolaným vstup zakázán“
V přístavbě Mateřské školy byla firmou GAS BLANÍK pana Jiřího Žížaly instalována v roce 1993 plynová
kotelna s dvěma atmosférickými kotli De Dietrich, každý o výkonu 320 kW (hlavní a záložní). V kotelně
byla kromě kotlů a spleti potrubí i otevřená expanzní nádoba, plynový stacionární ohřívač teplé vody, rozvaděč měření a regulace a další pomocná zařízení.
Kotelna byla již technologicky velmi zastaralá a energeticky velice náročná. Nicméně v době výstavby to
byla první třída.
Školník p. Oskar Kurpanik posledních několik let dělal vše, co mohl, aby ušetřil každý krychlový metr
plynu. V topné sezóně denně ručně musel kotelnu zapínat – v pět hodin ráno a pak ji včas vypnout. Když
byl tuhý mráz, tak i o víkendech, Vánocích,  zimních prázdninách.  
Plynový ohřívač teplé vody  již mnoho let neplnil svou funkci. Oběhová čerpadla měla vysoký elektrický
příkon. Kotelna se postupem času stávala noční můrou revizních techniků.
Vzhledem k tomu, že byly všechny budovy zatepleny a vyměněna okna, došlo ke značným úsporám a výměna zdroje tepla tak byla dalším logickým krokem ke snižování energetické náročnosti budovy.
Budova tělocvičny byla odpojena od kotelny již v roce 2010. Tělocvična je od té doby vytápěna plynovými
sálavými panely a její sociální zázemí samostatným plynovým kondenzačním kotlem.

Postup prací
Technologie původní kotelny byla zcela demontována a kotle byly rozebrány. Nutno podotknout že
pan Jiří Žížala spolu se svými zaměstnanci odvedl
poctivou a vysoce kvalitní práci a bylo mi upřímně
líto toto dílo bořit.
V dnes již bývalé plynové kotelně byla nově osazena desková otopná tělesa, přeloženo potrubí ústředního topení, elektroinstalace a vodoinstalace. V budoucnu zde vznikne nová prostorná učebna.
Pro MŠ byla vybudována z přilehlého kabinetu nová
samostatná plynová kotelna s kondenzačním kotlem  
renomované firmy VIESSMANN o jmenovitém výkonu 35 kW. Ohřev teplé vody  pro školku zajišťuje
nepřímotopný stacionární ohřívač o objemu 200 l.
www.lounovicepodblanikem.cz
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Tato kotelna je zabezpečena jako kotelna III. třídy s vlastním rozvaděčem měření a regulace, což zajišťuje
maximální bezpečnost provozu.
Nová plynová kotelna pro základní školu je situována v bývalé uhelné kotelně. Zde proběhly značné stavební úpravy. Mnozí si jistě kladete otázku, proč i tenkrát plynovou kotelnu nezřídili zde a proč se tak nehorázně plýtvalo místem. Předpisy umístění velkých atmosférických plynových kotlů do sklepů neumožňují
a jiné kotle tehdy nebyly na trhu k dispozici.  
Nová kotelna ZŠ je vybavena dvěma kondenzačními kotli VIESSMANN, každý o jmenovitém výkonu
49,9 kW. Kotle jsou spojeny do kaskády, každý má svůj komín. Teplo  se do budovy rozvádí 7 okruhy - pět
tzv. směšovaných okruhů, rezerva a tzv. přímý okruh – příprava pro výrobu teplé vody.
Zde je opět nutno připomenout, jak kvalitní práci zhotovili naši předchůdci. Větve ústředního topení v nejstarší budově jsou rozděleny dle světových stran. To znamená, že obsluha nové kotelny si navolí teplotu do
směšovaných topných větví podle toho , „jak se točí slunce“. Tímto se ušetří nemalé množství plynu – proč
topit na stejnou teplotu topné vody  do sluncem ohřívaných místností  jako do místností  severních. Jakoby
i naši předci tušili, že jednou přijde taková technologie, která toto umožní. Přetápění místností pak zamezí
termostatické hlavice.
A perlička: dokonce i dvě místnosti ředitelny mají vlastní okruh.  Paní ředitelka si tak může topit déle, i
když ostatní jsou ze školy pryč. A beze ztrát.    
Instalace technologie si vynutila úplné přeložení potrubí požární a pitné vody, tras elektroinstalace a kanalizace, přeložení potrubí ústředního topení na mnoha místech a spoustu stavebních úprav.
A zase by někdo mohl namítat – máme nové kotelny, ale staré topení. Stávající rozvody ústředního vytápění
ve všech objektech jsou vysoce kvalitně řemeslně provedeny, potrubí je naprosto nepoškozené a nezrezlé.
Trubky jsou nedotčené,  kvalitou bez nadsázky předčí dnes nově zakoupené!  Topné kanály jsou suché a
potrubí kvalitně zaizolované. Radiátory jsou litinové. Topení bude sloužit ještě mnoho desítek let.
Závěrem bych chtěl říci, že bylo pro mě ctí mít možnost se podílet na tak rozsáhlém a komplexním díle,
jako je obnova naší  základní a mateřské školy. Jsem nesmírně potěšen, že se vrací druhý stupeň a škola
zase bude žít naplno.
Jan Chmel

ZAJÍMAVOST Z INFOCENTRA...
Velký a Malý Blaník – jang a jing

V literatuře a povědomí lidí je tím hlavním Velký Blaník a Malý Blaník jen menší a méně významný bratr.
Zdání však klame. Doplňují se a jeden bez druhého nedá ani ránu. Ten velký je jako muž, silný a pro mnohé
až příliš tvrdý a drsný. Malý je jako žena, jemný, přijímající a citlivý. Hlava a srdce. Proto zřejmě Keltové
vyhledávali a měli v oblibě dvojvrší.
Nabízí se tedy otázka: Není klíčem k otevření Velkého Blaníku Malý Blaník?
Hana Novotná

Vidíte rytíře
deroucího se ze skály?
A víte, kde na
Velkém Blaníku je k vidění?
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FOTBAL
Termíny Jaro 2019 – IV. třída C
7.4.

15:00

Louňovice

SK Načeradec

14.4.

16:30

TJ Kladruby

Louňovice

21.4.

15:00

Louňovice

TJ Radošovice

28.4.

14:00

FC Křivsoudov

Louňovice

5.5.

15:00

Louňovice

TJ Hulice

19.5.

15:00

TJ Pravonín

Louňovice

26.5.

15:00

Louňovice

FC Vracovice

2.6.

15:00

TJ Keblov

Louňovice

9.6.

15:00

Louňovice

TJ Veliš

15.6.

15:00

FC Libouň

Louňovice

Starší přípravka
Termíny jaro 2019 – Okresní přebor st. přípravka Ferdináda C
31.3.

10:15

Kamberk/Louňovice FC Vracovice

13.4.

9:30

TJ Postupice

21.4.

10:15

Kamberk/Louňovice TJ Struhařov

27.4.

10:15

SK Chocerady

5.5.

10:15

Kamberk/Louňovice Sokol Zaječice

12.5.

10:15

TJ Krhanice

19.5.

10:15

Kamberk/Louňovice AFK Kácov

25.5.

10:15

FK Bílkovice

Kamberk/Louňovice

8.6.

10:15

TJ Neveklov

Kamberk/Louňovice

Kamberk/Louňovice
Kamberk/Louňovice
Kamberk/Louňovice

Domácí zápasy přípravky se budou hrát na hřišti v Kamberku.

www.lounovicepodblanikem.cz

18

STOLNÍ TENIS
Konečné pořadí 2018/2019
Družstvo

PU

V

R

P

skóre

body

1

KST Týnec nad Sázavou A

22

21

0

1

312:84

63

2

Sokol Neveklov A

21

15

1

5

222:156

46

3

Stolní tenis Benešov C

21

15

0

6

210:168

45

4

TJ Kavalier Sázava A

22

14

2

6

242:154

44

5

TJ Sokol Votice A

22

12

2

8

214:182

38

6

Sokol Louňovice pod Blaníkem A

22

12

1

9

223:173

37

7

SDH Petroupim A

22

11

1

10 205:191

34

8

Sokol Ostředek A

21

8

0

13 150:228

24

9

Sokol Pyšely A

21

6

1

14 156:222

19

10 Sokol Divišov A

21

6

1

14 155:223

19

11

22

3

1

18 141:225

10

21

1

0

20

92:286

3

Družstvo

PU

V

R

P

skóre

body

1

TJ Slavoj Čerčany A

21

16

1

4

228:150

49

2

TJ Sokol Teplýšovice A

22

15

3

4

243:153

48

3

KST Týnec nad Sázavou  B

22

13

4

5

232:164

43

4

Sokol Pyšely B

22

13

3

6

228:168

42

5

TJ Slavoj Čerčany B

21

13

1

7

216:162

40

6

Krusičany A

21

10

2

9

192:186

32

7

SK Mrač

22

7

4

11 182:214

25

8

Stolní tenis Benešov D

21

7

2

12 170:208

23

9

TJ Kavalier Sázava B

21

6

3

12 166:212

21

10 Sokol Louňovice pod Blaníkem B

22

5

5

12 162:234

20

11

SDH Petroupim B

21

4

4

13 161:217

16

12 TJ Sokol Votice B

22

4

0

18 142:254

12

Sokol Netvořice A

12 SDH Olbramovice A

19

Tým Louňovice
pod Blaníkem A
Hazmuka Pavel
Štěpánek Milan
Škopková Věra
Jíša Petr
Okresní přebor 1

Tým Louňovice
pod Blaníkem B
Tichá Vendula
Bébr Milan
Kakos Miroslav
Remiš Tomáš
Kahoun Petr
Bejbl Jan
Okresní přebor 2

www.lounovicepodblanikem.cz

Tým Louňovice
pod Blaníkem C

Družstvo

PU

V

R

P

skóre

body

1

SKST Vlašim A

19

18

0

1

295:47

54

2

Sokol Netvořice C

20

18

0

2

285:75

54

3

TATRAN Kamenný Přívoz B

19

16

1

2

259:83

49

4

TJ Sokol Nesvačily B

20

13

0

7

191:161

39

5

SHD Smilkov B

19

10

1

8

192:150

31

6

Sokol Divišov D

20

8

1

11 147:213

25

Kahoun Josef nejml.
Suk František
Matoušek Jan
Robertson Samuel
Suk Jiří
Tichá Lenka
Kahoun Josef ml.
Kahoun Josef

7

SK Bystřice B

19

7

2

10 155:187

23

Okresní přebor 5

8

Sokol Louňovice pod Blaníkem C

20

5

1

14 117:243

16

9

Sokol Netvořice D

20

4

4

12 135:225

16

10 SDH Petroupim D

19

3

0

16

87:247

9

11

19

0

0

19

55:287

0

SKST Vlašim B

(děti doplněné
dospělými)

Turnaj mládeže ve stolním tenise
2. března 2019 se v Louňovicích konal Turnaj mládeže ve stolním tenise.
Turnaje se zúčastnilo 25 dětí z Louňovic pod Blaníkem, Vlašimi, Netvořic, Čerčan, Benešova, Strojetic a
Čechtic.
Soutěžilo se ve třech kategoriích: mladší žáci, starší žáci a dorost.
Všichni zúčastnění si zahráli dostatek zápasů, takže i začátečníci měli možnost si zahrát se zkušenými
hráči. Všechny děti nám předvedly, že na trénincích rozhodně nezahálí a i tak příjemné dopoledne nám
zpestřily pěknými výměnami.
Pro první čtyři v každé kategorii byly přichystány věcné odměny.
Konečné pořadí:
Dorost:
1.
Plíšek Jan – Sokol Benešov
2.
Robertson Samuel - Sokol Louňovice pod Bl.
Starší žáci:
1.
Dvořák Martin – Sokol Benešov
2.
Kahoun Josef – Sokol Louňovice p. Bl.
3.
Vodička Tomáš – Strojetice
4.
Šmeral Adam  – Sokol Netvořice
Mladší žáci:
1.
Vaigl Martin - SKST Vlašim
2.
Holejšovská Anna - SKST Vlašim
3.
Plíšek Pavel - Sokol Benešov
4.
Havelka Richard - Sokol Netvořice
Žákyně:
1.
Holejšovská Anna – SKST Vlašim
2.
Švecová Adéla - SKST Vlašim
3.
Krátká Alice - Sokol Louňovice pod Bl.
4.
Fáčková Nela - Sokol Louňovice p Bl.
Děkujeme městysi Louňovice pod Blaníkem a Okresnímu tělovýchovnému sdružení Benešov za finanční
podporu.
Lenka Tichá

www.lounovicepodblanikem.cz
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SDH LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
Hasičský rok 2019 bude opět plný soutěží. První kvality našich týmů se projeví již 11. května
na okrskové soutěži, která bude po dlouhé době u našich nejbližších sousedů.
A to v Býkovicích:

21
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Jako i v loňských letech bude opět
pořádat Benešovskou ligu.
A to 13. 7.

Sbor dobrovolných hasičů
Louňovice pod Blaníkem
pořádá

4. kolo Benešovské
hasičské ligy 2019
Dne: 13.7. 2019 (sobota) od 12:30h
Kde: Na hřišti u školy
Občerstvení zajištěno.
Přijďte nás podpořit.
Těšíme se na vaši účast.
SDH Louňovice
Dalšími termíny soutěží, kde
můžete louňovické dobrovolné hasiče podpořit, jsou:
1.6.

Drahňovice

22.6. Křivsoudov
6.7.

Daměnice

13.7. Louňovice pod Bl.
14.7. Makov
20.7. Chářovice
27.7. Malovice
3.8.

Načeradec (noční)

17.8. Jankov (noční)
24.8. Miřetice/Chmelná

www.lounovicepodblanikem.cz
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KALENDÁŘ AKCÍ

2019

21. 4. 2019

14. 5. 2019

- velikonoční jarmark

– vystoupení ke Dni matek

- od 13 hod. na náměstí
- od 16:00 v sále zámku
- hraje kapela Poprask
- pořádá ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem
- pořádá Babinec ve spolupráci s městysem Louňovice pod Blaníkem
25. 5. 2019

- valná hromada Spolku WIFI Louňovice
pod Blaníkem

21. 4. 2019

- slavnostní vysvěcení kříže

- od 19:00hod. v restauraci u Vladimíra Babky
- od 14 hodin v místě bývalého zlatodolu Roudný u
šachty Václavka
1. 6. 2019
- pořádá Římskokatolická farnost Louňovice pod - divadlo pro děti
- představení Malý princ
Blaníkem a obec Zvěstov
- louňovický zámek
- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem
22. 4. 2019

- svěcení zvonku

- od 14 hodin u kapličky na Lhotě v Louňovicích
- pořádají skauti ve spolupráci s farností

15. 6. 2019

- výlet do Plzně

24. 4. 2019

- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem
- bližší informace dále

- od 14 do 17 hodin v budově základní školy

22. 6. 2019

30. 4. 2019

- zámecká zahrada
- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem

– zápis do ZŠ

– čarodějnice

- zahrádka hostince Pod Blaníkem (u Ládi)
- pořádá městys Louňovice pod Blaníkem

- sousedské setkání

13. 5. 2019

– zápis do MŠ

- od 8 do 15 hodin v budově mateřské školy

Výlet do Plzně :
Odjezd z náměstí 15. 6. 2019 v 7:00 hod, návrat na náměstí v 19 hod.
Cena 100,-Kč na osobu za cestu tam i zpět.
Zastavíme v blízkosti pivovaru Prazdroj, kde je možnost rezervace prohlídky pivovaru- dle zájmu. Dále se
pokračuje do ZOO Plzeň (součástí je botanická zahrada a DinoPark).
Záleží na každém, jak bude chtít čas využít, možností je dost- dále např. výstava Akva Tera u náměstí,
historické podzemí města, věž katedrály sv. Bartoloměje a nebo třeba Techmania (interaktivní expozice a vědeckotechnické show).
Rezervace a nevratná platba za rezervaci na úřadě.
Děkujeme.

Svatováclavské slavnosti
Kdo se chce zúčastnit průvodu nebo se jakkoliv podílet na Svatováclavských
slavnostech, jste vítáni.
Kontakt: 732 860 942 Simona Borkovcová. Děkuji.
23
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V Louňovicích pod Blaníkem
se v minulých měsících narodili tito
noví občánci
Kamila Kovandová
Rozárie Chynová
Eliška Znamenáčková
Václav Fejtek
Georgi Conev
Denisa Žáková

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

V minulých měsících oslavili své životní jubileum tito spoluobčané

Bohuslav Němeček			70
Vlastislava Remišová			70
Josef Šimánek				70
Jindřiška Kremličková			80
Anna Janušová				91
Jiřina Holá					96
Městys Louňovice pod Blaníkem všem srdečně gratuluje
a do dalších let jim přeje hodně štěstí a zdraví
Přejeme všem krásné jaro a klidné prožití velikonočních svátků.

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE BUDE 21. ČERVNA 2019

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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