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Vážení spoluobčané,

SLOVO STAROSTY

blíží se konec roku, svátky vánoční a oslavy Silvestra. Toto období je příznačné tím, že se krátce pozastavíme,
poohlédneme se za uplynulým rokem a dáváme si předsevzetí a plány do roku nového. Dovolte mi několik
ohlédnutí a zároveň přijměte i některé plány do následujícího roku.
Největší práce probíhaly a stále ještě probíhají v naší základní a mateřské škole. Rekonstrukce školy se
pomalu, ale jistě chýlí ke svému závěru. V minulých měsících byla provedena instalace nové plynové kotelny s
úspornými kondenzačními kotli, položena nová dlažba na hale a obloženy toalety. V následné době budou
provedeny práce v místnostech učeben a instalace nového osvětlení. Jako zázemí školy a školky, ale i pro širokou
veřejnost bylo vybudováno mezigenerační hřiště se stolem pro stolní tenis a herními a posilovacími prvky. Za
mezigeneračním hřištěm dále od školy bylo vybudováno oplocené multifunkční hřiště pro míčové sporty. Toto hřiště
nebylo vybudováno úplně podle našich představ, obsahuje vady a nedodělky, kvůli kterým nebylo převzato. Z
důvodu současných klimatických podmínek nemůže být hřiště ani řádně opraveno. V současné době jsme v
nepříjemné situaci, neboť jednou z dotačních podmínek je nutnost hřiště převzít do konce roku. Na základě tohoto
dohadujeme se zhotovitelem díla výši tzv. zádržného, aby byla jistota, že za příznivějších klimatických podmínek
bude dílo zdárně dokončeno.
V současné době dokončujeme práce na nové knihovně, která bude z budovy úřadu přestěhována do větších
prostor do domu č.p. 48. Knihovna by měla sloužit veřejnosti v nových prostorách již počátkem příštího roku.
V důsledku kůrovcové kalamity je prováděna těžba v obecních lesích, která bude od nového roku dozorována a
řízena nově zvolenými lesními hospodáři. Vytěžené dřevo a zbytky po těžbě bych chtěl tímto nabídnout veřejnosti k
odkupu.
V příštím roce je plánována realizace chodníku na hřbitov. Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace a bude
vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. Dále je připravován rozpočet a projekt na rekonstrukci hasičské zbrojnice v
Býkovicích, která v případě získání dotace bude zrekonstruována v příštím roce. Stejně tak se řeší i projekt na
pivovarský rybník. Dalším záměrem je zpracování projektu na zasíťování stavebních pozemků.
Závěrem bych chtěl poděkovat vám všem, kteří svou prací přispíváte k rozvoji našeho městyse, ať už samostatně
nebo ve spolcích. Důkazem toho je řada úspěšně realizovaných akcí, které jsou zmiňovány v dalších příspěvcích
zpravodaje.
U příležitosti svátků vánočních Vám jménem úřadu městyse a zastupitelstva chci popřát dobrou pohodu a
klidné prožití Vánoc. Zároveň vám do Nového roku přeji všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky,
osobních a pracovních úspěchů.

Ing. Václav Fejtek, starosta

UPOZORNĚNÍ

Žádáme spoluobčany, aby v zimním období parkovali své automobily na svém pozemku. Bohužel se nám
každou zimu stává, že auta parkovaná v ulicích překáží v zimní údržbě, a to jak v prohrnování sněhu, tak i
v posypu ulic. Tyto ulice pak nejsou sjízdné a vznikají zbytečné stížnosti, za které mohou majitelé těchto
aut. Děkujeme.
Úřad městyse

ZASTUPITELSTVO A RADA, VÝPIS
v Louňovicích pod Blaníkem
Ze dne 31. 10. (chodníku na hřbitov) i nadále
2018, č.j. ZM 8/2018 realizovat
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
- schválilo podání žádostí o dotace na
- zvolilo starostou městyse pana Ing. rok 2019 (oprava hasičské zbrojnice
Václava Fejtka
v Býkovicích, oprava MK Na
- zvolilo místostarostou městyse pana Smírech, venkovní učebna u školy,
Jiřího Malého
Pivovarský rybník)
- zvolilo členy rady Rady městyse - souhlasí s návrhem rozpočtu na r.
Martina Vávru, Mgr. Pavla Tuleje, 2019 a s návrhem střednědobého
Ing. Víta Kociána
výhledu na r. 2020 - 2022
- zvolilo finanční výbor - předsedkyně - souhlasí s návrhem rozpočtu SO
Ing. Růžena Kučerová, členové Ing. Blaník na rok 2019
Vít Kocián a Jaroslav Mikšovský
- zvolilo kontrolní výbor - předseda
Ze dne 31. 10. 2018, č. j. RM
Mgr. Pavel Tulej, členové Mgr. Ivana
15/2018
Kolandová a Jan Vrtiška
RADA MĚSTYSE:
- zřizuje stavební komisi ve složení:
Ze dne 7. 11. 2018, č. j. ZM předseda Martin Vávra, členové Jiří
9/2018
Malý a Josef Jelínek
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
- kulturní komisi ve složení:
- schválilo proplacení víceprací na předsedkyně Simona Borkovcová,
odbagrování zeminy v částce 185.650 členové Vít Bartoš, Bc. Vlastislav
Kč za podmínek předání díla bez vad Chatrný, Vladimír Babka, Bc. Martin
a nedodělků k 25. 11. 2018 a splnění Kahoun
podmínek dotačního titulu
- schválilo rozpočtové opatření č. 10
Ze dne 7. 11. 2018, č. j. RM
- pověřuje starostu zastupováním
16/2018
městyse v MAS Blaník, z.s.
RADA MĚSTYSE:
- schvaluje termín Svatováclavských - bere na vědomí výsledek zprávy z
slavností dne 21. 9. 2019
kontroly Krajského úřadu
- pověřuje starostu jednat osobně s Středočeského kraje – Zápis z dílčího
Rádiem Blaník o možnosti vystoupení hospodaření městyse Louňovice pod
na slavnostech
Blaníkem
- pověřuje starostu zastupováním
S CHVALUJE:
městyse ve Svazku obcí Blaník
- pořízení filtrační nádoby na
odstranění železa z pitné vody
Ze dne 3. 12. 2018, č. j. ZM - opravu po revizi čerpadel na ČOV
10/2018
- plán inventur - přílohu č. 7 ke
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
Směrnici č. 7/2010 o inventarizaci –
- schválilo rozpočtové opatření č.11 Plán inventur
- souhlasí s přijetím uvolněných
- poskytnutí dotace ve výši 4.000 Kč
prostředků z dotace z výzvy MAS
na doplnění požární výzbroje pro
Blaník ve výši 867.830,70 Kč a
SDH Býkovice pod Blaníkem a
projekt chodníku podél silnice II/125, sepsání veřejnoprávní smlouvy
www. lounovicepodblanikem. cz

- poskytnutí daru ve výši 1.000,- Kč
na Sdružení zdravotně postižených
Vlašim a sepsání veřejnoprávní
smlouvy
S TANOVUJE:
- podle § 108 odst. 2. z.č. 128/2000
Sb. zákon o obcích, že při
významných příležitostech a
občanských obřadech mohou užívat
závěsný odznak: místostarosta Jiří
Malý, radní Ing. Vít Kocián a
zastupitelka Ing. Růžena Kučerová

Ze dne 19. 11. 2018, č. j. RM
17/2018

RADA MĚSTYSE:
- projednala neoprávněné užívání
hasičských zásahových vozidel a
stanovila postup dalšího řešení vzniklé
věci

Ze dne 28. 11. 2018, č. j.RM
18/2018

RADA MĚSTYSE:
- bere na vědomí zprávu lesního
hospodáře
S CHVALUJE:
- rozpočet ZŠ a MŠ Louňovice p. Bl
- návrh rozpočtu městyse Louňovice
pod Blaníkem a doporučuje
zastupitelstvu ke schválení
- zrušení mandlu a jeho prodej
- práci na webu a zřízení WIFI na
úřadu městyse
- zhotovení regálů do knihovny
- odměnu lesnímu hospodáři
- příspěvek na geopark Kraj
blanických rytířů
- výpověď z nájmu bytu č. 1 v domě
čp. 11 v ul. Blanická a garáže v domě
čp. 45
S TANOVUJE:
- redakční radu ve složení Ing. Václav
Fejtek, Mgr. Pavel Tulej a Mgr. Hana
Kociánová
.
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- nové ceny vstupného na rozhlednu a
do muzea nejstarších dějin Louňovic
pod Blaníkem takto: dětský vstup 20
Kč, dospělý 30 Kč, rodinné vstupné
70 Kč, dále stanovila cenu
parkovného na parkovišti 50 Kč za
vozidlo bez časového omezení

UPOZORNĚNÍ
Městys Louňovice pod Blaníkem nabízí palivové dřevo a zbytky po
těžbě. Cena za 1m3 samovýrobou 230 Kč, již pokácené s vlastním
odvozem 575 Kč, již pokácené s dovozem 690 Kč. Ceny jsou včetně
DPH. V případě zájmu se informujte na úřadě městyse,
nebo na tel. č. lesního hospodáře Petra Kirchnera: 770104989.

Událo se...
Ohlédnutí za letošním létem

Péťův podblanický veterán klub AČR Křížov uspořádal v sobotu 23. června 5. ročník orientační jízdy “S

veterány Podblanickem“. Na letošní akci dorazilo na sedmdesát posádek historickými vozidly včetně několika z
Policejní historické společnosti, dále dva hasičské vozy a autojeřáb Praga - S5T.
Za mírně chladného a slunečného počasí a přijížděly soutěžní posádky a ostatní návštěvníci akce. Během dopoledne
přispívali účastníci a návštěvníci svými hlasy v ceně diváků o nejkrásnější automobil a motocykl. Veliké pozdvižení
způsobil příjezd repliky kočárového vozu Ford p. Leštiny. U startovní brány byl opět Laďa Filas v brnění blanického
rytíře i s mistrem kominickým Evženem v historické uniformě, kteří při startu za špičkového výkonu moderátora
Radka Mareše, který okomentoval každé vozidlo, vypouštěli posádky na trať.
Účastníci opět na stanovištích plnili dovednostní a vědomostní úkoly: v Pravoníně, Horní Lhotě, Načeradci,
Louňovicích pod Blaníkem, Vlašimi, Zdislavicích a na rynku v Trhovém Štěpánově. Po splnění úkolu a prohlídky
staročeského jarmarku se posádky za doprovodu vozidel Policejní historické společnosti vydaly na spanilou jízdu
přes Chlum, Zdislavice, Malovidy a Pravonín zpět na místo startu do Křížova.
Před vyhlašováním výsledků byla uctěna památka několika účastníků našich veteránských srazů minutou ticha.
Nejstarším účastníkem toho dne byl vyhlášen pan K. Radosta (nar. 1946) a nejmladší účastník soutěže byl
spolujezdec Petr Král (nar. 2015). V ceně diváků byla vybrána replika vozu Ford Zdeňka Leštiny a motocykl
Yamaha 175 Karla Kováře. V soutěži elegance zvítězil motocykl AJS z r.1931. V motocyklech zvítězil pan Popelka
s Hondou CB250 z r. 1970 a v automobilech Václav Procházka s Trabantem 601 z r. 1980. Absolutními vítězi se
stali: V.Procházka s Trabantem, M. Slabý s Matrou a M. Popelka s Hondou. Cenu za statečnost obdržel Ladislav
Kotek, který z důvodu poruchy na motocyklu nemohl soutěž dokončit.
Dík patří rodině Hlinských z Načeradce za jejich výborné občerstvení a také zvukařům, kteří během celé akce
zajistili kvalitní zvuk i reprodukovanou hudbu. Letošní odpolední vyhlašování výsledků bylo doprovázeno teplým
slunečným počasím až do závěru dne a i díky tomu jsme zvládli vše včas. Po celý den byl k dispozici zdarma stále
obsazený skákací hrad se skluzavkou pro děti. Poděkování patří sponzorům a partnerům akce a také všem, kteří se
podíleli na přípravách, propagaci a také se aktivně zapojili do průběhu celého dne. Poděkování patří též i paní Haně
Janoušové za zapůjčení pozemku na akci, stejně jako všem starostům míst, kudy účastníci během soutěže projížděli.
Již nyní připravujeme další ročník veteránské akce v příštím roce, opět proběhne v druhé polovině června.
Na závěr největší poděkování zdravotní sestře Marušce Šandové a MUDr. Markovi Slabému za poskytnutí první
pomoci Ladislavu Kotkovi z Horní Lhoty, který při roztlačování motocyklu zkolaboval.

Za PPVK sepsal Josef Cigler. FOTO ARCHIV PPVK. V Křížově, červenec 2018
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Ženy z Babince a sokolky z Louňovic pod Blaníkem
na cestě do Edenu

Od minulého Všesokolského sletu uplynulo pět let a my jsme se rozhodly opět cvičit. Samozřejmě se souhlasem a s
velkou podporou Sokola a obecního úřadu v Louňovicích. Od října 2017 jsme začaly s nácvikem skladby Cesta.
Začalo období zkoušek a pravidelných setkávání nejprve v hale základní školy v Louňovicích, postupem času bylo
nutné dojíždět do Votic. Zde bylo třeba sladit veškeré pohybové kreace v rámci celé skupiny se sestrou náčelnicí
Helenou Havlíkovou. Sestra Helena přijela i dvakrát za námi do Louňovic.
Jak plynul čas, blížily se velké akce v podobě regionálních a krajských sletů. Postupně jsme si zacvičily v Brandýse
nad Labem, Budějovicích a Voticích - pokaždé s odlišnou závěrečnou choreografií, kterou jsme musely nacvičit
vždy na místě. A poté - hurá do Prahy!
Byl to týden krásných zážitků, pocitů sounáležitosti, ale i disciplíny při zkouškách na stadionu.
Oslavy začaly společným průvodem centrem Prahy a pokračovaly mnoha akcemi kulturně-sportovního charakteru.
Probíhala i divadelní představení a svůj program měl i Tyršův dům. Vyvrcholením byla čtvrteční večerní a páteční
odpolední prezentace všech skladeb v Edenu.
Měly jsme tu čest být i součástí závěrečného ceremoniálu, což sice znamenalo další zkoušky v úmorném horku, ale
nezapomenutelná atmosféra a pocit, že můžeme být u toho, nám vše vynahradily.
Týden v Praze tedy končil a my se vydaly se spoustou zážitků zpátky domů. Jaké bylo naše překvapení, když nás v
Louňovicích na náměstí vítala louňovická rodačka Ivana Suchá s kytičkami pro každou z nás a malým
občerstvením. Bylo to velice příjemné přivítání. Zůstaly v nás krásné vzpomínky. Za ně a za možnost reprezentovat
Louňovice ještě jednou děkujeme vedení Sokola, obecnímu úřadu za finanční podporu a všem, kteří nám drželi
palce, abychom ten náročný sletový týden zvládly se ctí.
A nakonec samozřejmě velice děkujeme náčelnici Župy Podblanické, Heleně Havlíkové, která byla skvělou
průvodkyní celou přípravou i samotným sletovým týdnem! Těšíme se na další Všesokolský slet a velice rády mezi
sebou přivítáme další cvičenky.

Sokolky z Louňovic pod Blaníkem

www. lounovicepodblanikem. cz
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Skautský podzim v Louňovicích

„Do skauta“ chodí v Louňovicích v současné době 15 dětí, což je opět o něco více než minulý rok. Přistoupili jsme
proto k rozdělení na Modrou družinu (kterou vede Vítek Kocián) a Červenou družinu (s vedoucím Lubošem
Račanským). Kvůli rekonstrukci základní školy jsme přišli o klubovnu, a tak se dočasně scházíme v hasičárně a v
soukromých prostorách do doby, než budeme moci využívat místnost na obecním úřadě.
Hned v polovině září jsme vyrazili na třídenní výpravu do malebného podkrkonošského městečka Pecka. Čekalo
nás zde ubytování v krásném historickém domě, mohutný hrad (který jsme si prohlédli v neděli), ale hlavně sobotní
výšlap na nejvyšší českou horu. Na Sněžce byla většina dětí poprvé a náročný výstup z Pomezních bud zvládly
všechny skvěle. Vrchol hory byl sice poněkud přeplněný, ale výhled stál za to. Odměna v podobě svezení lanovkou
na Růžovou horu bohužel nevyšla (z důvodu silného větru byl provoz přerušen), ale vše jsme si vynahradili řáděním
v herní krajině Pecka. V neděli jsme krkonošské panorama mohli obdivovat ještě jednou - cestou zpátky jsme
navštívili rovnou dvě rozhledny nad Hořicemi.
Konec října byl ve znamení oslav stého výročí naší republiky. V neděli 28. října jsme na Lhotě s pomocí našich
světlušek a vlčat vysadili dva stromy republiky a slavnostní událost doplnili slibem dvou našich členů. Škoda jen, že
krásné počasí z minulých měsíců nevydrželo. Na druhou stranu, lípy i nově založený trávník dostaly pořádnou
dávku vláhy a doufejme, že pěkně porostou.
Oblíbenou listopadovou akcí je večerní hra po obci, kterou jsme pojmenovali „Louňovický dýňák“ a letos jsme ji
připravili už počtvrté. Děti (rozdělené do týmů po třech) musely podle mapy najít domy, jejichž obyvatelé pro ně
měli připravený nějaký zapeklitý úkol – vyluštit šifru, poznat stromy, předvést pantomimu, trefit se míčkem do
kýble či si z nabídnutých ingrediencí připravit svačinku. Navíc na každém stanovišti dostali heslo, které si museli
zapamatovat a co nejvíce jich vyjmenovat v cíli hry. Kromě toho na děti kdesi ve tmě (tentokrát na zámecké
zahradě) čekala velká rozsvícená dýně, v jejíž blízkosti byl ukrytý poklad. Děkujeme všem ochotným sousedům,
kteří nám se soutěží pomohli!
Na konci listopadu jsme se spolu s vlašimským střediskem vydali hledat nadpřirozené bytosti do Benešova a
zúčastnili jsme se šifrovací hry „V Benešově straší“. Masky byly opravdu propracované a některé skutečně děsivé.
V prosinci nás kromě střediskové víkendové výpravy do Měsíčního údolí čeká i další čistě louňovická akce –
tradiční Vánoce pro zvířátka. Těsně před Štědrým dnem budeme na Roudném zdobit stromek pochutinami pro zvěř
i ptáčky, čeká nás posezení u ohně s kytarou, bojovka a také vánoční nadílka.

Do dalšího roku přejeme všem hodně radosti, energie a pohody!
Za louňovické družiny Hana Kociánová. Foto: Luboš Račanský, Čestmír Kříž
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Louňovice pro dobrou věc

13. října 2018 jsme na náměstí před LunAteliérem uspořádaly již
4. ročník charitativního bazárku. Tentokrát jsme akci pojaly více
jako hezky strávené společné odpoledne, samozřejmě pro
všechny občany Louňovic i kolemjdoucí. Ke stánkům se přidala
výstava fotografií, tvořivá dílnička pro děti i dospělé a celým
odpolednem nás provázela příjemná kapela Náhodná setkání.
Sobotní odpoledne se nám velmi vydařilo, přišlo mnoho lidí a
vydělaly jsme 3600 Kč, které jsme tentokrát věnovaly na dětské
hřiště u pivovaru.
V rámci brigády se natřely stávající herní prvky a z proutí
vystavělo iglú, tunel a plůtek, aby děti neutíkaly na silnici.
Bohužel ale se smutkem musím dodat, že tam, kde je plůtek
nejvíce potřeba, se komusi znelíbil a proutky byly kompletně
vytrhány ze země. A tak prosíme, neničte naše dílo. Ničitele rády
uvítáme na další brigádě.

Petra Matušková, Simona Borkovcová, Julie Říhová a spol.

Nový kříž u kapličky svaté Anny

Ve čtvrtek 27. září 2018 jsme postavili nový kříž u kapličky sv. Anny
mezi Libouní a Louňovicemi pod Blaníkem. Nově se kříž dívá čelem
na Podblanicko. Sledujeme jeho cestu od výrobce až na místo, které
má kouzlo nádherného výhledu do kraje pod Velkým a Malým
Blaníkem.
Kříž vyrobil truhlář Miroslav Sova, jeho postavení se také zúčastnili
Ondra Sova, Jaroslav Kudlík, Zdeněk Kot, Zdeněk Otradovec, Martin
Vávra, Jiří Pěkný, Karel Babický (starosta obce Zvěstov) a Karel
Novotný (místostarosta).
Poděkování patří obecnímu úřadu Zvěstov, kterému patří tento prostor
a celou akci zaštítil. Na svátek svatého Václava byla slavnost
vysvěcení, které se zúčastnili tři kněží. Louňovický děkan pan
František Říha, pan Josef Pecinovský, děkan z Prahy a Karlštejna, a
pan páter Jaroslav Karas z Mladé Vožice.
Byla zasazena a vysvěcena lípa vlastenka. Krásné slavnosti se
zúčastnilo asi 90 hostů, vlastenecká a sokolská společnost z Prahy,
poutní procesí z Mladé Vožice, hasiči z Libouně a Zvěstova.
Upoutávku zhotovil pan Josef Otradovec. Následovala mše svatá v
rotundě svatého Václava v Libouni.

Zdeněk Otradovec
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Ohlédnutí za lampiónovým průvodem

Do ulic se pomalu vkrádá tma, ale přesto v nich panuje čilý ruch. Skupinky dětí, rodičů, prarodičů a přátel se
postupně zastavují na Hlinách a zapojují se do čilého hovoru. Dětští účastníci se zdobí svítícími náramky a tmu
rozráží světýlka lampiónů nejrůznějších velikostí a tvarů. Letošní ročník se má nést v duchu rytířů a princezen, tak
se celého průvodu ujímají princezny, komtesy, komorné a vydávají se na dalekou pouť. Cesta ale záhy končí, rytíři
ve zbroji nechtějí průvod pustit dál, pokud společně nesloží z jednotlivých hesel známou říkanku. Podařilo se,
všechny týmy byly úspěšné, a tak se průvod vydává na další cestu. Ejhle, překážkou nám nyní je mnich a rytíř
požadující zhotovení rytířských symbolů. S velkou chutí se děti pouští do díla a strážcům cesty zanedlouho
předkládají obraz meče, koruny a erbu. Dalším zastavením na naší pouti jsou královští lovčí, kteří k povolení
průchodu vyžadují splnit podmínku, že vpustí jen zdatné a udatné rytíře, pokud prokáží svůj um se zbraní. Svítící
balónky, které se měly pohybovat pod údery mečů, na dlouhou dobu zůstávají v zajetí rytířského klání. Nakonec se
daří i poslední reky přimět k odchodu a průvod se ubírá ke svému cíli. Náhle se ale ocitá v neznámých končinách,
kde cesta mizí v temné bažině. Užuž se zdá celá výprava zbytečná, když tu se z mlhy vynořuje rytíř, který nám
ukazuje bezpečnou cestu z krajiny močálů. Terén je ale krkolomný, je zapotřebí odvahy a obratnosti k překonání
všech nástrah. I tuto zkoušku naše družina zvládá. Odměnou všem zúčastněným je, že nás poctili svou návštěvou
rytíři na koních, kteří nás pasovali do rytířského stavu, předali nám jmenovací glejt s pečetí a něco sladkého za
splnění všech úkolů. Kroky účastníků ještě nemíří do jejich domovů. Příjemný podvečer u ohýnku v kruhu svých
přátel a známých, horké voňavé nápoje pro děti i dospěláky a domácí buchty si nechává ujít jen málokdo. Přátelská
atmosféra, dlouhé hovory, smích a spokojené tváře všech účastníků jsou pro nás nejkrásnější odměnou. Jen těch
dětských tváří by se napočítalo na sedmdesát.
Velmi ráda bych touto cestou poděkovala všem maminkám, tatínkům z Hlin i přátelům za přípravu a organizaci této
akce. Dále děkujeme Matuškovým za propůjčení koní, Ivetě Štolbové a Kateřině Janouškové za rytířskou jízdu,
městysu Louňovice pod Blaníkem za finanční podporu, TJ Sokol za půjčení stanu a v neposlední řadě všem za účast
v průvodu i finanční příspěvek. Těšíme se na další ročník.

za všechny Hliňáky Eva Filipová

Setkání s čerty

První prosincovou sobotu louňovické náměstí opět
ožilo. Připravené peklo s čerty bylo jako
opravdové a nejedné dětské dušičce bylo už při
příchodu úzko. Kapela POPRASK, která nás
celým odpolednem provázela, trochu čertovskou
atmosféru ze začátku odlehčila, ale pak to přišlo.
Ze zámku vycházejí čerti s velkým pytlem na
zlobivé děti a za nimi Mikuláš s andělem. V
některých dětských očích se objevují slzičky, ale
odříkávají básničky, zpívají písničky a slibují, že
už budou hodnější. Za odměnu dostávají balíček s
dobrotami. Pro rodiče a ostatní návštěvníky bylo
tradičně připraveno mnoho dobrot v podobě
sladkého cukroví, zabijačkových pochoutek,
langošů, bramboráků, palačinek a teplých nápojů.
Chtěly bychom poděkovat úřadu městyse
Louňovice pod Blaníkem za finanční příspěvek a
všem, kteří nám pomáhali se stavěním stánků a s
následným úklidem. Věříme, že jste si to s námi
užili, a těšíme se na další společné setkání.

spolek Babinec
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ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem
Podzimní vítr odvál listí, pošmourno a sychravé počasí vystřídal předvánoční čas, který je plný očekávání, voní po
jehličí a jeho třpytivý lesk dokáže oblažit srdíčko každého z nás. My však ještě zavzpomínáme na podzimní dny,
které nám přinesly mnoho zážitků a zajímavých programů.
Žáci pátého ročníku měli hned několik úspěšných účastí v různých soutěžích. Z loňského roku postoupil náš školní
časopis Školouňováček do celostátního kola v soutěži o nejlepší školní časopis. Při vyhlášení v Brně jsme sice
přímo nebyli, ale Školouňováček je desátým nejlepším školním časopisem vydávaným na 1. stupni ZŠ v České
republice. Dalším velmi pěkným umístěním byla cena diváků pro tři žákyně ze čtvrtého a pátého ročníku v soutěži
Bohouš a Dáša mění svět. Žáci tvořili komiksový příběh na téma Demokracie. Při vyhlášení této soutěže v Praze se
žáci účastnili workshopu „Jak tvořit komiksový příběh“ pod vedením zkušené lektorky. Gratulujeme Marušce, Jitce
a Elektře k ocenění. Tvůrcům časopisu i komiksu děkujeme za reprezentaci školy a krásné výsledky práce.
Jsme hrdí, že jsme se mohli v celorepublikové akci „Den s českými vlajkami“ zapojit do rekordu v počtu
vyvěšených státních vlajek. Tuto akci vyhlásilo Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Byť je to neuvěřitelné,
žáci se do akce zapojili s takovým nadšením, že jsme při konečném součtu napočítali přes 900 vlajek, které ozdobily
naši školu při stém výročí založení naší republiky.

Velké poděkování náleží rodině Matuškových, kteří naše prvňáčky přivítali na svém statku a trpělivě odpovídali na
všetečné otázky. Děti si mohly prohlédnout bramborárnu, dílnu, usednout do kabiny bramborového samochodného
kombajnu, prohlédnout si další zemědělskou techniku a dozvědět se spoustu zajímavostí o zpracování půdy, strojích
a hospodaření. Třešničkou na dortu za už tak krásným dnem byla projížďka na koni, kterou si s nadšením a do
sytosti vychutnali všichni odvážlivci. Ještě jednou moc děkujeme, moc jsme si to všichni užili.
V měsíci říjnu se celá třetí třída vydala na výlet do našeho hlavního města. Výletu předcházel projekt, ve kterém se
děti seznámily s nejvýznamnějšími stavbami Prahy. Naplánovaly si s pomocí internetu cestu autobusem, vlakem i
metrem. V Praze si samostatně koupily v automatu lístky na MHD a učily se, jak bezpečně cestovat v tomto velkém
městě. Hned ráno se jely děti podívat do filmových ateliérů na natáčení seriálu Krejzovi. Celou dobu se nám
výborně věnoval Ládík, asistent režie, který dětem představil nejen krásné ateliéry, ale především veškeré profese,
které jsou u filmu potřeba. Děti si mohly prohlédnout práci např. v kostymérně, maskérně, střižně, u zvukařů,
skriptu i práci paní režisérky, u které jsme mohli posedět při samotném natáčení. Na chvilku jsme nahlédli i do
ateliérů Modrého kódu. Těsně před odjezdem si ještě děti pohrály na obrovském dětském hřišti, prohlédli si starou
budovu Hlavního nádraží a mohli vyrazit zpět do Louňovic.
Velkým projektem, do kterého se zapojily všechny třídy naší školy, byl projekt s názvem „JSEM LASKAVEC“. V
rámci Světového dne laskavosti si přihlášené třídy vybraly laskavé skutky, které chtějí vykonat ve svém okolí. Tento
projekt přinesl žákům zkušenost s konáním dobrých skutků. Sami na sobě pocítili, jaké to je, když druhým uděláme
radost. Naši prvňáčci si vybrali, že pomohou psímu útulku Psí cesta František v Karhuli. Děti samy ve třídě upekly
psí sušenky, které následně pejskům osobně odnesly do útulku. Druhý a čtvrtý ročník se rozhodl napsat dopis
českým vojákům, kteří tou dobou plnili misi v Afghánistánu. V dopisech se je snažili potěšit, podat zprávy z
www. lounovicepodblanikem. cz
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domova i poděkovat jim za jejich službu. Třetí ročník vytvořil krásnou knihu o vesmíru a zaslal ji na dětské
oddělení nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově. Jednotlivě nebo ve dvojicích, s pomocí mnoha knih a internetu,
vznikla brožurka, která malému čtenáři nabídne informace o sluneční soustavě a ukrátí mu dlouhou chvíli v
nemocnici. Pátý ročník se vydal do domova s pečovatelskou službou ve Zvěstově. Žáci zde zazpívali seniorům
písničky a zahráli si s nimi moderní deskové hry. S velkým zaujetím si při tom poslechli příběhy seniorů. Na této
akci byla také reportérka z Českého rozhlasu - Radiožurnál, a žáci tak měli příležitost vyzkoušet natáčení rozhovoru
do rádia. Tuto reportáž si můžete poslechnout na školních facebookových stránkách. V návaznosti na tento projekt
bude spolupráce s obcí Zvěstov pokračovat. Obec pro své seniory připravuje vánoční setkání, na kterém vystoupí
žáci naší školy s malým programem.
V polovině listopadu žáci pátého ročníku v projektu GISDay prozkoumali mapy, zopakovali si práci v terénu s GPS
a nakonec si vyzkoušeli namalovat svou vlastní mapu. To vše pod vedením Ing. Klaudyse ze správy CHKO
Blaník.V mateřské škole jsme se na začátku listopadu zapojili do soutěže v rámci celoročního projektu v
recyklohraní. Naší úlohou bylo vytvořili plakát „Jak máme třídit drobné elektrospotřebiče“, za který následně
získáme body, jež na konci školního roku můžeme vyměnit za společenské hry nebo sportovní vybavení. V
návaznosti na recyklohraní a environmentální výchovu nás navštívil Tonda Obal s výukovým programem, který děti
v MŠ i ZŠ podrobněji seznámil s důležitostí třídění odpadu. Snažil se v nich probudit zájem i přijmout odpovědnost
za své chování k životnímu prostředí.
S předškoláky a 1. ročníkem jsme navštívili divadlo v Praze, představení ,,Mauglí“ se nám moc líbilo. Pro děti je
vždy velkým zážitkem usednout v hledišti a nechat se pohltit atmosférou velkého divadla.
Nevšední zážitek jsme prožili při muzikoterapii provázané multikulturní výchovou i environmentálním
vzděláváním. Navštívili nás cestovatelé a muzikoterapeuti Filip Kačer a Vendy Kačerová z Pacova, kteří si ze
svých cest přivezli mnoho zajímavých netradičních hudebních nástrojů jako didgeridoo, brumle, tibetské mísy,
šamanský buben, djenbe, starověké flétny koncovky apod. Muzikoterapeutická pohádka pro MŠ a mladší žáky ZŠ i
interaktivní muzikoterapeutický program pro starší školáky byl zaměřen na tradiční hudební nástroje, jejich původ a
využití v jednotlivých etnických kulturách. Nezapomenutelný zvuk didgeridoo nás všechny uchvátil. Budeme se
těšit na další spolupráci, jen musíme vyčkat, než se nám cestovatelé vrátí z dalších výprav.
Dále se děti v mateřské škole zapojily do dvou projektů: „Krabice od bot“ a „Ježíškova vnoučata“.
Projekt „KRABICE OD BOT“ pochází původně z Ameriky, kde funguje od poloviny minulého století. Děti tehdy
připravovaly do krabice od bot vánoční dárky pro chudé (většinou stejně staré) děti, kterým dárek následně zaslaly
prostřednictvím humanitárních organizací. Tento krásný nápad v našich dětech posiluje cítění s druhými. Ukazuje
jim, že mezi námi žijí lidé, kteří nemají takové štěstí jako my. Že se dá někomu udělat radost a nemusí to stát
mnoho peněz. Krabice putují do organizací, které s rodinami pracují a pomáhají jim překonat obtížnou situaci.
Touto cestou bychom chtěli všem rodičům, kteří se s námi zapojili do tohoto projektu, velmi poděkovat.
„JEŽÍŠKOVA VNOUČATA“ je projekt, který pořádá Český rozhlas. V tomto projektu jde o to, udělat radost lidem,
kteří žijí v domovech pro seniory a zařízeních s pečovatelskou službou. Děti vyrobily vánoční přáníčka a věnovaly
jim malý dáreček. Stejný projekt uskutečnili také žáci na základní škole.
9
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Už se těšíme na 4. ročník lyžování na Monínci, který absolvujeme ještě před Vánocemi. Letos s námi na týdenní
lyžování pojede 17 dětí ve věku od 4 do 7 let. Sníh si užijí i školáci - i v letošním školním roce pořádá základní
škola vícedenní výlet na hory. Letos pojedeme do malé vesničky Horní Vltavice na Šumavě, kde mají pěknou
sjezdovku s umělým zasněžováním, aby nás nepřekvapila nepřízeň sněhových podmínek. Pořádnou „lyžovačku“ si
užije a po svazích se bude prohánět 36 školáků. Už se všichni moc těšíme.
V neposlední řadě celá školka a škola žila přípravami na advent. S dětmi jsme nacvičovali vánoční písničky a
básničky na rozsvěcení vánočního stromečku. Při dramatizaci vánočních zvyků a tradic jsme se přenesli do
staročeských Vánoc. Velmi příjemná atmosféra, provoněná vánočním čajem, panovala na vánočních dílničkách pro
rodiče v MŠ. Vyráběli jsme svícny, ozdoby na stromeček z přírodních materiálů, svíčky z včelího vosku, podtácky
pod hrnečky.Výrobky byly prodávány na vánočním jarmarku a doslova se po nich zaprášilo. Ohlasy na tuto akci
byly velmi dobré, proto věříme, že ji v příštím roce zopakujeme. Tímto také děkujeme všem rodičům, kteří se akce
zúčastnili.
Všem dětem, rodičům i příznivcům školy přejeme krásné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a hodně lidí s
laskavými srdíčky ve svém okolí, aby jako „ laskavci“ šířili radost kolem sebe.
Za kolektiv ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem Mgr. Eva Filipová. Foto: archiv školy
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Poděkování

V minulých měsících ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem
realizovala ve spolupráci s rodiči a TJ Sokol brigády ke
zkrášlení, zefektivnění hracích ploch a výměnu starého plotu
za nový. Z fotografií je patrné, jakou změnou prošla školní
zahrada. Plot je bezpečný, zasypání obrubníků podél
tělocvičny již nebudí strach z možných úrazů. Chtěli bychom
touto cestou poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem
podíleli na této proměně (ať už vlastní účastí a pomocí,
nákupem potřebného materiálu či zapůjčením manipulátoru).

Za ZŠ a MŠ Louňovice p. Bl. Bc. Jana Burdová

Vánoční koncert

Sobota 8.12. byla pro mnohé z nás svátečním večerem. Koncertní sál v zámku se zaplnil posluchači a příznivci
skupiny Diogenes. Ta v Louňovicích vystupuje již řadu let. I když jsme byli letos trošku napjatí, zda koncert ještě
bude, dočkali jsme se. Členové kapely jsou totiž pracovně tak vytíženi, že omezili koncertování pouze na čtyři
vystoupení. O to víc si vážíme toho, že přijeli právě k nám a připravili krásné vystoupení plné spirituálů a koled. Jak
nám prozradili, mají k louňovskému publiku velice blízko a vždy si chválí atmosféru, která v sále panuje. Taky si
pochvalují příjemně vytopený sál, protože hrají převážně v kostelech.
Vánoční atmosféru ještě dotvořilo devět pečlivě nazdobených betlémů ( nejstarší z roku 1968), které nám pro tuto
příležitost zapůjčila paní Kostohryzová. Děkujeme jí i všem, kteří přišli tuto akci podpořit. Snad i vám bylo
příjemné si společně zazpívat a strávit tento adventní večer společně.

spolek Babinec
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Hospodský kvíz u Ládi

FOTO: L. Sedláková

Spolek WIFI Louňovice pod Blaníkem informuje

Dovolím si v tomto posledním letošním čísle louňovického zpravodaje krátce shrnout letošní rok z pohledu našeho
spolku WIFI. Tento rok byl pro nás významný především proto, že jsme zkolaudovali a dali do provozu příhradový
vysílač REMÍZEK. Na tento nově vybudovaný vysílač, který je z určitého úhlu pohledu dominantou naší obce, jsme
z bytovky přesunuli naši hlavní konektivitu. Je zde i záloha hlavní konektivity pro případ nepředvídatelných
výpadků. Již jsme na příhradový stožár Remízek umístili a naplno provozujeme vysílací antény ve směru na Světlou
a do samotné obce Louňovice pod Blaníkem. Někteří členové spolku jsou již na nový vysílač připojeni a využívají
tak efektivnějšího připojení k internetu. Obecně se snažíme, aby členové spolku měli kvalitní a stálé připojení bez
výpadků. Nejsme v radě zastánci „honění se za vysokými rychlostmi“. Upřednostňujeme kvalitní připojení s
menšími ztrátami a nízkou odezvou (latencí) před vysokými rychlostmi a velkými odezvami. Na dobře vyladěném
spoji dnešní členové spolku v naší síti dosahují standardně na nejnovějších zařízeních rychlosti 45/45MB/s. Ti s
horšími a staršími zařízeními se pohybují okolo 18/18MB/s. Odezvy na kvalitní české webové servery jsou na
vyladěném spoji v řádu 7-12milisekund. Tyto hodnoty jsou velmi kvalitní a dostačující i pro náročné hráče i
sledování IP televizí. Jistě jste sami zaznamenali, že si členové našeho spolku již standardně pořizují IP televize a
využívají jejich nadstandardních možností. I na tento rostoucí fenomén a s ním související větší objem přenesených
dat se snažíme být kvalitně připraveni. Páteřní spoje mezi jednotlivými vysílacími body jsme v letošním roce
zásadně posílili a v roce následujícím ještě budeme posilovat. Chystáme nový spoj mezi zámkem a bytovkou.
Ohledně hasičárny budou ještě probíhat jednání, protože na tento zdánlivě nízko položený vysílací bod je připojeno
velké množství členů. Z našeho pohledu se nabízí přestěhování tohoto vysílacího bodu z důvodu složité dostupnosti
přes byt v hasičárně. Vedení obce by v dohledné době rádo zrekonstruovalo střechu hasičárny, která je v žalostném
stavu. Tento záměr je chvályhodný a i dlouhodobě potřebný. Každopádně z našeho pohledu poskytovatele
konektivity z tohoto bodu to znamená nemalé úsilí zachovat přístup k internetu všem členům, kteří jsou na tento bod
připojeni. Uděláme maximum pro všechny tyto členy, aby při rekonstrukci střechy a případném přesunu tohoto
vysílacího bodu měli zajištěn přístup k internetu.
Dále se zde zmíním o antivirovém programu AVG, který standardně poskytujeme za velmi rozumnou cenu členům
spolku a jejich rodinným příslušníkům. Tento antivirový program je velmi dobře hodnocen a obsazuje standardně
vrchní příčky v testech antivirových programů v poměru cena/výkon. Tento plnohodnotný antivir nabízíme za
částku 350 Kč na dva roky v plné profesionální verzi. Nyní v únoru roku 2019 bude končit zakoupená licence a tuto
licenci budeme obnovovat.
Ohledně mobilních tarifů zde jen krátce zmíním v návaznosti na možné vánoční dárky pro děti, že nabízíme pro
členy spolku a jejich rodinné příslušníky samotné datové tarify o objemu 4GB/měsíc již za cenu od 160 Kč měsíčně.
Hlasové tarify jsou od 310 Kč. Ti z vás, kteří budou mít o prodloužení anebo o nové zakoupení licence antivirového
programu AVG na dva roky zájem, případně máte zájem o nějaký z nabízených tarifů, kontaktujte některého z členů
rady spolku.

Mgr. Pavel Tulej, předseda spolku

www. lounovicepodblanikem. cz
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STOLNÍ TENIS
Tým Louňovice A
Hazmuka Pavel, Štěpánek Milan, Škopková Věra, Jíša Petr
Okresní přebor 1
družstvo
PU V R P
1. KST Týnec nad Sázavou A
8 8 0 0
2. Sokol Neveklov A
8 6 0 2
3. Stolní tenis Benešov C
8 6 0 2
4. TJ Kavalier Sázava A
8 6 0 2
5. Sokol Louňovice pod Blaníkem A
8 5 0 3
6. SDH Petroupim A
8 5 0 3
7. TJ Sokol Votice A
8 4 0 4
8. Sokol Divišov A
8 2 1 5
9. Sokol Ostředek A
8 2 0 6
10. Sokol Pyšely A
7 1 0 6
11. SDH Olbramovice A
8 1 0 7
12. Sokol Netvořice A
7 0 1 6

skóre
111:33
85:59
84:60
96:48
81:63
93:51
67:77
54:90
51:93
44:82
36:108
44:82

body
24
18
18
18
15
15
12
7
6
3
3
1

Tým Louňovice B
Tichá Vendula, Bébr Milan, Kakos Miroslav, Remiš Tomáš, Kahoun Petr, Bejbl Jan
Okresní přebor 2
družstvo
PU V R P skóre body
1. TJ Sokol Teplýšovice A
8 7 0 1 98:46 21
2. TJ Slavoj Čerčany A
8 7 0 1 96:48 21
3. Sokol Pyšely B
8 5 2 1 86:58 17
4. KST Týnec nad Sázavou B
8 5 1 2 83:61 16
5. TJ Slavoj Čerčany B
8 4 1 3 79:65 13
6. TJ Kavalier Sázava B
8 3 2 3 71:73 11
7. Krusičany A
8 3 1 4 68:76 10
8. SK Mrač
8 2 1 5 63:81 7
9. Stolní tenis Benešov D
8 2 1 5 58:86 7
10. TJ Sokol Votice B
8 2 0 6 59:85 6
11. Sokol Louňovice pod Blaníkem B
8 1 2 5 47:97 5
12. SDH Petroupim B
8 1 1 6 56:88 4

www.lounovicepodblanikem.cz
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Tým Louňovice C (děti doplněné dospělými)
Kahoun Josef nejml., Suk František, Matoušek Jan, Tichá Lenka, Kahoun Josef ml.,
Kahoun Josef
Okresní přebor 5
družstvo
PU V R P skóre body
1. SKST Vlašim A
7 7 0 0 108:18 21
2. TATRAN Kamenný Přívoz B
8 6 1 1 110:34 19
3. Sokol Netvořice C
7 6 0 1 105:21 18
4. TJ Sokol Nesvačily B
7 5 0 2 66:60 15
5. SHD Smilkov B
8 4 1 3 85:59 13
6. SK Bystřice B
7 3 1 3 68:58 10
7. Sokol Divišov D
8 3 0 5 52:92 9
8. Sokol Netvořice D
7 2 1 4 55:71 7
9. Sokol Louňovice pod Blaníkem C
7 2 0 5 33:93 6
10. SDH Petroupim D
7 0 0 7 24:102 0
11. SKST Vlašim B
7 0 0 7 14:112 0

FOTBAL
Tabulka po podzimní části
# Klub
1. SK Načeradec
2. Tělovýchovná jednota Sokol Velíš, z.s.
3. FC Křivsoudov, z.s. "B"
4. FC Libouň
5. FC Vracovice, z.s.
6. Tělocvičná jednota Sokol Louňovice pod Blaníkem
7. TJ Slovan RÚ Kladruby
8. TJ Sokol Pravonín "B"
9. TJ Želivan Hulice, z.s.
10. Tělovýchovná jednota Keblov, z.s.
11. T.J. Radošovice /o.Benešov/ z.s.
15

Z
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

V
9
8
6
5
5
4
4
4
2
1
1

R
1
1
1
0
0
3
2
1
2
1
0

P
0
1
3
5
5
3
4
5
6
8
9

S
37:10
31:11
29:16
41:27
37:23
23:17
11:11
23:28
14:39
5:52
19:36

B
28
25
19
15
15
15
14
13
8
4
3
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Společenská rubrika

Kalendář akcí

V Louňovicích pod Blaníkem se v minulých
měsících narodili noví občánci

FILIP KUDLÍK
MATĚJ KOCOUREK
JAKUB SPURNÝ

:

Městys Louňovice pod Blaníkem přeje jim i
jejich rodičům hodně štěstí v životě
V minulých měsících oslavili své životní
jubileum tito spoluobčané:

BOHUMIL KOŘÍNEK
MILOSLAV VOŠTA
EVA ADAMOVSKÁ

75
92
70

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

25.12.2018 - VÁNOČNÍ TURNAJ VE
STOLNÍM TENISE
- v tělocvičně ZŠ v Louňovicích od 8:30
- pořádá Sokol

19.1.2019 - HASIČSKÝ PLES

- sál louňovického zámku
- hraje kapela Profil
- pořádá SDH Louňovice pod Blaníkem

16.2.2019 - FOTBALOVÝ PLES
- sál louňovického zámku
- hraje kapela Unigena
- pořádá Sokol

16.3.2019 - DĚTSKÉ MAŠKARNÍ
- sál louňovického zámku
- pořádá Sokol

16.3.2019 - DISKOTÉKA V MASKÁCH
- v sále zámku od 21:00

Výbor SDH přeje všem sestrám, bratrům a spoluobčanům krásné a šťastné prožití svátků vánočních,
bohatého Ježíška a do nového roku 2019 mnoho osobních a pracovních úspěchů, hodně štěstí a
hlavně pevné zdraví.
Za výbor SDH Mgr. Pavel Tulej
Za Radu Spolku WIFI Louňovice pod Blaníkem přeji všem členům spolku a čtenářům zpravodaje
klidné svátky vánoční, pěkný dárek pod stromečkem a do nového roku 2019 hodně štěstí, pevné
zdraví a nějakou tu krásnou náhodu!!!
Mgr. Pavel Tulej – předseda spolku
Divadelní spolek Blaníci přeje všem louňovákům veselé Vánoce, klidné prožití vánočních svátků a
zdárný vstup do nového roku. Za divadelníky Pavel Hradecký

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje: 24. 3. 2019.
Příspěvky posílejte na zpravodaj@lounovicepodblanikem.cz

redakce zpravodaje

Vydává: městys Louňovice pod Blaníkem, J. Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem, IČ: 00232173, tel. 317 852 658, e-mail:
urad@lounovicepodblanikem.cz. Redakční rada: Ing. Václav Fejtek, Mgr. Pavel Tulej, Mgr. Hana Kociánová, Lucie Sedláková.
Tisk: Pazdera Vlašim, náklad: 270 ks, evid. číslo: MK ČR E 17153. Podepsané příspěvky nemusí odpovídat stanoviskům
redakce a zavazují jen autory. Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky. Datum vydání: 20. 12. 2018

