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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
byla jsem oslovena našimi spoluobčany, zda bychom se nemohli mezi sebou nepsaně dohodnout a dodržovat odpolední nedělní klid. Vždyť na vše nemusí být vyhláška.
Vím, že každý nemá čas posekat zahradu v týdnu, či v sobotu, ale bylo by dobré, abychom k sobě byli
ohleduplní a nestartovali své sekačky, křoviňáky a kdoví co ještě na sečení trávy v neděli od 12 hod., tj.
oběda, do 15. hodiny. Pojďme to zkusit a užijme si trochu klidu alespoň v neděli při odpoledním rozjímání
na zahradě „u kafe“.
Zamyslete se, prosím, nad tímto
návrhem, vždyť to děláte i pro
sebe. Trochu klidu jistě každý rád
uvítá. Děkuji za všechny.
A nyní k akcím v městysi:
Jsem ráda, že Vám nyní mohu
oznámit, že akce „Rekonstrukce
úřadu městyse“, která byla dotována z Fondu rozvoje obcí a měst
ze Středočeského kraje, již byla
dokončena. Bylo provedeno zateplení fasády, kde jsme jednali
jak s památkáři, tak s vlastníky
domu čp.18 a slaďovali návrh
barevného řešení úřadu. Myslím,
že se vše nakonec podařilo a s
novými nápisy vypadá úřad velice hezky. Dále byly na úřadě vyměněny radiátory a starý plynový
kotel byl vyměněn za kondenzační. Uvidíme, jaké úspory nám zateplení v nastávající zimě přinese.
Znak Louňovic p. Bl., který byl
přímo na fasádě, se již pomalu
rozpadal a nebylo ho možno bez
porušení sundat. Byl proto nahrazen novým, nyní ve smaltu.
Informace o úředních hodinách
a různá oznámení jsme umístili
do nové nástěnné vitríny, která je
vedle své praktičnosti i vhodným
estetickým doplňkem celé budovy.
Jak jste si zajisté již všimli, probíhají výkopové práce v ulici Na
Oboře, kde se vyměňuje vodovodní řad. Akce je realizována
zapomoci dotace ze Středočeského kraje v rámci akce „Rekonstrukce vodovodu“.
Krásné letní dny vám přeje R. Kučerová.

ZASTUPITELSTVO A RADA
INFO Z RADY
ze dne 10. 3. 2016

Rada městyse schvaluje:
- prodloužení nájmu Antonínu
Kubecovi v bytě v Blanické ulici
v čp.11 do 28. 2. 2017 a pověřuje
starostku podpisem nájemní
smlouvy
- prodloužení nájemní smlouvy
Jakubu Pěknému v bytě v
Blanické ulici č.11 do 28. 2. 2017
a pověřuje starostku podpisem
smlouvy
- uzavření pachtovní smlouvy na
pozemky v kat. území Světlá pod
Blaníkem s SDH Louňovice pod
Blaníkem a pověřuje starostku
podpisem smlouvy
- uzavření pachtovní smlouvy na
pozemky v kat. území Býkovice
u Louňovic p. Bl. s Mysliveckým
spolkem
Pod
Blaníkem,
Louňovice p. Bl. a pověřuje
starostku podpisem smlouvy
- uzavření smlouvy se Spolkem
WIFI Louňovice pod Blaníkem
o poskytování konektivity a
pověřuje starostku podepsáním
smlouvy
Rada městyse souhlasí:
- s umístěním sídla ČSV, z. s., ZO
ČSV Louňovice pod Blaníkem
na adrese U Pivovaru čp.86,
Louňovice pod Blaníkem
- s konáním akce „Vlastenecký
výlet na Blaník“, který se bude
konat dne 17. 4. 2016, pořadatel
Ing. Vladimír Brom, Přerov nad
Labem.
Rada městyse pověřuje:
- starostku podpisem dohody s pí
Veselou
Rada městyse bere na vědomí:
- informaci starostky, že počet
pracovníků pro městys na VPP
byl pracovním úřadem omezen
na dva
- žádost pí Smrčinové na pracovní
místo
- informaci starostky k realizaci
místní komunikace, která bude
prováděna v roce 2016 – 2017
v rámci komplexních úprav z
Rejkovic do Hrajovic
INFORMACE Z RADY
ze dne 31. 3. 2016

Rada městyse schvaluje:
- Směrnici č. 2/2016, platové zawww.lounovicepodblanikem.cz

řazení pracovníků VPP
- účetní závěrku ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem za rok 2015 a
rozděluje zlepšený hospodářský
výsledek do fondů takto:
Rezervní fond: 6 335,23
Fond odměn: 24 000,- Organizační strukturu městyse
Rada městyse souhlasí:
- s tím, aby na základě výzvy
Správy CHKO Blaník navržené
opatření provedl orgán ochrany
přírody, či jiný vybraný zhotovitel.
Rada městyse bere na vědomí:
- informaci starostky o počtu zaměstnaných uchazečů na VPP
- zlepšený výsledek hospodaření
ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem
- výzvu Správy CHKO Blaník vedené pod č.j. MLPB – 232/2016
ze dne 30. 5. 2016
Rada městyse schvaluje:
- Dodatek č. 1 ke smlouvě č.
14204153 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního prostředí a pověřuje starostku
jeho podpisem.
INFORMACE Z RADY
ze dne 7. 4. 2016

Rada městyse schvaluje:
- přidělení dotací na rok 2016 pro:
• TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem ve výši 49 500,- na
akce „Setkání s čerty“, „Velikonoční jarmark“, „Dětský
turnaj ve stolním tenise“,
„Maškarní rej pro děti“, na
nákup pingpongového stolu a
na údržbu fotbalového hřiště
• Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Louňovice
pod Blaníkem ve výši 6 000,na pořádání hasičské ligy v
požárním sportu a na pořádání dětského dne s hasiči
• Český svaz včelařů, o. s., ZO
Louňovice pod Blaníkem ve
výši 3000,- na pomůcky při
léčení včelstev proti varoáze
a na prevenci moru včelího
plodu
• Rybářský spolek Blaník,
Louňovice pod Blaníkem ve
výši 12 000,- na revitalizaci
rybníka Střítež
• Junák - český skaut, středisko

Vlašim, z. s. , skautská družina Blaníci Louňovice ve výši
4 000,- na vybavení klubovny
• Občanské sdružení při Základní škole a Mateřské škole Louňovice pod Blaníkem,
okr. Benešov Cesta pro všechny ve výši 3000,- na akci „Divoký západ“
• Péťův podblanický veterán
klub AČR, Křížov 49 ve výši
1000,- na akci „S veterány
Podblanickem“ a pověřuje
starostku podpisem jednotlivých smluv ke schváleným
dotacím
- pokácení stromů v lesích městyse napadených kůrovcem
- nákup mulčovače za traktor
- prodej stávajícího valníku za
traktor
- nákup bojleru do školní kuchyně a jeho instalaci
Rada městyse souhlasí:
- s umístěním sídla spolku Občanské sdružení při Základní škole a Mateřské škole Louňovice
pod Blaníkem, okr. Benešov Cesta pro všechny na adrese Táborská 170, 257 06 Louňovice pod
Blaníkem
Rada městyse bere na vědomí:
- změnu termínu Vlasteneckého
pochodu na sobotu 16. 4. 2016
ZASTUPITELSTVO
ze dne 7. 4. 2016

Kontrola usnesení ZM 1-2016
Bez připomínek
Rada čj.RM 2/16, 3/16, 4/16,
5/16, 6/16.
Bez připomínek
Rozpočtové opatření č. 2
ZM projednalo a schválilo rozpočtové opatření č 2.
Účetní závěrka městyse za rok
2015
ZM projednalo a prověřilo na
svém zasedání veškeré předložené doklady a konstatovalo, že
účetnictví v roce 2015 poskytuje
věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví. Dále konstatovalo, že
účetnictví je úplné a průkazné, a
schvaluje účetní závěrku za rok
2015.
Finanční výbor
ZM bere na vědomí zprávu ﬁnančního výboru z provedené
kontroly v ZŠ a MŠ Louňovice
2

pod Blaníkem za období od 1.
ledna do 30. září 2015.
Kontrolní výbor
ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru z provedené
kontroly hospodaření městyse za
období od 1. září do 31. prosince
2015 a plán činnosti KV na rok
2016.
Svazek obcí Blanik
ZM projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke Stanovám Svazku obcí
Blaník.
Škola (výjimka z počtu dětí)
ZM projednalo a povoluje výjimku v počtu žáků v základní škole Louňovice pod Blaníkem pro
školní rok 2016-2017, rozšíření
počtu tříd na tři pro celkem 30
žáků.
Komplexní úpravy Louňovice
pod Blaníkem
ZM projednalo a pověřuje starostku jednáním s pí Vyskočilovou o
odkupu pozemku pod rybníkem
za Lhotou.
BENE- BUS
ZM bere na vědomí rozpočet
DOS BENE-BUS na rok 2016
a zprávu o hospodaření za rok
2015.
Různé
- Kraj blanických rytířů - smlouva podepsána
- hřiště u školy – projekt k uspořádání
- pivovarský rybník – podaná žádost
- divadlo pro děti
- školská rada - informace pí Bébrová
INFORMACE Z RADY
ze dne 11. 5. 2016

Rada městyse schvaluje:
- výši vstupného do muzea Nejstarších dějin Louňovic pod Blaníkem: dospělí 20 Kč, děti a ZTP
10 Kč
Rada městyse souhlasí:
- s přijmutím dotace na akci “
Doplnění kolostavů“ z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cestovního ruchu
a souhlasí s uzavřením smlouvy o

poskytnutí dotace a pověřuje starostku podepsávním smlouvy
Rada městyse bere na vědomí:
- změnu č. 2 územního plánu
obce Pravonín
ZASTUPITELSTVO
ze dne: 26. 5. 2016

Kontrola usnesení ZM
Bez připomínek.
Rada čj. 7/16.
Bez připomínek.
Rozpočtové opatření č. 3
ZM projednalo a schválilo rozpočtové opatření č 3.
Dotace
ZM projednalo a schválilo přijetí
dotací z rozpočtu Středočeského
kraje:
„Zatepleni tělocvičny“ ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a
měst a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
„Výměna podlahy v tělocvičně“
ze Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, volného času a
primární prevence a schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace a pověřuje
starostku podpisem smlouvy
„Svatováclavské slavnosti 2016“
ze Středočeského Fondu kultury
a obnovy památek a schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
ZM pověřuje starostku provedením výběrových řízení na akce
výše uvedené v roce 2016 dotované Středočeským krajem a
podepsáním smluv s vybranými
dodavateli.
Zateplení školy - vyúčtování
ZM bere na vědomí změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace na
akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ v Louňovicích pod
Blaníkem“ a pověřuje radu městyse schválením Dodatku č. 1 ke
smlouvě č. 14204153 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR.
Rybník pivovarský

ZM projednalo a schválilo podání
žádosti a pověřuje starostku podáním žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství ČR na akci
„Rekonstrukce MVN – Louňovice pod Blaníkem“
Zpráva z výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2015
ZM projednalo a schválilo zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Louňovice pod
Blaníkem za rok 2015.
Závěrečný účet městyse za rok
2015
ZM projednalo a schválilo závěrečný účet městyse Louňovice
pod Blaníkem za rok 2015 bez
výhrady.
Různé
Divadlo, peníze na charitu – pí
Bébrová
Stromy v obci, projekt – p. Kocián
Cyklorytíř, obsluha - starostka
Vesnice roku, účast - starostka
Zateplení úřadu, ukončení - p.
Malý
Thuje u pohostinství - p. Fejtek
Slavnosti, Keks - p. Fejtek
Veteránklub – p Kocián (akce 25.
6. 2016)
Infocentrum, provoz - pí Bébrová
Pískoviště v obci - pí Bébrová
Koupaliště - p. Borkovec
INFORMACE Z RADY
ze dne 6. 6. 2016

Rada městyse schvaluje:
- opravu střechy úřadu městyse
- objednání projektové dokumentace na stavbu chodníku u ZŠ a
MŠ Louňovice p. Bl.
- prodloužení nájemu v čp. 45, ul.
J. Žižky p. Ladislavu Vojtovi do
20. 10. 2016
- zaměření obecního vodovodu v
JTSK
Rada městyse souhlasí:
- s uspořádáním 24. setkání komunistů a sympatizantů pod Velkým Blaníkem
Rada městyse bere na vědomí:
- informaci starostky ze SO Blaník

Redakce zpravodaje přeje všem pohodové léto.
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KNIHOVNA
Pravidelná posezení v knihovně jsme zakončili před prázdninovou přestávkou 29. 6. 2016
výletem a prohlídkou Zlatodolu Roudný.
V září se opět sejdeme ve čtvrtek 1. 9. 2016 ve 14.00 hodin v knihovně a protože téma o historii Louňovic
už bylo vyčerpáno, rádi přivítáme nové nápady na nová témata a nebo si přijďte jen tak posedět, odpočinout
a popovídat s přáteli a známými.
Dále mohu nabídnout nové soubory knížek z Benešova a nebo časopisy Zahrádkář a Naše rodina.
Všichni budete vítáni.
Marie Vyskočilová

UDÁLO SE ...
Nové zvony v rotundě sv. Václava v Libouni
zní do kraje blanických rytířů
Vesnice Libouň (část obce Zvěstov) na Podblanicku zažila v sobotu 16. dubna jednu z největších událostí
ve své novodobé historii. Po předchozí snaze se podařilo pořídit, přivézt, posvětit a instalovat na věž tamního kostela sv. Václava dva nové zvony, které doplnily na plný počet soubor tří zvonů.
Nové zvony nahradily ty, které se staly rovněž obětí 2. světové války, kdy byly sejmuty a roztaveny na munici. Zvonům z dílny Tomášková - Dytrychová z Brodku u Přerova požehnal kardinál Dominik Duka, který
s námi poté strávil celý den a byl všem lidem dobré vůle nápomocen dobrým slovem.
Zanechal v nás silný dojem svou bezprostřední lidskostí a upřímným zájmem o naše běžné starosti. Krásně
celou událost popsali tři bohoslovci, kteří mezi námi pod Blaníkem strávili sváteční víkend: Zvoní, zvoní,
zvoní na Libouni zvony. Jejich zvuk se nese v dál, posvětil je kardinál. Vedle bečí stádo ovcí, přišli také
bohoslovci. Přijetí bylo velmi vřelé. Měli jsme se tady přímo skvěle. Bylo to na dobrého pastýře, přivítaly
je plné talíře. Lidé tu byli všichni velmi milí, otec František, příklad stále čilý, zůstane s nimi už navždy v
našem srdci. S modlitbou loučí se pražští bohoslovci.
Děkujeme všem organizátorům, zvláště obci Zvěstov i zhruba čtyřem stům poutníkům za účast, za krásné
počasí a celý nezapomenutelný víkend.
V sobotu se také uskutečnil Vlastenecký výstup na Blaník, pořádaný skupinou Vlastenci. Při té příležitosti
zasadili s kardinálem Dominikem Dukou požehnaný národní strom lípu, kterou pojmenovali rovněž Vlastenka. Zasazení stromu proběhlo v poledne u kapličky sv. Anny mezi Libouní a Louňovicemi pod Blaníkem. Po zasazení zazněly básně Jaroslava Seiferta. Síla okamžiku byla umocněna tím, že v tom okamžiku
se rozezněly nové zvony v Libouni.
Zdeněk Otradovec

www.lounovicepodblanikem.cz
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. dubna proběhlo na hasičské zahradě pálení čarodějnic.

Foto: p. Krmela

NOVÍ OBČÁNCI MĚSTYSE
21. května byli slavnostně přivítáni noví občánci Louňovic pod Blaníkem, narození v loňském roce.

Matyáš Charvát, Jiří Vágner, Filip Mareš, David Šelbický, Karel Borkovec
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Jak dopadla soutěž „Vesnice roku„ v roce 2016
Do krajského kola soutěže se v letošním roce přihlásilo 13 obcí. Mezi nimi i náš městys. Právě z důvodu
nízkého počtu přihlášených obcí mohly být v souladu s Podmínkami soutěže uděleny pouze čtyři stuhy.
Komise se po důsledném posouzení všech hodnotících kritérií rozhodla neudělit Oranžovou stuhu (za spolupráci obce a zemědělského subjektu).
Držitelé stuh:
obec Úholičky (okres Praha-západ) - Zlatá stuha, nejvyšší ocenění
městys Kácov (okres Kutná Hora) - Modrá stuha za společenský život
obec Cítov (okres Mělník) - Bílá stuha za činnost mládeže
obec Kostelní Lhota (okres Nymburk) - Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí
Vítěz krajského kola postupuje do celostátního kola soutěže, jehož hodnocení proběhne v týdnu od 28. srpna do 3. září 2016 a vyhlášení výsledků se uskuteční dne 17. září 2016 v Luhačovicích.
Dalšími oceněnými obcemi ve středočeském kole 22. ročníku soutěže Vesnice roku 2016 jsou:
obec Hvožďany (okres Příbram) - Diplom za vzorné vedení kroniky
obec Hvožďany (okres Příbram) - Diplom za společenský život
městys Čechtice (okres Benešov) - Diplom za kvalitní sociální služby
obec Drahouš (okres Rakovník) - Diplom za péči o veřejná prostranství
městys Maršovice (okres Benešov) - Diplom za rozvoj komunitní společnosti
obec Vranov (okres Benešov) - Diplom za spolupráci se zemědělskými subjekty
městys Davle (okres Praha-západ) - Diplom za nehmotné kulturní dědictví

městys Louňovice pod Blaníkem (okres Benešov) - Diplom za podporu tradičního včelařství
obec Kamberk (okres Benešov) - Diplom za udržování muzea venkova
městys Zlonice (okres Kladno) - Diplom za zachovávání kulturních a historických hodnot
městys Zlonice (okres Kladno) - Cena naděje pro živý venkov
městys Davle (okres Praha-západ) – Koláčová cena

Zlatou cihlou se v dobrovolné části soutěže oceňují příkladné stavby, realizované v duchu Programu obnovy venkova. Cílem vyhodnocení Zlaté cihly je získání evidence a přehledu o těchto stavbách, jejich ocenění
a zveřejnění v každoročně vydávané propagační publikaci Stavby venkova. Krajská hodnotící komise v
letošním roce tuto cenu neudělila. Byli jsme přihlášeni s budovou ZŠ a MŠ Louňovice. p. Bl.
Soutěž Vesnice roku se poprvé uskutečnila v roce 1995. Jejím vyhlašovatelem jsou Ministerstvo pro místní
rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz měst a obcí ČR. Spoluvyhlašovateli jsou Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí, Svaz
knihovníků a informačních pracovníků, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Folklorní sdružení
ČR, Sdružení místních samospráv ČR a jednotlivé kraje.
Diplomy a stuhy budou předány v sobotu 23. 7. 2016 ve vítězné vesnici v obci Úholičky.
Děkuji všem, kteří dne 30. května při prezentaci městyse hodnotící komisi, pomohli představit městys.
Velký dík patří též naší škole, která připravila dárečky pro komisi a pomohla s pohoštěním.
R. Kučerová
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Blaničtí cyklorytíři úspěšně dojeli do cíle
V sobotu 11. června 2016 se uskutečnil v pořadí již 11. ročník akce Blanický cyklorytíř. Akce je tradičním
zahájením cyklistické sezóny na cyklotrase „Po stopách blanických rytířů“.
Po 13. hodině odstartovalo z náměstí v Louňovicích pod Blaníkem na pokyn blanického rytíře celkem 380
účastníků. Mohli si vybrat ze dvou tras – zdatnějším cyklistům byla určena 34 km dlouhá trasa, která provedla cyklisty kolem bájné hory Blaník přes stejnojmennou chráněnou krajinnou oblast. Na šesti stanovištích – v Načeradci, Pravoníně, Částrovicích, Kondraci, Ostrově a Veliši – jezdci sbírali razítka.
Především menším dětem a jejich rodičům byla určena 9 km dlouhá dětská trasa z Louňovic pod Blaníkem
přes Laby, Roudný a Libouň zpět do Louňovic. Na každé zastávce byly pro děti připraveny různé úkoly.
Po úspěšném zdolání celé trasy a nasbírání všech razítek na účastníky čekal v cíli v Louňovicích pod Blaníkem blanický rytíř ve zbroji, který všechny slavnostně pasoval na Blanické cyklorytíře roku 2016. Od
dvorní dámy pak dostali na památku diplom.
„Blanický cyklorytíř startoval z Louňovic pod Blaníkem podruhé, naposledy jsme akci pořádali v roce
2010. Z našeho pohledu a doufám, že i z pohledu účastníků, se letošní ročník vydařil. K tomu přispělo hlavně pro cyklisty ideální počasí, nepršelo, ani nebylo příliš horko,“ říká starostka Louňovic pod Blaníkem,
Růžena Kučerová.
V cíli ještě čekalo na velké i malé cyklisty občerstvení a pak už se všichni – na kole nebo autem – vydali k
domovu.
Cyklistickou akci pořádal městys Louňovice pod Blaníkem ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody Vlašim, městysem Načeradec a obcemi Kondrac, Pravonín, Veliš a Ostrov.
Více informací a fotograﬁe z akce najdete na www.cyklorytir.cz.

Ivana Křížová
tel. 776 606 648, ivana.krizova@nature.cz

foto: Ivana Křížová
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ZŠ A MŠ LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
Prázdniny sotva začaly, ale ve škole je stále čilý ruch, protože se dokončují práce k vybavení nové učebny pro první i druhý ročník a třídy, ve které najde své nové útočiště školní
družina. Vraťme se ale zpět do lavic a připomeňme si závěr školního roku.
Jak již bylo zmíněno v minulém příspěvku, celoročním tématem školy jsou Cesty a kameny. V I. třídě
žáci cestovali po kontinentech a seznamovali se s
historií a kulturou jednotlivých zemí. Starší žáci ve
II. třídě v rámci projektu objevovali kontinenty, nové
námořní cesty nebo pronikli do tajů vztlakové síly.
Při sestavování modelů historických plavidel si prověřili svou trpělivost i preciznost. Projekt vyvrcholil
návštěvou úchvatné výstavy Titanic, která se vryla
do paměti nás všech. Vyvrcholením celého projektu
„Cestování“ byla besídka ke Dni matek, kde děti ze
ZŠ předvedly, že cestovat se dá i za pomoci zpěvu
a tance. Mateřská škola vystoupila s krásným choreograﬁcky náročným vystoupením plným písniček
a tanečků. Děkuji všem paním učitelkám za připravení a nacvičení náročného programu.
Jako každý rok, tak i letos jsme pro děti pořádali ve
škole akci Noc s Andersenem. Letošním ročníkem
provázela Malá mořská víla, která se na děti přišla
podívat a provedla je trasou s úkoly. Večer si prošly stezku odvahy místy, kterými běžně za denního
světla chodí. Čekaly je chodby ponořené do světla
svíček prosycené tajem a napětím. Za pomoci starších spolužáků zvládli tento úkol splnit i ti nejmenší
nocležníci.
I tento školní rok se měly děti ze ZŠ a MŠ možnost
setkat se zubními lékaři, kteří formou praktických
názorných ukázek i zajímavých videoprodukcí seznámili děti se správnou technikou ústní hygieny.
Děkujeme tímto panu MDDr. Markovi Malému a
jeho kolegyni za instruktáž i věnovaný čas.
Přišel další měsíc – měsíc, kdy všichni čekají na čarovnou noc, stavění májky a pálení čarodějnic. U
nás v základní i mateřské škole se 29. dubna sešlo
mnoho čarodějnic a čarodějů z blízkého i dalekého
okolí. Byla pro ně připravena dobrodružná stezka
plná zábavných úkolů. Na konci stezky na všechny
čekal ohýnek a opékání buřtů.

V květnu se mateřská škola vypravila do nedaleké
Farmy Blaník v Ostrově za zvířátky našich dvorů a
statků. Samotná cesta byla protkána spoustou dobrodružství. Nejprve děti cestovaly linkovým autobusem, potom pro ně bylo v obci Velíš připraveno
sportovní vyžití, ohýnek s opékáním špekáčků a
poté pěší výprava do Ostrova. Kromě zvířátek si
děti hojně užily nejrůznějších prolézaček, šplhadel
a klouzaček. Navštívily tajemnou jeskyni s rytířem,
účastnily se křtu králíčka, navštívily tajemného
druida a hledaly poklad nočního skřítka. Vstupné
www.lounovicepodblanikem.cz
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děti získaly zdarma jako poděkování za sběr kaštanů pro místní zvířecí strávníky. Děkujeme.
Děti z mateřské školky také přivítaly mezi občánky naše nejmladší spoluobyvatele a potěšili je i jejich
rodiče krásnými básničkami. Den dětí oslavily výletem do jihlavské zoologické zahrady, který odstartoval
prázdninové těšení, protože pak už školičku a malé školáky
čekala řada divadelních a hudebních představení, která přijela přímo k nám a postupně završila školní rok. Děti zhlédly velmi vydařené pohádky O skřítkovi, Pohádky ze starého
mlýna, také si zazpívaly písničky podle ročních období v
představení Kalendář.
Nejen se školním rokem, ale i s některými předškoláčky se
celá školka loučila. Pasovala je na školáky a na památku
každý dostal hrníček s tygříkem, který byl znakem jejich
třídy. Paní učitelky jim vytvořily tablo, které bude celý rok
připomínat, že byli našimi kamarády. Nyní už stojí na další
cestě, která je zavede k novým dobrodružstvím i kamarádům. Přejeme jim, aby na jejich cestách stále svítilo sluníčko a nestály tam žádné balvany, které by jim jejich putování
ztěžovaly.
I v tomto školním roce se naše malá škola zapojila do několika soutěží. Cambridge University Press Praha vyhlásila
jazykovou soutěž Cambridge Competition 2015 - 2016. Z
celkového počtu 140 zúčastněných škol se naši žáci 3. - 5.
ročníku umístili na krásné 56. příčce. V dubnu se žákyně 4.
- 5. ročníku účastnily literární soutěže ke Dni Země pořádané ČSOP Vlašim a CHKO Blaník na téma Svět
pod vodní hladinou, kde Hana Klaudysová získala 1. místo, Karolína Koubková 3. místo a Eliška Karasová
4. místo. Blahopřejeme.
Na závěr školního roku čekalo na děti ze ZŠ ještě další dobrodružství i velké překvapení - čtyřdenní výlet
do Měsíčního údolí a přespání na rozhledně Velkého Blaníku.
V posledních týdnech školy žáci II. ročníku vyráběli pamětní strom, na kterém se každý rok začervenají
jablíčka s fotograﬁemi všech školáků. Abychom nikdy nezapomněli na naše absolventy, budou se na nás
usmívat pěkně pod jablůňkou a za pár let, až jich přibude pěkná řádka, uděláme z nich kompot a dáme do
sklenic. Na samotný závěr školního roku připadlo rozloučení se žákyněmi pátého ročníku. Na památku si
odnesly hrneček s fotograﬁí školy, podpisy učitelů a uvedenými roky strávenými ve školní lavici. Přejeme
jim, aby i v nové škole dosahovaly výborných výsledků, měly prima partu a nová cesta je dovedla ke splnění životních snů.
Celým školním rokem nás provází recyklohraní, kde žáci získávají osobní zkušenosti se zpětným odběrem
elektrozařízení i použitými bateriemi. Školu mohou podpořit spolky i lidé z obce, kteří se tímto způsobem
ekologicky zbaví nepotřebného elektrozařízení a škola tím získá body, které promění v hodnotné ceny
určené pro MŠ i ZŠ (sportovní vybavení, radiopřehrávač atd.). Na závěr školního roku se škola zapojila
také do soutěže ve sběru papíru prostřednictvím ﬁrmy F.I.I. s.r.o., která se zaobírá výkupem a následným
zpracováním druhotných surovin. Proměnila tak staré učebnice, použitý papír i kartony ze školní jídelny
ve ﬁnanční ohodnocení, které bude investováno do nové školní zahrady. Od nového školního roku bude
vyhlášena soutěž ve sběru papíru také pro děti z MŠ a ZŠ. Po celý školní rok mohou děti přinášet do školy
podepsané balíčky se starým papírem nebo knihami bez tvrdých desek. Na konci školního roku budou pak
všichni účastníci odměněni a pět nejúspěšnějších z MŠ i ZŠ získá ocenění. Tímto bych ráda oslovila i Vás,
pokud máte zájem škole pomoci a chcete se ekologicky zbavit starého papíru, bude v základní škole vyhrazeno místo, kde můžete papír ponechat. I nadále probíhá sběr použitého jedlého oleje, který je ekologicky
likvidován. Použitý olej v PET lahvích můžete přinést do kanceláře školní jídelny každý den od 7:00 do
8:00 hodin. Firma zabývající se jeho likvidací jej odveze a formou sponzorského daru do školní jídelny
přenechá stolní olej. Stejně tak pokračuje i sběr PET víček, sběrná nádoba je umístěná v MŠ.
Také v tomto školním roce se škola účastnila programu Ovoce a zelenina do škol, díky kterému žáci bezplatně získávali 2x měsíčně ovoce či zeleninu. Projekt je ﬁnancován z prostředků EU. Jeho cílem je vytvářet správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. V novém školním
roce se škola plánuje zapojit do programu Mléko do škol, ve kterém mají děti v základních a mateřských
školách nárok na 1 dotovaný mléčný výrobek každý vyučovací den.
Tak jak se rozrůstá škola, přibývají zájmové kroužky i rukodělné aktivity, narůstá spotřeba drobného výtvarného materiálu. Rádi bychom Vás požádali, pokud máte doma nebo v zaměstnání nějaký materiál, který
by bylo možné dál využít ( nitě, látky, vlny, dřívka atd.), abyste nám jej darovali. Využívám tímto i možnost
poděkovat našim současným sponzorům, kteří nám poskytli drobný materiál pro rukodělný kroužek a výuku v letošním roce. Děkujeme, vážíme si vaší pomoci.
9
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Děkujeme také všem obcím a ﬁrmám, které darovaly nemalé ﬁnanční prostředky na kulturní i sportovní
akce pro MŠ a ZŠ.
Nový školní rok přinese další změny, a to v podobě dětského hřiště, které bude přesunuto pod základní
školu. Stávající herní prvky dostanou nový kabát pomocí nátěru. Nové prvky se budeme snažit zakoupit
z případných sponzorských darů, z výtěžku ze sběru papíru, příspěvku SRPŠ apod. Hřiště pak plánujeme
osázet vrbovými proutky na vrbičkové stavby a zhotovit prvky, které nevyžadují atest, svépomocí. Přijímáme jakékoli nápady a náměty na jeho dotvoření. Při zateplování tělocvičny dojde k vybudování vstupu
do šaten a na WC, díky kterému bude možné snadněji zajišťovat pitný režim i hygienu než na současném
hřišti. Obec také oplotí pozemek pro zajištění větší bezpečnosti dětí.
Ráda bych popřála všem dětem i zaměstnancům ZŠ a MŠ zasloužený odpočinek k načerpání nových sil,
krásné zážitky a bezpečné dovádění.
Za ZŠ a MŠ Eva Filipová

JUNÁK
Junák – český skaut
Blíží se nám konec školního roku a s ním i dlouho očekávané
letní prázdniny. Jako každý rok, i letos jede skautské středisko
na letní tábor do Měsíčního údolí. Z našich družin se tábora
účastní jen ti nejmenší benjamínci, a to jen na zkoušku na jednu
noc.
Družina benjamínků Blaníci (děti 5 – 6 let) se scházela každou středu u budovy základní školy. Převážnou většinu schůzek jsme trávili venku v okolí Louňovic. Oblíbené místo naší
družiny je úpatí Malého Blaníku, kde si děti našly stromlezníky, stavěly domečky pro kamarády skřítky, učily se poznávat
stromy, určovaly světové strany „sever – jih – východ – záchod“ (správně západ). Zažili jsme společně spoustu legrace,
hrály jsme hry, podnikali výpravy do neznáma… Pokud jsme
se potkali se špatným počasím a nemohli jsme vyrazit za dobrodružstvím ven, využili jsme k družinové schůzce
naši skautskou klubovnu v budově základní školy. I
v klubovně se dá zažít spousta zajímavých chvilek
např. při zpívání písniček u kytary, při hraní společenských her – oblíbená je hra „Jožin z bažin“. Také
jsme si povídali o kamarádství, pocitech a tvořili
obrázky a malovali si pracovní listy.
Družinu Mravenců tvoří 8 dětí ve školním věku.
Celé jaro jsme se věnovali plnění „Projektu 100“ ke
100. výročí založení vlčat (mladších skautů). Psali
jsme dopis skautům do města vzdáleného 100 km,
dělali 100 dřepů, na dvoudenní výpravě jsme ušli
celkem 100 kilometrů,... Asi nejtěžším úkolem bylo
vydělat si 100 Kč, což jsme splnili na velikonočním
jarmarku, kde jsme prodávali své výrobky. Věnovali jsme se zdravovědě a samozřejmě hráli spoustu
her. Hodně času na schůzkách jsme trávili venku, učili jsme se poznávat stromy a květiny, lézt (za pomoci
lana a horolezeckého úvazku) na strom a „přežít“ v přírodě (vyznat se v mapě, postavit stan, rozdělat oheň a
uvařit si jídlo). Dobrodružné bylo taky spaní pod širákem – jednou (cvičně) u hrušky pod Malým Blaníkem,
podruhé na dvoudenní výpravě na Sázavu do Sluneční zátoky.
Prostě náš skautský rok byl plný od počátku až do konce. Pokud máte zájem o naši činnost, rádi vás i vaše
děti mezi sebou přivítáme v dalším školním roce. Přesné termíny schůzek budou vyvěšeny na naší družinové vývěsce u úřadu městyse.
Nechte své dítě vyrůst ve skautu!

Jája – Jarmila Klaudysová (723 167 324)
Vinc - Vítek Kocián (737 561 632)
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SDH LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
Táborská hasičská liga ve Dvorcích dne 14. 5. 2016
Dne 14. 5. se konalo 1. kolo táborské hasičské ligy. Na tuto soutěž vyjely naše ženské týmy.
Na zahřátí nové mašiny si holky tentokrát pěkně počkaly, protože na tuto soutěž přijelo celkem 41 týmů
mužů, které běžely první. Po pauze na posunutí terčů hned startovaly holky z Béčka. Útok měly krásně rozběhlý, ale bohužel se nepodařilo zapojit proudnici, a tak útok nedokončily. Chvíli nato se začal připravovat
tým „A“. Jejich útok sice nebyl bez chyb, ale s časem 21,63 s obsadily 7. místo.
Tým ženy A: Věra Vostřáková, Markéta Slabá, Andrea Kadlecová, Lucka Fialková, Monika Žáková, Natálie Fialková, Vendula Tichá
Tým ženy B: Petra Kožíšková, Jana Fialová, Monika Kahounová, Žaneta Marešová, Kristýna Ječmenová,
Klára Adamovská, Kateřina Šandová
Text a foto: Monika Kahounová

14. 5. 2016 – Okrsková soutěž – Vračkovice
Naši muži vyrazili na okrskovou soutěž do Vračkovic. Tohoto úkolu se zhostili na výbornou a obsadili
celkové první místo.
Tato soutěž se skládá celkově ze tří částí:
•
z pořadové přípravy – zde neztratili ani bod
•
z požárního útoku – 4. místo
•
běh na 100 m s překážkami – v této části se klukům podařilo obsadit 2. (Miroslav Kratochvíl) a
3. místo (Pavel Kahoun)
Sestava: Jakub Kudlík, Václav Fejtek, Ondřej Šimánek, Milan
Bébr, Pavel Kahoun, Petr Berka, Miroslav Kratochvíl

Text a foto: Monika Kahounová
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SOKOL
Dětské maškarní
V sobotu 19. 3. se v Louňovicích konalo dětské
maškarní. Pro děti bylo připraveno odpoledne plné
hudby, tance, zábavy a soutěží. Pro všechny masky byly připraveny odměny a balíčky s drobnostmi.
Děkujeme sponzorům a všem, kteří se zúčastnili a
pomohli s přípravou.
Text a foto: Lenka Tichá

Maškarní pro dospělé
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Fotbal
výsledky po 24. kole z 26.
#

Klub

1.

Trhový Štěpánov A

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kamberk
Tichonice
Divišov B
Nesperská Lhota
Libež
Bílkovice
Čechtice A
SK Blaník Načeradec
Miličín
Ratměřice
Kondrac B
Louňovice pod Blaníkem
Myslič

Z

V

R

P

S

B

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

21
16
16
12
11
11
11
10
10
8
7
6
5
3

3
4
2
5
5
3
0
2
1
4
3
4
4
2

0
4
6
7
8
10
13
12
13
12
14
14
15
19

72:12
80:32
79:36
62:44
54:51
40:42
46:41
60:60
42:56
40:64
45:66
29:57
33:58
20:83

66
52
50
41
38
36
33
32
31
28
24
22
19
11

STOLNÍ TENIS
Župní turnaj
Dne 2. 4. 2016 uspořádal oddíl stolního tenisu
Louňovice pod Blaníkem čtrnáctý ročník přeboru
župy Blanické pro muže a ženy. Zúčastnili se hráči
Benešova, Pyšel, Olbramovic, Divišova a domácí.
Celkem se zúčastnilo 26 hráčů. Turnaj měl dobrou
úroveň. Vítězům byly předány věcné ceny.
Dvouhry ženy:
Umístění: Jméno hráče:

Oddíl:

1.
2.

Sokol Louňovice
Sokol Louňovice

Tichá Vendula
Tichá Lenka

Dvouhry muži:
1.
Dohnal Jaroslav
2.
Košař Pavel
3.
Hrazdíra Jiří

Sokol Olbramovice
Sokol Benešov
Sokol Benešov

Čtyřhry:
1.
Hazmuka P. - Štěpánek M.
2.
Košař P. - Dohnal J.
3.
Kakos M. - Tichá V.

oba Sokol Louňovice
Sokol Benešov - Olbramovice
oba Sokol Louňovice
Kahoun J.
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Z. S.

SPOLEK WIFI LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
11. VALNÁ HROMADA SPOLKU
Sobota 25. června

www.lounovicepodblanikem.cz
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MYSLIVECKÝ SPOLEK
Tak jako posledních několik let, i letos (poslední
květnový víkend) provedli členové mysliveckého
spolku „Pod Blaníkem“ úklid odpadků v okolí silnic. Sběr odpadků byl proveden na všech komunikacích, které vedou do Louňovic, a i když jej myslivci provádí každý rok, množství je vždy nemalé.
Za MS Pod Blaníkem Kahoun Jan

VANDALISMUS

Proč došlo k poškození? Komu vadila trampolína pro naše nejmenší?
15
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

2016

KALENDÁŘ AKCÍ

V Louňovicích pod Blaníkem
se v minulých měsících
narodili noví občánci

28. srpna 2016 DĚTSKÝ DEN
od 13:00 hod.
pořádá SDH Louňovice pod Blaníkem

Trojánek Matěj
Mikšovská Kateřina
Kovandová Adriana
Staňková Vendula

24. září 2016 SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
pořádá městys Louňovice pod Blaníkem ve spolupráci se spolky

POZVÁNKA

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

V minulých měsících oslavili své
životní jubileum tito spoluobčané

Josef Vyskočil
Marie Ondráková
Zdenka Kahounová
Ladislav Tomsa
Milada Šachová

85
91
75
70
80

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

Zveme vás na výstavu hub
blanických lesů
Správa CHKO Blaník a Český svaz ochránců přírody Vlašim srdečně zvou všechny houbaře a milovníky hub na tradiční výstavu hub blanických lesů.

V pořadí již 8. ročník výstavy hub se bude konat
v sobotu 17. září 2016, tentokrát v Domě přírody Blaníku u Kondrace. Návštěvníci budou moci
zhlédnout různé druhy běžných i vzácných druhů
hub nasbíraných v okolních lesích. Po dobu trvání
výstavy bude přítomen mykolog Pavel Špinar, který
návštěvníkům podá výklad o houbách, jejich výskytu, sběru a případné jedovatosti. Milovníkům jídel z
hub poradí i osvědčené vynikající recepty na přípravu jídel z tradičních i neobvyklých druhů. Pavel Špinar
také zájemcům určí přinesené druhy hub a zodpoví nejrůznější mykologické dotazy.
Plakátky na akci s podrobnějšími informacemi vyvěsíme počátkem září na obvyklých místech.
Text a foto: Ivana Křížová, Správa CHKO Blaník

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

Prosíme všechny, kteří do zpravodaje píší, aby posílali své příspěvky na adresu:
zpravodaj@lounovicepodblanikem.cz
pokud možno průběžně a nejpozději pak do tohoto data.
redakce zpravodaje
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