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SLOVO STAROSTKY
Každý někdy potřebuje použít autobusový spoj a najednou narazí na to, že ne
vždy jedou autobusy podle jeho potřeb
a řekne si, že by mohlo z Louňovic pod
Blaníkem jezdit více autobusů.
Ráda bych Vám objasnila jak se objednává veřejná autobusová doprava a její
financování. Středočeský kraj hradí dopravu autobusy žákům a studentům do
škol, občanům k lékaři, do práce a na
úřady a zpět. Většinou se uvádí cca šest
spojů denně.
Ostatní “mezispoje“ si musí hradit obce
samy. V našem okrese Benešov se obce
spojily a utvořily Dobrovolný svazek
obcí BENE-BUS, díky kterému se podařilo některé spoje zachovat. Každá obec
či město platí stejný finanční příspěvek
na obyvatele. Díky městům jako je Benešov a Vlašim můžeme spoje zachovat,
neboť platí do společného rozpočtu největší částky.
Městys Louňovice pod Blaníkem je také
členem Svazku obcí BENE-BUS a přiloženou tabulkou bych Vás chtěla informovat v jaké výši se finanční náklady
městyse na dopravní obslužnost pohybovaly od roku 2001. Je to zajisté zajímavé
srovnání.
Oprava mostu na Libouň
V měsíci červenci budeme opravovat
most na Libouň od 10. 7 do 28. 7.
Před opravou mostu jsme v dubnu požádali o posouzení jeho stavu a celé
konstrukce. Bohužel objednaný pán byl
nemocen a proto se vše zpozdilo. Nyní
již byla provedena sonda a byli jsme
ubezpečeni, že most byl postaven velice
dobře a je v dobrém technickém stavu.
Je nutné pouze vyměnit povrch mostu.
Podle projektanta je třeba odstranit stávající kostky a udělat novou hydroizolaci
a asfaltový povrch i s chodníky. Prosíme
o Vaši schovívavost při uzavírce této komunikace.
Vzhledem k neúnosnému provozu (nákladní auta) na této místní komunikaci
a ve vzájemné dohodě s obcí Zvěstov
bude komunikace zúžena nad hřištěm
zábranou podobně jako u Ostrova.

Náklady městyse na dopravní obslužnost:
rok
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

počet obyvatel
720
675
694
685
679
682
668
671
660
662
664
668
656
662
658
654
656

Kč/obyv

celkem Kč

230
230
230
100
100
90
90
100
120
120
120
170
170
170
190
190
190

165 960
155 690
159 620
68 442
68 239
61 721
60 454
67 771
79 860
80 102
80 344
114 228
112 176
113 202
125 678
124 914
125 296

K celkovým nákladům je vždy připočten i administrativní poplatek na vedení účtu a účetní náklady. Většinou se pohybuje
ve výši 1 Kč na obyvatele.
Jsem ráda, že se nám podařilo obnovit alespoň tři dopolední
spoje na Vlašim. Nyní se jedná o zařazení spoje v sobotu večer
na Prahu v rámci Středočeské integrované dopravy, která se
bude řešit v roce 2018.

Lavičky před kostelem
V současné době byly umístěny 2 kovové lavičky
před kostel pro možnost posezení v dopoledním
chládku lípy. Byly vybrány kovové, aby ladily se
vstupní kovovou bránou ke kostelu.

Radar u Pumpy
Od pondělí 12. 6. 2017 byl zprovozněn radar při
vjezdu do Louňovic p. Bl. umístěný u Pumpy. Řešíme tím ve spolupráci se Středočeským krajem
bezpečnost dětí ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem.

Foto: úřad městyse

Hezké slunečné dny Vám přeje R. Kučerová.

Foto: úřad městyse

ZASTUPITELSTVO A RADA
INFO Z RADY
ze dne 23. 3. 2017
Čj. RM - 4/2017

Rada městyse schvaluje:
- účetní závěrku ZŠ a MŠ Louňovice p. BL. za rok 2016 a schvaluje převedení zlepšeného hospodářského výsledku do fondu
rezerv.
- prodloužení smlouvy o nájmu
nemovitosti ze dne 12. 3. 2012 s
nájemcem p. Vladimírem Babkou
na rozhlednu a pověřuje starostku
podpisem smlouvy
- provést rekonstrukci veřejného
osvětlení na Světlé
- přihlášení městyse do soutěže
Vesnice roku.
Rada městyse souhlasí:
- s vyřazením předloženého hmotného majetku ZŠ a MŠ Louňovice p. Bl. příspěvkové organizace
a jeho likvidací
- se zaměstnáním pí. Veselé a pověřuje starostku podpisem dohody
Rada městyse bere na vědomí:
- zlepšený výsledek hospodaření
ZŠ a MŠ Louňovice p. Bl.
- zprávu místostarosty ke stavu
lesů městyse, prováděné údržbě
a dosázení nevzešlých stromků
- objednání další jedné nádoby na
tříděný plast
www.lounovicepodblanikem.cz

ZASTUPITELSTVO
ze dne: 23. 3.2017
ZM 2 – 2017

Kontrola usnesení ZM 1-2017
Bez připomínek.
Rada čj. RM 2/17 a 3/17
Bez připomínek
Rozpočtové opatření č. 2
ZM projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2.
Finanční výbor
Seznámení s činností finančního
výboru a s kontrolou městyse
a ZŠ a MŠ Louňovice p. Bl.
ZM bere na vědomí zprávu finančního výboru z kontroly městyse a z kontroly ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem, příspěvkové
organizace za období 1. 10. 2016
– 31. 12. 2016.
Účetní závěrka městyse za rok
2016
ZM projednalo a schválilo účetní
uzávěrku městyse Louňovice pod
Blaníkem za rok 2016.
BENE – BUS
ZM bere na vědomí rozpočet
DOS BENE-BUS na rok 2017
a Zprávu o hospodaření DOS BENE-BUS za rok 2016.
Různé
- Arcibiskupství pražské - požaduje informovat o záměrech městyse s jejich pozemky, nesouhlasí

s odprodejem pozemků městysi
- Vlastnictví k pozemkům ČSOP
řeší soud
- Vlajka městyse – byly předloženy návrhy vlajky městyse, po
projednání ZM schválilo vzhled
vlajky městyse Louňovice pod
Blaníkem ve variantě č. 2.
Slavnosti – upřesnění programu
INFORMACE Z RADY
ze dne 4. 4. 2017
Čj.RM – 5 /2017

Rada městyse schvaluje:
- Smlouvu o dílo s Ing. arch. Jiřím
Maňákem na zpracování Územní
studie ZO3 a pověřuje starostku
podpisem smlouvy
- Směrnici č.1/2017, platové zařazení pracovníků na VPP
- udělení dotací pro místní spolky takto: TJ Sokol Louňovice
pod Blaníkem - 38 tis. Kč, SDH
Louňovice p. Bl. - 47 tis. Kč,
Cesta pro všechny z. s. Louňovice pod Blaníkem - 15 tis. Kč,
Junák – český skaut, z. s. - 3 tis.
Kč, Český svaz včelařů , z. s., základní org. Louňovice pod Blaníkem - 3 tis. Kč, Rybářský spolek,
Louňovice pod Blaníkem 12 tis.
Kč a pověřuje starostku podpisem veřejnoprávních smluv
- přidělení bytu v čp. 45 pí. Štol2

bové a pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy
- přidělení bytu na dobu určitou
p. Ladisl. Vojtovi v čp. 48 a pověřuje starostku podpisem nájemní
smlouvy
- provedení opravy a údržby vozidla VW Transportér pro Jednotku
SDH obce, přípravu a provedení
technické kontroly a emisí
- nákup nového boileru do tělocvičny
- přijmout brigádníka do muzea
a informačního centra
- podání žádostí o dotace na Středočeský kraj
- provedení nezbytných oprav komunikací po zimním období
a opravu mostu na Libouň
Rada městyse neschvaluje:
- udělení dotace dle žádosti č.j.
229/2017 pro ČSCH, z.s. zákl.
org. Načeradec
Rada městyse bere na vědomí:
- informaci starostky o úklidu
Blaníků dne 8. 4.2017 při akci
Uklidíme Česko
- informaci starostky o akci Vlastenecký výlet na Blaník
INFORMACE Z RADY
ze dne 11. 5. 2017
Čj.RM – 6 /2017

Rada městyse schvaluje
- opravu budovy městyse, kterou
užívá firma LIWA
- zadání vypracování PD přeložení vodovodu u Pumpy firmě
J. Bejček, Vodomont
- podání výpovědi z užívání hasičské zbrojnice v Býkovicích
- Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
s firmou PasProRea s.r.o. na pasport místních komunikací a pověřuje starostku podpisem dodatku
Rada městyse souhlasí:
- s vybudováním příjezdu k domu
čp. 38 v Louňovicích p. Bl
Rada městyse bere na vědomí:
- přivezení použitého nábytku,
který byl nabízen zdarma za odvoz, bude použit pro úřad i školu
- ukončení opravy a přestříkání
hasičského auta a jeho předaní
JSDH Louňovice
ZASTUPITELSTVO
ze dne: 18. 5. 2017
Č.j. ZM 3 - 2017

Kontrola usnesení ZM č. j.
2-2017
Bez připomínek.
Rada čj. RM 4/2017, 5/2017,
3

6/2017
Bez připomínek
KoPÚ Louňovice pod Blaníkem
Pokračování komplexní pozemkové úpravy v Louňovicích p. Bl.
V současnosti byl dořešen a aktualizován na sboru zástupců plán
společných zařízení.
ZM projednalo a schválilo aktualizovaný plán společných zařízení v KoPÚ Louňovice pod Blaníkem.
Rozpočtové opatření č. 3
ZM projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 3.
Zpráva z výsledku hospodaření
městyse za rok 2016
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
ZM projednalo a schválilo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Louňovice pod
Blaníkem za rok 2016.
Závěrečný účet městyse za rok
2016
návrh k projednání závěrečného
účtu městyse za rok 2016. Při
závěrečném přezkoumání byly
zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
a jež byly odstraněny. Městys
tak v roce 2016 hospodařil v
souladu se schváleným rozpočtem a v souladu s rozpočtem,
jehož změny schválilo v průběhu roku zastupitelstvo městyse.
Návrh: schválit závěrečný účet
městyse 2016 bez výhrady
ZM projednalo a schválilo závěrečný účet Městyse Louňovice
pod Blaníkem za rok 2016 bez
výhrady.
DSO BENE-BUS
ZM bere na vědomí střednědobý
výhled rozpočtu DOD BENEBUS na roky 2018-2020.
Pozemky č. st. 401 a PK 6/1 odkup
Návrh: podání žádosti o převedení pozemku pod rozhlednou č.st.
401 na městys
- ZM projednalo a schválilo podat žádost o převod pozemku st.
p. č. 401 v kat. úz. Louňovice pod
Blaníkem do vlastnictví městyse.
Návrh: podat žádost o převod pozemku u pivovaru č.6/1 (PK) na
městys
- ZM projednalo a schválilo podat žádost o převod pozemku
č. parc. 6/1 (PK) v kat. úz. Louňovice pod Blaníkem do vlastnictví
městyse.
OZV- školský obvod
ZM projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku č.1/2017,

kterou se stanoví část společného
školského obvodu základní a mateřské školy.
Různé
- plán péče v CHKO Blaník – vyjádřit se a požádat o zrušení Natury 2000 u řeky Blanice od splavu
po most, kde byla provedena regulace řeky a je nutné odstraňovat nános bahna po povodních
- starostka informovala o počtech
dětí ze zápisů do MŠ a ZŠ na šk.
rok 2017-2018
- vyvěšení záměru prodeje části
pozemku v ul. K Pařezinám – Žákovi
- Prodej hasičského auta- AVIE
ZM projednalo a schválilo vyvěsit záměr prodeje AVIE za minimální cenu 15 000Kč.
- vložení finančních prostředků
do ARCA CAPITAL - ZM nesouhlasí
- arcibiskupství - pozemky pro
RD - chtějí parcelovat a prodávat
parcely ve své režii
- p. Fejtek - most na Libouň, odpověď: oprava bude po provedených sondách mostu
- p. Bartoš - stav skládky za kravínem, odpověď: příprava nové
pod Pumpou
- p. Fejtek - nádrže na dešťovou
vodu, je možnost dotací - dodá
vzor OZV
- p. Pospíšil - příjezdová cesta k
vlastnímu domu, veřejné osvětlení - navíc jedna lampa
INFORMACE Z RADY
ze dne 25.5. 2017
Čj.RM – 7 /2017

Rada městyse schvaluje:
- pronájem sklepa v ul. J. Žižky
čp. 48 v Louňovicích p. Bl. pí. M.
Čermákové a pověřuje starostku
podpisem nájemní smlouvy
- vyhlášení konkurzu na pozici ředitele/ředitelky v ZŠ a MŠ
Louňovice p. Bl. a pověřuje starostku jeho vyhlášením
Rada městyse neschvaluje:
- poskytnutí příspěvku společnosti RUAH o.p.s.
Rada městyse bere na vědomí:
- připom. č.j. MLPB-350/2017 k
územní studii ZO3 U Rybníčku
- odchod Mgr. Ivany Kočové
funkce ředitelky školy k 31. 5.
2017

www.lounovicepodblanikem.cz

Noví držitelé ocenění Blanický rytíř
Vlašim. V pátek 14. dubna 2017 se staly nositeli titulu Blanický rytíř nové tři fyzické osoby, které
se významně zasloužily o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. Jsou jimi v abecedním pořadí Jiřina Holá z Louňovic pod Blaníkem, Lydia Petráňová z Prahy a Miloš Povolný z Vlašimi.
Ocenění udělují třem navrženým kandidátům zástupci neziskových organizací Podblanicka a v letošním
roce porota vybírala z dvaceti devíti nominací.
Od počátku vyhlašování v roce 1999 obdrželo ocenění neziskových organizací již padesát tři osobností a v letošním roce rozhodla porota složená ze zástupců jednotlivých nevládních organizací o udělení
ceny těmto třem nominovaným (uváděni dle abecedy).
Rozhodnutím neziskových organizací z Podblanicka získává čestnou cenu Blanický rytíř za celoživotní dílo paní Jiřina Holá z Louňovic pod Blaníkem, zejména za mimořádný přínos k dokumentaci regionální historie.
Paní Jiřina Holá, rozená Tomášková, neúnavná kronikářka a dlouholetá propagátorka kronikářské
činnosti na Podblanicku, se narodila 25. března 1923 v Louňovicích pod Blaníkem. V roce 1932
se s rodiči a starší sestrou přestěhovala do Strakonic, odkud pocházela její matka. Po vzoru své
sestry vystudovala osmileté reálné gymnázium, které zakončila
v roce 1943 maturitní zkouškou.
Válečné události a uzavření vysokých škol v Protektorátu Čechy a Morava zmařily
její snahu získat vysokoškolské
vzdělání. Absolvovala proto proškolení ve Vychovatelské škole
pro abiturienty středních škol
v Praze a souběžně pracovala
jako správkyně Dětského útulku
v Horažďovicích. Jedinou možnost dalšího vzdělání jí tehdy poskytl Učitelský ústav v pražské
Křížovnické ulici, kde po zkouškách z pedagogiky a němčiny
získala „vysvědčení způsobilosti Rytíř ve zbroji přijal do svých řad nové držitele ocenění Blanický rytíř, jsou jimi (zleva) Mgr. Miloš
vyučovat jazyku německému na Povolný, doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc. a Jiřina Holá (foto: B. Hozová).
měšťanských školách“. Svou cestu za vzděláním pak zakončila v červenci 1944 diplomem na Pedagogické jednoroční střední škole v Praze.
Pro učitelské povolání se ale nenašlo v protektorátu uplatnění, a tak zemské ústředí přikročilo
k přeškolení nových učitelů na zdravotní a sociální pracovníky a zaměstnalo je ve školním zdravotnictví
a sociálních ústavech. Paní Holá, tehdy ještě Tomášková, byla přidělena do Volyně, kde až do konce srpna
1945 pracovala jako terénní sociální pracovnice.
Po znovuobnovení Československa se stala vedoucí sociálního referátu Okresního národního výboru v České Lípě. Zde se seznámila se svým budoucím manželem Jaroslavem Holým, pracovníkem České
státní spořitelny, za kterého se provdala v září 1950. Po narození syna Jaroslava v srpnu 1951 se s rodinou
přestěhovala do Louňovic pod Blaníkem, kde žili její rodiče.
Teprve návrat do rodných Louňovic pod Blaníkem jí umožnil uplatnit se v oboru, který vystudovala.
Stala se vychovatelkou ve zdejší školní družině a zároveň vedla zájmový školní klub pro starší děti. Paní
Holá věnovala značnou energii a volný čas dětem. V tomto duchu i pracovním nasazení vytrvala až do svého odchodu do důchodu v dubnu 1978, několik následných let však škole stále pomáhala.
Během svého života se zajímala nejen o historii míst, kam ji zavedly osudové změny a nástrahy, ale
také o události a dění kolem sebe nebo o životní cesty svých bližních. Po návratu do svého rodiště se zapojila i do společenského života obce, například ve Svazu žen, stala se cvičitelkou místního Sokola, pracovala
jako důvěrnice v péči o děti a mládež či ve Sboru pro občanské záležitosti.
Shodou náhod se v roce 1981 stala obecní kronikářkou. Její předchůdci nastavili pomyslnou laťku
hodně vysoko – byli mezi nimi mimo jiné etnografka Okresního muzea v Benešově Marie Kovářová nebo
filozof Zbyněk Šimůnek. Paní Holá se vrhla s velkým zaujetím a nasazením do tajů kronikářské práce, která
ji zcela pohltila. Díky své píli, pečlivosti, trpělivosti i potřebné důslednosti při shromažďování podkladů
pro kronikářské záznamy se v poměrně krátké době vypracovala mezi nejsvědomitější, nejpečlivější a odborně nejzdatnější kronikáře Podblanicka. Při přípravě záznamů důsledně dbala také o jazykovou úpravu
a věrohodnost sdílených informací. Nenahraditelnou oporou, rádcem, ale také průvodcem jí byl nedávno
zesnulý manžel Jaroslav.
www.lounovicepodblanikem.cz
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Zvláštní kapitolu její činnosti tvoří soukromý archív, ve kterém shromáždila obrovské množství
hodnotných materiálů. Hojně ho využívají okolní kronikáři či badatelé v regionální historii.
Přestože vedení obecní kroniky oficiálně ukončila po více jak třicetiletém funkčním období, svým
nástupcům v této práci je dodnes významnou oporou.
Paní Jiřina Holá je skromná a nenápadná žena. Díky své píli, poctivosti, nadšení, ale i přístupu
k životu a lidem, lásce k svému rodišti pod památným Blaníkem, se nesmazatelně zapsala do kronikářských
tradic na Podblanicku. Za svou celoživotní práci s lidmi a pro lidi, stejně jako za příspěvek k udržování
kronikářských tradic a kulturního rozvoje Podblanicka si plně zaslouží čestné ocenění „Blanický rytíř“.
Slavnostního udělování, které proběhlo v obřadní síni vlašimského zámku, se účastnilo na padesát
hostů kulturního, společenského i politického života regionu. Pozvání přijali zástupci Parlamentu České
republiky, krajské samosprávy, řada zástupců měst a obcí Podblanicka, ředitelé škol z Podblanicka a mnoho
dalších hostů. Ve Vlašimi je přivítal starosta Města Vlašim pan senátor Mgr. Luděk Jeništa. Za hosty k rytířům promluvil poslanec Parlamentu České republiky Ing. Václav Zemek a za starosty Podblanicka starosta
Bystřice Mgr. Daniel Štěpánek. Blaničtí rytíři obdrželi již tradičně kromě diplomu každý svou originální
a hodnotnou sochu Blanického rytíře s kamenem z hory Blaník. Autorem sochy je umělecký kovář Bohumil
Hrubeš. Pořízení těchto soch podpořil generální sponzor udělování ocenění Blanický rytíř akciová společnost RABBIT Trhový Štěpánov.
Na závěr slavnostního aktu byla zveřejněna výzva k nominování na Blanické rytíře za rok 2017,
kteří budou vyhlášeni na Velký pátek 30. března 2018. Nominována může být fyzická (nikoli tedy právnická) osoba, která se významně zasloužila o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka.
A to za mimořádný čin v uplynulém roce (popř. dokončený v uplynulém roce) nebo za celoživotní dílo (ve
výjimečných případech může být ocenění uděleno i in memoriam). Nominaci může podat kdokoli, tedy
jednotlivý občan, obec, zájmový spolek písemně na adresu: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim (e-mail: vlasim@csop.cz). Nominace musí obsahovat titul, jméno a příjmení
kandidáta, datum jeho narození, odůvodnění nominace a jeho kontaktní adresu popř. telefon. Uzávěrka
nominací je koncem února 2018.
Ing. Pavel Pešout
Kontakt: pavel.pesout@csop.cz, 317 845 169 www.blanickyrytir.cz
(zkráceno redakcí zpravodaje)

Městys Louňovice pod Blaníkem blahopřeje k udělené ceně.

Soutěž o Vesnici roku.
Dne 6. července navštívila náš městys hodnotící komise Vesnice roku. Představení městyse jsme zahájili na
náměstí, poté jsme šli do statku k soukromému zemědělci L. Matuškovi, dále do Rybářské bašty, knihovny,
hasičské zbrojnice a přes lokalitu Na Hlinách do školy. Zde prohlídkou tělocvičny a vlastní budoby školy
a školky jsme prezentaci zakončili. Výsledek soutěže bude vyhlášen později ve vítězné obci.
R. Kučerová
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Vlastenecký prapor vysvěcen kaplička, pomník padlých, Blaník, Zámecká hospoda
22. dubna jsme vysvětili vlastenecký prapor, který zhotovil pan ing. Vladimír Brom, prezident vlasteneckého spolku, který měl zahajovací projev. Místem požehnání praporu byla Libouňská kaplička nad městysem
Louňovice pod Blaníkem, kde je zasazena lípa ,,Vlastenka,, kterou požehnal pan kardinál Dominik Duka
16. 4. 2016 při vysvěcení dvou zvonů v Libouni. K důstojnému obřadu přispěl pan děkan František Říha,
který vlasteneckou vlajku také požehnal. Byl zazpíván Svatováclavský chorál, národní hymna a motlitba
Otče náš. Hlavní zpěvačka byla paní Zdenka Mrázková z Mladé Vožice. Akce se zůčastnily členky spolku
Babinec v krojích. Fotografoval Daniel Korol a Zdeněk Otradovec, který pořídil také videa. Po odchodu do
Louňovic pod Blaníkem byl položen věnec u pomníku padlých. Po slavnostním obědě vykročili vlastenci

na památný vrch Blaník, kde byl proslov krajana ze Spojených států
Amerických a duše vlastenců Vládi Broma.
Po návratu do zámecké hospody bylo naše setkání zhodnoceno. Blanickými rytíři se stali pan Brom a pan
Podroužek.
Ač nám počasí vůbec nepřálo, panovala výborná atmosféra.
Zdeněk Otradovec

Zlato na Blanici 1987 - 2017
V krásném koutě na řece Blanici u Kamberka startoval 4. ročník Cesty za zlatem. Dospělí i děti si mohli
dopřát občerstvení, každý si mohl vyzkoušet rýžování zlatinek. Děti se kochaly zvířaty, která se pásla kolem říčky Blanice. Zdařilé akci přálo pěkné počasí. Když se podíváme do historie tak před třiceti lety byl
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Fotografie a novinové výstřižky archiv a text Zdeněk Otradovec

vlastně položen kámen k této akci. Ve dnech 6. - 7. června 1987 zde proběhlo na Smršťově první mistrovství republiky v rýžování zlata. Učast byla velkolepá. Sešlo se asi 2000 zlatokopů a jejich přátel. Později se
1. června 1991 konala výstava, „Od zlatokopa k vědě a chráněná krajinná oblast“ na zámku Sokola Louňovice. Zároveň proběhlo VII. Mistrovství ČSFR v rýžování zlata.
Zdeněk Otradovec

333 blanických cyklorytířů vyjelo do světa
V sobotu 3. června 2017 vystartovalo 333 velkých i malých cyklistů, aby společně symbolicky zahájili cyklistickou sezónu v Kraji blanických
rytířů. V pořadí již dvanáctý ročník
cyklistické akce s názvem Blanický
cyklorytíř startoval z Veliše.
Blanický cyklorytíř je tradiční akcí,
kterou pořádá národní geopark Kraj

blanických rytířů společně s obcemi, které leží na cyklotrase „Po
stopách blanických rytířů“. V letošním roce se stala hlavním organizátorem obec Veliš. Po registraci na startu na velišském hřišti čekala na účastníky trasa dlouhá 34 kilometrů s kontrolními
zastávkami v Libouni, Louňovicích pod Blaníkem, Načeradci,
Pravoníně, Vracovicích, Kondraci a Ostrově. Na každém stanovišti dostali jezdci razítko do své účastnické karty. S vyplněnými
kartami dojeli po trase kolem bájné hory Blaník do cíle, kde obdrželi od dvorní dámy diplom a byli pasováni posledním žijícím
blanickým rytířem ve zbroji na Blanické cyklorytíře 2017. V cíli
na velišském hřišti čekalo na všechny občerstvení a o příjemnou
náladu se postarala kapela Tomáš Maďar band.
Organizátoři nezapomněli ani na menší cyklisty, pro které připravili kratší, zhruba pětikilometrovou trasu z
Veliše přes Sedlečko a Lipiny zpět do Veliše. Na trase byla pro děti připravena tři zábavná stanoviště, kde
si všichni mohli prověřit své znalosti a dovednosti při jízdě zručnosti, kuželkách, na kroužkové dráze, při
poznávání ovoce a zeleniny poslepu podle chuti nebo na stanovišti hasičů z Nesper s vědomostními úkoly.
„O tom, že akce je určena opravdu pro všechny věkové kategorie svědčí věkový rozdíl mezi nejmladším
a nejstarším účastníkem, který letos činil 78 let“, říká místostarosta obce Veliš, Pavel Dvořák a dodává:
„Počasí se nám při letošním cyklorytíři opravdu vydařilo, sobota patřila k tropickým dnům, a tak všichni
uvítali občerstvení na trase i v cíli. Velký dík patří všem organizátorům a dobrovolným spolupracovníkům,
kteří se na přípravě a hladkém průběhu akce podíleli a především panu Ladislavu Filasovi, který v roli blanického rytíře v průběhu celého horkého odpoledne v plné zbroji pasoval blanické cyklorytíře.“
Příští třináctý ročník Blanického cyklorytíře bude startovat z Načeradce.
7
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Letos se akce konala v rámci Evropského týdne udržitelnosti jako příklad spolupráce obcí v regionu.
Zároveň se hlásí i k Týdnu geoparků.
Více informací o akci najdete na www.cyklorytir.cz.
Více o Týdnu geoparků na www.geoparky.eu
Více o Týdnu udržitelnosti na www.tydenudrzitelnosti.cz
IvanaKřížová
tel. 776 606 648, ivana.krizova@nature.cz

KNIHOVNA

Návštěva muzea v Kamberce dne 12. 4. 2017. (Foto: obec Kamberk)

Návštěva fary v Kondraci a domu přírody u Krasovic dne 10. 5. 2017.

Záhada zlatodolu - Představení knihy Zuzany Koubkové
Dostalo se mi té cti a zároveň nevděčného úkolu
promluvit o nové knize Záhada zlatodolu od paní
spisovatelky Zuzany Koubkové. Cti proto, že předešlá díla paní spisovatelky známe a jsou dobrá. V
tomto čerstvém díle vytvořila příběh situovaný do
míst, která důvěrně známe. Že se jí to povedlo je
téměř jisté. Něvděčnost úkolu vidím v tom, že mám
mluvit o díle, které je nové a zároveň vím, že přítomní na proslovech tohoto druhu milují zejména
konec. Řečí je v televizi a vlastně všude okolo víc
než dost. A vyprávět Vám pointu také nejde, protože
by si už tu knihu, která je vlastně detektivním příběhem, málokdo koupil. Mohu však alespoň naznačit,
že vrahem není zahradník.
Chci se zmínit o něčem jiném. Paní spisovatelka má
v doslovu trochu obavu z toho, zda čtenář přijme její autorskou licenci s osobami, které jsou sice namnoze autentické, ale někdy také ne. Tento román však není historickou prací, ale beletrií, která je do dávné
historie zasazena, což je přeci jen trochu jiné. Domnívám se, že tyto obavy nejsou na místě. Je-li román
www.lounovicepodblanikem.cz
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dobrý, jsme strženi dějem, zápletkou, myšlením postav a občas okouzleni prostředím, kam nás autorka
zavedla. Používá zhusta i výrazy, které již namnoze v řeči dneška neznáme, ale pro lidi té doby byly
běžné. Neuškodí, když si to připomeneme a navíc to
příběhu dodává neopakovatelné kouzlo.
Další věcí, která se stává je to, že si o jisté době
vytvoříme určitou představu a s tou často vydržíme
až do smrti. Mluvím zde o tom, co vynikajících děl
bylo v minulosti inspirováno vymyšlenými podvrhy
Rukopisů. Všimněte si, jak jsme determinováni tím,
že naše generace musela v rámci povinné školní
četby louskat díla Aloise Jiráska, kde list padal ze
stromu na tři stránky, nejlepšími lidmi byli Slované,
najmě my Čechové a prototypem ušlechtilosti byl bratr hejtman Žižka a jeho hordy loupežníků, pardon, v
porovnání se zlotřilými Němci ušlechtilými bojovníky za ideál rovnosti. Dokonce se našli myslitelé tvrdící,
že byli vlastně prvními komunisty, což mělo být nejvyšší možné ocenění, jen s tou vírou to soudruzi husité
ne zcela zvládli. Ještě dnes se bezpochyby najde vlastenec, který si zlostí odplivne, slyší-li rouhavé řeči
o tom, že to bylo trochu jinak. A taky že bylo, ale jednou řečené příběhy si již žijí vlastními životy a v podstatě je jedno, jak to bylo doopravdy. Kdo může dokázat, že příběh této knihy se nikdy nestal, nebo se stal
úplně někde jinde a někomu jinému. Důležité je, že podobná díla vytváří určité povědomí o dějinách našeho
domova, zabydlují ho lidmi, kteří jsou v postatě ve svých tužbách a hříšnosti stále stejní, seznamuje nás se
životem předchozích generací a s tím, že na něco ve svém životě i díle navazujeme, zlidšťují ho věčnými
příběhy o lásce a smrti. Co víc lze chtít? Co je vlastně pro život důležitější? Nakonec i dílo Aloise Jiráska
splnilo poptávku doby a pomohlo utvořit podmínky pro další rozvoj samostatného státu. Ani dnes není
mnohdy pravdou to, co se za ní vydává.
Přeji tedy, a mluvím jistě za většinu přítomných, této knize mnoho zaujatých a spokojených čtenářů a myslím, že pokud ten příběh vezme někdo doslova, nic tak hrozného se nestane pokud ho inspiroval a zaujal.
Jestli se někdo rozčílí nad nepravděpodobností příběhu či nad historickou nepřesností, ať si pustí televizní
zprávy.
Zdeněk Otradovec

ZŠ A MŠ LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
Prázdniny jsou v plném proudu, my se však ještě ohlížíme za uplynulým školním
rokem, který byl i ve svém závěru bohatý na řadu událostí.
Krátce po Velikonocích nás čekalo milé
překvapení. Dostalo se nám pozvání od paní Holé,
která si pro žáky 1.-2. ročníku připravila poutavé
vyprávění. Se skromností jí vlastní také představila cenu Blanického rytíře, jehož držitelkou se stala
14. dubna 2017. Blahopřejeme, vážíme si Vašeho
přínosu napříč všem generacím.
S měsícem dubnem jsme se rozloučily kouzlením a čáry. Uplakané počasí nesmělo radovánky
dětem z mateřské i základní školy překazit a tak
jsme na něj vyzráli. Škola a její zaměstnanci se proměnili v čarovné doupě plné čarodějnic a malých
čarodějů. Po celé budově byly rozmístěny stanoviště s kouzelnými úkoly. Poté se čarodějná cháska
vydala plnit záludné úkoly a vše zakončila čarodějnickou diskotékou.
Další povedenou akcí bylo cirkusové dopoledne pro ZŠ i MŠ ve školní tělocvičně. Děti
se mohly zapojit do žonglování a kouzlení, vtipný
klaun rozesmál celé obecenstvo. Na závěr byly děti
odměněny překvapením v podobě roztomilého pejska Apola.
I v tomto roce děti z mateřské školy přivítaly
naše občánky a potěšily jejich blízké krásnou písní
i něžnou básní.
Začátkem května proběhl v Mateřské škole
zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok
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2017/2018. Dětí se zapsalo 10, všechny byly přijaty.
Společnou akcí, jejíž přípravy nás provázely několik měsíců, byla besídka věnovaná všem mamin-

kám. Napříč celou školkou i školou děti žily jedinou myšlenkou - poděkovat maminkám a obdarovat je nevšedním
zážitkem. Kdo tam byl nám jistě dá za pravdu, že se jim
to povedlo. Stínové divadlo doprovázené písničkami z pohádek ztvárnili žáci 1.- 2. ročníku, tanečními kroky country tance nás roztančili „třeťáci“, zhudebněnou pohádkou
o Honzovi nás zase pobavil 4.-5. ročník. O hudební zážitek se nám postaral Albert Pospíšil se skladbou Pro Elišku. Samotné odpoledne vyvrcholilo vystoupením mateřské školky, která se rázem ocitla v hlubokém lese,
obklopená roztomilými trpaslíky a půvabnou Sněhurkou.
Samozřejmě nesměli chybět písničky, básničky ani vystoupení kroužku Fléten pod vedením pí. Pospíšilové.
Neméně důležitou událostí byl zápis do 1. ročníku.
Celé odpoledne se to hemžilo ve třídách čaroději a čarodějkami, kteří provázeli předškoláčky po jednotlivých stanovištích, na kterých prokazovali svou školní zralost a dovednosti. Pro vzpomínku na tento den vyrobili žáci ze školní
družiny pro své malé kamarády upomínkové pouzdro na
psací potřeby. Do školních lavic v září usedne 5 žáků. Nově
naše škola nabízí možnost domácího vzdělávání, ke kterému
bylo přihlášeno 24 žáků z rozlehlých koutů České republiky. Podporujeme rozhodnutí rodičů, kteří si ze závažných
důvodů zvolili vzdělávat své dítě doma. Naše škola bude
rodičům poskytovat poradenství, účast na akcích a pololetní
přezkušování.
Na naše budoucí prvňáčky se už velmi těšíme, pozvali jsme je proto na jedno červnové dopoledne k nám do
I. třídy. Přišly děti zapsané z naší mateřské školky i z Ratměřic. Děti si vyzkoušely práci v hodině českého
jazyka i matematiky. Pracovaly s didaktickými hrami, plnily úkoly při opakování učiva 2. ročníku, … Nejvíce je ale zaujala práce v centrech aktivit. Tématem tohoto týdne byli motýli. Jejich budoucí spolužáci jim
nadšeně předávali informace, které už v centrech stačili získat. Vrhly se pak na plnění všech připravených
úkolů. Vyrobily si housenku, která jim bude připomínat první chvíle ve školních lavicích a dále si pak mohli
vybrat nabídku z dalších center. Největší zájem byl o pozorování živých housenek martináče habrového,
které si školáci „ulovili“ na vycházce a již týden se o ně pečlivě starají. Za tu dobu se pěkně vykrmily
a svlékly své černozelené kabátky. Nyní jsou krásně svítivě zelené a všichni netrpělivě očekáváme jejich zakuklení. Žáci si ale nejprve museli zjistit z encyklopedií, o jaký druh se jedná a podle toho jim
zajistit vhodnou potravu. Informace vyhledávají také o dalších druzích motýlů a zároveň usilovně shánějí další housenky. Děkujeme paní starostce za přírůstek do chovu. Kukla se nám zatím nepodařila identifikovat, tak snad budeme úspěšnější, až se vykuklí.
Závěrečný výlet a zároveň oslavu DNE DĚTÍ celá
školka i škola podnikla do Takonína na Pěnkavův dvůr.
Tady jsme viděli pohádku Princ Bajaja. Byla to klasická
pohádka s modernimi prvky a doprovodným výukovým
programem. Po skončení představení si děti mohly vyzkoušet dobová řemesla: praní na valše, přípravu lnu na
tkaní, točení s mlýnským kamenem – mletí mouky. Dozvěděly se mnoho zajímavostí o dobových zbraních i zvycích na královském dvoře. Nahlédly i do ložnice hradních
www.lounovicepodblanikem.cz
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pánů, kde samozřejmě nesměl chybět ani nočník a povídání na téma tehdejší hygieny. Doprava byla hrazená ze sponzorských darů věnovaných okolními obcemi i místními podnikateli. Děkujeme za podporu, díky
které můžeme dětem dopřát více kulturních zážitků.
Celým školním rokem nás provázelo téma Cestování časem. Třetí ročník započal svou cestu škol-

ním rokem vybudováním stroje času. První skok časem se zaměřil na objevování vesmíru, vzniku planety
a objevování počátků života na Zemi. Během tohoto časoskoku vznikl na hale školy pravěký koutek plný
dinosaurů, různých fosílií a zajímavých informací o vzniku života na Zemi. Vyvrcholením této části školního roku byl výlet do Triloparku v Praze. Tomuto období se průběžně věnovaly všechny ročníky a doplňovaly výstavu o vlastní výrobky, výzkumy a materiály.
Druhý skok v čase žáky zavedl do rudolfínské Prahy na dvůr krále Rudolfa II. V centrech aktivit si vyzkoušeli práci alchymistů – pracovali s krystaly, pozorovali jejich vznik apod. Při dalších aktivitách se podívali
na módu, zbraně této doby, seznámili se s osobnostmi a umělci rudolfínské doby.
Při výuce českého jazyka narazili žáci na mnoho gramatických jevů – vyjmenovaná slova, dlouhé, krátké slabiky
a další gramatiku. Protože se žáci zajímali, odkud se toto
všechno vzalo a proč se to musí učit, vydali se do doby
Národního obrození s malou odbočkou k Janu Husovi.
Právě v této době se vytvářel moderní český jazyk a jeho
gramatika. Žáci složili v jedné časové ose vývoj českého
jazyka. Zjistili, kdo a kdy vydal první pravidla českého
pravopisu, ale také jak se měnila podoba psané a mluvené češtiny v dějinách. Tomuto období se zároveň věnovali žáci 4.-5. ročníku a zpracovali k němu prezentační
materiály. Tímto navázali na vládu Lucemburků, kde se
drobnohledem zadívali na život Karla VI., ale taktéž na
architekturu té doby, kulturu stolování, … Doposud hlavní vchod zdobí makety „zlatých kalichů zdobených drahokamy“. Také nejmladší školáci pojali historická období
po svém. Orientovali se převážně na čas a vývoj určování
času. Zhotovili si přesýpací i vodní hodiny a vyzkoušeli si
pomocí nich měření časového úseku. Na historická období
se zaměřili z pohledu objevů a vynálezů.
Věříme, že si žáci prožili pestrý a krásný školní rok. Při
cestování časem navštívili mnoho zajímavých míst a zjistili spoustu užitečných informací. Každá třída vypracovala část mozaiky, která společně vytvořila monumentální
obraz, jenž v sobě skrývá nejen velké poznání, ale i úsilí
a píli, kterou se do celoročního projektu zapojili.
Jaro ve školní družině proběhlo především ve znamení
vycházek do přírody a pobytů na školní zahradě. Všichni jsme se již nemohli dočkat, až budeme moci odhodit
bundy, mikiny a užívat si sluníčko plnými doušky. Chodili
jsme pravidelně hrát hry do lesa a stavět domečky nejen
pro skřítky ale i pro nás. Naše cesty často mířily i k řece,
kde jsme pouštěli lodičky a vory, které si děti vytvořily
z toho, co u vody nalezly. Chlapci se mimo jiné věnovali
stavbě lávky přes potok.
Podnikli jsme také výpravu na Malý Blaník a prozkoumali
okolí Býkovic. Cestou jsme hledali zajímavé přírodniny,
ze kterých si někteří stvořili výrobky do soutěže na téma:
„Kouzelný svět víl a skřítků“.
11

www.lounovicepodblanikem.cz

Z projektu Ovoce do škol jsme získali ochutnávkový ovocný koš, díky čemuž měly děti možnost
poznat exotické druhy ovoce, užít si nejen přípravu, krájení a servírování potravin, ale i jejich poznávání
podle chuti a vůně. Nejvíce se samozřejmě líbil závěrečný piknik, kdy se mohl každý do sytosti „nebaštit“
zdravými mlskami. Tento projekt nás inspiroval a tak jsme si v následujícím týdnu během sportovního turnaje připravili zdravou svačinku na osvěžení v podobě smoothie, kdy si každý namixoval vlastní posilující
ovocný nápoj.
Před samotným závěrem roku jsme se rozloučili s paní ředitelkou Kočovou, která musela ze zdravotních
důvodů školu opustit. Na zdejší škole působila od roku 2007, za tuto dobu se škola z jednotřídky s 10ti žáky
zvedla na školu trojtřídní s 30ti žáky. Děkujeme za obětavou práci a přejeme jí pevné zdraví, hodně sil
a mnoho úspěchů v soukromém životě.
Již druhým rokem škola pořádá sběr papíru. Za letošní rok se podařilo nashromáždit 2 980
kg papíru. Finanční odměna ve výši 5 598,- Kč bude použita na doplnění herních prvků na školní zahradě. V soutěži ve sběru papíru se umístili v MŠ na 1. místě Kakos Vítek 339 kg, 2. místě Veronika
a Petr Veselí 2x 259,5 kg a na 3. místě Klaudysová Eliška 213 kg. V ZŠ se umístili na 1. místě Karasová
Eliška 544 kg, 2. místě Klaudysová Alena 213 kg a na 3. místě Mikšovský Jan. Blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za podporu školy. V příštím školním roce určitě budeme pokračovat. Pokud budete
mít zájem, můžete starý papír odevzdávat u bývalých šaten do ZŠ. Děkujeme také všem sponzorům za
darovaný výtvarný materiál a p. Michalicovi za věnování obrazů na benefiční prodejní výstavu.
Teď nám již nezbývá, než se těšit na týdenní pobyt na škole v přírodě, který se ponese v duchu celoročního projektu „Cestování časem“ a následně na prázdniny. Všem dětem i rodičům přejeme příjemné
prožití prázdnin a mnoho nasbíraných zážitků. Těšíme se na setkání v září.
Mgr. Eva Filipová a kolektiv zaměstnanců ze ZŠ a MŠ

Děkuji všem zaměstnancům za nadšení a pracovní nasazení.
Mgr. Eva Filipová

SDH LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
13. 5. 2017 Okrsková soutěž v Louňovicích pod Blaníkem
Dne 13. 5. se k 130. výročí založení SDH Louňovice pod Blaníkem konala hasičská okrsková soutěž. Vše začalo projevem na náměstí, z kterého zúčastněné týmy pochodovaly na hřiště u ZŠ. Tam už
na soutěžící čekala připravená dráha, občerstvení a pro menší fanoušky skákací hrad.
Za nás závodily celkem tři týmy, dva mužské a jeden ženský. Nejdříve se začalo pořadovou přípravou,
kde jen kluci z Áčka obdrželi trestný bod. NáŽeny Louňovice
sledoval sprint na 100m
Umíst.
Jméno
Čas
s překážkami. Tato dis1
Tereza
Kirchner-Berlová
19,44
ciplína se ženám povedla. Svými časy obsadily
2
Jana Fialová
19,85
první čtyři místa a další3
Kateřina Šandová
21,37
mu ženskému týmu z Da4
Klára Adamovská
22,43
měnic ponechaly druhou
polovinu výsledkové taMuži Louňovice A
bulky. Klukům se také
Umíst.
Jméno
Čas
zadařilo a po sprintech
jim patřilo 1. a 6. místo.
5
Miroslav Kratochvíl
20,33
Další disciplínou byl po16
Vít Bartoš
24,1
žární útok. Běželo se
18
Tomáš Remiš
24,38
s mašinou PS12 a přetlakem, aby všechny mašiny
Muži Louňovice B
měly stejný výkon. Oproti
Umíst.
Jméno
Čas
ligovým soutěžím se také
běhá se širšími hadicemi.
3
Jakub Václavík
19,69
V útoku holky opět obstály na výbornou a s časem 24,74s zví6
František
Tichý
20,52
tězily. Po sečtení časů jim první místo zůstalo.
Kluci z Áčka předvedli útok v čase 34,53s, čímž obsa7
Václav Fejtek
20,55
dili 7. místo. Béčko to zvládlo rychleji. Terče rozsvítili
10
Petr Kirchner
21,27
za 26,35s a patřilo jim tak 2. místo, které jim zůstalo i cel11
Pavel Kahoun
21,39
kově. Družstvo A se po sečtení časů umístilo na 5. místě.
www.lounovicepodblanikem.cz
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Složení týmů:
Ženy: Jana Fialová, Petra Kožíšková, Monika Kahounová, Kateřina Šandová, Kristýna Ječmenová, Klára
Adamovská, Tereza Kirchner-Berlová
Muži A: Tomáš Remiš, František Maršíček, Miroslav
Kratochvíl, Tomáš Plevka, Milan Bébr, Petr Berka, Vít
Bartoš
Muži B: Karel Adamovksý, Ondřej Šimánek, Petr
Kirchner, Pavel Kahoun, František Tichý, Václav Fejtek, Jakub Václavík

Hasičská Extraliga požárního sportu zahájila svou sezónu
První červnový víkend se naplno rozjela Extraligová hasičská sezóna, ve které má náš Sbor letos
zastoupení 2 družstev. Ženy B takto začínají svou již druhou sezónu a jejich cílem je podívat se ještě výše
než vloni, což byl celkově bronzový stupínek. Tento rok se k nim přidává nově složené družstvo Muži B,
které má také ty nejvyšší ambice.
První kolo se konalo v sobotu 3. 6. ve Chvalovicích u Znojma. Celkem bylo přihlášeno 43 týmů
mužů a 13 týmů žen. Naši kluci svou premiérovou účast zakončili na 28. místě s nepovedeným časem.
Ženy však dokázaly zaběhnout velmi pěkný výsledek a nakonec s výsledným časem 16,34s toto kolo
vyhrály a získaly prvních 10 bodů do hodnocení
soutěže.
Po skončení sobotního kola jsme přejeli do
Pasohlásek u Brna, kde se v neděli konalo 2. kolo.
Zde bylo přihlášeno celkem 51 týmů mužů a 15
týmů žen. Muži šli na start se svým startovním číslem 34 a bohužel i zde klopýtli a nedosáhli chtěného
výsledku. S časem 17,63s skončili na 19. místě.
Ženy bohužel také nenavázaly na svůj předchozí
úspěch a útok po chybě na proudu nedokončily.
Zde můžete vidět celý přehled termínů
soutěží Extraligy PÚ ČR a třeba nás přijet někam
podpořit. 
03.kolo - 01.07.2017 - Babice
04.kolo - 02.07.2017 - Radíkov
05.kolo - 08.07.2017 - Plumlov
06.kolo - 09.07.2017 - Olšovec
07.kolo - 22.07.2017 - Kunčice
08.kolo - 23.07.2017 - Letohrad-Orlice
09.kolo - 29.07.2017 - Stará Říše
10.kolo - 30.07.2017 - Karolín
11.kolo - 12.08.2017 - Chotěmice
12.kolo - 13.08.2017 - Zahorčice
13.kolo - 19.08.2017 - Radimovice
14.kolo - 20.08.2017 - Podsedice
Monika Kahounová
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SOKOL
Fotbal 2016/2017
#

Klub

Z

V R

1.

Struhařov B

24

18 3

3

111:52 57

2.
3.
4.

Drachkov
Mezno B
Postupice B

24
24
24

16 1
12 3
12 1

7
9
11

85:51
80:53
61:64

49
39
37

5.

Budenín

24

10 5

9

63:66

35

6.

Maršovice B

24

9

9

45:45

33

7.

Louňovice p. Bl.

24

10 2

12

75:64

32

8.

SK Přestavlky

24

10 2

12

52:63

32

9.

Myslič

24

10 1

13

59:64

31

10. Popovice B

24

9

4

11

65:74

31

11. Chotýšany B

24

9

3

12

64:75

30

12. Olbramovice B
13. Jankov B

24
24

9
4

2
3

13
17

68:93 29
52:116 15

6

P

S

B

Lenka Tichá

Divadla pod křídly Sokola
Dne 19. května 2017 se dobrovolný herecký spolek Blaníci zúčastnil X. národní přehlídky sokolských divadel konající se tradičně v krásném lázeňském městečku Lázně Toušeň. Blaníci pro tuto příležitost oprášili
svou první hru Záskok od Járy Cimrmana a stali se tak vůbec prvním souborem, který přivezl na přehlídku
ochotnických divadel kus od tohoto našeho velikána.
Samotné představení proběhlo s velkým nasazením, které je ostatně louňovickým ochotníkům vlastní. Na
konci sklidili herci všeobecný aplaus. Na přehlídku se za našimi ochotníky přijel podívat také Filip Smoljak. Ten výkon ochotníků pochválil a po skončení natočil s herci krátký rozhovor do rádia.
Přehlídky se celkem zúčastnilo 12 ochotnických sokolských souborů z celé naší republiky, ze kterých vybere odborná porota 1 spolek, který si zahraje v příštím roce, při příležitosti XVI. všesokolského sletu, na
prknech nové scény Národního divadla v Praze.
Děkujeme všem divákům, kteří nás přijeli na přehlídku podpořit. Věříme, že za dva roky na XI. ročník
vypravíme z Louňovic celý autobus.
Tomáš Remiš

www.lounovicepodblanikem.cz
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STOLNÍ TENIS
Turnaj Mládeže ve stolním tenise
V sobotu 25. 3 se konal v Louňovicích p. Bl. 2. ročník turnaje pro mládež ve stolním tenise, který pořádal
TJ Sokol Louňovice p. Bl., oddíl stolního tenisu. Turnaje se zúčastnilo 26 dětí z Louňovic p. Bl., Benešova,
Čechtic, Divišova, Netvořic a Vlašimi. Hráči byli rozděleni do 4 skupin – žákyně, starší žáci, mladší žáci
a nejmladší žáci. Celý turnaj měl dobrou úroveň a děti si ho užily.
Všichni hráči byli oceněni – pro první 4 v každé kategorii byly připraveny poháry a balíčky a pro ostatní
medaile a balíčky.
Děkujeme všem, kteří se turnaje zúčastnili a pomohli s přípravou a organizací. Dále děkujeme Městysu
Louňovice p. Bl. a Stolnímu tenisu okresu Benešov za finanční podporu, díky které byli oceněni všichni
hráči.
21. 3. 2017 uspořádali trenéři J. Kahoun a M. Kakos turnaj ve stolním tenise pro louňovické děti. Pro všechny hráče byla připravena odměna.

Lenka Tichá

Župní turnaj ve stolním tenise
1. 4. 2017 se konal tradiční župní turnaj ve stolním tenise. Turnaje se zúčastnilo 22 hráčů. Soutěžilo se v kategoriích dvouhra ženy, dvouhra muži a čtyřhra.Pro
první čtyři místa v každé kategorii byla připravena
odměna.
Výsledky:
Dvouhra ženy
UMÍST.

JMÉNO HRÁČE

ODDÍL

1.

Tichá Vendula

Sokol Louňovice p. Bl.

2.

Klinderová Iva

Sokol Pyšely

3.

Plíšková Kristýna

Sokol Benešov

Dvouhra muži
UMÍST.

JMÉNO HRÁČE

ODDÍL

1.

Dohnal Jaroslav

Sokol Olbramovice

2.

Hazmuka Pavel

Sokol Louňovice p. Bl.

3.

Růžička Vladimír

Sokol Divišov

15
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Čtyřhra
UMÍSTĚNÍ

JMÉNO HRÁČE

ODDÍL

1.

Šturc Jíří - Hrazdíra Jiří

Sokol Benešov - Sokol Benešov

2.

Dohnal Jaroslav - Košař Pavel

Sokol Olbramovice - Sokol Benešov

3.

Hazmuka Pavel - Štěpánek Milan Sokol Louňovice p. Bl.-Sokol Louňovice p. Bl.

Stolní tenis – sezóna 2016/2017
Sestava týmu A: Pavel Hazmuka, Milan Štěpánek, Věra Škopková, Jan Bejbl
Sestava týmu B: Miroslav Kakos, Vendula Tichá, Milan Bébr, Petr Kahoun, Tomáš Remiš, Josef Kahoun

Tabulka týmů: OP1
Umístění:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Název týmu:
Benešov „C“
Votice „A“
Sázava „A“
Vlašim „A“
Neveklov „A“
Benešov „B“
Týnec „A“
Louňovice „A“
Petroupim „A“
Olbramovice „A“
Pyšely „A“
Mrač
Čerčany „A“

Zápasy:
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Výhry:
20
19
18
12
12
11
10
10
10
7
5
2
0

Remízy:
3
1
1
5
5
3
5
3
1
4
1
4
4

Prohry:
1
4
5
7
7
10
9
11
13
13
18
18
20

Skore:
295:137
289:143
281:151
237:195
235:197
225:207
208:224
212:220
186:246
195:237
149:283
162:270
134:298

Body:
67
63
61
53
53
49
49
47
45
42
35
32
28

Zápasy:
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Výhry:
23
20
15
12
10
10
9
9
7
8
5
4
5

Remízy:
0
0
1
5
5
4
2
2
5
2
5
5
2

Prohry:
1
4
8
7
9
10
13
13
12
14
14
15
17

Skore:
337:95
276:156
235:197
233:199
216:216
221:211
209:223
187:245
212:220
154:278
168:264
182:250
178:254

Body:
70
64
55
53
49
48
44
44
43
42
39
37
36

Tabulka týmů: OP2
Umístění:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Název týmu:
Divišov „A“
Sázava „B“
Čerčany „B“
Teplýšovice „A“
Louňovice „B“
Netvořice „A“
Kamenný Přívoz
Týnec „B“
Votice „B“
Zámek Lešany
Benešov „D“
Olbramovice „B“
Krusičany „A“

Lenka Tichá
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KALENDÁŘ AKCÍ

A opět jedeme!
Čtvrtý ročník adrenalinové soutěže benešovské neziskovky RYTMUS Střední Čechy, která v regionu úspěšně funguje už
14. rokem je tu. Soutěž Splašené
židle startuje ve čtvrtek 21. září
2017 v 15 hod. na Masarykově
náměstí v Benešově.
Zapojit se může každý, kdo má
sportovního ducha, odvahu, chuť
a hlavně dobrého parťáka. Vloni
se na náměstí sešlo na 100 diváků a samotný závod jelo 8 družstev. Boj to byl vyrovnaný. Závod
se jel systémem vyřazování a do
finále se probojovali jen ti nejrychlejší. Vyhrál nejoriginálnější
stroj z dílny pana MUDr. Navrátila, který neváhal a sestrojil
z kancelářské židle přímo pekelné vozítko. Žáci gymnázia alias
LOS CARLOS, kteří ho řídili,
stanuli na stupních vítězů. Jako
druhý dojel tým ze společnosti
Pneu Stěhule s.r.o. a na bronzovém místě se umístila firma Elektroměry z Trhového Štěpánova.
Tipovací diváckou soutěž vyhrála slečna Vlasta Gobyová, která
získala 20 minutový let letadlem.
Účast byla hojná a většina ze
soutěžících se hrdě hlásila svým
oblečením ke své „firemní reprezentaci“. Smyslem soutěže bylo
objet na kancelářské židli, kašnu
na Masarykově náměstí, s drobnými úkoly v co nejrychlejším
čase. Soutěžící získali hodnotné
ceny. Takže neváhejte a přihlaste se! Registrovat se můžete na
tel.773391189, nebo na mailu:sarkahaskova@rytmus.org
K doplnění báječné atmosféry
nebude chybět ani živá hudba v
podání skupiny LemRoucha a na
uhašení žízně stánek s pivem od
Ferdinanda.
Těšíme se na Vás
za kolektiv Rytmus Střední Čechy o.p.s, Šárka Hašková
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ZPÍVÁNÍ NA MALÉM BLANÍKU
PODBLANICKÝ SMÍŠENÝ PVECKÝ SBOR A ORCHESTR
pod vedením pana Jiího Volka vás srden zve na koncert,
který se koná u píležitosti svátku sv. Máí Magdaleny

sobota 22. ervence 2017 v 16 hodin

Kaple svaté Máí Magdaleny - Malý Blaník
vstupné dobrovolné

Městys Louňovice pod Blaníkem
přeje všem krásné léto.
Dětem, ať si užijí prázdniny
a jejich rodičům klidnou,
odpočinkovou dovolenou.

www.lounovicepodblanikem.cz

KALENDÁŘ AKCÍ
28. - 29. července 2017
FESTIVAL REGGAE
Sokolská zahrada

26. srpna 2017
DĚTSKÝ DEN
od 13:00 hod. na fotbalovém hřišti

5. srpna 2017
KONCERT V KOSTELE V LOUŇOVICÍCH P. BL.
od 19:00 hod.

23. září 2017
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
pořádá Městys Louňovice p. Bl. ve spolupráci
se spolky obce

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V minulých měsících oslavili své životní jubileum tito spoluobčané

Marie Ondráková
Jaroslav Říha

92
75

Jana Vránová
Zdeňka Skálová

70
70

Městys Louňovice pod Blaníkem všem srdečně gratuluje
a do dalších let jim přeje hodně štěstí a zdraví
V Louňovicích pod Blaníkem
se v minulých měsících
narodili tito noví občánci

Tobiáš Kahoun
Tomáš Votruba
Městys Louňovice pod Blaníkem
jim i jejich rodičům přeje
hodně štěstí v životě.

Dne 29. 5. 2017 zemřela
zastupitelka Marie Kotková.
Rozloučili jsme se s ní dne 3. 6. 2017
v obřadní síni vlašimského hřbitova.
Nikdy nezapomeneme, byla vždy
ochotna podat pomocnou ruku a radu
pro městys.
Ing. R. Kučerová

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

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