Louňovický zpravodaj
Duben - červen 2018
Číslo 2 - 2018
Periodický tisk územního správného celku. Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro Louňovice p. Bl., Býkovice, Rejkovice, Světlou a Mrkvovu Lhotu.

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
setkáváme se nad druhým číslem našeho zpravodaje v roce 2018, ve kterém bych vám chtěla objasnit
několik věcí a událostí, které by vás mohly zajímat.
Zúžení komunikace na Libouň
Městys Louňovice pod Blaníkem a obec Zvěstov se společně dohodly na zúžení místní komunikace u kapličky sv. Anny, díky kterému nebudou moci po této spojovací komunikaci jezdit velké nákladní automobily.
Umístění zábran bylo konzultováno s Policií ČR, s ředitelem Podblanicka a.s. a bylo povoleno silničním
správním úřadem. V důsledku možných karambolů v zimním období a možným nedobržděním aut, bylo
přistoupeno k umístění na kopci. Bohužel hned druhý den po ukotvení zábran nám jednu tyč někdo zničil a pravděpodobně i odcizil. Jak je vidět, někomu zábrany pravděpodobně překážely. Přitom cesta ke
koupališti a ke kapličce by mohla být jedna z klidových cest právě pro odpočinek občanů a mimo hlavní
silnici. Bohužel frekvence aut je zde tak veliká a kolikrát auta nedodržují ani předepsanou rychlost, a proto
jsme chtěli tímto opatřením cestu trochu zklidnit. Pro zklidnění lokality se tyče znovu nainstalují, snad již
naposled.
Národní veselice ke stému výročí založení ČSR.
Národní veselice proběhla v sobotu 26. 5. 2018. Nejprve byla uložena schránka s prstí od Zborova ke kořenům lípy Vlastenky u kapličky sv. Anny. Poté průvod i s kapelou zamířil na louňovické náměstí J. Žižky,
kde byl při znění české hymny položen věnec k pomníku padlých. Někteří návštěvníci vystoupili na Velký
Blaník. Od 14,30 hod. byla provedena u mostu na Libouň ukázka boje z 1. světové války. Pan Brom, ze
spolku Vlastenců Koruny české, nejdříve seznámil přihlížející občany s připravenou rekonstrukcí boje našich legionářů. Odpoledne bylo připraveno na zámecké zahradě k oslavě stého výročí vzniku naší republiky
pohoštění a k poslechu hrála národní a lidové písně kapela Pralinka.
Oslavy završil večer s harmonikou v zámecké hospodě. Na oslavu a připomenutí stého výročí založení
ČSR jsme obdrželi dotaci z Fondu hejtmanky Středočeského kraje paní Jaroslavy Pokorné - Jermanové.
(více na str. 10 a 11)
GDPR (Obecné nařízení na ochranu osobních údajů)
Tato zkratka je novým evropským nařízením k ochraně
osobních údajů a upřesňuje dosavadní pravidla pro práci s
osobními údaji. GDPR má zpřísnit ochranu využívání osobních údajů v Evropské unii s cílem zvýšit ochranu soukromí
jedince ve veřejném prostoru. Toto nařízení se týká mimo
jiné našich spolků i městyse. Ve zpravodaji nebudeme moci
uvádět mnohé informace, které se týkají osobních údajů.
Do zpravodaje budeme zveřejňovat údaje z rady a zastupitelstva pouze formou výpisů bez uvedení údajů o osobách,
kterých se dané informace týkají. Zápisy uložené na úřadě
jsou poskytnuty k nahlédnutí občanům městyse.
Fotograﬁe konkrétních osob (např. fotograﬁe p. Vošty vpravo) mohou být uveřejněny pouze se souhlasem dané osoby.
Souhlas je možné vždy odvolat. Výjimku tvoří veřejně přístupné a plakátované akce, z nichž je možné fotograﬁe i bez
souhlasu zachycených osob použít. Věřím, že se nám podaří vyrovnat se i s tímto nařízením a Louňovický zpravodaj
vám potřebné a vámi očekávané informace přinese.

Rozhledna pana Vošty
Bývalý knihovník pan Ing. Vošta vlastnoručně zhotovil a daroval městysi maketu
rozhledny. Děkujeme.

Hezké letní dny přeje Ing. Růžena Kučerová
foto: městys

ZASTUPITELSTVO A RADA, výpis
ZASTUPITELSTVO
ze dne 13. 2. 2018
Č.j. ZM 1-2018

Kontrolní výbor
- ZM bere na vědomí zprávu
kontrolního výboru z kontroly
městyse za období červenec –
prosinec 2017 a z kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Louňovice pod
Blaníkem za rok 2017.
- ZM souhlasí s plánem činnosti
kontrolního výboru v roce 2018.
Rozpočtové opatření č. 1
ZM projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 1.
Škola
- ZM souhlasí s návrhem ředitelky školy na obnovení druhého
stupně v ZŠ Louňovice pod Blaníkem.
- ZM projednalo a schválilo dodatek č.11 ke zřizovací listině
Základní školy a Mateřské školy
Louňovice pod Blaníkem, příspěvková organizace.
Cesta - Rejkovice
ZM bere na vědomí technické
zhodnocení komunikace stavbou
polní cesty C1 kategorie VPC 1 v
k. ú. Býkovice u Louňovic, která
je v majetku městyse. Tímto došlo k navýšení její účetní hodnoty
v majetku městyse o 5 456 378
Kč.
- ZM dále bere na vědomí informaci o přípravě a výstavbě polní cesty C2 v k. ú. Býkovice u
Louňovic.
Směna pozemků
- ZM projednalo a pověřuje starostku zadat oddělení části pozemku č.1378 GP pro směnou
smlouvu.
- ZM dále projednalo a souhlasí
s vyvěšením záměru směny pozemku č. parc. 1462 v kat. území
v Louňovicích pod Blaníkem.
Žádost o odkup pozemku
- ZM bere na vědomí žádost č.j.
MLPB-39/2018 o odkoupení pozemku v k. ú. Louňovice pod Blaníkem.
- Koupě části pozemku 50 se
bude řešit po přeměřením hranic
pozemků, které provádí katastrální úřad .
Různé
- informace starostky o dopise z
Národního divadla v Praze k oslavě výročí položení zákl. kamenů
www.lounovicepodblanikem.cz

- Svatováclavské slavnosti
- dětské hřiště u pivovaru
INFORMACE Z RADY
ze dne 6. 3. 2018
Čj. RM 3-2018

Rada městyse schvaluje:
- smlouvy o zajištění uměleckého
pořadu na Svatováclavské slavnosti na účinkující Zdeňka Trošku a dechovku Severku a pověřuje starostku jejich podpisem
- Dodatek ke Smlouvě o dílo na
opravu nástavby hasičské cisterny MAN ze dne 8. 12. 2017 a
pověřuje starostku podpisem dodatku
- dodavatele na úpravu zeleně
venkovního prostředí pro projekt Zlepšení kvality zázemí pro
zájmové vzdělávání na ZŠ a MŠ
Louňovice pod Blaníkem Ing.
Víta Kociána
- umístění reklamy na parkovišti
pod Blaníkem za 1000 Kč/rok
- udělení dotací pro místní spolky
na rok 2018 takto:
TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem - 57 tis. Kč
SDH Louňovice pod Blaníkem
-19 tis. Kč
Cesta pro všechny z.s. Louňovice
pod Blaníkem – 3 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 - 35 tis. Kč a pověřuje
starostku podpisem veřejnoprávních smluv
- zadat vyhotovení geometrického plánu pro PD na Pivovarský
rybník a objednání odběru vzorků
rybničního sedimentu
- přihlášení Městyse Louňovice
pod Blaníkem do soutěže Vesnice
roku
Rada městyse souhlasí:
- s předloženou PD na akci „Autodílna Louňovice pod Blaníkem
– STL plynová přípojka“ a dále
souhlasí s uložením plynové přípojky do pozemku parc. č. 1373
díl 2 (ZE) v kat. území Louňovice
pod Blaníkem ve vlastnictví Městyse Louňovice pod Blaníkem
Rada městyse bere na vědomí:
- žádost č.j. MLPB – 18/2018 na
obsluhu parkoviště

ZASTUPITELSTVO
ze dne 27. 3. 2018
Č.j. ZM 2-2018

Finanční výbor
ZM bere na vědomí zprávu ﬁnančního výboru z kontroly hospodaření městyse za období 1. 9.
2017 – 31. 12. 2017.
Účetní závěrka za rok 2017
ZM projednalo a schválilo účetní
závěrku Městyse Louňovice pod
Blaníkem za rok 2017.
Rozpočtové opatření č. 2
ZM projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2.
Hasičské auto
ZM projednalo a souhlasí s navýšenou částkou na renovaci hasičského auta a s uzavřeným Dodatkem ke smlouvě č.1.
Směna pozemků
Starostka informovala zastupitele
o pokračování jednání ke směně
pozemků.
GP ještě není vyhotoven a KoPÚ
v Louňovicích pod Blaníkem ještě není pravomocná.
Různé
a) probíhá kontrola hranic pozemků Katastr. pracovištěm Benešov
tzv. obnova katastrálního operátu
novým mapováním v Rejkovicích, Býkovicích a Louňovicích
pod Blaníkem. Vznikají nesoulady, kdy jsou neoprávněně užívány obecní pozemky, tyto se budou řešit buď nájemní smlouvou,
směnou či odprodejem.
ZM projednalo a souhlasí se zaměřením nesouladů v užívání
pozemků při obnově katastrálního operátu novým mapováním a
poté zastupitelstvo rozhodne případ od případu.
b) ZM pojednalo a schválilo vyvěšení záměru prodeje pozemku
č. parc. 1407/2 v k. ú. Býkovice
u Louňovic.
c) ZM projednalo a souhlasí s terénními úpravami na pozemku č.
parc. 1561/2 v k. ú. Býkovice u
Louňovic.
d) zastupování městyse v dovolovacím řízení u soudu
ZM projednalo a schválilo, aby
městys zastupovala v dovolovacím řízení u soudu JUDr. Urbaníková a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
- starostka informovala o nad2

cházející akci, která proběhne v
Praze dne 12. 5.2018 k položení
základních kamenů Národního
divadla (150 let) a organizování
zájezdu občanů do Prahy
- Ing. Kocián – úprava dětského
hřiště u pivovaru
- starostka informovala o provozu
pošty v Louňovicích p. Bl.
INFORMACE Z RADY
ze dne 27. 3. 2018
Čj. RM – 4 /2018

Rada městyse schvaluje:
- účetní závěrku ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem za rok 2017
- převedení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2017 do
fondu rezerv
- uzavřít pachtovní smlouvu s
SDH Louňovice pod Blaníkem na
pozemek č. parc.687/1 v kat. úz.
Louňovice pod Blaníkem a pověřuje starostku podpisem smlouvy
- dotaci ve výši 1000,- Kč pro Péťův podblanický veteránklub na
akci „S veterány Podblanickem“
a pověřuje starostku podpisem
veřejnoprávní smlouvy
- dotaci ve výši 15 000,- Kč pro
spolek - Cesta pro všechny z.s. a
pověřuje starostku podpisem veřejnoprávní smlouvy
- nákup skartovačky na úřad městyse
- podání žádosti na Fond hejtmanky Středočeského kraje na
Národní veselici ke 100. výročí
české státnosti v Louňovicích p.
Bl.
- výběr dodavatelů na opravu
kapličky na Světlé, zateplení
provozovny LIWA v areálu školy a na opravu střechy obytného
domu čp. 11
Rada městyse neschvaluje:
- pronajmout nebytový prostor
pod zdravotním střediskem v čp.
45
- ﬁnanční příspěvek pro Linku
bezpečí, z. s
Rada městyse souhlasí:
- s proplacením nákladů za vyhořelé nádoby na tříděný odpad za
dodání nových ﬁrmě EKO-KOM
- se zaměstnáním pí. Veselé a pověřuje starostku podpisem dohody
Rada městyse bere na vědomí:
- zlepšený výsledek hospodaření
ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem za rok 2017
- nepřidělení pracovníků na VPP
- informaci starostky ze SO Blaník
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ZASTUPITELSTVO
ze dne 26. 4. 2018
Č.j. ZM 3-2018

Finanční výbor
ZM bere na vědomí zprávu ﬁnančního výboru z kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Louňovice pod
Blaníkem za období 1. 9. 2017 –
31. 12. 2017.
Rozpočtové opatření č. 3
ZM projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 3.
ZŠ a MŠ (úpravy, smlouvy)
- ZM projednalo a schválilo dodavatele na stavební práce „ZŠ
a MŠ Louňovice pod Blaníkemstavební úpravy“ ﬁrmu Stavební
ﬁrma Pazdera s. r. o. Vlasákova
1635, Vlašim a pověřuje starostku podpisem Smlouvu o dílo v
celkové hodnotě 6 251 314,02 Kč
včetně DPH.
- ZM schvaluje doporučení hodnotící komise pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Výměna
zdroje tepla“ a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s
vybraným uchazečem Karlem
Chmelem, v celkové hodnotě 1
712 734,40 Kč včetně DPH a dále
schvaluje podání žádosti o dotaci
ze Středočeského Fondu obnovy
venkova na výměnu zdroje tepla
v základní škole.
Odkup pozemku - Býkovice
ZM projednalo a schválilo prodej pozemku č. parc. 1407/2 v k.
ú. Býkovice u Louňovic za cenu
100 Kč/m2 a pověřuje starostku
podpisem kupní smlouvy. GP a
vklad na katastrální úřad provede
žadatelka na vlastní náklady.
Různé
- starostka informovala zastupitele o osobním zrušení žádosti občana
- starostka informovala zastupitele o připravovaných změnách v
Kraji blanických rytířů,
bude vytvořen spolek
- Mgr. Tulej: parkoviště u hřbitova (parkují zde velká auta)
- Ing. Fejtek: dotaz - Pivovarský
rybník
- p. Pospíšil – zatéká voda do
sklepů pivovaru z okapů budovy
městyse (posoudí stavební komise pro nápravu)
INFORMACE Z RADY
ze dne 26. 4. 2018
Čj. RM – 5 /2018

Rada městyse schvaluje:

- Smlouvu o náhradě za omezení
užívání silnice s Krajskou správou
a údržbou silnic Středočeského
kraje č. sml. 556/00066001/2018
– BN/HR/OU a pověřuje starostku podpisem smlouvy
- Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
„Zateplení budovy LIWA v areálu ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem“ ze dne 28. 3. 2018
- Smlouvu o produkci s uměleckou agenturou nova-Art s.r.o. na
Svatováclavské slavnosti na vystoupení Y. Blanarovičové
- navýšení kapacity základní školy a školní družiny v ZŠ a MŠ
Louňovice pod Blaníkem, Táborská 170, Louňovice pod Blaníkem na 80 žáků
- čerpání ZŠ a MŠ Louňovice
p. Bl. ﬁnančních prostředků na
úhradu mzdových nákladů spojených s obsluhou tělocvičny
- provedení opravy nové knihovny za kompletní cenovou nabídku
v částce 82 315 Kč
- objednání zpracování a kompletní administraci dvou veřejných zakázek malého rozsahu v
souvislosti s projektem „Zlepšení
kvality zázemí pro zájmové vzdělávání na ZŠ a MŠ Louňovice
pod Blaníkem u ﬁrmy LK Advisory, s.r.o.
Rada městyse pověřuje:
- starostku zadat vypracování slepého rozpočtu na stavbu „Rozšíření kapacity mateřské školy
Louňovice pod Blaníkem“
Rada městyse bere na vědomí:
- informaci starostky o GDPR ochranu osobních údajů pro městys a uzavření smlouvy s pověřencem
INFORMACE Z RADY
ze dne 17. 5. 2018
Čj. RM – 6 /2018

Rada městyse schvaluje:
- zadat vypracování projektu na
opravu místní komunikace Na
Smírech
- příkazní smlouvu s ﬁrmou JASTA consulting s.r.o. a pověřuje
starostku jejím podpisem
- vyvěsit záměr pronájmu prostor
pro podnikání pod poštou v čp.
45 v Louňovicích pod Blaníkem
- vytvoření fotograﬁckých panoramat na rozhledně
- uzavřít smlouvu na stavební
dozor na akci „Zlepšení kvality
zázemí pro zájmové vzdělávání
na ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem“ a pověřuje starostku podwww.lounovicepodblanikem.cz

pisem smlouvy
- opravu veřejného osvětlení na
Malé Straně
- Směrnici pro práci s osobními
údaji č.1/2018
Rada městyse souhlasí:
- s prováděním opatřením orgánem ochrany přírody na pozemku
č. parc. 687/1 v kat. úz. Louňovice pod Blaníkem v 2. zóně CHKO

Blaník
- s tím, aby si MŠ a ZŠ Louňovice
pod Blaníkem, p. o. ponechala ﬁnanční výtěžek, za prodané železo z úpravy topení ve škole a použila jej pro potřeb školy a školky
Rada městyse navrhuje:
- zařadit opravu rybníčka na Světlé do rozpočtu na rok 2019
Rada městyse pověřuje:

- starostku upozornit nájemce garáže pod poštou v čp.45 na nepořádek z vraků aut před garáží
Rada městyse bere na vědomí:
- dopis Min. zemědělství čj.
MLPB - 329/2018 o nedostatečné
tvorbě prostředků na obnovu VaK
- informaci starostky o dodání opraveného hasičského auta
MAN pro jednotku SDH

UDÁLO SE...
Kaplička na Světlé.
U kapličky byla opravena a nabarvena fasáda, dodáno a natřeno oplechování. Dále byla opravena věžička
a odstraněn starý držák na střeše pro přívod elektřiny a opraven vstup se schody.
Na opravu kapličky jsme obdrželi dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 48 545 Kč, celkové náklady
činily 69 350 Kč.

Odpočinková zóna u koupaliště
Nově zbudované místo odpočinku u koupaliště

LIWA
Knihovna
Po výměně oken u nové knihovny pokračují práce v místnostech. Buduje se nové WC a
místnosti jsou již vymalovány.

Na jaře se uskutečnilo zateplení provozovny LIWA, které bylo ﬁnancováno z rozpočtu městyse ve výši 293 230
Kč. Tímto byly ukončeny opravy areálu školy.

foto: městys

www.lounovicepodblanikem.cz
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Velikonoční jarmark
Přestože už bychom mohli 1. dubna očekávat hezké počasí, slavit příchod jara a Velikonoc, nebylo tomu
tak. Ale nás neodradí ani vítr ani zima, a tak jsme strávili velikonoční neděli na náměstí s našimi věrnými
návštěvníky a příznivci. Máme štěstí, že k nám už několik let přijíždí kapela Poprask z Odlochovic a i oni
jsou připraveni na všechno. Díky nim s námi zůstáváte až do konce této akce, kterou i letos pořádal spolek
Babinec za podpory městyse. Jako vždy byl připraven dostatek jídla i pití, Babinec napekl cukroví a buchty,
návštěvníci se pohupovali v rytmu hudby nebo si povídali se svými známými. Děti měly možnost si zařádit
v nafukovacím hrad nebo se zahřát na skákací gumě. Děti ze školy naplnily dva stánky svými krásnými
výrobky, které určitě udělaly radost. Děkujeme za účast a podporu, kterou ve vás máme.
Babinec

foto: J. Krmela

Den matek
Svátek matek byl oslaven dne 15. 5. 2018 v sále zámku, který propůjčil místní Sokol.
Děkujeme našim dětem a kolektivu MŠ a ZŠ za krásně připravený program pro maminky.
R. Kučerová

foto: městys
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www.lounovicepodblanikem.cz

Vítání občánků
Naši noví občánci byli přivítáni za městys starostkou Ing. Kučerovou v obřadní síni městyse v sobotu
28. 4. 2018.

Alžbětka a Žofinka, Jáchym a Milánek....

....Tobiáš, Dominik a Tomášek
foto: městys

Čarodějnice
Čarodějnice u školy proběhly za účasti dětí v maskách čarodějnic. Nejdříve si děti zaskákaly na trampolíně a zasoutěžily v různých dovednostech, které
pro děti připravil městys. Poté byly všechny nastrojené malé čarodějnice odměněny a po spálení vatry
s připravenou velkou slámovou čarodějnicí byl volný program a nastalo opékání vuřtů. Akce se líbila a
zajisté se příští rok opět zopakuje.

foto: J. Burdová

www.lounovicepodblanikem.cz
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Vesnice roku

Den dětí

Jako loni se městys zúčastnil soutěže Vesnice roku
2018. Komise navštívila městys dne 23. 5. 2018 v
čase od 9 hod. do 11 hod. Byla prezentována náše
škola a poté komise prošla Louňovicemi p. Bl., kde
bylo ukázáno Muzeum včelařství Podblanicka, infocentrum s muzeem, knihovna, hasičská zbrojnice
s opraveným zásahovým vozidlem a pak komise
odjela ke kapličce ve Světlé. Vyhlášení soutěže proběhlo 14. 6. 2018 v Kutné Hoře a městys obdržel
„Diplom za podporu alternativních metod vzdělávání“

Den dětí jsme oslavili společně s kubánským kouzelníkem Robertem. Vystoupení začalo v rytmu
salsy, pokračovalo různými kouzelnickými triky,
žonglováním, tancem a tvořením zvířátek z balonků. Kouzelník postupně do vystoupení zapojoval
děti i dospělé. Děti dobrovolně, dospělé už tolik ne,
ale všichni se pro legraci nakonec rádi zúčastnili.
Jako přídavek se z části publika stali herci, kteří pod
režií kouzelníka odehráli zrychlenou, zpomalenou a
veselou verzi scénky „Pepa“. Na závěr Roberto roztančil celé publikum a každé dítě si odneslo balónek
ve tvaru zvířátka nebo meče.
Děkujeme Městysi Louňovice pod Blaníkem za zajištění vystoupení.

R. Kučerová

Maminky

foto: městys
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Výlet do Leštiny
5. 6. 2018 jsme předali Domovu pro koně v Leštině výtěžek 1 600 Kč z podzimního a jarního bazárku, který
pořádáme společně s Petrou Matuškovou a Julií Říhovou. Předání proběhlo i za účasti dětí z louňovického Klubíku. Byli jsme přijati velmi přátelsky Patricií a Pavlem, kteří společně Domov pro koně založili a
provozují ho. Postupně nás provedli rájem pro koně, kteří mají za sebou většinou těžké životní příběhy a
díky láskyplné péči dostali další šanci na život. Koně mají svůj otevřený prostor na rozlehlých pastvinách
a volnou možnost úkrytu. A vše ostatní, co potřebují. Návštěva v nás zanechala velký dojem a rádi se sem
vrátíme. Domov pro koně uvítá každou pomoc.
Děkujeme
S úctou Simona Borkovcová a spol.

foto: Tereza Kirchner - Berlová

Do Prahy za základním kamenem
Rok 2018 je významný mnohými výročími. I naše Národní divadlo slaví. Je tomu 150 let, kdy se našim
předkům podařilo vymoci povolení ke stavbě svého divadlo, kde by se hrálo výhradně česky. Tenkrát i naši
dědové přispěli. Dovezli koňským potahem vzorně opracovaný, poměrně velký a určitě těžký kámen do
základů této vzácné stavby. A uplynulo 100 let.
Někteří naši spoluobčané ještě pamatují, jak se před 50 lety v roce 1968 vydal z Louňovic ozdobený vůz
tažený nastrojeným čtyřspřežím s osádkou krojovaných mužů a žen na cestu ku Praze. Vezli blanickou prsť.
Chtěli tak vzpomenout na slavnou cestu před 100 lety.
I letos, za dalších 50 let, vyjeli k Národnímu divadlu občané Louňovic p. Bl. K této cestě měli přistavený
autobus. Bohužel využilo této možnosti málo dospělých a ještě méně dětí. Škoda! Byla to vzácná příležitost
vidět, co nemáme běžně možnost spatřit dlouhou dobu.
Bylo nás tedy málo, ale vyjeli jsme. Paní starostka, na přání představitelů ND, vezla malý dárek- hezký
kamínek z Blaníku. V divadle jsme byli přivítáni ve vstupní hale, vystoupali jsme po mnoha schodech až na
horní ochoz ke krásným velkým sochám. Odtud byl pěkný výhled na Hradčany, Vltavu s loďkami a sluncem osvícenou část Prahy. Ve sklepení jsme snadno našli náš kámen se zlatým nápisem BLANÍK. Je jeden
z největších základních kamenů. S úctou a pýchou jsme se ho dotýkali a vzpomínali na ty, kteří ho vylo-

Malý symbolický kámen

www.lounovicepodblanikem.cz

Uvítání zástupců obcí ředitelem Národního divadla na terase.
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Předání symbolického kamene ministrovi kultury a řediteli divadla

Hra o historii stavby Národního divadla a pokládání základních kamenů

Focení u základních kamenů

Program na náměstí Václava Havla

Úžasný výhled na Vltavu a Prahu z terasy Národního divadla

Pamětní mince

mili, opracovali a dovezli. Venku
na tribuně se tančilo, zpívalo a
jednotlivé soubory předváděly
svá vystoupení. Po příjemně prožitém odpoledni jsme si domů
vezli pamětní minci a hezké zážitky. Ti mladší z nás budou mít
za dalších 50 let možnost vyprávět svým potomkům…“ jak jsme
tenkrát, před 50 lety, jeli do Prahy
oslavit výročí 150 let od položení základního kamene Národního
divadla.“
účastníci zájezdu
Účastníci zájezdu... (Foto: J. Burdová a T. Remiš)

9

www.lounovicepodblanikem.cz

Vážené vlastenky, vážení vlastenci, přátelé, kamarádi
Již několikátým rokem pořádáme na jaře Vlastenecký výlet na Blaník. Časem jsme se spřátelili s místními,
s paní starostkou, Sokoly, pobratimem Otradovcem a dalšími. Loni v září, při naší návštěvě Svatováclavské
pouti, padla myšlenka, že letošní jarní výlet bychom mohli spojit s nějakou větší akcí. My, Vlastenci, jsme
měli v úmyslu uložit do kořenů námi vysazené lipky „Vlastenky“ schránku se zborovskou prstí, již jsme
přivezli loni přímo z bojiště u ukrajinského Zborova, který jsme navštívili u příležitosti stého výročí bitvy.
Já jsem v prosinci vytvořil scénář celé akce a od té doby jsme už domlouvali účastníky a připravovali detaily celé akce. Byla to půlroční práce.
Vše začalo u lípy, kde se nás
shromáždilo méně, než jsem čekal. To mne trochu zklamalo, ale
i tak to bylo velmi hezké. Za lípou stál obrněný automobil Juráš s červenobílým praporem a s
věncem, který jsme měli posléze
klást u pomníku. Pod stromy stála kapela Pralinka my s prapory v
popředí. Řekl jsem pár slov o sto
letech naší republiky a významu
zborovské bitvy pro získání naší
samostatnosti a pak už Pralinka
zahrála Svatováclavský chorál a
my postupně přistupovali k díře
v zemi se schránkou a příkladně
jsme každý přihodili hrst země.
Po obřadu jsme se seřadili na silnici, prapory v čele,
za námi Juráš, po něm kapela a pak ostatní a vyrazili jsme průvodem do Louňovic na náměstí k pomníku padlých ve světových válkách.
U pomníku padlých na náměstí jsme se rozestavili
k položení věnce. Pak ale došlo k nedorozumění,
jež mne dodnes hodně mrzí. Byli jsme s průvodem
o něco rychlejší oproti časovému plánu a já jsem si
nevšiml, že dosud chybí paní starostka Kučerová.
A my přistoupili k obřadu, Pralinka začala hrát, důstojník AČR položil věnec, my ho s Jenem Vlasákem z baráčníků upravili, poté jsme vzdali čest při
hymně, ale bez paní starostky.
Obřad byl prostý a důstojný a vojíni, padlí ve světových válkách, byli skutečně uctěni.
Po obědě následoval výstup na Blaník a přípravy na
odpolední program.
Bojová ukázka vypukala ve 14.30 tím, že jsem divákům, shromážděným na mostě, zhruba načrtl dobové souvislosti.
Několik slov divákům pro uvedení do dobových
souvislostí bojů o Penzu přesně před sto lety:
„Legionářský obrněný automobil Austin „JURÁŠ“
byl ukořistěn odřadem našich legionářských bratří pod městečkem Penza čínským bolševikům právě
28. 5. 1918. Tedy právě bez dvou dnů před sto lety!
Následně po tomto útoku byl v odpoledních hodinách proti našim ešelonům bolševiky rozpoután dělostřelecký oheň, jenž nezpůsobil žádné škody, nicméně vyburcoval legionáře k tomu, že již navečer u
kořistěný obrněný automobil sňali z vlaku a za jeho
podpory podnikli útok na Penzu, kterou vzali z běhu.
To bylo první ozbrojené vystoupení našich legií proti
www.lounovicepodblanikem.cz
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bolševikům a od té chvíle už
nebylo mezi naším vojskem
na Rusi a bolševickými hordami slitování, alébrž boj na
život a na smrt!“
Po úspěšně vybojované bitvě vypukla Vlastenecká veselice na zámecké zahradě.
Prase 48 kilo, krocan 24,5
kilo, pivo Kácov dvanáctka,
kyselé okurky, nepřeberně
Pinkových papriček, k tomu
hrála kapela a počasí přálo. Návštěvníci posedávali,
korzovali, kritizovali zhlédnuté a kvalitu prasete a piva.
My naopak se producírovali
v uniformách, přijímali holdy, důležitě jsme rozmlouvali s přítomnými dámami
a důstojnými muži. Dětičky
lezly po broněviku, vybíraly
vystřílené patrony z kulometů, kroutily volantem a
tahaly za páky.
Večer pak propuklo v hospodě veselí zvaných i nezvaných. Mně se v legionářské uniformě zalíbilo a
odmítl jsem si ji sundat. Na
harmoniku hrál můj kamarád Honza Pospíchal, který
má repertoár všech známých lidových i původních
písniček.
Zdeněk Otradovec za občany společně s paní starostkou Kučerovou udělili
z vlastního uvážení tři tituly „Čestného Blanického
rytíře“ třem vlastenkám.
Samozřejmě tato jmenování se neobešla bez patřičné
oslavy za bujarého zpěvu
národních písní a pozvedání
číší. V některých případech
došlo dokonce i k tanci!
Vladimír Brom

P.S. Poděkování
- městysi Louňovice pod Blaníkem a jmenovitě paní starostce Kučerové a panu místostarostovi Malému
- klanu Otradovců
- louňovickým Sokolům, osádce Zámecké hospody, Slávkovi a naší velvyslankyni, její excelenci Lucii Sedlákové a jejímu milému
Pavlovi
- místostarostovi Zvěstova, panu Karlu Novotnému
- Československé obci legionářské, jmenovitě panu Jiřímu Charfreitagovi
- panu Janu Pospíchalovi a jeho milé, slečně Marušce
- hradeckým členům ČSOL v čele s panem Radkem Vorlem
- panu Janu Qeisnerovi s jeho broněvikem Juráš
- všem členům našeho vlasteneckého spolku bez vyjímky
11
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ZŠ A MŠ LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
Ze života mateřské školy
Je tu opět konec školního roku. Ještě než se s Vámi a dětmi rozloučíme před letními prázdninami, rádi bychom se s Vámi podělili o zážitky a nové poznatky, které jsme s dětmi z mateřské školy prožili v jarních
měsících.
Společně s mladšími školáky jsme v březnu vyrazili do Kutné Hory na ,,Pomlázkování“, kde jsme se účastnili velikonočních tvořivých dílniček i vzdělávacího pásma, ve kterém nám byly představeny opomenuté
tradice a zvyky velikonočních svátků. Součástí programu byla komentovaná prohlídka historického jádra
města. Milá průvodkyně barvitým vyprávěním i aktivním zapojením dětí předala malým posluchačům řadu
vědomostí o životě v důlním městě.
Přímo do mateřské školy zavítal Jiří Pavelka z ekocentra Vlašim s programem EVVO „Živá zahrada“.
Představil nám ﬂóru a faunu ve staročeské a novodobé zahradě, seznámil nás s jejich rozdíly i s fungováním
ekosystému v různých prostředích.
Na konci měsíce se naše mateřská škola společně se základní školou zapojila do celostátního projektu
NOC S ANDERSENEM. Celé akci předcházel výchovně-vzdělávací blok připravený základní školou, kde
se děti seznamovaly s fenoménem Rychlých šípů. Dozvěděly se něco z jejich historie, zahrály si deskové
hry, luštily rébusy i hlavolamy. Cílem akce bylo také usnadnit přechod dětí do základní školy, seznámit je
s prostředím, jednotlivými vyučujícími i kamarády z řad školáků. V malých skupinách se školáky procházely učebny a plnily úkoly. V odpoledních hodinách se naši předškoláci vydali za dobrodružnou výpravu
s Rychlými šípy. Rodiče je vybavili spacáky na přespání v ZŠ, maminky ještě přibalily buchty na vydatnou
snídani. Výprava mohla začít. Se školáky jsme se rozdělili na několik skupinek a vydali se vstříc dobrodružství do ulic. Tam na nás čekaly zajímavé úkoly, které jsme na připravených stanovištích plnili. Nejprve
jsme však museli prokázat znalost v orientaci podle mapy. Luštili jsme rébus, který nás dovedl do tajného
sklepení. Ve sklepení byl Široko, který nám daroval ježka v kleci spolu s plánem létajícího kola. Vydali
jsme se na zpáteční cestu do školy, kde jsme pracovali v týmech na sestavení létajícího kola. Pak už jen
zbývalo zhlédnout dokumentární ﬁlm o Rychlých šípech a po ﬁlmu jsme se uložili do pelíšků. Pro zájemce
byla připravena malá „bojovka“ se sladkou odměnou pro odvážlivce.
V dubnu se nám podařilo zrealizovat i pro základní školu ukázku výcviku policejních psů. Policisté k nám
přijeli z kynologického střediska Domašín a ukázali nám, co všechno policejní psi musejí zvládnout. Psi
byli poslušní, a tak si je děti mohly i pohladit. Děti měly spousty otázek, ale i s tím si muži zákona poradili.
Po ukončení přehlídky si policisté i se svými psy prohlédli celou školu, aby služebně nejmladší pejsci získali zkušenost s orientací v prostoru, kde se nachází velká spousta pachových stop.
Ve stejném měsíci jsme si ještě připomněli
Den Země. Tento den připadá na 22. 4. a my
jsme k jeho příležitosti zařadili výchovně-vzdělávací program „Třídění odpadů“. Za
pomoci didaktických karet děti třídily odpad podle materiálu a jeho původu. Určení
některého typu odpadu činilo dětem potíže,
nebyly si jisté, jak ho správně zařadit, ale
společnými silami jsme to zvládli. Společnou hrou se nám odpad podařilo odvézt speciálními auty do třídící linky a navázali jsme
hovorem na téma jeho dalšího využití.
Měsíc duben byl bohatý na události, již tradičně jsme jej zakončili „Rejem čarodějnic“. To si děti i školáci, jako vždy, užívali
v maskách plněním úkolů i opékáním špekáčků.
Teplé počasí posledních dní láká ke hrám venku, což zvyšuje riziko úrazu, proto se děti poučily při výukovém programu „První pomoc“. Zábavnou formou se dozvěděly, jak mají pomoci kamarádovi v případě
drobného úrazu, kam zavolat a jak překonat strach i obavy.
www.lounovicepodblanikem.cz
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Začátek května se tradičně věnuje celá škola i školka přípravě na vystoupení ke „DNI
MATEK“. Tentokrát jsme se nechali inspirovat českou tvorbou. Děti ztvárnily pohybově, divadelně i hudebně tradiční pohádky
či dětské ﬁlmy. Nesměly chybět básničky,
písničky ani tanečky. Doufáme, že jsme vás
potěšili i pobavili. Všechny děti se totiž moc
snažily, bojovaly s trémou, nervozitou, ale
chtěly ze sebe vydat pro Vás to nejlepší.
Květnový týdenní blok jsme si v MŠ zpestřili návštěvou Muzea včelařství, kde dětem
pan Zrno přiblížil život včel, jejich význam
pro přírodu a názorně nám všem ukázal důležitou součást včelařství – značení matek. Děti odcházely nadšené a ještě dlouho poté o včelkách vyprávěly. Děkujeme panu Zrnovi za věnovaný čas i poutavé vyprávění.
Důležitou součástí každého z nás by měla
být láska ke knihám. Bohužel se stále častěji
setkáváme s neznalostí klasických českých
pohádek, pověstí atd. Moderní příběhy ty
klasické zcela vytlačují. Proto jsme si dali
za cíl předčítání tradičních českých pohádek
a více pracovat s nečtenáři, aby v sobě objevili touhu se ptát a dále pracovat s knihou.
Za tímto účelem jsme požádali paní Vyskočilovou, která slouží v obci jako knihovnice v místní knihovně, aby předčítala dětem
z připravených knih. Děti byly z návštěvy
knihovny natolik unešené, že si odnesly do
školky řadu knih, které si mohou prohlížet
nebo nechat předčítat paní učitelkou.
V příštím týdnu nás ještě čeká závěrečný výlet do zábavného parku Fábula v Kamenici nad Lipou a pak už
pomalu budeme otevírat dveře hlavním prázdninám, odpočívat a užívat si dobrodružství.
Kolektiv MŠ

Ohlédnutí za školou
Prázdné lavice, ticho, školní chodby, kterými se nenese dětských smích. Jen pár obrázků na stěnách nám
připomíná uplynulý školní rok, za kterým děti pevně zavřely dveře, aby se vydaly vstříc prázdninovým
dobrodružstvím.
Poslední dny školního roku ale nestrávily ve školních lavicích, nýbrž v nových útočištích, které jim nabídl
obecní úřad, hasiči i TJ Sokol. Děkujeme za azyl. Ze školy se postupně stane staveniště. Díky 95% dotaci
operačního programu IROP budou ve škole vybudovány nové toalety, zajištěna bezbariérovost i zařízena
dvě oddělení školní družiny s polytechnickým vybavením. V rámci tohoto projektu se již na jaře změnil
ráz dětského hřiště i prostory před budovou základní školy. Chodníčky jsou nyní lemovány trvalkovými i
bylinkovými záhonky. Prašnost komunikace bude pohlcovat živý plot s okrasnými dřevinami a nepříznivé
mikroklima dětského hřiště pomůže zmírnit řada jedlých keřů i listnatých stromů. Zeleň byla koncipována tak, aby kromě funkční hodnoty plnila funkci přírodního arboreta a mohla být následně využívána ke
vzdělávacím účelům.
V návaznosti na tuto dotaci byl městys úspěšný také v dalších projektech, na kterých spolupracoval se základní školou a získal 70% dotaci na vybudování veřejně přístupného mezigeneračního hřiště. To bude po
dobu provozu školní družiny využíváno žáky zdejší školy. Na své si ale přijdou všechny generace. V rámci
ﬁnančních limitů i podmínek dotace jsme se snažili zvolit prvky pro relaxaci, rehabilitaci i sportovní vyžití.
K jeho realizaci by mělo dojít na podzim roku 2018. Areál školy bude také obohacen o multifunkční hřiště,
na které městys získal taktéž 70% dotaci. Hřiště je koncipováno pro malou kopanou, volejbal, basketbal i
tenis, taktéž bude zpřístupněno veřejnosti. K jeho realizaci by mělo dojít do června roku 2019.
Všichni se už velmi těšíme na vnitřní i venkovní změny. Čeká nás sice náročnější období, ale bude to stát
za to. Změny však nebudou jedinými proměnami, které nás čekají. Stávající vybavení školní jídelny již
nedokáže uspokojit náročné požadavky hygienických předpisů. Do školních lavic v září také usedne o více
než dvacet žáků více nežli v letošním školním roce, současný provoz kapacitně nezvládne výdej takového
objemu jídel. Proto je zapotřebí provozovnu vybavit výdejní vanou, varným kotlem a varnou stoličkou.
13
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V kuchyni nás čekají také personální změny. Po 28 letech se paní Maršíková loučí s velkými hrnci, naběhanými kilometry po kuchyni i metráky oškrabaných brambor. Všem nám bude scházet její maminkovská
kuchyně, ladný tanec mezi sporáky i milé úsměvy, kterými nikdy nešetřila. Děkujeme paní Maršíčkové za
obětavost, trpělivost, péči o naše mlsné jazýčky i vydatné nášupy a přejeme spokojené chvíle s rodinou.
Na naší základní škole se uskutečnil napříč základní i mateřskou školou, ve spolupráci s partnerskou školou ZŠ Vorlina a MŠ a ZŠ Zdislavice, projekt s názvem Edison. Tento projekt spojuje mladé lidi odlišných
kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací,
která se pokusí prolomit prohlubující se mezikulturní bariéru. Vizí projektu je tolerance a příznivé společné
soužití české společnosti s různými kulturami a národy na základě jejich porozumění, omezení předsudků
a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje
zájem o studium cizího jazyka mezi žáky a je zároveň učí nebát se odlišného. Skupina osmi vysokoškolských studentů z různých zemí světa přijede
do České republiky a stráví tu vždy jeden týden na
mateřské, základní či střední škole. Praktikanti jsou
zodpovědní a vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří si
připravují prezentace o své zemi, vedou diskuze s
žáky na různá témata, hrají hry atd. Tímto se snaží
představit sociální, ekonomickou, politickou a také
kulturní situaci své země. Studenti a žáci tak mají
možnost srovnání zemí s ČR i mezi sebou a uvažovat, zda mohou v budoucnu přispět ke změně.

Dětem v mateřské škole a žákům základní školy se
představili čtyři stážisté - Aashna Ketan z Indie, Luisa Maria Soarez Menin z Brazílie, Arina Kretova z Ruska a Anson Chi
Kin z Hong Kongu. Všichni stážisté si s dětmi zahráli a zazpívali písničky v anglickém jazyce, žáky základní školy seznámili s tradicemi ze své
země, ukázali jim svůj národní jazyk i písmo, nakonec došlo i na zvídavé
otázky od žáků. Vše se odehrávalo ve velmi přátelské a uvolněné atmosféře. Žáci velmi dobře zvládli základní komunikaci v anglickém jazyce.
Ve středu byl celý projekt proložený tzv. Global village, kdy se žáci naší
školy vydali do Vlašimi na ZŠ Vorlina, kde se potkali s dalšími třemi stážisty - Birte Henneberger z Německa, Shraddou Patel z USA a Solmi Han
z Jižní Koreje. Všichni stážisté měli pro žáky připravené stánky s informacemi o své zemi a tradiční pokrmy dané země. Ochutnali jsme sladké
čokoládové kuličky z Brazílie, zahráli si hru z Jižní Koreje a zkusili si
jíst hůlkami, ochutnali chléb s burákovým máslem a marmeládou z USA,
další ochutnávka byla z Ruska - sladké palačinky se sladkým zahuštěným
mlékem, u německé studentky si žáci poslechli písně za doprovodu kytary, v Indii byly k vidění indické ručně vyráběné šperky a v Hong Kongu
čekala opět ochutnávka jídla. Žáci byli nadšeni a my doufáme, že tento
projekt v příštím školním roce opět zopakujeme.
Měsíc květen ve školní družině byl na přání dětí zasvěcen putování po
stopách mladého Harryho Pottera. Všichni žáci si nejprve pochytali přijímací dopisy do Bradavic, které
znenadání přilétly do školní šatny. Následně jsme se pomocí nástupiště devět a tři čtvrtě přesunuli do světa
kouzel, kde jsme se potřebovali vybavit kouzelnickými pomůckami. Doslechli jsme se však, že známý výrobce kouzelných hůlek Ollivander je na dovolené, a proto si každý vyrobil vlastní čarovnou hůlku. Hned
www.lounovicepodblanikem.cz
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na to nás čekala výprava po okolí Bradavic, která nás zavedla do
Zapovězeného lesa, kde jsme potkali stopy mnoha kouzelných
tvorů, jako je například kentaur, jednorožec, housenka nemluvová atd. Po návratu do školy bylo každé dítě Moudrým kloboukem
přiřazeno do jedné ze čtyř kolejí, za kterou bude po zbytek školního roku soutěžit a sbírat body. Poté, co jsme si vyrobili kolejní
odznaky, přišla na řadu výuka čar a kouzel. Žáci měli možnost
vyzkoušet si létání na koštěti, zahrát si oblíbenou hru všech kouzelníků Famfrpál, zúčastnit se hodiny kouzelných formulí, lektvarů i bylinkářství. Jejich odvahu, přesnost a vytrvalost prověřil
souboj s horským trollem. Mimo jiné měli také možnost vyzvat
svého spolužáka v rámci obrany proti černé magii na kouzelnický souboj. Na
symbolický
školní pohár
a vyhlášení
výsledků se děti mohou těšit v půlce června, kdy zakončíme naše kouzelné dobrodružství hledáním ukrytého
kamene mudrců. Věříme, že i při plnění těchto úkolů si
užijeme mnoho legrace a naši mladí kouzelníci budou
mít možnost opět prokázat své schopnosti.
Školní rok jsme zakončili pohádkově. Přejeme všem
krásné pohodové prázdniny plné zážitků, přátelství,
dobrodružství a odpočinku.
Mgr. Eva Filipová a kolektiv ZŠ

TROCHA HISTORIE
40 let stolního tenisu v Louňovicích pod Blaníkem
Oddíl stolního tenisu "Sokol Louňovice pod
Blaníkem" byl založen v roce 1978. U zrodu
stáli pánové Vladimír Járka, Zdeněk Otradovec,
Mirek Jarolím a Jiří Červenka. Přihlášení do
soutěže zařídil a posvětil pan Jaroslav Pospíšil,
předseda Sokola Louňovice pod Blaníkem. Na
začátku se pořádaly jenom tréninky a oddílové
turnaje. Okresní soutěž se hrála poprvé v sezóně 1981-82. Zájem o stolní tenis byl velký,
na počátku bylo 12 hráčů a každé úterý se hrál
kvaliﬁkační turnaj na páteční zápas. V místní
tělocvičně se pořádaly turnaje pro mládež, které
přesahovaly rámec kraje. S organizací turnajů

fotografie: archiv p. Zdeňka Otradovce
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mi v začátcích pomáhal zkušený organizátor Stanislav Měchura z Vlašimi.
První zápas jsme sehráli se Sokolem Načeradec v
tělocvičně místní školy na podzim v roce 1981. Od
samého počátku jsme se starali o naše děti a mládež.
Vedoucí družstev byli O. Bartoš, V. Járka a Z. Otradovec. Tréninky se konaly v úterý, čtvrtek a soutěžní zápasy pak v pátek. Později přestoupil z Radošovic Josef Kahoun a začal vést a vychovávat mládež.
Pepa Kahoun je dodnes duší a organizátorem všech
turnajů, které se v naší školní tělocvičně hrají.
Ve své dosavadní historii dokázalo družstvo čtyřikrát postoupit do nejvyšší soutěže na okrese Benešov do I. třídy. Bylo to v letech 1990, 1993,
1996-97. Od roku 2007 hraje mužstvo „A“ I. třídu.
V roce 2001 bylo založeno mužstvo „B“, které hraje
II. třídu a je složeno z mladých hráčů, kteří v oddíle
začínali v žákovských kategoriích. V letech 1994-2004 se žáci pravidelně zúčastňovali turnajů, které se pořádaly na okrese Benešov. Nejlepších výsledků dosáhli v roce 1999 a 2000. V současné době hraje mužstvo
„A“ na předních pozicích v okresním přeboru 1. třídy a mužstvo „B“ 2. třídu.
Každý rok pořádáme vánoční turnaj pro členy Sokola a od roku 1992 župní přebor. Hrací místností je tělocvična ZŠ Louňovice pod Blaníkem.
Zdeněk Otradovec

fotografie: archiv p. Zdeňka Otradovce

Kultura v Louňovicích pod Blaníkem - hasiči před 40 lety.
Oslava 90. výročí založení hasického sboru v Hostinci pod Blaníkem 1978. Tehdy přišel i kouzelník.

www.lounovicepodblanikem.cz

16

fotografie: archiv p. Zdeňka Otradovce
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fotografie: archiv p. Zdeňka Otradovce
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SOKOL
Tabulka fotbal
#

Klub

Z

V

R

P

S

B

1.

Myslič

19

15

3

1

84:17

48

2.

Olbramovice B

19

12

5

2

66:42

41

3.

Soběhrdy B

19

12

1

6

49:32

37

4.

Louňovice pod Blaníkem

19

11

2

6

54:41

35

5.

Velíš

18

9

2

7

58:39

29

6.

Sokol Přestavlky B

18

8

3

7

52:45

27

7.

Postupice B

19

7

1

11

44:54

22

8.

Chotýšany B

18

7

0

11

43:55

21

9.

Mezno B

18

6

3

9

45:65

21

10. SK Přestavlky

19

6

2

11

40:54

20

11. Budenín

19

6

2

11

39:58

20

12. Popovice B

19

1

0

18

26:98

3

foto: J. Krmela
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STOLNÍ TENIS
Konečné pořadí po sezóně 2017/2018
Louňovice A:
Škopková Věra, Hazmuka Pavel, Štěpánek Milan, Jíša Petr
Tabulka týmů: OP1
Umís.

Tým

Zápasy

Výhry: Remízy:

Prohry: Skore:

Body:

1.

Benešov "C"

22

20

1

1

278:118 63

2.

Sázava "A"

22

19

1

2

267:129 61

3.

Louňovice "A"

22

17

1

4

248:148 57

4.

Votice "A"

22

16

1

5

247:149 55

5.

Ostředek "A"

22

10

1

11

186:210 43

6.

Divišov "A"

22

8

3

11

199:197 41

7.

Neveklov "A"

22

6

6

10

187:209 40

8.

Petroupim "A"

22

7

2

13

177:219 38

9.

Týnec „A“

22

6

3

13

174:222 37

10.

Pyšely "A"

22

6

2

14

164:232 36

11.

Mrač

22

4

1

17

133:263 31

12.

Olbramovice "A"

22

1

2

19

116:280 26

Louňovice B:
Tichá Vendula, Kakos Miroslav, Bébr Milan, Kahoun Petr, Bejbl Jan, Remiš Tomáš, Limberk David

Tabulka týmů: OP2
Umíst.

Tým

Zápasy:

Výhry: Remízy: Prohry:

Skore:

Body:

1.

Čerčany "A"

18

13

1

4

193:131

45

2.

Sázava "B"

18

12

1

5

180:144

43

3.

Votice "B"

18

11

2

5

178:146

42

4.

Čerčany "B"

18

10

3

5

179:145

41

5.

Netvořice "A"

18

11

1

6

181:143

41

6.

Teplýšovice "A"

18

9

2

7

173:151

38

7.

Týnec "B"

18

4

5

9

153:171

31

8.

Krusičany "A"

18

4

3

11

132:193

29

9.

Louňovice "B"

18

3

4

11

136:188

28

10.

Kamenný Přívoz "A"

18

0

4

14

115:209

22
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Stolní tenis – mládež
Od ledna do konce května 2018 probíhaly každé úterý v tělocvičně tréninky dětí.
Na poslední trénink si trenérky pro děti připravily netradiční závěrečný turnaj ve stolním tenise.
Děti soutěžily v ping-pongu a všestrannosti (švihadlo, slalom…). Na konci proběhlo vyhodnocení a předání
cen všem zúčastněným.

Trénovat se opět začne od září 2018.

foto: Tomáš Remiš

Turnaj mládeže ve stolním tenise
24. 3. 2018 uspořádal TJ Sokol Louňovice p. Bl., oddíl stolního tenisu turnaj mládeže ve stolním tenise.
Zúčastnilo se 25 dětí z Louňovic p. Bl., Vlašimi, Benešova, Netvořic, Čechtic, Divišova a Alberovic.
Hráči byli rozděleni do čtyř kategorií – nejmladší žáci, mladší žáci, starší žáci a žákyně.
Pro všechny zúčastněné byly připraveny odměny.
Výsledky:
Nejmladší žáci:
1.
Vajgl Martin – Vlašim
2.
Havelka Richard – Netvořice
3.
Plíšek Pavel – Benešov
Mladší žáci:
1.
Dvořák Martin – Benešov
2.
Ševčík Vojtěch – Divišov
3.
Babka Dominik – Alberovice
Starší žáci:
1.
Plíšek Jan – Benešov
2.
Čipera Martin – Netvořice
3.
Robertson Samuel – Louňovice
Žákyně:
1.
Holejšovská Anna – Vlašim
2.
Plíšková Kristýna – Benešov

foto: Tomáš Remiš
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Župní turnaj
Dne 7. 4. 2018 uspořádal oddíl stolního tenisu Louňovice p. Bl. přebor župy Blanické ve stolním tenise.
Turnaj se uspořádal i k 40. výročí založení stolního tenisu v Louňovicích p. Bl.
Zúčastnili se hráči z Louňovic, Divišova a Benešova.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích – dvouhra a čtyřhra.
Výsledky:
Dvouhra:
1. Dohnal Jaroslav – Benešov
2. Tichá Vendula – Louňovice
3. Hazmuka Pavel – Louňovice
Čtyřhra
1. Nádvorník Štěpán, Hrazdíra Jiří – Benešov
2. Hazmuka Pavel, Štěpánek Milan – Louňovice
3. Tichá Vendula, Jíša Petr – Louňovice

foto: Lenka Tichá

Blaníci a Švestka
Louňovičtí ochotníci se opět v mužském „cimrmanovském“
složení pustili do další hry.
První čtené zkoušky hry Švestka začínají koncem září loňského roku v pronajaté místnosti v zámku. Toto místo by mělo do
budoucna sloužit jako klubovna a divadelní zázemí herců. Je v
plánu ji opravit a upravit tak, aby vyhovovala počátečním pří-

foto: Lucie Sedláková
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Foto: Lucie Sedláková
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pravám na divadelní hry. Po pár měsících se zkoušení přesouvá do sálu zámku. To když už se musí
kluci začít orientovat na jevišti, na kterém budou
poprvé hrát. Výrobci a výrobkyně kulis z řad herců
i neherců začínají dělat vechtrovnu, švestku, šraňky
a masky, bez kterých se tato hra neobejde. Všechno
zabere spoustu času, dát to do kupy není vždycky
úplně jednoduché… Poslední měsíc se scházejí každý víkend a v sobotu 9. 6. vystupují před téměř plným sálem.
Děkujeme klukům, kteří nám parádně zahráli. Věřím, že se vaši věrní fanoušci a příznivci divadla
dobře pobavili. Ať má vaše představení do budoucna úspěch nejen v Louňovicích p. Bl.
Tereza

SDH LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
Okrsková soutěž 26. 5. 2018
V sobotu 26. 5. se
konala hasičská okrsková soutěž
v Horní Lhotě. Této soutěže se
zúčastnily naše týmy mužů i žen.
Celkem se přihlásilo 11 družstev,
z toho pouze dvě dívčí.
V průběhu odpoledne proběhly
3 disciplíny: pořadová příprava,
běh na 100 m s překážkami a požární útok.
Ženy porazily konkurenční družstvo z Býkovic ve všech kategoriích a odvezly si putovní pohár. Za
zmínku stojí, že získaly za 100 m
s překážkami první i druhé místo
(Lenka a Vendula Tichá).
Muži si při pořadovce popletli
pár povelů a na stovky nastoupili
s menší ztrátou. Tu se jim podařilo vzápětí trochu snížit, protože
překážky jim nedělaly žádný velký problém. Nejlepší z kluků se
umístil na krásném čtvrtém místě
(Miroslav Kratochvíl). Bohužel
pěkně rozeběhlý útok pozastavilo
pár zádrhelů. V celkovém hodnocení muži obsadili 4. místo. První
skončili Daměnice, druhá Načeradec a třetí místo vybojovali
kluci z Vračkovic.
Sestava mužů: František Maršíček, Tomáš Remiš, Miroslav
Kratochvíl, Václav Fejtek, Milan
Bébr, Petr Berka, Vít Bartoš
Sestava ženy: Iveta Vágnerová,
Markéta Slabá, Andrea Kadlecová, Petra Kožíšková, Lenka Tichá, Tereza Slavatová, Vendula
Tichá
Vendula Tichá
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foto: Petra Kožíšková
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V Louňovicích pod Blaníkem
se v minulých měsících narodili tito
noví občánci

Michal Kocián
Barbora Žáková
Městys Louňovice pod Blaníkem
jim i rodičům přeje
hodně štěstí v životě.
2018

KALENDÁŘ AKCÍ

10. - 11. srpna 2018
REGGAE FESTIVAL
na sokolské zahradě
pořádá: Right news music garden
1. září 2018
DĚTSKÝ DEN
Rozloučení s prázdninami
od 13:00 hod, na fotbalovém hřišti
pořádá SDH ve spolupráci se spolky a městysem
8. září 2018
KOLOBĚH aneb Jeden kilometr Louňovicemi
3. ročník závodu dvojic.
Registrace závodníků od 9:30 na Lhotě
začátek v 10:00. Pořádají místní skauti ve spolupráci s dobrovolníky

V minulých měsících oslavili své
životní jubileum tito spoluobčané

Chmelenský Jaroslav
Slavatová Dagmar
Ondráková Marie
Brabcová Anna
Elicar Karel
Jeřábek Jaroslav
Bachová Marcela
Málková Věra

75
80
93
80
70
85
70
75

Městys Louňovice pod Blaníkem
všem srdečně gratuluje a do dalších
let jim přeje hodně štěstí a zdraví
16. září 2018
PÁTRÁNÍ PO STARÉ CHODBĚ
Nedělní turistická akce pro rodiče s dětmi a
širokou veřejnost.
Pořádá: ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem
Start: 9:00 hod. před budovou školy
22. září 2018
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
pořádá Městys Louňovice p. Bl. ve spolupráci
se spolky obce

Přejeme všem dětem krásné prázdniny a všem dospělým zasloužený odpočinek o letní dovolené.

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

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