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SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
nastává nám zimní období roku. Doufám, že nebude jen obdobím plískanic, ale i obdobím krásného
bílého sněhu, který potěší děti ale i nás všechny.
Chtěla bych Vás tímto poprosit, pokud se letos sněhu dočkáme, odstavte svá auta tak, aby se mohly místní
komunikace bez problémů prohrnovat. Pokud možno parkujte na svém pozemku a ne v úzkých ulicích.
Jestliže zanecháte své auto stát v ulici, ulice se nedá celá prohrnout a přináší to nejen komplikace pro vás,
ale i pro ostatní spoluobčany.
Jsem ráda, že se nám podařilo dobudovat místní komunikaci Na Hlinách a naši noví občané zde
budou moci již používat nové asfaltové cesty. Chtěla bych obyvatele lokality na Hlinách, ale i ostatní upozornit, že propojovací ulička mezi hlavní silnicí na Tábor a lokalitou Na Hlinách je určena pouze pro pěší.
Prosím nejezděte zde auty. Nové dopravní značení bude Na Hlinách osazeno pravděpodobně až v roce
2015.
Co nás čeká příští rok.
Na škole nás čeká rekonstrukce střechy, na kterou jsme obdrželi dotaci ze Středočeského kraje z
Fondu rozvoje měst a obcí ve výši 95% a dále zateplení celého objektu, které řešíme pomocí Min. životního prostředí.
Nyní již připravujeme řešení katastrofálního stavu pivovarského rybníka a jeho odtoku. Již jsme
jednali o možnosti vypracování projektu na jeho rekonstrukci a pokud bude možnost získat dotaci, požádáme o ni. Je zde uvažováno i o částečném snížení vody v rybníce, aby zde vznikla retenční plocha pro
přívalovou vodu.
Jak již jste někteří zjistili, objevily se kolíky u mezníků v polích u Světlé a Býkovic. Jsou to nově
vytyčené cesty, které se budou dělat ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem. V rámci komplexních
pozemkových úprav, které zde byly provedeny, budou obnoveny, či vybudovány nové cesty. Nejdříve se
cesty vyprojektují a poté začne vlastní stavba. Nově vytvořených cest bychom se mohli dočkat nejdříve v
roce 2016. Projekt a cesty by měl hradit podle stávajícího vyjádření Státní pozemkový úřad.
Dovolte mi, abych zde poděkovala paní Lorencové, která nám opět pomohla při hrabání listí na
hřbitově a jeho okolí.
Krásný a pohodový Nový rok 2015.

Ing. Růžena Kučerová

ZASTUPITELSTVO A RADA
ZASTUPITELSTVO
ze dne 18. 9. 2014
Kontrola usnesení ZM 03-2014
Bez připomínek
Rada čj. RM – 10/2014 , 11/2014,
12/2014, 13/2014
Bez připomínek
Finanční výbor
kontrola hospodaření městyse za
poslední čtvrtletí roku 2013 a za
první pololetí roku 2014. Nebyly
zjištěny žádné nedostatky.
Bez připomínek
Rozpočtové opatření č. 3
Hlasování – schváleno
Škola
Informace k zateplení pláště budovy školy a dokončení výměny
oken dle plánu.
ZM projednalo a schvaluje přijmutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu rozvoje obcí a měst na
Opravu střechy ZŠ Louňovice ,
uzavření smlouvy o poskytnutí
výše zmíněné dotace se Středočeským krajem a pověřuje starostku podepsáním smlouvy .
pí .Růžičková – jak bude využita
škola
p. Malý: pokračujeme v projektu
škola v přírodě.
Územní plán
ZM projednalo a schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu
Louňovice pod Blaníkem v uplynulém období 10/2010 - 7/2014 .
ZM bere na vědomí požadavek Krajské hygienické stanice
Středočeského kraje vyplývající z právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví v
podobě prověření vzájemných
střetů zastavitelných ploch a koridorů dopravní infrastruktury z
pohledu ochrany zdraví lidí před
nepříznivými účinky hluku bude
zpracován do územní studie či do
nejbližší změny Územního plánu
Louňovice pod Blaníkem.
Odkup pozemku ČEZ
pokud by městys pozemky pod
trafostanicí neprodal ČEZu, jednali by s městysem o věcném břemenu k těmto pozemkům.
ZM pověřuje starostku zjistit
podmínky k provedení věcného
břemene k pozemkům pod trafostanicí.
www.lounovicepodblanikem.cz

Žádost o odkup pozemku p.
Bartoš, Býkovice
ZM bere žádost p. Bartoše na
vědomí a po prošetření na místě
bude řešeno na dalším zasedání
ZM.
Různé
návrh rady: darovat hasičskou
stříkačku PS 12 SDH Louňovice pod Blaníkem, tato nefunkční
zásahová stříkačka PS 12 by byla
SDH Louňovice p. Bl. použita na
náhradní díly, či na prodej. Pro
jednotku SDH byly zakoupeny
dostačující čerpadla.
Hlasování: schváleno
návrh místostarosty p. Malého
– místní komunikace v ulici Na
Oboře se po kanalizaci a budování ČOV, která byla „stříkaná“
opravuje, vzhledem k lepšímu
využití a hlavně menší prašnosti
povrchu je navržena úprava povrchu na „balenou“.
Hlasování: schváleno
stížnost p. Pospíšila – velká
voda opět poškodila příjezdovou
cestu k jeho domu, návrh srovnat
povrch ke garáži p. Pospíšila, a
z důvodu nestability stávajícího
povrchu udělat asfaltový povrch
v šíři 2,5m – prozatím.
Bude se dělat komunikace „Hlina“ - termín do poloviny listopadu 2014.
Opravu komunikace „U Nádrže“
posoudí stavební komise, jak tuto
opravu provést, potom rozhodne
příští ZM o opravě.
Pí. starostka - požádala zastupitele o pomoc při Svatováclavských slavnostech. Oznámila, že
z důvodu objížďky na Mladou
Vožici není možné uzavřít náměstí pro silniční provoz, proto
bude nutná, co největší opatrnost
ze strany návštěvníků a rozmístění stánků a atrakcí.
Pí .Měřínská vznesla prosbu o
sehnání – vozu – žebřiňák – k
průvodu. A dále k zabezpečení
prostoru okolo průvodu – hlavně
kolem koní!
INFORMACE Z RADY

ze dne 2. 10. 2014

Rada městyse schvaluje:
- zakoupení stromků na dosázení
ploch v lesích městyse
- nákup dvouplášťové nádrže na

ČOV od firmy Ekoplast Telč. s.r.o
- provedení oprav v domě čp. 48
- podání žádosti o dotaci z MŠMT,
Údržba a provoz sportovních zařízení
- oslovit projektanta na vypracování projektu na protipovodňové
opatření v městysi
Rada městyse bere na vědomí:
- dílčí přezkoumání hospodaření
městyse Louňovice p. Bl. za rok
2014, nebyly zjištěny chyby ani
nedostatky
- informaci starostky ze SO Blaník
- informaci ředitelky ZŠ a MŠ
Louňovice p. Bl. k začátku školního roku, tělocvičně a k čerpání
peněz z rezervního fondu
INFORMACE Z RADY

ze dne 16. 10. 2014

Rada městyse schvaluje:
- vyvěsit záměr pronájmu bytu v
hasičské zbrojnici čp. 41
- kácení v lesích městyse na Světelské stráni z důvodu polomu a
stáří lesa
- zakoupení nového kuchyňského
robota do školní kuchyně z prostředků ZŠ a MŠ Louňovice p Bl.
Rada městyse bere na vědomí:
- nutnost zvýšení finančních
prostředků na mzdy v ZŠ a MŠ
Louňovice p. Bl.
USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ
ze dne 4. 11. 2014

Složení slibu zastupitelů
Volba starosty a místostarosty
určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat
jako dlouhodobě uvolnění
Odsouhlaseno: starosta i místostarosta budou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni
určení způsobu volby starosty a
místostarosty
Odsouhlaseno: veřejné hlasování
volba starosty
Zvolena Ing. Růžena Kučerová
volba místostarosty
Zvolen: pan Jiří Malý
Volba členů rady
Odsouhlaseno: veřejná volba
členy rady zvoleni: pan Martin
Vávra, pan Mgr. Pavel Tulej, pan
Ing. Václav Fejtek
Zřízení finančního a kontrolní
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ho výboru, určení počtu členů
Odsouhlaseno: finanční a kontrolní výbor, budou mít každý 3
členy.
volba předsedů a členů výborů
Odsouhlaseno: veřejná volba
volba předsedy finančního výboru
Zvolen: pan Ing. Václav Fejtek
volba členů finančního výboru:
Zvoleni: pí. Marie Kotková, pí.
Lidmila Budilová
volba předsedy kontrolního výboru
Zvolen: Mgr. Pavel Tulej
volba členů kontrolního výboru:
Zvoleni: pí. Bc. Ivana Kolandová,
pan Jan Vrtiška
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva
Odsouhlaseno: zachovat stávající
výši odměňování a odměny vyplácet od ustavujícího zasedání tj.
od 4.11.2014.
člen rady a předseda výboru:
1010,- Kč, člen rady: 1010,-Kč,
předseda výboru: 960,-Kč,
člen zastupitelstva: 400,- Kč
INFORMACE Z RADY

ze dne 12. 11. 2014

Rada městyse souhlasí:
- s návrhem změny hranic stávající evropsky významné lokality
SZ0214014 - Podlesí a nemá připomínek
Rada městyse pověřuje:
- dohledem nad lesy městyse
místostarostu Jiřího Malého ve
spolupráci se zastupitelem
Ing. Václavem Budilem
Rada městyse zřizuje:
- Stavební komisi ve složení:
předseda: Martin Vávra,
členové: Josef Jelínek, Ing. Vít
Kocián
- Komisi kulturní a pro občanské
záležitosti ve složení:
předseda: Iveta Měřínská,
členové: Vít Bartoš, Jana Burdová, Karel Maršíček, Ing. Růžena
Kučerová, Jiří Malý
Rada městyse stanovuje:
- podle z.č. 128/2000 Sb., zákon
o obcích, podle par. 108 odst.2,
že jako oddávající mohou užívat
závěsný odznak místostarosta Jiří
Malý a radní Ing. Václav Fejtek
Rada městyse bere na vědomí:
- informaci starostky o kontrole
dotací finančním úřadem
- informaci místostarosty o chodu
ČOV a o nepřipojených nemovi3

tostech ke kanalizaci a pověřuje
stavební komisi projednat s majiteli nemovitostí urychlené připojení a poučit je o následcích při
kontrole z vodoprávního úřadu
INFORMACE Z RADY

ze dne 25. 11. 2014

Rada městyse schvaluje:
- plán inventur - přílohu č. 3. ke
Směrnici č.7/2010
- finanční příspěvek pro TJ Sokol
Louňovice p. Bl. ve výši 3000,Kč na akci „Setkání s čerty“
- nákup fotografického aparátu
pro potřeby městyse
Rada městyse předkládá:
- návrh rozpočtu na rok 2015 do
zastupitelstva městyse
Rada městyse bere na vědomí:
- informaci starostky o koncepci
likvidace komunálního odpadu
do r. 2024
ZASTUPITELSTVO
ze dne 2. 12. 2014
Plán společných zařízení KoPÚ
Louňovice pod Blaníkem
ZM projednalo a souhlasí s předloženým Plánem společných zařízení pro KoPÚ Louňovice p. Bl.
zpracovaný firmou Ing. Jindřich
Jíra – Projekce.
Kontrola usnesení ZM 4-2014
Bez připomínek.
Rada č.j. RM – 14/2014, 15/2014
a 16/2014.
Bez připomínek.
Rozpočtové opatření č. 5
Hlasování: schváleno
Návrh rozpočtu městyse na rok
2015
ZM projednalo návrh rozpočtu na
rok 2015 a tento bude vyvěšen na
úřední desku.
Svatováclavské slavnosti 2015
ZM projednalo návrh p. Rangla, nesouhlasí s ním a navrhuje
smlouvu na jeden rok a výši pronájmu 25 tis. Kč. Dále pověřuje
komisi kulturní a pro občanské
záležitosti řešením programu a
ostatních záležitostí na Svatováclavské slavnosti. P. Rangl bude o
návrhu ZM informován dopisem
Kontrolní výbor
ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru za období 3/20148/2014.
Návrh p. Tulej: zvýšení členů v
kontrolním výboru na 5 členů s
tím, že by se doplnil o pí. Libuši
Mayerovou a Marii Kadeřábkovou.

Hlasování: schváleno
Finanční výbor
Finanční kontrola ZŠ a MŠ
Louňovice p. Bl. za období 1. 1.
2014 – 30. 6. 2014
ZM bere na vědomí
Návrh: Schválit Dodatek č. 9 ke
Zřizovací listině ZŠ a MŠ Louňovice p. Bl. (v dodatku č.7) v
článku VI. v bodě 4. odst. 2.1 ve
znění: Příspěvková organizace
je povinna požádat o předchozí
písemný souhlas zřizovatele při
nabytí movitého majetku, materiálu, zásob a potravin při pořizovací ceně vyšší než 20.000,- Kč
za jednu položku a v rozmezí
10.000,- Kč až 20.000,- Kč jen
po schválení starostkou.
V bodě 10. odst. 2. ve znění: Příspěvková organizace je oprávněna provádět na movitém majetku
opravy vyšší než 20 000,- Kč u
jednotlivé položky jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele a v rozmezí 10.000,-Kč až
20.000,- Kč po schválení starostkou. Původní znění odstavců 2.1
a 2. se ruší.
Hlasování: schváleno
Školská rada
ZM projednalo a jmenuje zástupcem městyse ve školské radě
v MŠ a ZŠ Louňovice p. Bl. pí.
Simonu Bébrovou, Blanická ul.
225.
Nabídka prodeje pozemku PK
549/1
Návrh: Odkoupit nabídnutý pozemek v kú. Louňovice p. Bl. za
nabízenou cenu 1m² za 10,-Kč
Hlasování: schváleno
Pozemek – p. Bartoš
Přes tento pozemek vede dešťová kanalizace a odtok z návesní
nádrže. Bod se přesouvá na další
zasedání. Prodej pozemku prověří stavební komise na místě a
bude dále zastupitele informovat.
Jednací řád zastupitelstva
ZM projednalo a schválilo jednací řád zastupitelstva.
Svazek obcí Blaník - návrh
rozpočetu 2015
ZM projednalo a schválilo rozpočet SO Blaník na rok 2015.
Různé
p. Otradovec - kolik stála oprava klášterní zdi, ulice Zahradní,
její asfaltování a konečné úpravy,
hřbitovní zeď a její stav, dotace
pro obec z MAS Blaník
pí. starostka - celkovou sumu na
opravu zdi sdělím později, neboť
se oprava dělala ve třech etapách
a dotace byly z různých zdro
www.lounovicepodblanikem.cz

jů, na opravu komunikací jsou v
rozpočtu vyčleněny finance, peníze se z MAS budou moci čerpat snad na konci roku 2015, ale
nejspíše až v průběhu roku 2016,
zatím se vytváří strategie
p. Vávra – zeď se zpevnila navezenou zeminou a příští rok se
dostaví
p. Otradovec - je možné nahlédnou do kronik obce
pí. starostka - ano, po domluvě,
ale pouze na úřadě (domů se nepůjčují)

p. Budil - vyvěsit plán společných
zařízení KoPÚ na web, na nástěnku v chodbě městyse
pí. starostka navrhla v souladu s
dnešním projednáváním schválit
i pravomoc starostky a rady městyse
ZM projednalo a schvaluje pravomoc pro starostku na schvalování
finančních prostředků na výdaje,
smlouvy a rozpočtová opaření do
výše 20 000,- Kč a pro radu městyse do výše 100 000,- Kč.

Poradna pro oběti trestných činů a
domácího násilí v Benešově rozšiřuje
provozní hodiny
Občanská poradna Cesty integrace, o.p.s. působí na
Benešovsku již od roku 2010. Primárně poskytovala poradna všeobecné sociálně-právní poradenství
a základní psychosociální podporu. Jak v průběhu
času ukázala praxe, bylo potřeba specializovat se i
na užší okruh zájmů, který vykrystalizoval zejména z aktuální poptávky a individuálních potřeb
klientů.
Od roku 2012 poskytuje Poradna také specializované poradenství v oblasti obětí trestných činů
a domácího násilí. Služba je určena zejména obětem trestných činů, svědkům, pozůstalým či blízkým osobám. Těmto osobám poskytujeme pomoc
na základě jejich individuálních potřeb v případech
konkrétní trestné činnosti. Dále pomáháme poškozeným v uplatnění jejich práv, například při zastupování zmocněncem, při řešení náhrady škody,
získání peněžité pomoci apod.
Osobám ohroženým domácím násilím a jeho obětem

INFORMACE Z RADY

ze dne 3. 12. 2014

Rada městyse schvaluje:
- přidělení bytu v hasičské zbrojnici Louňovice p. Bl. J. Žižky čp.
41 panu Lukáši Jelínkovi a pověřuje starostku podepsáním nájemní smlouvy
- uzavřít smlouvu na prohrnování sněhu a posyp v období zimy
2014-2015 s p. L. Matuškou a
pověřuje starostku podepsáním
smlouvy

poskytujeme pomoc a podporu, která vede ke zvládnutí ohrožující situace, např. využitím institutu vykázání, uplatnění osobní a teritoriální ochrany, podání trestního oznámení, jiných návrhů apod.
Od 13. 10. 2014 rozšiřujeme provozní hodiny Občanské poradny jak v rámci poskytování všeobecného sociálně-právního poradenství, tak v rámci
specializovaného poradenství v oblasti trestných
činů a domácího násilí. Poradna, která se nachází v
přízemí budovy piaristické koleje v těsné blízkosti
kostela sv. Anny na Masarykově náměstí v Benešově, je otevřena každé pondělí 9:00 – 17:00 hod. a
každou středu 13:00 – 17:00. Zároveň jsme schopni
objednat klienty i v jiné termíny dle individuální domluvy a provozních kapacit.
Občanská poradna Cesta integrace, o.p.s. poskytuje své služby nejen v Benešově, ale taktéž zejména
v Říčanech a v Mnichovicích.
Bližší informace naleznete na www.cestaintegrace.
cz.
Poradenství pro oběti a osoby ohrožené domácím
násilím a trestnými činy je akreditováno Ministerstvem spravedlnosti. Občanská poradna má dále své
služby registrovány jako sociální službu na Krajském úřadě Středočeského kraje. Služby poradny
jsou pro klienty bezplatné.
Veronika Vítkovská, vedoucí služby

KNIHOVNA
Po letní prázdninové přestávce jsme se opět
sešli s pani J. Holou na besedě v knihovně.
Podzimní téma bylo jak jinak, než Jan Dismas Zelenka, skladatel barokní hudby a louňovický rodák narozen v Louňovicích pod blaníkem 16.
října 1679.
V říjnu jsme navštívili Libouň a prohlídka
rotundy s výkladem Z. Otradovce byl pro všechny
nevšední zážitek k čemuž přispělo i krásné slunečné
počasí.
Prosincové posezení bylo vánoční vzpomínání na Vánoce v dobách dávno minulých.
Příště se sejdeme 8. ledna 2015 a povídat by se mělo
o dalších slavných lidech, kteří měli nějaký vztah k
Louňovicím pod Blaníkem.
Marie Vyskočilová

www.lounovicepodblanikem.cz
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UDÁLO SE...
PODBLANICKÝ HUDEBNÍ PODZIM
V rámci již 30. ročníku festivalu „Podblanický
hudební podzim“ proběhl v zámku v Louňovicích
pod Blaníkem dne 24. října koncert k poctě našeho rodáka J. D. Zelenky.

V letošním roce zde účinkoval orchestr a smíšený sbor GAUDIUM PRAGENSE, který dirigoval
pan Lukáš Hurník.
Ing. Růžena Kučerová

SETKÁNÍ S ČERTY
Sobota 6. prosince patřila našim nejmenším dětem.
V hojném počtu přišli rodiče s dětmi na náměstí, kde
se mohli potkat s Mikulášem, andělem a čerty. Některé děti prožívaly peklo už při příchodu, bylo to
poznat v jejich obličejích. Vše ale zvládly!!
Velkou radost nám udělali žáci ZŠ v Louňovicích p.
Bl., kteří si připravili velice pěkné vystoupení. Za
doprovodu svých učitelek a několika hudebních nástrojů zazpívali několik písniček. K poslechu i tanci
nám přijela zahrát kapela Profil.
Spolek Babinec děkuje všem sponzorům a také
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na této akci
podíleli.
Ivana Špácalová

foto: p. Krmela

VÁNOČNÍ KONCERT
Již čtvrtým rokem pořádal spolek Babinec 13. prosince adventní koncert se skupinou Diogenes.
I letos jsme se mohli ponořit do známých i neznámých tónů koled a spirituálů, které nás naladily do sváteční atmosféry vánočních svátků. Potěšila nás velká účast posluchačů, a to nejen našich občanů. Svou
přítomností nás překvapili i návštěvníci z Vlašimi. Koncertní sál byl letos ještě zpestřen betlémy, které nám
zapůjčila paní Kostrohryzová. Za to jí velmi děkujeme.
V příštím roce se těšíme na vaši návštěvu a věříme, že budete opět mile překvapeni.
spolek Babinec
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ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE
4. neděli adventní se v louňovickém kostele Panny Marie Nanebevzaté uskutečnil adventní koncert. Z
kůru se zde k posluchači nabytému kostelu snášel krásný hlas louňovické rodačky a obyvatelky
Kláry Neradové, kterou hrou na varhany doprovázel Václav Večeře.
Pro mnohé to byl krásný nevšední zážitek, zaposlouchat se do sólového zpěvu tiché, nenápadné dívčiny, kterou potkáváme v ulicích Louňovic p. Bl. Klára je sedmnáctiletá studentka vlašimského gymnázia. Několik let je již také členkou smíšeného sboru Dech a od mala hraje na
příčnou flétnu. V současné době se věnuje soukromému studiu sólového zpěvu a často její hlas
zaznívá z kůru i při nedělních mších. Její doprovod na varhany Václav Večeře vystudoval Sbormistrovství chrámové hudby. Je lektorem kurzů pro varhaníky a chrámové zpěváky a v současné době působí jako varhaní peagog a varhaník v kostele sv. Bartoloměje v Želči u Prostějova.
To, že byl tento adventní koncert
pro mnohé příjemným a nečekaným
zážitkem svědčí i to, že nejednomu
ZŠ A MŠ
posluchači se během Klarčina zpěvu
hrnuly slzy do očí, po zádech běhal
LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
mráz a vstávaly chlupy po těle (myšleno v dobrém slova smyslu).
Oběma protagonistům i organizátorům děkujeme za krásný předvánoční
zážitek a těšíme se na někdy příště...
J. Burdová

ÀęASTNÝ NOVÝ ROK
2015
1ħEJE ZŠ A MŠ LO6ĥOVICE POD BLANÍKEM

Oznámení o Zápisu k povinné školní
docházce do ZŠ Louňovice pod Blaníkem
Dne 21. 1. 2015 od 13:30 – 16 hod. se koná
zápis k povinné školní docházce do
ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem.
Případný náhradní datum zápisu
sjednávejte na tel. č. 722 932 883.
ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem
Mgr. Ivana Kočová
ředitelka školy
foto: Aleš Ryška

www.lounovicepodblanikem.cz
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SDH LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
VYHLÁŠENÍ BENEŠOVSKÉ HASIČSKÉ LIGY VE ZDISLAVICÍCH
Dne 18.10.2014 se naši hasiči zúčastnili závěrečného vyhlášení Benešovské hasičské ligy
za rok 2014 ve Zdislavicích.
V průběhu večera byly vyhlášeny a oceněny všechny týmy za své výkony během uplynulé sezóny.
Naše týmy se umístily takto:
Muži 14., ženy „A“ 6. a ženy „B“ 8.

Výbor SDH přeje všem bratrům, sestrám a spoluobčanům
do nového roku 2015 mnoho pracovních úspěchů,
hodně štěstí , zdraví a oheň pouze v krbu!!!
Za výbor SDH Mgr. Pavel Tulej

O. S. WIFI LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
Za WIFI Radu Občanského sdružení Wifi Louňovice pod Blaníkem
přeji všem členům sdružení a čtenářům zpravodaje
do nového roku 2015 hodně štěstí, zdraví a úspěchů.
Mgr. Pavel Tulej – předseda sdružení
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SOKOL
Fotbal Louňovice
Našim fotbalistům se bohužel moc v podzimní části sezóny nedařilo.
Áčko za podzim získalo 7 bodů ze zápasů s Tichonicemi (0:0), Mysličí (výhra 3:1) a s Keblovem (výhra
2:1).
Béčko získalo jediný bod v Choceradech (remíza 2:2).
V současné době mají naši fotbalisti krátkou pauzu a od ledna začnou s přípravou na jarní část.

Konečné tabulky za podzim 2014
Louňovice A

Rk. Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

1.

Postupice A

13

11

1

1

44: 10

34

( 16)

2.

Kondrac B

13

8

3

2

41: 17

27

( 6)

3.

Čechtice A

13

9

0

4

36: 26

27

( 6)

4.

Teplýšovice B

13

7

1

5

44: 26

22

( 4)

5.

Chotýšany A

13

6

4

3

37: 22

22

( 4)

6.

Trh.Štěpánov A

13

6

3

4

19: 15

21

( 0)

7.

Bílkovice

13

6

1

6

19: 23

19

( -2)

8.

Tichonice A

13

4

4

5

25: 27

16

( -5)

9.

Blaník Načeradec

13

5

1

7

24: 31

16

( -5)

10.

Ratměřice

13

4

3

6

23: 34

15

( -6)

11.

Divišov B

13

4

2

7

20: 20

14

( -4)

12.

Myslič

13

3

2

8

15: 38

11

( -7)

13.

Louňovice A

13

2

1

10 12: 36

7

(-11)

14.

Keblov

13

1

4

8

7

(-11)

www.lounovicepodblanikem.cz

17: 51

PK (Prav)
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Louňovice B

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body PK (Prav)

1.

Libež

10

8

1

1

57: 10

25

( 7)

2.

Trh.Štěpánov B

10

8

1

1

31: 7

25

( 7)

3.

Velíš

10

8

0

2

32: 13

24

( 9)

4.

Postupice B

10

6

1

3

42: 24

19

( 4)

5.

Chocerady B

10

5

1

4

30: 18

16

( -2)

6.

Popovice B

10

4

1

5

23: 25

13

( -2)

7.

Chotýšany B

10

4

0

6

32: 25

12

( -3)

8.

Radošovice

10

4

0

6

18: 38

12

( 3)

9.

Kladruby

10

3

0

7

20: 31

9

( -9)

10.

Tichonice B

10

2

0

8

11: 63

6

( -6)

11.

Louňovice B

10

0

1

9

10: 52

1

(-11)

dokopná

Franťák Rock
Dne 1.11.2014 pořádal Sokol Louňovice p. Bl. zábavu.
Účastníci si mohli poslechnout Kabáty, Divokýho Billa, Brutus, Harlej, Alkehol, Argemu a další v podání
rockové kapely Franťák Rock.
Lenka Tichá
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STOLNÍ TENIS
STOLNÍ TENIS 2014/2015
Průběžné pořadí po 7. - 8. kole
Umístění:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Název týmu:

Sázava „A“
Votice „A“
Benešov „B“
Neveklov „A“
Petroupim „A“
Louňovice „A“
Benešov „C“
Netvořice „A“
Mrač
Čerčany „A“
Votice „B“

Tabulka týmů: OP1
Zápasy:

Výhry:

Remízy:

Prohry:

Skore:

Body:

Skreč:

8
7
8
6
7
7
7
7
7
7
7

8
7
4
5
3
3
3
2
2
1
0

0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
3
1
3
4
4
5
5
6
7

127:17
100:26
75:69
69:39
56:70
66:60
54:72
50:76
49:77
42:84
14:112

24
21
17
16
14
13
13
11
11
9
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabulka týmů: OP2
Umístění:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Název týmu:

Olbramovice „A“
Vlašim
Teplýšovice „A“
Zámek Lešany
Pyšely „A“
Votice „C“
Kamenný Přívoz
Heřmaničky „A“
Čerčany „B“
Týnec „B“
Louňovice „B“

Zápasy: Výhry: Remízy:

8
8
7
7
7
7
8
7
7
7
7

7
5
6
5
4
3
2
2
2
0
0

1
1
0
1
2
1
1
0
0
1
0

Prohry:

Skore:

0
2
1
1
1
3
5
5
5
6
7

100:44
95:49
72:54
75:51
78:48
48:78
69:75
52:74
46:80
48:78
37:89

Body: Skreč:

23
19
19
18
17
14
13
11
11
8
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Výbor T.J. Sokol Louňovice pod Blaníkem
přeje všem do nového roku 2015 hodně zdraví, štěstí a dobré nálady.
Děkujeme všem členům naší jednoty a dobrovolníkům, kteří se aktivně podíleli
na organizaci kulturních i sportovních akcí roku 2014.
Poděkování zároveň patří i těm, kteří nás podporovali, pomáhali nám a fandili
v naší sokolské činnosti.
Za výbor T.J. Jan Vincíbr
www.lounovicepodblanikem.cz
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DIVADELNÍ SPOLEK BLANÍCI
Dne 22. 11. 2014 bylo naposledy v Louňovicích zahráno divadelní představení „Záskok“. Tato hra byla
v místním zámku uvedena
už po několikáté, ale i přesto
měla veliký úspěch a sál byl
plný lidí, kteří si představení
užili od začátku až do konce.
Derniéru hry Záskok Blaníci odehráli v Kulturním
domě Blaník ve Vlašimi
12.12.2014. (proběhlo po
uzávěrce Zpravodaje).
Co se chystá dále: Dne
3.1.2015 se na scénu vrátí
hra „Dívčí válka“
Lenka Tichá

ƌĞŐ͘ēşƐůŽƵƚŽŬůƵďƵZϭϳϱϱ͕ϮϱϳϬϴEĂēĞƌĂĚĞĐ͕<ƎşǎŽǀē͘ϰϵ͕ŵĂŝů͗ƉƉǀŬ͘ŬƌŝǌŽǀΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

sE1W\d>͕
:>/<KdhDDEKs|ZK<͕ d<z sDEa<>hZWKW\>WsE
Zs1͕DEK,Kad ^d1saE:s K^KE1D/WZKsE1D/sKd ͘
Es Zz,KD,d >/sa,Ezs >dKaE1D ZKWKsdE:/
Zh,|ZKE1<Ea1<͚͚͗^ sdZEzWK>E/<D͚͚s <\1Ks 
27.ZsE͘
/E&KDE>EdE͗www.podblanickyveteranklub.cz.

s|KZ<>hh^ W\E1Dsa,KE: W\^:K^&/'>Z

www.podblanickyveteranklub.cz

Foto: Stanislav Vegner
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Své životní jubileum oslavili
tito spoluobčané

V Louňovicích pod Blaníkem
se v minulých měsících
narodily tyto děti

Vyskočilová Anna 75
Kronus Josef 75
Šnajdr Stanislav 80
Charvátová Miloslava 75
Kardová Eva 70
Procházka Jaroslav 70
Městys Louňovice pod Blaníkem
všem srdečně gratuluje a do dalších let
jim přeje hodně štěstí a zdraví
9. října oslavila své 93 narozeniny také paní Anežka Roubychová, bohužel, záhy na to zemřela.

Poslušný Vojtěch
Votrubová Veronika
Městys Louňovice pod Blaníkem
jim i jejich rodičům přeje
hodně štěstí v životě.

2015

KALENDÁŘ AKCÍ

3. ledna od 19:00 hod.

Divadelní hra - DÍVČÍ VÁLKA
v sále zámku Louňovice p. Bl.
17. ledna od 20:00 hod.

Městys Louňovice pod Blaníkem
a redakce zpravodaje přeje
všem občanům Louňovic pod Blaníkem
i přidružených obcí

HASIČSKÝ PLES

v sále zámku Louňovice p. Bl
hraje: „Šakalí dech“
7. února od 13:00 hod.

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
14. února od 20:30 hod.

pevné zdraví a mnoho úspěchů
do nového roku 2015.

FOTBALOVÝ PLES

v sále zámku Louňovice p. Bl.
hraje kepela „Nesbend“
14. března od 13:30 hod.

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ

v sále zámku Louňovice p. Bl.
Kalendáříky na rok 2015
jsou k dispozici na úřadu městyse

14. března od 21:00 hod.

MAŠKARNÍ REJ pro dospělé
v sále zámku Louňovice p. Bl.
hraje kapela „Franťák rock“

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE BUDE 6. BŘEZNA 2015

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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