
Číslo  1 - 2015
Leden - březen 2015

Louňovický zpravodaj
Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota

SLOVO  STAROSTKY

v dnešním zpravodaji Vás budu informovat o odpa-
dovém hospodářství městyse. 

Nejdříve bych se zmínila kolik nás (myslím tím  
městys) stojí třídění odpadů a samotný komunální 
odpad. Za vyvážení nádob tříděného odpadu platí 
městys Technickým službám Vlašim. Od společnos-
ti EKO-KOM pak dostáváme odměny za třídění.

Za odvoz tříděného odpadu za rok 2014  městys za-
platil 42 867,- Kč.
Z toho za: 
odvoz nádob 27 139,- Kč
odvoz kontejnerů (PET, papír) 15 728,- Kč
Odměny z EKO-KOMu za třídění odpadu byly ve 
výši 38 809,- Kč.
Z tohoto vyplývá, že městys doplácí na třídění  
4 058,- Kč za rok.

Náklady  na nebezpečný odpad byly za rok 2014 
vyčísleny celkem ve výši 11 111,- Kč a za objemový 
odpad ve výši 19 078,- Kč. Náklady na odpadové 
hospodářství městyse tak činily za rok 2014 celkem 
271 476,- Kč.

Za skládkovné a odvoz komunálního odpadu bylo 
zaplaceno minulý rok 186 764,- Kč.
Za popelnice bylo technickým službám  občany za-
placeno celkem 127 237,- Kč.
Městys za odvoz odpadu zaplatil navíc 59 527,- Kč.
V současné době je stanovena cena  pro občany za 
popelnici při vyvážení 1x za 14 dní  ve výši 1260,- 
Kč za rok. 
Ačkoliv se doplácelo na svoz komunálního odpadu, 
tak cenu odvozu popelnic rada městyse ponechala 
na stejné výši. Tímto je umožněno občanům dávat 
odpad do popelnic a netvořit černé skládky.
Větší objemový odpad je možné odevzdat za úplatu 
do kontejneru, který je umístěn za úřadem městyse.

Ještě bych Vás chtěla informovat o nové obecně 
závazné vyhlášce městyse č. 1/2015 o stanoveném 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním  odpadem na území městyse 
Louňovice pod Blaníkem.
Podle vyhlášky ministerstva životního prostředí 
č. 321/2014 Sb. je nově povinnost třídit bioodpad 
a kovy. Oddělený sběr papíru, PET, skla a nápojo-

vých kartonů je nezměněn. Bioodpad se má třídit 
od 1. dubna do 31.října v kalendářním roku. V dů-
sledku toho se vydává výše uvedená nová OZV. Po-
kud nenastanou nepředvídatelné problémy, bude se 
biodpad řešit jako doposud. Navíc bude umístěna 1 
nádoba za úřadem. Pokud to umožní dotační tituly, 
požádá městys o dotaci na zakoupení domovních 
kompostéru pro občany. Kovy  budou opět mobilně 
sbírat hasiči a dále je možné je odložit u hasičské 
zbrojnice ve vymezeném prostoru a  do označené 
nádoby. Odpady živočišného původu se řeší  jiným 
zákonem.

Státní představa je, že do roku 2024 se nebudou 
skládkovat odpady, které jsou recyklovatelné a po-
malu se k tomu vše připravuje. Městys musí zajistit 
třídění a tímto bych ráda  poděkovala  všem obča-
nům, kteří třídí a netvoří v okolí obydlí nehezké a i 
nebezpečné skládky. Pokud máte doma elektrood-
pad (lednice, televize, mrazáky...), nemusíte čekat 
na mobilní odvoz v městysi, ale můžete jej odevzdat 
prodejci při nákupu nového spotřebiče, nebo jej 
odevzdat do sběrného dvora Technicých služeb ve 
Vlašimi.

Všem občanům přeji krásné prožití jarního období 
plné sluníčka a pohody.

Ing.Růžena Kučerová

Vážení spoluobčané,
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ZASTUPITELSTVO A RADA
ZASTUPITELSTVO                                         

ze dne 22. 12. 2014

Kontrola usnesení ZM 06 -2014
Bez připomínek.
Rada č j. RM – 17/2014 , 18/2014
Bez připomínek.
Rozpočtové opatření č. 6
Hlasování: schváleno 
Rozpočet městyse 2015
Návrh: schválit rozpočet městyse 
na rok 2015 jako schodkový.
Hlasování: schváleno 
Mzdy 12/14
Návrh:předpisy mezd na prosinec  
2014 budou zaúčtovány v měsíci 
prosinci 2014. Samotná výplata 
mezd proběhne v lednu 2015, 
čímž se stává výdajem roku 2015.
Hlasování: schváleno 
Různé
Podány informace o provedení 
prací a došlé faktuře za asfal-
tování komunikace Na Hlinách 
Návrh: schválení a proplacení 
faktury.
Hlasování: schváleno 
dále bude provedeno osazení do-
pravních značek
p. Malý: při asfaltování byly zho-
toveny na žádost občanů vjezdy, 
které jim budou přefakturovány k 
úhradě. 
p. Vávra: stavební komisí byla 
projednána a navržena nutnost re-
novace bytu v hasičské zbrojnici 
č.p.41. Po domluvě s budoucím 
nájemníkem bude část renovace 
bytu provedena svépomocí. Měs-
tys koupí stavební materiál a tato 
částka mu bude odečtena z ná-
jemného. Odborné opravy budou 
provedeny fi rmou.
Hlasování: schváleno 

INFORMACE Z RADY                                                                                      
ze dne 8. 1. 2014

Rada městyse schvaluje: 
- prodloužení nájemní smlouvy 
na byt Františku a Ludmile Ši-
mánkovým v Louňovicích p. Bl. 
v čp.11 a pověřuje starostku pod-
pisem smlouvy
- poskytnout  SDH Louňovice 1 
prostorový metr palivového dře-
va do tomboly
- poskytnout fi nanční příspěvek 
ve výši 1000,- Kč občanskému 
sdružení zdravotně postižených 
Vlašimska

- vyhlášení výzvy na snížení 
energetické náročnosti v ZŠ a MŠ 
v Louňovicích p. Bl.
- zaplatit členský příspěvek Sva-
zu místních samospráv
- záměr na vypracování územní 
studie v lokalitě za Lhotou
- uzavřít novou smlouvu s Luď-
kem Matuškou na pacht zeměděl-
ských pozemků v důsledku změny 
čísel pozemků v rámci komplex-
ních pozemkových úprav a pově-
řuje starostku podpisem smlouvy
- zhotovení GP na sítě městyse a 
poštu
Rada městyse určuje:
- na základě ust.§ 11a zákona č. 
301/2000 Sb., o matrikách, jménu 
a příjmení a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů místo a dobu 
pro uzavírání manželství
Rada městyse bere na vědomí:
- žádost TJ Sokol Louňovice p. 
Bl. o příspěvek na údržbu fotba-
lového hřiště
- žádost pí. Veselé na obsluhu 
parkoviště

INFORMACE Z RADY                                                                                      
ze dne 29. 1. 2015

Rada městyse schvaluje: 
- smlouvy s Technickými služba-
mi Vlašim s.r.o. na rok 2015 na 
vyvážení velkoobjemového kon-
tejneru na nosiči AVIA, na sběr 
tříděného odpadu, na svoz SKO 
(popelnice), Mandátní smlouvu 
a pověřuje starostku jejich pod-
pisem  
- zaměstnat v roce 2015 na měs-
tysi 5 uchazečů na VPP
- ZŠ a MŠ Louňovice p. Bl. po-
užít fi nance z darů a poplatků 
z užívání tělocvičny na zaplacení 
úklidu v tělocvičně
- poskytnout TJ Sokol Louňovi-
ce p. Bl. na ples Louňovicích p. 
Bl. do tomboly jeden prostorový 
metr palivového dřeva 
- Směrnici č. 1/2015 o postupu 
při zajišťování svatebních obřadů 
- pokácení topolů u řeky Blanice 
a u koupaliště
- poskytnout dar SRPŠ Načera-
dec ve výši 500,- Kč
Rada městyse zmocňuje:
- starostku uzavírat a ukončovat 
pracovní poměr podle par. 103 
odst. 4, pís. b. zákona č. 128/2000 

Sb. zákona o obcích
Rada městyse stanovuje:
- termín pro podání žádostí na 
úřad na podporu spolků do konce 
února 2015 
Rada městyse neschvaluje:
- příspěvek pro Ochranu fauny 
České republiky o.p.s.
- poskytnout příspěvek pro ZŠ 
Načeradec na plavání
Rada městyse bere na vědomí:
- informaci o hospodaření v le-
sích městyse
- informaci k zápisu do školy
- informaci ze SO Blaníkem a 
MAS Blaník 

ZASTUPITELSTVO                                                                                    
ze dne 17. 2. 2015

Kontrola usnesení ZM
Bez připomínek.
Rada č. j.  RM - 1/2015, 2/2015.
Bez připomínek.
Žádost TJ Sokol
Návrh: poskytnout neinvestiční 
účelový příspěvek na provedený 
restaurátorský průzkum v interié-
ru zámku ve výši 30 000,- Kč 
Hlasování: schváleno
Rozpočtové opatření č. 1 
Hlasování: schváleno
Finanční výbor
Seznámení s plánem činnosti fi -
nančního výboru na rok 2015.
ZM bere na vědomí
Kontrolní výbor
Zpráva o výsledku kontroly do 
31. 12. 2014 a plán činnosti kont-
rolního výboru na rok 2015. 
ZM bere na vědomí
Rozpočtový výhled
seznámení s rozpočtovým výhle-
dem na roky 2016 – 2018
Hlasování: schváleno
Školská rada
seznámení s jednáním školské 
rady při ZŠ a MŠ Louňovice p. 
Bl. a s  návrhy, které vyšly ze se-
tkání rodičů dětí ze ZŠ a MŠ 
Louňovice p. Bl.
ZM bere na vědomí
Nabídka pozemku u hřbitova
Seznámení s návrhem AOPK ČR 
s možností převodu vlastnictví 
pozemku č. parc. 1049 v  k. ú. 
Louňovice p. Bl. na městys.
Návrh: odkoupit pozemek do 
vlastnictví městyse
Hlasování: schváleno
Kapli a sochu sv. Prokopa na zmí-
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něném pozemku opravuje městys 
na své náklady, přestože není za-
psána v majetku městyse.
Návrh: prohlásit Výklenkovou 
kapli se sochou sv. Prokopa ma-
jetkem Městyse Louňovice p. Bl. 
Hlasování: schváleno
ČEZ Distribuce - pozemek 
informace o návrhu ČEZ Distri-
buce, a.s. zřídit na pozemek č. 
1378 v k.ú. Louňovice p. Bl., na 
kterém je umístěna trafostanice 
věcné břemeno. 
Hlasování: schváleno
Pozemky Býkovice - p. Bartoš
p. Vávra: doporučení stavební 
komise - po prošetření žádosti č.j. 
338/2014 o prodeji části pozem-
ku městyse navrhuje stavební ko-
mise tento pozemek neprodávat. 
Hlasování: schváleno
Zateplení školy
seznámení s výsledkem výběro-
vého řízení na dodavatele stavby 
“Snížení energetické náročnosti 
ZŠ a MŠ v Louňovicích p. Bl.“ 
jedná se o  S-B s.r.o. Husova 332, 
Sedlčany. 
Návrh: schválit výsledek výběro-
vého řízení a souhlasit s podpisem 
smlouvy o dílo s vybranou fi rmou 
a pověřit starostku podpisem.
Hlasování: schváleno
Návrh: schválit dodatek č.1 
ke smlouvě mandátní s fi rmou 
Energe Benefi t Centre a.s, která 
dopracuje aktualizaci projektové 
dokumentace (zádveří u vchodu 
do školy) za dohodnutou cenu  
5000,- Kč bez DPH.  
Hlasování: schváleno
Návrh: smlouvy příkazní č. 03-
15-05 k veřejné zakázce „Snížení 
energetické náročnosti ZŠ a MŠ 
Louňovice p. Bl. za cenu 30 000,- 
Kč bez DPH.
Hlasování: schváleno
Seznámení a návrh s přijetím do-
tace na Snížení energetické ná-
ročnosti ZŠ a MŠ v Louňovicích 
p. Bl.
Hlasování: schváleno
Návrh: pověřit starostku a před-
sedu stavební komise výběrem 
stavebního (technického) dozo-
ru a pověřit starostku podpisem 
smlouvy.
Hlasování: schváleno
Dotace
Seznámení s možností čerpat 
dotace z Fondů Středočeského 
kraje, které budou zveřejněny po 
zasedání zastupitelstva kraje dne 
23. 2. 2015. Žádosti budou podá-
ny po zveřejnění dotačních titulů. 
Byly podány návrhy: zateplení 

úřadu, vodovodu, vybavení po-
žární jednotky, na Svatováclav-
ské slavnosti.  
Seznámení s možností požádat o 
dotaci na Pivovarský rybník.
Návrh: schválit provedení revi-
talizaci Pivovarského rybníka, 
požádat o dotaci ze SFŽP a pově-
řit starostku podpisem smlouvy 
o poskytování odborných služeb 
č. 110328/2015 s fi rmou AXIOM 
engineering s.r.o.
Hlasování: schváleno
FINE DREAM, s.r.o. – Býkovi-
ce pozemky
Seznámení s dopisem č. j. 
24/2015 od fi rmy FINE DREAM, 
s.r.o., s nabídkou prodeje či smě-
ny pozemku č. parc. 1436 v k.ú. 
Býkovice u Louňovic p. Bl.
Návrh: neschválit odkup či smě-
nu výše uvedeného pozemku
Hlasování: schváleno
MAS Blaník
Seznámení s žádostí MAS Blaník 
z.s. o příspěvek na provoz rozpo-
čtený podle obyvatel. Příspěvek 
bude poskytnut prostřednictvím 
SO Blaník.
Návrh: poskytnout příspěvek ve 
výši 12 094,74 Kč
Hlasování: schváleno
Různé
Seznámení s návrhem fi rmy Em-
pemont s možností zřízení proti-
povodňového sytému a v rámci 
protipovodňových opatření opra-
vit veřejný rozhlas. Zatím nejsou 
jasné podmínky dotace a oprava 
by byla zbytečně drahá.
Návrh: nesouhlasit s návrhem
Hlasování: schváleno

INFORMACE Z RADY 
ze dne   17. 2 .2015

Rada městyse schvaluje: 
- zadat dodávku a montáž ERTN 
(měření tepla) spolu s následný-
mi službami v domě městyse v 
Louňovicích p. Bl. v čp. 45 fi r-
mě  ENERGIE - REALITY s.r.o. 
a pověřuje starostku podpisem 
smlouvy
- zakoupení 3 oken do čp. 41 
v Louňovicích p. Bl.
- požádat o zapůjčení nádob na 
tříděný odpad od EKO-KOMu 
a pověřuje starostku podpisem 
smlouvy 
- zaplacení způsobené škody za 
pochybení úřadu městyse při ad-
ministraci hrobových míst 
Rada městyse souhlasí:
- se zapůjčením piána panu Mgr. 
Pavlu Tulejovi

INFORMACE Z RADY 
ze dne   5. 3 .2015

Rada městyse schvaluje: 
- fi nanční příspěvky pro:
- ČSV,o.s.,z.o. Louňovice p. Bl. 
ve výši 3000,- Kč na nákup léčiv 
a léčení varoázy a prevenci vý-
skytu moru včelího plodu
- Rybářský spolek Blaník Louňo-
vice ve výši 3000,- Kč na udržo-
vací práce 
- TJ Sokol Louňovice ve výši 
3000,- Kč na údržbu fotbalového 
hřiště 
- TJ Sokol Louňovice ve výši 
3000,- Kč na Dětské maškarní 
pořádaného dne 14. 3. 2015 
- TJ Sokol Louňovice ve výši 
3000,- Kč na Velikonoční jar-
mark konaný dne 5. 4. 2015 
- Péťův podblanický veterán klub 
Křížov ve výši 1000,- Kč na po-
řádání 2. ročníku akce „S veterá-
ny Podblanickem“
- prodloužení nájemní smlou-
vy Antonínu Kubecovi v čp. 11 
Louňovice p. B.
- Smlouvu o poskytování odbor-
ných služeb č. 110328/2015 k ře-
šení Pivovarského rybníka a po-
věřuje starostku  jejím podpisem
- žádost čj. 3/2015 pí. Marie Ve-
selé a pověřuje starostku podpi-
sem smlouvy
- podání žádosti o dotaci na akci/
projekt „ Vybavení  JSDH Louňo-
vice p. Bl. “ z Programu 2015 pro 
poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočes-
kého Fondu podpory dobrovol-
ných hasičů a složek IZS a závazek 
spolufi nancování akce/projektu v 
minimální výši 5% z celkových 
uznatelných nákladů akce/projek-
tu.“
- podání žádosti o dotaci na akci/
projekt „ Rekonstrukce vodovo-
du.“ z Programu 2015 pro posky-
tování dotací z rozpočtu Středo-
českého kraje ze Středočeského 
Fondu životního prostředí a země-
dělství a závazek spolufi nancování 
akce/projektu v minimální výši 5% 
z celkových uznatelných nákladů 
akce/projektu.“
- podání žádosti o dotaci na akci/
projekt „ Rekonstrukce úřadu měs-
tyse“ z Programu 2015 pro posky-
tování dotací z rozpočtu Středo-
českého kraje ze Středočeského 
Fondu rozvoje obcí a měst a zá-
vazek spolufi nancování akce/pro-
jektu v minimální výši 5 % z cel-
kových uznatelných nákladů akce/
projektu.“
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KNIHOVNA

- podání žádosti o dotaci na akci/
projekt „ Svatováclavské slavnos-
ti.“ z Programu 2015 pro posky-
tování dotací z rozpočtu Středo-
českého kraje ze Středočeského 
Fondu kultury a obnovy památek 
a závazek spolufi nancování akce/
projektu v minimální výši 5% z 
celkových uznatelných nákladů 
akce/projektu.“
- Příkazní smlouvu na zajiště-
ní technického dozoru investora 
(TDI) a autorského dozoru pro-

jektanta (AD) při realizaci stavby 
„Snížení energetické náročnosti 
– ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaní-
kem“ a pověřuje starostku podpi-
sem smlouvy
- nákup 3 svítidel s LED pro ve-
řejné osvětlení v Louňovicích p. 
Bl.
- odtěžení a prodej padlých stro-
mů v lese (cca 4m³) na Světelské 
stráni
- uzavřít smlouvu na zajiště-
ní Svatováclavských slavnosti 

s Agenturou Helena Říhová 
Rada městyse souhlasí:
- s tím, aby specifi kované opatře-
ní v CHKO Blaník na pozemcích 
č.parc. 1600 a 1609 v k.ú. Býko-
vice u Louňovic p. Bl. a pozem-
cích č. parc. 553, 577, 552, 529 
a 551 v k.ú. Světlá pod Blaníkem 
provedl orgán ochrany přírody či 
jím vybraný zhotovitel
Rada městyse bere na vědomí:
- informaci starostky z jednání 
SO Blaník

V knihovně stále fungují každý měsíc besedy o zajímavostech Louňovic pod Blaníkem. Úno-

UDÁLO SE ...

MASOPUSTNÍ PRŮVOD Spolek BABINEC ve spolupráci se SOKOLEM po-
řádal 7. února opět tradiční masopustní průvod.
Za doprovodu muzikantů jsme prošli naši obec kří-
žem krážem. Všichni, kteří nás čekali s otevřenou 
náručí, nás hojně pohostili a na oplátku si zatanči-
li s účastníky masopustního průvodu.  Užili jsme 
všichni spoustu legrace a zábavy. Měli jsme velkou 
radost i z dětí a rodičů, kteří se k nám během cesty 
připojili.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a přišli nás pod-
pořit. Věříme, že tuto tradici v naší obci v příštích 
letech udržíme a přidá se k nám ještě více spoluob-
čanů.

Spolek BABINEC

rovým a březnovým tématem byla„Škola“, a to od roku 1648, kdy zde byla otevřena první škola, až do té 
současné. Protože mezi účastníky besedy byli jak bývalí učitelé, tak žáci, bylo o čem diskutovat. Povídání 
bylo zpestřeno fotografi emi, kde se mnozí i poznali.
Téma na dubnovou besedu bude „Jak probíhala II. světová válka a osvobození v Louňovicích pod Blaní-
kem“.
V květnu si budeme povídat o řemeslech, obchodech, spolcích, řemeslnících a obchodnících, kteří v Louňo-
vicích pod Blaníkem působili.
Účast na besedách je stále velká. Je vidět, že zájem o historii Louňovic pod Blaníkem spoluobčany stále 
láká. Posezení mezi spoluobčany je pro každého nevšedním zpestřením všedních dní.

Marie Vyskočilová
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ZŠ A MŠ LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

Mateřská škola
Do naší mateřské školy bylo ve 
šk. roce 2014/2015 přijato 42 
dětí. Jsou rozděleny do dvou 
smíšených tříd, kde si navzájem 
pomáhají a učí se od starších ka-
marádů.
Jelikož žijeme v krásném pro-
středí, náš vzdělávací program je 
zaměřen na život v přírodě. Toto 
téma je dětem velice blízké. 
Náš celoroční plán je vhodně 
doplněn výukovými programy, 
které jsou rovněž zaměřeny na 
environmentální výchovu. Krás-
ný zážitek měly děti například z 

vypuštění káně na zahradě školy, 
který jim umožnili členové zá-
chranné stanice ve Vlašimi.
I kultury si s dětmi užijeme dost. 
Díky fi nančním příspěvkům od 
okolních obcí, si můžeme dovolit 
návštěvy divadla v Táboře i hos-
tujících divadel v mateřské škole.
V únoru si děti přinesly do MŠ 
masky a celý den si užily jako 
princezny, piráti, indiáni, rytíři… 
Také se některé děti zapojily do 
výtvarné soutěže ,,Malujeme s 
muzeem,“ a do soutěže ,, Řeka 

Základní škola
Školní vzdělávací program a Začít spolu

Vzdělávací program Začít spolu je v České republice se souhlasem MŠMT ČR realizován od roku 1994 v 
systému české vzdělávací soustavy. 
 Od roku 1996 jsem pracovala jako lektor tohoto programu a zároveň jsem v praxi ověřovala, zda tento nový 
program bude pro naše školství přínosem. Postupem času se ukázalo, že je tento program velmi vhodnou 
alternativou běžným školám a je možné jej využívat jak ve velkých školách, tak i na málotřídních školách. 
Alternativní program Začít spolu, je založen na aktivním získávání poznatků a souvislostí mezi nimi zapo-
jením všech smyslů, na zařazování kooperativních a týmových činností, individualizaci, kvalitním rozvíje-
jícím hodnocení i sebehodnocení a větším zapojení rodin a veřejnosti do výchovně vzdělávacího procesu. 

Tento program se stal základním kamenem pro náš vlastní ŠVP Cesta pro všechny, podle kterého se vzdě-
lávají naše děti od roku 2007.

Blanice,“ kterou pořádal dům 
Roškotových ve Vlašimi. Děti ze 
základní i mateřské školy získa-
ly za své práce v obou soutěžích 
čestné uznání.
Ani po sportovní stránce nezahá-
líme. Pravidelně využíváme tělo-
cvičnu a hřiště. Také jsme s dětmi 
začali cvičit jógu, kterou si velice 
oblíbily.
Na jarní období připravujeme 
velikonoční dílny, vystoupení ke 
Dni matek a třídenní kurz plavání 
v bazénu v Táboře.

kolektiv MŠ

Ze základních principů ZaS realizujeme:
individuální přístup k dítěti
alternativní organizaci vyučování
vyučování v centrech aktivity
partnerství rodiny a školy
podnětné prostředí, netradiční uspořádání třídy
projektové vyučování a další metody a formy práce
sebehodnocení, hodnocení, hodnotící kruh
týmová práce, kooperace, přímá zkušenost
metody kritického myšlení
prostor pro práci, hru, experiment, manipulaci s 
předměty
komunikaci, řešení problémů, rozhodování
slovní hodnocení
tvorba třídních pravidel
ranní kruh

Naší prioritou je osobnostní výchova, na jejímž 
konci bychom rádi viděli děti svobodné, tudíž vnitř-
ně ukázněné, tolerantní, připravené vyrovnaně řešit 
změny, které život přináší.
Po celý rok jsou děti vedeny k samostatnosti, sou-
středěné práci, vyhledávání informací a jejich třídě-
ní, ale i ke kooperaci a vzájemnému naslouchání.

Děti se učí vyjádřit své myšlenky a názory, vyslech-
nout rady, doporučení ostatních a zhodnotit práci.
Více o programu se můžete dočíst v knize „Začít 
spolu, metodický průvodce pro I. stupeň základní 
školy“ (vyd. Portál) nebo se přijít podívat přímo do 
výuky. 

Postupně vám budeme ve Zpravodaji představovat 
metody práce, které ve škole využíváme.  Jako prv-
ní vám představujeme Matematiku pana profesora 
Hejného, příště vám představíme Genetickou meto-
du čtení.
   Mgr. Ivana Kočová ředitelka školy

Dne 30. 3. 2015 se konal zápis dětí 

do MŠ na šk. rok 2015/2016.

Děti se těší na nové kamarády.
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Matematika profesora Hejného

 
Mgr. Jarmila Klaudysová, třídní uč. I. třída (informace k článku čerpány z http://www.h-mat.cz )

Matematika rozvíjející logické a 
kritické myšlení u dětí se vyučuje 
i v naší základní škole.
Matematika pana profesora 
Hejného se učí prvním rokem i 
v Louňovické základní škole v I. 
třídě (1. a 2. ročník). Hejného ma-
tematika rozvíjí logické a kritické 
myšlení u dětí. Atmosféra ve tří-
dě vybízí ke spolupráci a diskuzi 
nad řešením matematických úloh. 
Tuto metodu využívá přes 800 
škol v ČR. Děti ví, i to, co jsme 
se neučili. Děti pracují v různých 
matematických prostředích (ro-
dina, cesta autobusem, kroko-
vání… viz.fotogalerie základní 
školy http://skolalounovice.rajce.
idnes.cz/). 
V matematice pana prof. Hejného 
se prolínají témata, matematické 
zákonitosti neizolujeme.  Pod-
porujeme samostatné uvažování 
dětí – rozvoj osobnosti. Děti se 
učí argumentovat, diskutovat a 
vyhodnocovat své matematické 
závěry, učí se pracovat s chybou. 
Děti přicházejí na řešení úkolů 
díky své vlastní snaze. Neokrá-
dáme děti o radost z vlastního 
úspěchu. Stavíme na vlastních 
zážitcích dítěte, např. od malič-
ka dítěti půlíme rohlík a dítě ví, 
že půlit – půl znamená dva stejně 
velké kusy rohlíku. 

Vnitřní motivace, vycházející 
z dětského pocitu úspěchu, vý-
razně pomáhá při další výuce. 
Vlastní poznatek má pro dítě 
větší váhu, když si na něj při-
jde sám, než když mu ho někdo 
pouze předá. Role učitele v ma-
tematice pana profesora Hejného 
je z větší části průvodcovská a 
moderátorská. Učitel děti provází 
matematickým prostředím a mo-
deruje diskuze žáků nad řešením 
matematických úloh. Žáci sami 
si mezi sebou odůvodňují řešení 
úloh a diskutují nad správným ře-
šením. Tímto předcházíme u dětí 
zbytečnému strachu z chyb, chy-
by využíváme jako prostředek 
k učení. Při diskuzích podporuje-
me děti, aby si chyby našly sami, 
a učíme je vysvětlovat, proč chy-
bu udělaly. 
V matematice pana profesora 
Hejného dětem dáváme přiměře-
né výzvy, každé dítě pracuje po-
dle své úrovně. U slabších žáků 
tím předcházíme pocitům úzkosti 
a hrůzy z dalších hodin matema-
tiky. Silnější žáci nejsou ome-
zováni ve svém dalším rozvoji. 
Poznatky v matematice se rodí 
díky diskuzi. Žáci nečekají, až se 
výsledek objeví na tabuli. Pracují 
ve skupinách, po dvojicích nebo 

samostatně. Výsledek se rodí na 
základě spolupráce. Učitel zde 
není konečnou autoritou, která 
jen řekne, kde je pravda. Žáci si 
budují plnohodnotný poznatek, o 
kterém se učí přemýšlet.
Z mé zkušenosti, kterou získá-
vám ve spolupráci se svými žáky, 
je překvapující, že žáci si sami 
vyndávají matematické sešity 
a samostatně nebo ve skupin-
kách pracují na dalších úlohách.  
Z mých předchozích zkušenos-
tí z výuky matematiky před pěti 
lety, jsem spíše měla pocit, že 
žáky matematika příliš nebaví. 
Úlohy vypracovali podle zadání 
a dále nad úlohou nepřemýšle-
li. V hodinách matematiky pana 
prof. Hejného se děti naučily na-
vzájem si pomáhat, vysvětlovat si 
postupy řešení úloh – tím si zdat-
nější žáci utvrzují své poznatky 
a slabší žáci přejímají zkušenosti 
od svých vrstevníků. Já, jako uči-
telka, žáky kontroluji a uvádím je 
do diskuzí o problémech – chy-
bách v řešení nebo postupu řešení 
matematických úloh. Sami žáci 
v mé třídě uvádějí, že je matema-
tika jejich oblíbeným předmětem. 
Jsem velice ráda, že máme mož-
nost vyučovat matematiku pana 
prof. Hejného na naší škole.
    

Školní družina
V letošním roce školní družinu navštěvuje 17 žáků 1. - 5. třídy. Díky tomu, že jsou ve družině žáci různých 
věkových kategorií, předávají si mezi sebou zkušenosti, různé dovednosti a učí se navzájem respektovat. 
K oblíbeným aktivitám patří především pohybové hry, didaktické hry a výtvarné činnosti. V rámci družiny 
pořádáme také různé akce. 11. února proběhl dětský karneval a 3. března jsme vyhlašovali vítěze 1. ročníku 
fotosoutěže. Všichni zúčastnění obdrželi diplomy a výherci získali pěkné ceny. Jak se nám akce vydařily, 
se můžete podívat na (www.skolalounovice.rajce.net). 

Lucie Černíková 

Volnočasové aktivity při ZŠ a MŠ
Občanské sdružení při Základní škole a Mateřské škole v Louňovicích pod Blaníkem – Cesta pro všech
ny pořádá nejen pro děti školy volnočasové aktivi-
ty. Děti mohou v tomto školním roce navštěvovat 
hudebně – pohybový kroužek, keramický kroužek, 
kroužek anglického jazyka, kroužek předškoláčka a 
sportovně – pohybový kroužek. Kroužky vedou ro-
diče žáků a pedagogičtí pracovníci školy. Svůj čas 
věnují dětem za minimální fi nanční odměnu. 
Pro děti je smysluplné využití volného času velmi 
důležité. Rozvíjí se u nich spolupráce ve skupině, 
pohybová zdatnost i estetické cítění.  V dnešní době 
je také důležitou součástí vzdělávání cizí jazyk, se 
kterým se u nás děti setkávají již v mateřské škole, 

právě na kroužku anglického jazyka. Zde se pomo-
cí her, písní a rozhovorů seznamují s jednoduchou 
slovní zásobou a vytváří si k cizímu jazyku kladný 
vztah.
Občanské sdružení připravuje pro veřejnost akci 
Pohádkové Louňovice. Tato akce se bude konat 12. 
dubna od 14 hod. u základní školy v Louňovicích. 
Pro děti a jejich rodiče bude připraven procházkový 
okruh Louňovicemi, kde se setkají s pohádkovými 
bytostmi. Pohádkové bytosti budou mít pro děti při-
praveny hry a drobné aktivity pro pobavení. Na akci 
bude zajištěno občerstvení, bude zpřístupněn mini
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zoo koutek v základní škole a Klubík pro naše nejmenší. Po projití pohádkového okruhu, budou pro děti 
připraveny drobné odměny.
Ráda bych poděkovala všem vedoucím volnočasových aktivit za jejich práci s dětmi a rodičům za zapojení 
do akcí občanského sdružení. 
Těšíme se na setkání s vámi na akci Pohádkové Louňovice.
   Mgr. Jarmila Klaudysová, předsedkyně o.s. Cesta pro všechny

Sportovní kroužek
V rámci zájmové činnosti pro žáky ZŠ probíhá spor-
tovní kroužek. Hlavní náplní sportovního kroužku 
je zvýšení tělesné zdatnosti dětí a zlepšení jejich 
pohybové koordinace. Cvičí se především gymnas-
tické cviky posilující svalstvo celého těla a cviky 
na rozvoj rovnováhy. Začínáme přípravnými cvi-
ky a jednoduššími variantami cviků, které by měly 
děti postupně zvládnout (shyby, kliky, dřepy, mosty, 
stojky, přednosy). Pro zlepšení vytrvalosti běháme, 
rovnováhu zlepšujeme cvičením na „slack-line“, 
věnujeme se i šplhu na laně a překonávání překážek. 
Cílem je silné dětské tělo se zdravou páteří připra-
vené pro jakoukoliv další sportovní zátěž. Zejména 
však poznání důležitosti práce s vlastním tělem, je-
jích principů a způsobů. 
     Ing. Libor Zeman

Taneční kroužek
Ráda bych se s vámi podělila o moje zážitky s dětmi 
v místní škole během tanečního kroužku. Taneční 
kroužek začal v říjnu, ale měla jsem chuť se do toho 
pustit až v polovině školního roku. A když vidím 
dnes, co vše se od té doby stalo, tak jsem moc ráda, 
že to začalo a že ten kroužek máme. S paní ředi-
telkou jsme mluvily hodně o projektu, který by se 
mohl tvořit a tak s její podporou jsem do toho šla. 
Propojily jsme téma školy s mým tématem a začalo 
se nacvičovat a tvořit. Když se do toho zapojily děti, 
vše se vyvíjelo moc krásně, hravě a tak nějak přiro-
zeně. Děti jsou tím nadšené. Moc se jim líbí dělat si 
svoje choreografi e. Hodně dáváme prostor vlastní-
mu vyjádření a volnému projevu a improvizaci. Jde 
o to, aby se v hudbě cítily příjemně a užívaly si ten 
pohyb a nebály se nechat tělo tančit. A myslím si, že 
se jim to daří. Jsou to často moc hezké chvíle a vy-
víjí se z toho zajímavé vystoupení, které budou mít 
děti i my jako zážitek. Mezi nacvičováním si děti 
třeba i samy vyberou písničku, kterou si pustíme pro 
zahřátí jako rozcvičku. Anebo ten, kdo chce, vytvoří 
na svou oblíbenou melodii pohyby a pak nám udělá 
takové malé vystoupení. Často zažíváme moc krás-
né chvíle, například když jsme si na vánoce zapa-
lovaly plovoucí svíčky ve velké míse s vodou a s 
kamínky, tak samy děti přišly s myšlenkou popřát 
svojí rodině, kamarádům, blízkým, sobě a byl to 
moc milý zážitek. Součástí naší práce je i tvoření 
kostýmů, ale na to není už tolik času na kroužku a 
tak to dotváříme krok za krokem doma. Děti mají 
různé nápady a celé se to ideálně vyvíjí pro jejich 
i naší radost. Je krásné, jak se tím vzájemně obo-
hacujeme a jak spoluprací dětí a nás dospělých ve 
škole vytváříme něco, co nás všechny těší, naplňuje 
a zároveň hodně spojuje.
    Hana Hedvika Záhorcová

Školní jídelna
Úspěšné zvládání nejen školních povinností, ovliv-
ňuje do určité míry i vyvážená strava a zdravý život-
ní styl. Proto se i my ve školní jídelně snažíme vařit 
zdravá a chutná jídla. Stejně jako v předchozích le-
tech jsme se zapojili do projektu „ovoce do škol,“ 
díky kterému je dětem zajištěn další přísun ovoce 
a zeleniny. Nově také informujeme žáky i rodiče o 
alergenech, které jsou v jídlech obsaženy, a to pří-
mo na jídelním lístku. Jsme rádi, že do naší jídelny 
chodí téměř všichni žáci mateřské i základní školy, 
a i nadále se budeme snažit, aby strávníci dostávali 
plnohodnotnou a chutnou stravu. 

Lucie Černíková

Práce dětí ze ZŠ
Jak se ztratil čas 
Jednou jsem šel do školy. Když skončila škola, tak 
jsem šel do lesa na houby. Pak jsem šel do svého 
pokoje, ale obvykle si jdu číst. Když jsem se koukl 
na zeď, tak tam nebyly žádné hodiny. Nebyly ani 
v kuchyni. Maminka mi vyprávěla jednu povídku, 
že prý vždycky jednou za sto let zmizí všechny 
hodiny. Šel jsem za kamarády, a ti řekli, že si toho 
ani nevšimli. „A kdyby něco, jmenuji se Christian. 
A bydlím v Bendovicích. Ale raději se vyspím na 
zítra, abych měl hodně energie. Druhý den, možná 
ráno, si jdu sbalit trochu jídla na výpravu. Nejdříve 
se kouknu na internet. Kde asi bude bydlet Zimo-
zel?“ Zjistil jsem, že bydlí někde v podzemí. Tak 
jsem zavolal všechny kamarády, aby se rozdělili a 
šli hledat. No, moc se jim to nedařilo. Pak Chris-
tian vyhlásil, že našel velkou starou chatu. Najed-
nou tam byla strašná zima. Tak jsme zaklepali na 
dveře. Ozval se tichounký hlásek. Ten říkal: „Pojď 
dál, Christiáne.“ Tak jsem šel dovnitř a zeptal jsem 
se: „Ty jsi Zimozel?“ „Ano jsem“. „A proč máš 
všechny hodiny u sebe?“ Zimozel odpověděl: „Já 
je nemám, má je Hodinozel“. „A kde bydlí?“ „Byd-
lí kousek odsud“. „Tak dík,“ řekl Christián. Tak šli 
a šli, až to našli. Zase zaklepali na dveře, ale teď 
jim řekl Hodinozel: „Co chcete děti?“ Kamarádi mu 
řekli o těch hodinách. Hodinozel řekl, že nic neví, 
a je poslal do jiného domu. A ještě k tomu jim řekl, 
kde ten dům je a jak se jmenuje ten, kdo tam bydlí. 
Tak zase zaklepali na dveře. A ten Jarozel, když je 
viděl, tak se jim přiznal, že ty hodiny ukradl a vrátil 
jim je. A dokonce je všechny přivezl do školy včas. 
Pan učitel Christiana a ostatní pochválil a ještě je 
pozval na dobrý pohár. MŇAM
       
 Eliška Karasová, 3. roč.
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Ztracené hodiny
Ahoj jmenuji se Anna, je mi 10 let a mám staršího 
bratra Martina. Budu vám vyprávět, co jsme zažili. 
Jednou ráno jsme se vzbudili, čekali jsme, že nikdo 
nebude doma, protože rodiče chodí do práce brzo. 
Ale maminka s tatínkem doma byli. Když se vzbu-
dili, prý nebyli doma žádné hodiny. Teprve pak jsme 
si všimli, že v pokoji hodiny chybí a v ložnici a ku-
chyni také. „Jak půjdeme do školy?“ zeptali jsme se. 
„Půjdete do školy hned a paní učitelka vám řekne 
víc,“ řekla maminka. Tak jsme se vydali do školy. 
První 2 hodiny proběhly, a o přestávce nám paní 
učitelka řekla, že se škola zavírá, dokud se nena-
jdou všechny hodiny. Tak jsme vyrazili domů a ces-
tou nás napadlo, že bychom se mohli pokusit najít 
všechny ty hodiny sami. Šli jsme za starým hodiná-
řem. Tomu také zmizely všechny hodiny. Řekl nám, 
že podle pověsti jednou ukradne jeden zlý skřet 
Fuča všechny hodiny a někam je schová. „A kde 
bydlí?“ ptal se Martin. „Na skále u nás za městem, 

Nábor mladých stolních tenistů

TJ Sokol ve spolupráci se ZŠ a MŠ vyhlašuje nábor mladých sportovců. Hledáme děti ve 

věku od 7 do 15 - ti let, které mají zájem o stolní tenis. Kroužek se bude konat každé 

úterý od září 2015. Vedoucí - Miroslav Kakos a Josef Kahoun. Přihlášky zasílejte do konce 

června na email josefkahoun@seznam.cz

Moje škola
Dobrý den, milí čtenáři, jmenuji se Pepa Kot a je mi 11 let. Chodím do páté třídy a moc bych chtěl, aby tady 
byla šestá třída. Tady v Louňovicích pod Blaníkem je škola úplně boží. Každé ráno cvičíme pět Tibeťanů- 
Když uděláme do sešitu, co máme, tak si můžeme oddychově zacvičit. Také si občas vymýšlíme svá vlastní 
centra. Je dobře, že se tady můžeme učit jeden od druhého. Někdy děláme také pro celou třídu testy. Proto 
chci, aby tady byla šestá třída. 

Josef Kot, 5. roč.

Moje škola
Moje škola je v Louňovicích pod Blaníkem. Je mi 
11 let a chodím do pátého ročníku. Jmenuji se Bian-
ka Dušková. Chtěla bych šestý ročník, abych nemu-
sela dojíždět. Nechtěla bych odsud odejít, protože 
se nám tu líbí. Můžeme si vymýšlet centra. Máme 
tu interaktivku, můžeme při hodině 5 minut cvičit a 
ráno děláme pět Tibeťanů, mosty a kliky. Chodíme 
občas ven a přitom se učíme. Není tu šikana a niko-
ho nevyhazujeme. Jsme prostě jedna parta. Máme 
občas nějakou návštěvu a učí nás třeba o zubech a 
různých jiných věcech. Jezdíme pravidelně s teplý-
šovickou školou na hory lyžovat. Učíme se dost an-
glicky. Občas jedeme do Tábora na divadlo. V téhle 
škole je mi dobře.

Bianka Dušková,  5.roč.

tam kde nikdo nechodí,“ vysvětlil nám hodinář. Tak 
jsme se tam vydali. Došli jsme ke skále a zavolali: 
„Fučo vylez!“ Fuča doopravdy vylezl a křikl: „Co 
chcete?“ „Vrať všechny hodiny,“ řekla jsem. „Ani 
náhodou, nejdřív je musíte najít,“ řekl Fuča. „Řekni 
nám nějakou nápovědu,“ volali jsme na něj. „Jsou 
někde na střeše ve městě,“ zavřískal skřet a zmizel. 
„Co budeme dělat?“ řekla jsem. „Budeme myslet 
logicky,“ řekl Martin. Jestli Fuča, schoval hodiny 
na střechu, tak je nemohl schovat na rodinné domy, 
takže je schoval na nějaký panelák. „Ale když jsou 
na střeše paneláku, jak poznáme na kterém?“ ptala 
jsem se. „Půjčíme si tatínkovu helikoptéru,“ vysvět-
lil mi Martin. Tak jsme letěli a já jsem na střeše pa-
neláku uviděla hromadu hodin a křičela jsem: „Tam 
jsou, tam jsou!“ A byli tam. Přistáli jsme na té střeše 
a naložili hodiny a rozvezli je. Starosta nám osobně 
poděkoval a my byli hodně šťastní.

Hana Klaudysová, 4.roč. 

Jak se ztratil čas
Byl jednou jeden kluk. Jmenoval se Lukáš Vaňou-
rek. Jednou se stalo něco divného. Lukáš si naří-
dil budík, ale nezvonil. Lukáš se probudil a řekl. „ 
Mami, proč mi nezvonil budík? Kolik je hodin?“ 
Maminka řekla: Mě zmizel čas. Lukáš se rychle bě-
žel kouknout do kuchyně, ale tam taky nebyl čas. 
Tak šel Lukáš do školy. Ani ve škole nebyl čas. A 
paní učitelka řekla, že dokud se čas nevrátí, tak bude 
škola zavřená. Lukáš byl rád, že není škola. Dru-
hý den se probudil a řekl mamince, jestli může jít 
ven. Tam viděl, jak slunce a měsíc se postavili vedle 
sebe. Lukáš řekl: „To je hodně divné.“ Pak šel zpát-
ky domů a šel spát. Další den se probudil a vykouk-
nul z okna. Měsíc zmizel a zůstalo jenom slunce. 
A čas se vrátil a Lukáš byl rád, že je všechno, jako 
bylo dřív. 

Lukáš Vaňourek, 4.  roč.

Protože jsou naše děti hodně šikovné a rády píší a práce všech by se sem nevešly, představíme vám je po-
stupně v dalších číslech Louňovického zpravodaje.  
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O. S. WIFI LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
Dovolím si v tomto zpravodaji se- kteří by nadobro opustili pásmo 2,4GHz.  Jedná se 

samozřejmě o nemalý výdaj a chápu, že někteří uži-
vatelé s tím mohou mít problém. Každopádně jsme 
připraveni všem členům doporučit efektivní řeše-
ní. Také bych chtěl požádat všechny spoluobčany, 
aby byli ohleduplní   při vlastní instalaci domácích 
routerů pro šíření bezdrátového signálu.  Snažte se 
prosím zvolit takový  kanál, kterým nebudete rušit 
sousedy a nebo naše vysílače.  V případě, že vedle 
sebe vysílají dvě zařízení na stejném kanálu, tak se 
obě zařízení navzájem ruší  a dochází k velké chy-
bovosti. Již několikrát jsme museli měnit frekvence 
našich vysílacích zařízení. Pro ověření použitelných 
kanálů lze například použít volně dostupné aplikace 
pro většinu smartphonů s wifi  modulem.
V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na 
kteréhokoli člena rady sdružení.
 

Předseda sdružení Mgr. Pavel Tulej 

známit zejména členy našeho O. S. WIFI Louňovice 
pod Blaníkem se skutečností, že se v dohledné bu-
doucnosti budeme snažit  co nejvíce členů naší wifi  
sítě přesvědčit, aby přešli na příjem konektivity v 
pásmu 5,GHz. Již  většina uživatelů toto pásmo vy-
užívá a jejich konektivita je stabilnější. V současné 
době je pásmo 2,4GHz v naší obci zarušené.  Vět-
šina domácností využívá i malé domácí routery pro 
šíření signálu pro své domácí notebooky, tablety, 
mobilní telefony, smart TV  a pro další moderní za-
řízení. V pásmu 2,4GHz je využitelných pro WIFI 
pouze 13 kanálů. Ke korektnosti přenosu dat  je 
nutné, aby vedle sebe vysílající nebo přijímající 
zařízení měly odstup min „ob“ jeden kanál. S při-
hlédnutím k tomu, že v naší obci je již více než 80 
samostatných vysílačů v pásmu 2,4Ghz, je již oblast 
velmi zarušená. Z tohoto důvodu je namístě přimě-
řeně přistoupit k opuštění tohoto pásma pro hlavní 
vysílače v naší síti. Ve větších městech k tomuto kro-
ku poskytovatelé internetu přistoupili již více než 
před dvěma lety. Vysílače v tomto pásmu (2,4GHz) 
nebudeme rušit, ale v budoucnu je nebudeme mo-
dernizovat. V současné době začínáme montovat 
nové vysílací body, kdy je možné v praxi dosahovat 
rychlosti až  75MB/s.  Jedná se o nejnovější techno-
logie v pásmu 5Ghz standardu IEEE 802.11n. Tato 
zařízení jsou v ceně cca 1800,-Kč. Vysílací body pro 
tato zařízení jsou nainstalovány na vysílačích: Hasi-
čárna, Bytovka, Zámek. Někteří členové v naší síti 
již tato zařízení mají nainstalované a mají komfortní 
připojení k internetu.  Těchto rychlostí nedosahují 
starší 5GHz zařízení. Vzhledem k tomu je možné 
si nová 5GHz zařízení zakoupit a následně star-
ší 5GHz zařízení přeprodat stávajícím uživatelům, 

„POSEZENÍ S WINDOWSEM A INTERNETEM“.

Občanské sdružení WIFI ukončilo v měsíci březnu 
2015  počítačové kurzy zaměřené na operační sys-
tém
Windows a práci s internetem. Kurzy se konaly v 
Hasičské přístavbě v zimním období 2014-2015, 
kde byly k dispozici stolní počítače a notebooky 
připojené k síti internet.   Celá akce byla pro zájem-
ce  zdarma pod záštitou Občanského sdružení WIFI 
Louňovice pod Blaníkem. 
Podle zájmu spoluobčanů by kurzy mohly v násle-
dujícím zimním období  2015-2016 pokračovat.  

Za O.S. WIFI Bohumil Lorenc

SOKOL

                 Vánoční turnaj ve fotbálku
Dne 26. 12. 2014 se konal Vánoční turnaj ve fotbál-
ku. Turnaje se zúčastnilo 5 týmů. Pro první tři týmy 
byly připraveny odměny.

Konečné pořadí:

KIKLOP (M. Bébr, J. Malý, M. Adam, M. Sova, J. 
Kráčmer)
BORCI (F. Tichý, P. Kahoun, P. Berka, J. Kuneš)
SPARTA (V. Borkovec, Jo. Peterka, L. Malý, P. Ptá-
ček, L. Malý ml.)
TÁGO TEAM (M. Kratochvíl, J. Šubín, T. Houdek, 
Michal)
HOLKY (P. Kožíšková, L. Kahounová, K. Adamo-
vská, P. Turková, L. Tichá, I.Filipová)
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Fotbalový ples 14.2.2015
Na sv. Valentýna 14. 2. 2015 se konal fotbalový 
ples. Každá žena dostala u vstupu dáreček v podobě 
tulipánu. K tanci a posluchu hrála až do ranních ho-
din kapela K.O. tel Rock. Na zúčastněné čekala bo-
hatá tombola, kde mezi hlavními cenami byl např. 
vyhlídkový let, poukaz do Elektra, tablet a spousta 
dalších krásných cen a poukázek. Na slosovatelnou 
vstupenku se výherci mohli těšit na dort v podobě 
míče a na živé sele.
Děkujeme všem sponzorům a všem, kteří se přišli 
pobavit, zatančit a podpořit Fotbalový klub Louňou-
vice pod Blaníkem.

text: Lenka Tichá

Rozpis fotbal Jaro 2015
Louňovice A
Domácí Hosté Termín Den
Louňovice A Bílkovice 22.3.     15:00 NE
Tichonice A Louňovice A 28.3.     15:00 SO
Louňovice A Čechtice A 5.4.       13:30 NE
Ratměřice Louňovice A 11.4.     16:30 SO
Louňovice A Blaník Načera-

dec
19.4.     14:00 NE

Kondrac B Louňovice A 25.4.     17:00 SO
Louňovice A Postupice A 3.5.       14:00 NE
Chotýšany A Louňovice A 9.5.       17:00 SO
Louňovice A Myslič 17.5.     14:00 NE
Keblov Louňovice A 24.5.     15:00 NE
Louňovice A Teplýšovice B 31.5.     17:00 NE
Louňovice A Divišov B 7.6.       14:00 NE
Trh. Štěpánov A Louňovice A 14.6.     17:00 NE

Louňovice B
Domácí Hosté Termín Den
Louňovice B Velíš 5.4.       16:30 NE
Louňovice B Chocerady B 19.4.     17:00 NE
Radošovice Louňovice B 26.4.     15:00 NE
Louňovice B Libež 3.5.       17:00 NE
Tichonice B Louňovice B 9.5.       17:00 SO
Louňovice B Popovice B 17.5.     17:00 NE
Louňovice B Postupice B 24.5.     17:00 NE
Trh. Štěpánov B Louňovice B 30.5.     16:00 SO
Louňovice B Chotýšany B 7.6.       17:00 NE
Kladruby Louňovice B 14.6.     15:00 NE

Hasičský ples

Hasičský ples

Zimní turnaj Vlašim
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STOLNÍ TENIS

Dne 11. dubna 2015 pořádá Sokol Louňovice p. Bl.

třináctý roník přeboru župy Blanické ve stolním tenisu pro muže a ženy. 

Místo: ZŠ Louňovice pod Blaníkem

Čas: 9:00 začátek (8:30 prezentace)

Disciplíny: Dvouhra mužů, dvouhra žen, čtyřhra

Startovné: 50 Kč

Pouze pro členy obce sokolské. 

Jako vždy se bude hrát o bohaté ceny. Občerstvení zajištěno.

Všichni jsou srdečně zváni!

Průběžné pořadí po 18.-19. kole.
Tabulka týmů: OP1
Umístění: Název týmu: Zápasy: Výhry: Remízy: Prohry: Skore: Body:

1. Votice „A“ 19 17 0 2 235:107 53
2. Sázava „A“ 18 17 0 1 258:66 52
3. Benešov „B“ 19 11 1 7 176:166 42
4. Neveklov „A“ 17 11 0 6 171:135 39
5. Petroupim „A“ 18 10 1 7 175:149 39
6. Benešov „C“ 17 8 0 9 146:160 33
7. Louňovice „A“ 18 7 0 11 165:159 32
8. Čerčany „A“ 17 6 0 11 120:186 29
9. Mrač 18 5 0 13 136:188 28
10. Netvořice „A“ 17 4 0 13 115:191 25
11. Votice „B“ 18 1 0 17 67:257 20

Tabulka týmů: OP2
Umístění: Název týmu: Zápasy: Výhry: Remízy: Prohry: Skore: Body:

1. Vlašim 19 15 2 2 239:103 51
2. Olbramovice „A“ 18 15 1 2 216:108 49
3. Pyšely „A“ 18 13 2 3 208:116 46
4. Teplýšovice „A“ 18 12 0 6 174:150 42
5. Zámek Lešany 18 8 4 6 168:156 38
6. Čerčany „B“ 18 7 1 10 151:173 33
7. Heřmaničky „A“ 18 6 2 10 145:179 32
8. Kamenný Přívoz 19 4 2 13 146:196 29
9. Votice „C“ 18 5 1 12 109:215 29
10. Louňovice „B“ 18 3 3 12 123:201 27
11. Týnec „B“ 18 2 2 14 121:203 24
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VÁNOČNÍ TURNAJ ve stolním tenise
Dne 25. 12. 2014 se konal Vánoční turnaj ve stolním tenise.
Turnaje se zúčastnilo 21 hráčů.
Celý turnaj byl provázen příjemnou povánoční atmosférou a nakonec 
pro každého účastníka byla připravená odměna.

T. Remiš

Konečné pořadí:
 
1. Hazmuka Pavel
2. Štěpánek Milan
3. Tichá Vendula
4. Bejbl Jan
5. Kakos Miroslav
6. Kahoun Josef
7. Tichý František
8. Kahoun Petr
9. Remiš Tomáš
10. Bébr Milan
11. Kunt
12. Tulka
13. Peterka Jan
14. Kirshner st.
15. Bohůn st. 
16. Peterka Jonáš
17. Bohůn ml.
18. Kirshner ml.
19. Hradecký Josef
20. Ptáček Petr
21. Kratochvíl 

TABULKY BŘEZEN

1 Sázava „A“ 19 18 0 1 273:69 55 0
2 Votice „A“ 19 17 0 2 235:107 53 0
3 Benešov „B“ 20 11 1 8 182:178 43 0
4 Petroupim „A“ 19 11 1 7 187:155 42 0
5 Neveklov „A“ 18 11 0 7 179:145 40 0
6 Benešov „C“ 19 9 0 10 159:183 37 0
7 19 7 0 12 171:171 33 0
8 18 7 0 11 133:191 32 0
9 19 6 0 13 148:194 31 0

10 19 5 0 14 133:109 29 0
11 Votice „B“ 19 1 0 18 72:270 21 0

1 Vlašim 20 16 2 2 255:105 54 0
2 Olbramovice „A“ 19 15 1 3 218:124 50 0
3 19 14 2 3 221:121 49 0
4 Teplýšovice „A“ 19 13 0 6 187:155 45 0
5 19 8 4 7 173:169 39 0
6 19 8 1 10 162:180 36 0
7 19 6 3 10 154:188 34 0
8 Votice „C“ 19 5 1 13 116:226 30 0
9 19 4 2 13 146:196 29 0
10 19 3 3 13 128:214 28 0
11 Týnec „B“ 19 2 3 14 130:212 26 0
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 Jája – Jarmila Klaudysová (723 167 324)
             
 Vinc - Vítek Kocián (737 561 632)

Junák – svaz skautů a skautek ČR v Louňovicích

Již třetím rokem se v Louňovicích schází skautská družina Včelky. Děti se scházejí v základní škole. Náplní 
skautských schůzek je poznávání přírody kolem nás, kolektivní hry, dobrodružné objevování tajuplných 
míst v okolí Louňovic. Rozvíjíme tvořivou fantazii, podporujeme praktické dovednosti formou her, výletů 
i táboření.  
Jednou za měsíc pořádá skautské středisko Vlašim, pod které naše družina patří, jednodenní nebo dvouden-
ní výpravy, kde se děti setkávají s dalšími členy skautských družin z Vlašimi a Čechtic. O letních prázdni-
nách pravidelně vyrážíme na čtrnáctidenní skautský tábor do měsíčního údolí u Vlašimi, kde děti zažívají 
nesčetná dobrodružství a učí se postarat se sami o sebe bez vymožeností civilizace.
Od září 2015 budeme počet družin zvyšovat na dvě – samostatnou dívčí a chlapeckou. Jejím vedoucím se 
stane Vít Kocián, který se stal v letošním roce naším novým členem. Vítek k nám přestoupil ze střediska 
Athabaska v Praze – Čakovicích, odkud se do Louňovic přestěhoval. Ve skautském prostředí se pohybuje 
od dětství, byl vedoucím družiny vlčat (Mravenci) a zastával i funkci předsedy okresní rady Junáka. V 
Louňovicích by ve své práci s vlčaty rád pokračoval.
Pro práci s dětmi máme oba potřebnou kvalifi kaci (vůdcovskou zkoušku) a bohaté zkušenosti. Pokud máte 
zájem, můžete nás kontaktovat na uvedených telefonních číslech. Bližší informace o našem středisku i ce-
lém skautském společenství najdete na http://skaut-vlasim.wz.cz  a na www.skaut.cz.

                 

  Nechte své dítě vyrůst ve skautu!

SDH LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

HASIČSKÝ PLES 17. 1. 2015
Dne 17. 1. 2015 se konal Hasič-
ský ples.  K tanci a poslechu hrála 
výborná kapela Šakalí dech. Pro 
účastníky čekala velmi bohatá 
tombola – přes 700 výherních 
cen, 20 slosovatelných (napří-
klad: Svícen, kávovar Tassimo, 
Aku vrtačka, tablet, spousta pou-
kázek a další…). Jako každý rok 
bylo hlavní cenou za slosovatel-
nou vstupenku sele darované od 
O. Szieklíka. Děkujeme spon-
zorům a všem, kteří se letošního 
plesu zúčastnili a podpořili Sbor 
dobrovolných hasičů Louňovice 
pod Blaníkem.

text: Lenka Tichá

Termíny Benešovské 
hasičské ligy 2015  

Den Místo konání
20. 6. Křivsoudov
4. 7. Daměnice
5. 7. Chářovice
25. 7. Malovice
8. 8. Načeradec
9. 8. Louňovice
15. 8. Střezimíř
15. 8. Jankov (noční soutěž)
22. 8. Zdislavice
5. 9. Všechlapy
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!!! UPOZORNĚNÍ !!!
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE BUDE 5. ČERVNA 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 

Melichar Josef 70
Žížalová Jana 70

Žížala Jiří 70
Skála Petr 75

Lorencová Marie 80
Melicharová Josefa 85

Holá Jiřina 92
Tulej Jiří 80

Stojánková Anděla 90

V Louňovicích pod Blaníkem V Louňovicích pod Blaníkem 
se v minulých měsících se v minulých měsících 

narodily tyto dětinarodily tyto děti

Městys Louňovice pod Blaníkem Městys Louňovice pod Blaníkem 
jim i jejich  rodičům přeje jim i jejich  rodičům přeje 

hodně štěstí v životě.hodně štěstí v životě.

Adriana Karina Condor

11. dubna 2015
PŘEBOR ŽUPY BLANICKÉ
V ZŠ Louňovice pod Blaníkem (tělocvična)
od 9:00 hod. (8:30 prezentace)
pořádá Sokol Louňovice p. Bl.

17. dubna 2015
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - BLANÍK
od 20:00 hod. v zámku
pořádá divadelní spolek Blaníci

30. dubna 2015 
ČARODĚJNICE
od 18:00 hod. u hasičské zbrojnice
pořádá městys

16. května 2015
CYKLORYTÍŘ - průjezd Louňovicemi p. Bl.
pořádá Kraj Blanických rytířů

27. června 2015
2. roč. „S VETERÁNY PODBLANICKEM“
průjezd Louňovicemi p. Bl.
pořádá PPVK Křížov

           SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V minulých měsících oslavili své V minulých měsících oslavili své 
životní jubileum tito spoluobčanéživotní jubileum tito spoluobčané

Městys Louňovice pod Blaníkem Městys Louňovice pod Blaníkem 
všem srdečně gratuluje všem srdečně gratuluje 

a do dalších let jim přeje a do dalších let jim přeje 
hodně hodně štěstí a zdravíštěstí a zdraví

             KALENDÁŘ AKCÍ20152015

Chtěli bychom touto cestou podě-
kovat Bohumilu Lorencovi, který náhle 

opustil tento svět. Bohumil ve svém volném 
čase velmi aktivně přistupoval ke správě WIFI 
sítě v naší obci a nemalým vlivem se zaslou-
žil o její efektivní provoz.  Jeden z vysílacích 
bodů je umístěn v domě, kde žil a dále po-
nese jeho jméno. Také se významně zasloužil 
o vzdělávání našich spoluobčanů v kurzech 
zaměřených na informační technologie, kte-
ré  O. S. WIFI pořádalo v naší obci a v Nače-
radci. Byl oporou v devadesátých letech nám 
všem, kteří jsme s informačními technologi-
emi začínali. A to nejen při realizaci „Game 
party“. Bohumil byl vždy o krok napřed a své 
zkušenosti rád a zdarma předával dál. Ztrácí-
me v něm vynikajícího odborníka, skvělého 
člověka a laskavého kolegu.

Rada O.S.  WIFI Louňovice pod Bl.


