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SLOVO  STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
v dnešním Louňovickém zpravodaji bych Vás ráda informovala o vznikajícím projektu pro zklidnění do-
pravní situace u naší školy a mateřské školky.
S projektantem byl připraven projekt chodníku, který bude řešit dopravní situaci v tomto prostoru a bude  
obsahovat veškeré náležitosti, aby mohl být podán s žádostí o dotaci na SFDI.
Nově navržený chodník nahrazuje starý původní a je projektován opět  podél obou stran silnice od místní 
komunikace u bytovek k benzínové pumpě a od vjezdu do školy k autobusové zastávce u LIWY. Veřejná  
světla doporučil projektant přemístit nad chodník k areálu školy.
Nově vznikající přechod pro chodce musí splňovat veškeré požadavky na bezpečnost dětí a bude přemístěn 
blíže k obci.
U silnice před mateřskou školkou vznikne záliv pro tři parkující auta. Bude tím umožněno rodičům bezpeč-
ně zaparkovat a odvést děti do školky. Další parkovací místa budou i nadále v areálu  školy.
Musíme doufat, že se nám podaří na zmíněnou akci získat dotaci a bude moci být zrealizována.

Ještě bych Vás ráda upozornila, hlavně rodiče dětí a návštěvníky tělocvičny, že v areálu školy budou probí-
hat nyní stavební práce v rámci rekonstrukce tělocvičny. Chovejte se, prosím tak, abyste předešli  možnému 
úrazu.

Na závěr bych Vás ráda pozvala na koncert Podblanického hudebního podzimu, který  se bude konat v 
zámku v Louňovicích p. Bl. dne 28. října od 19 hodin. Před tímto koncertem v 18:30 hod. u pomníku J. D. 
Zelenky  zazní hudba z lesního rohu na počest našeho rodáka a bude uctěna jeho památka položením květin 
k pomníku.

Hezký podzim Vám Všem přeje Ing. Růžena Kučerová

  Po letní přestávce opět zahajujeme posezení a besedy o zajímavostech v Louňovicích p. Bl.

KNIHOVNA

5. října proběhlo již 31. posezení na téma „Vliv 
doby na přeměnu Louňovic p. Bl.“  Diskuze o sta-
rém a novém vodovodu, kterou vedl p. Malý (mís-
tostarosta městyse) a zúčastněným umožnil prohlíd-
ku čističky. 
32. posezení se bude konat ve středu 9. listopadu od 
14:00 hod. Téma bude „Škola dříve a dnes“. Samo-
zřejmě nebude chybět ani prohlídka Základní a Ma-
teřské školy v Louňovicích p. Bl. a posezení povede  
pí. Dittrichová.
33. posezení pak bude ve středu 7.  prosince od 
14:00 hod. na téma „Včelařství“ samozřejmě včetně 
návštěvy včelařského muzea v Louňovicích p. Bl.
Posezení povede p. Zrno.

Všichni jste srdečně zváni.
Marie Vyskočilová

Foto: p. Malý
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Foto: Z. Otradovec

ZASTUPITELSTVO A RADA
                     INFO Z RADY                                                                                                               

                    ze dne 16. 6. 2016

Rada městyse schvaluje:
- opravu střechy úřadu městyse 
- objednání projektové dokumen-
tace na stavbu chodníku u ZŠ a 
MŠ Louňovice p. Bl.
- prodloužit nájem v čp. 45, ul. J. 
Žižky p. Ladislavu Vojtovi do 20. 
10. 2016
- zaměření obecního vodovodu 
v JTSK
Rada městyse souhlasí:
- s uspořádáním 24. Setkání ko-
munistů a sympatizantů pod Vel-
kým Blaníkem
Rada městyse bere na vědomí:
- informaci starostky ze SO Bla-
ník

INFORMACE Z RADY                                                                                               
ze dne 30. 6. 2016

Rada městyse schvaluje:
- prodej starého přívěsu za traktor 
za cenu nabídky
- fi nanční příspěvek ve výši 1000 
Kč pro Centrum na verandě, z.ú., 
Beroun a pověřuje starostku pod-
pisem veřejnoprávní smlouvy
- nákup nových dveří do tělocvič-
ny a předělání umístění radiátoru 

INFORMACE Z RADY
ze dne 4. 8. 2016 

       
Rada městyse schvaluje: 
- nákup konvektomatu do jídelny 
ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaní-
kem a na nákup použít fi nanční 
prostředky z rezervního fondu
- vyvěšení záměru prodeje K-162  
OSTROWEK

ZASTUPITELSTVO
ze dne 4. 8. 2016

Kontrola usnesení ZM
Bez připomínek.
Rada čj. RM 8/16, 9/16 a 10/16.
Bez připomínek.
Rozpočtové opatření č. 5
ZM projednalo a schválilo roz-

- nákup nábytku a vybavení do 
školní družiny a použití fi nanč-
ních prostředků z rezervního fon-
du
- nákup programu - Právní infor-
mační systém
Rada městyse  souhlasí:
- se změnou účelu dotace pro 
SDH Louňovice na požární sport
Rada městyse  bere na vědomí:
- žádost o odkoupení starého bag-
ru

počtové opatření č 5.
Převod pozemku ze státu na měs-
tys 
ZM projednalo a schválilo  bezúplat-
ný převod části pozemku č. parc.  
528/10 v kat. území Louňovice pod 
Blaníkem na Městys Louňovice pod 
Blaníkem.(část pozemku, který je 
navržen jako komunikace - veřejně 
prospěšné stavba za areálem  akcio-
vé společnosti Podblanicko) 
Topení- škola
ZM projednalo a schválilo změ-
nu plynových kotlů pro ZŠ a MŠ 
Louňovice p. Bl., tj. zrušení kotel-
ny v nástavbě školky a přemístění 
nových plynových kotlů do staré 
kotelny v ZŠ  a  pověřilo starostku 
nechat vypracovat projekt na tuto 
změnu.
Dotace
seznámení s výsledky  proběhlých 
výběrových řízení  na zateplení 
tělocvičny a výměnu podlahy v tě-
locvičně. Seznámení s nejlevněj-
šími fi rmami a jejich  nabídkové 
ceny.  
Různé 
ZM projednalo žádost a pověři-
lo starostku  posoudit  možnosti 
prodeje pozemku v ulici K Paře-
zinám.
pí .Kotková – označení ulic

Louňovická knihovna na 
Zlatodole Roudný,

UDÁLO SE...

Několik zdatnějších klientů naší knihovny se vypravilo na 
výlet do areálu bývalého zlatodolu Roudný. První zastávka 
byla u býv. ,,Hotelu u Zlatého rohu“, který postavil majitel 
zvěstovského velkostatku. Později hotel koupil pan Kučera 
a provozoval zde strojní řeznictví. Od hotelu jsme pokračo-
vali k naučné stezce, která byla zřízena roku 2013. Její začá-
tek je u autobusové zastávky, kde je umístěn také hlavní in-
formační panel naučné stezky. Po několika dalších metrech 
jsme vstoupili do budovy bývalé těžní věže Aleška (Albert). 
Pod ní byla 510 m hluboká šachta. V roce 1967 byla již 
nepoužívaná těžní věž  stržena a vyústění šachty bylo zabe-
tonováno. Pokračování stezky nás dovedlo do míst vyveze-
né horniny haldy Aleška. Těžba zde skončila v roce 1956. 
Jednou z dochovaných staveb je bývalá cáchovna, později 
ji JZD  Libouň používalo jako kovárnu, dílnu a kanceláře 
družstva. Odtud jsme došli k bývalému Hotelu Roudný, kte 
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Foto: Z. Otradovec

Václav,  která je také zakryta betonovou deskou. Zde je k vidění zbytek laboratoře, kde se provádělo fi nální 
odlévání ryzího zlata. Dodnes se v těchto místech dají nalézt zbytky kameninových tavících nádob, tzv. 
tyglíků. Po obhlídce místa jsme sestupovali po schodech kolem reliktů středověké těžby a propadlin. Došli 
jsme k býv. domu ředitele zlatodolu. Zde v silnici na Laby je zabetonován poklop další šachty Jindřiška 
(Henrieta). V těchto místech prohlídka skončila a dá se říci, že ke spokojenosti účastníků zájezdu.
Lze jen litovat, že se nezachovalo více důlních budov zlatodolu, který byl ve své době největším dolem na 
zlato ve střední Evropě.

 Text a foto: Zdeněk Otradovec

Pod Blaník se opět sjela historická vozidla
Péťův podblanický veterán klub AČR Křížov uspořádal poslední červnovou sobotu již 3. ročník orientační 
jízdy “S veterány Poblanickem“. Na letošní jízdu dorazilo na sedmdesát posádek, historickými vozidly 
včetně několika z policejní historické společnosti. Opět se zůčastnili i dva Zetory15, a 25, na kterých přijeli 
jejich majitelé po vlastní ose 
několik desítek kilometrů.
Byl k vidění i vůz Jeepney 
v zajímavém kabátě jediný 
toho druhu u nás.
Začátek soutěže byl dopro-
vázen nejen nadprůměrně 
slunečným počasím, ale i 
častýmy výpadky elektřiny, 
které se snažila likvidovat 
část týmu i se zaměstnanci 
fi rmy MOTORON. Za toto 
úsilí patří všem veliký dík.
Téměř na poslední chvíli  
před startem mohla soutěž 
zpestřit svojí produkcí sku-
pina GENERACE ROCK. 
Během dopoledne přispívali 
svýmy hlasy návstěvníci v 
ceně diváků o nejkrásnější-
ho veterána.  U startovní brány  byl opět Laďa Filas v brnění blanického rytíře, i s mistrem kominickým 
Evženem, kteří při startu za doporovodu moderátora Jendy vypouštěli posádky na trať. 
Účastníci  projížděli Podblanickem a na stanovištích: v Pravoníně, Načeradci, Louňovicích pod Blaníkem 
a ve Vlašimi na Žižkově náměstí plnili dovednostní i vědomostní úkoly. Asi po hodinové pauze ve Vlašimi 
se posádky ze Žižkova náměstí za doprovodu vozidel Policejní historické společnosti vydaly na spanilou 
jízdu centrem města ulicemi Na Valech, Komenského, Lidickou, dále Nádražní a Blanickou zpět na místo 
startu do Křížova. 
Veliký obdiv patří  panu Miloši Špácalovi staršímu z Louňovic pod Blaníkem, který za horka v doprovodu 

rý byl postaven Vlašimský-
mi Aušperky. Sloužil vedení 
zlatodolu, který provozova-
la fi rma Fischer & Sugden 
v době největšího rozmachu 
dolování zlata na Roudném 
v letech 1904 - 1930. Pod 
hotelem byla další zastávka 
u býv. stanice lanové dráhy 
a zbytek objektu louhovny. 
Další zastavení jsme uči-
nili na vytěžených píscích, 
což bylo pro mnohé velkým 
překvapení pro jejich množ-
ství a kvalitu rozdrcené hor-
niny. Zde leží 200 000 tun 
jemného písku, obsahující-
ho ještě několik set kilogra-
mů zlata. Odtud  jsme prošli 
nahoru kolem býv. elektro-
centrály a zbytků stoupové 
úpravny až k hlavní šachtě 
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syna Miloše absolvoval celou trasu soutěže v kabrioletu Praga Baby. Zároveň byl pan Miloš Špácal nej-
starším účastníkem toho dne. V ceně diváků byl vybrán VW Golf cabrio pana M. Dočekala z r. 1984. V 
soutěži elegance zvítězil motocykl pana J. Kafky Rudge z r. 1926 v původním stavu. Absolutními vítězi 
se stali pánové M. Dočekal s VW golf cabrio, J. Tlustoš ml. s  MG A  a  A. Havlík s vozem trabant . Díky 
výbornému občerstvení od rodiny Hlinských z Načeradce byli všichni strávníci spokojeni. Až po soutěži 
jsme se dozvěděli, že zápolil s poruchou pan Ant. Hlinský ml. při doprovodu posádek. Proto mu náleží cena 
za statečnost při odstraňování poruchy elektroinstalace.
Již v počátku vyhlašováví vítězů v jednotlivých kategoriích musela být letošní soutěž bohužel předčasně 
ukončena díky nepříznivému počasí. Nepředané ceny budou doručeny později. Poděkování patří všem  
sponzorům a partnerům akce, kteří se podíleli na přípravách, propagaci a také se aktivně zapojili do prů-
běhu celého dne. Již nyní připravujeme další ročník veteránské akce v příštím roce, opět poslední sobotu v 
červnu.. 

Za PPVK  sepsal Josef Cigler

Foto: archiv PPVK.

Malý Blaník - Kaple Máří Magdaleny 22. 7. 2016
 Toho dne proběhla připomínka slavných poutí na tomto posvátném místě. Vlašimský Podblanický 
spolek recitoval a zazpíval staré duchovní písně. Přítomným byl přečten text o historii lokality Malého 
Blaníku a tamní kaple Máří Magdaleny. Byla rovněž přednesena píseň od pátera Václava Oktábce, louňo-
vického kněze, který zde i v době hluboké totality pořádal mše svaté.
 Na svátek Máří Magdaleny na tamní poutě jezdili poutníci z celých Čech. Hrávala zde kapela, sjeli 
se stánkaři z širokého okolí. Cesta k Býkovicům bývala jejich stánky plná. V dětství jsme sem putovali 
každým rok s otcem z nedaleké Libouně a mohu říci, že tato slavnost vždy překonala zářijovou pouť na 
Velkém Blaníku. 
 Děkujeme organizátorům i účinkujícím za krásné vystoupení a nostalgickou vzpomínku na zaniklou 
tradici. Historie kostela Máří Magdaleny Na Malém Blaníku jsou dnes již jen obvodové zdi cihlové stavby 
bývalé kaple Máří Magdaleny. Zdaleka sem putoval lid o svátku Máří Magdaleny a poutě nepřestaly ani 
tehdy, když český lid vyznával víru pod obojí. Roku 1672 odkázal Karel Adam z Říčan v poslední vůli 300 
zlatých na stavbu kaple. Stavba se dlouho protahovala. Až okolo roku 1730 věnoval arcibiskup Khünburg 
6000 zlatých k vystavění kaple Máří Magdaleny. Stavba měla podobu prodlouženého osmihranu a kostel 
byl dokončen roku 1753.
 Jeskyni pod kaplí dokonce prý obýval poustevník. Sláva kostela sv. Máří Magdaleny na Malém 
Blaníku pohasla nařízením císaře Josefa II v roce 1783, kdy byla tato krásná stavba uzavřena. Zvon byl pře-
nesen do Louňovic. Od té doby kaple pustla, v roce 1812 spadla střecha a strop. Ze stavby byly odstraněny 
trámy a holé zdi připomínají zašlou slávu poutního místa dodnes. Zájem i pozornost dnešních návštěvníků 
vzbuzuje také obrovský smrk, který roste uprostřed zdí.
 V roce 1886 dal kardinál Schönborn alespoň postavit přístřešek pro novou sochu sv. Máří Magdale-
ny, zhotovenou řezbářem p. Veselým. Svatá Máří Magdalena Marie Magdalena byla podle Nového zákona 
jedna z žen, které doprovázely Ježíše z Nazaretu, zejména v závěru jeho života. Vystupuje i v některých 
apokryfech a v řadě křesťanských církví je uctívána jako svatá.

 Text: Zdeněk Otradovec



5 www.lounovicepodblanikem.cz

Spolek Cesta Česka slavnostně zasadil Lípu Českého Anděla 
v den svátku Svatého Václava na hoře Blaník

 Spolek Cesta Česka s podporou iniciativy Český Anděl slavnostně zasadil na úpatí hory Blaník 
historicky první Lípu Českého Anděla. Stalo se tak v den svátku Svatého Václava, patrona České země, 28. 
září 2016. Organizátoři zasadili Lípu velkolistou, nejen jako symbol české státnosti, ale i jako symbol míru, 
soudržnosti a vzájemnosti a to právě na hoře Blaník, která má pro český národ hluboký význam.

 Vysazená Lípa je věnována Českému Andě-
lu, ochránci naší země, jehož symbol je zobrazen na 
kameni v blízkosti cesty jako průvodce a ochránce 
poutníků a návštěvníků hory Blaník. Na úpatí hory 
vzniklo díky podpoře a aktivní účasti mnoha dob-
rovolníků nové odpočinkové místo, na kterém jsou, 
kromě Lípy a kamene, umístěny dvě lavičky a infor-
mační cedule.
 Naším záměrem bylo vytvořit místo, na kte-
rém si návštěvníci Blaníku budou moci odpočinout 
před nebo po výstupu na horu, a zároveň v klidu 
rozjímat ve stínu Lípy o tom, jaký význam má pro 
ně Blaník nebo třeba jestli jsou hrdí na svou zemi 
a svůj národ a jaký k nim vlastně mají vztah. Hora 
Blaník patří, spolu s horou Říp, k nejdůležitějším 
místům, které se váží k naší historii a mytologii. 
Dnes již asi nikdo neočekává slavný výjezd blanic-
kých rytířů z nitra hory, přesto zůstává hora Blaník 
stále kouzelným místem, jehož návštěva dokáže 
zahnat beznaděj a chmury a dodat novou sílu a ra-
dost,“ řekl Jindřich Chmelař, předseda spolku Cesta 
Česka. 
 „Samotný den byl úžasný také tím, že v něm 
vyvrcholilo veškeré úsilí a vzájemná spolupráce vy-
naložená pro společný, výše popsaný záměr. Věřím, 
že i toto lidé ucítí, když se v místě zastaví, posedí 
a spočinou. Že ucítí, že se stále dokážeme spojit a 
tvořit,“ řekla Lenka Vágnerová z iniciativy Český 
Anděl. 
 Během slavnostního sázení bylo požehnáno 
Lípě a účastníci si společně zazpívali českou národ-
ní hymnu, Svatováclavský chorál a další písně. Ka-
ždý z přibližně sta účastníků měl možnost hodit k 
Lípě lopatku hlíny, což se líbilo především dětem, 
které tvořily asi polovinu návštěvníků. Po ukončení 
slavnostní části byla pro děti připravena hra, kterou 
pro ně zorganizovaly lektorky ze Studia Motýlek. 
Většina účastníků si nenechala ujít příležitost a od-
poledne využila k výstupu na vrchol hory Blaník.
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O spolku Cesta Česka, z.s.
Spolek Cesta Česka působí od roku 2014. Záměrem spolku je podílet se na obrození české společnosti, jehož 
základ je v poznávání a v návratu k vlastním kořenům, tradici a skutečným hodnotám českého národa a české 
země. Aktivity spolku propojují lidi podobného smýšlení a hodnot. Více informací naleznete na adrese: www.
cestaceska.cz. 

O iniciativě Český Anděl
Český Anděl je svobodnou iniciativou lidí, kteří věří, že český národ musí stavět na hodnotách, jakými jsou 
soudržnost, propojení, vlastenectví a národní tradice. Dalším impulsem pro vznik iniciativy Český Anděl byla 
potřeba posílit českou hrdost a češství. Pro další informace navštivte www.ceskyandel.cz.  

Kontakty:
Ing. Jana Cenefelsová                                 RNDr. Jindřich Chmelař, PhD. Lenka a Roman Vágnerovi
tel: +420 731 455 066                   tel.: +420 728 279 894    tel: +420 608 777 703
jana.cenefelsova@srdceprocesko.cz        jindrich.chmelar@cestaceska.cz     info@ceskyandel.cz  

Svatováclavské slavnosti

24. září proběhl již 21 ročník Svatováclavských slavností. Jako každý rok symbolicky zahájila slavnosti 
mše svatá, tentokrát v Libouni. V půl jedné dorazil do Louňovic pod Blaníkem průvod v čele s patronem 
české země svatým Václavem. Na zámecké zahradě ho přivítala starostka městyse R. Kučerová, která mu 
předala pro tento den vládu nad Louňovicemi pod Blaníkem a společně pak slavnosti zahájili.
Na pódiu se během dne vystřídali například Pepa Náhlovský, Štěpán Kojan, Kateřina Ševidová, Walda se 
svou kapelou, úžasná dívčí skupina z nedalekých Ratměřic, která si říká Sakramejdlo, kapela Explose a 
trojice šikovných lidiček se svojí ohňovou show. Na náměstí nechyběly pouťové atrakce ani stánky s dob-
rotami. Své motorové miláčky představil na hřišti u koloniálu Péťův podblanický veterán klub z Křížova a 
v sále v zámku proběhlo vyhlášení vítězů soutěže „Český med“. 

Text a foto J. Burdová



7 www.lounovicepodblanikem.cz

Mateřská škola Louňovice pod Blaníkem
Do nového školního roku vstoupila naše mateřská škola v novém kabátě. V každé třídě paní učitelky při-
pravily pro své děti překvapení v podobě nové výmalby zdí. Tedy ve třídě Koťátek i Tygříků se děti mohou, 
alespoň ve své fantazii, přenést do světa zvířat a pomyslně se ocitnout v pravé džungli.
V letošním školním roce mateřská škola v Louňovicích pojímá 37 dětí a to již od dvou let věku dítěte. Aby 
výchovná i vzdělávací péče byla dostatečně zajištěna, o děti se starají tři kvalifi kované učitelky a jedna 
chůva, která má na starost péči o nejmladší děti.
Našim dětem nabízíme různorodé aktivi-
ty, které začínají ranním kruhem, kde s 
dětmi hovoříme o výukových tématech, 
ale také o tom, co je právě nejvíce zají-
má. Následuje pohybová chvilka, cviče-
ní jógy a relaxace. V letošním roce jsme 
nově zařadili logopedickou prevenci, 
která je s dětmi prováděna skupinově. Po 
dohodě s rodiči nabízíme i individuální 
cvičení.
Následují centra aktivit, kde si děti vybí-
rají z otevřených center, jako je například 
oblíbené centrum ateliér, centrum kostky, 
centrum objevy a pokusy, centrum knihy 
a dále centrum dramatické výchovy. V 
průběhu celého týdne se všechny děti v 
otevřených centrech vystřídají.
S dětmi trávíme mnoho času i venku. 
Poznáváme okolí školky, přilehlé ulice, 
ale i krásnou přírodu kolem. Za pomo-
ci obce se nám podařilo vybudovat nové 
dětské hřiště přímo pod školou. Hřiště je 
oplocené a nově máme i snadný přístup 
k toaletám u tělocvičny. Nyní se ještě 
těšíme na nové herní prvky, které škola 
zakoupí ze sponzorských darů a výtěžku 
ze sběru papíru. Postupně se také stáva-
jící prvky zahalí do nového barevného 
kabátku. Nově školka nabízí přístup na 
dětské hřiště také pro maminky s dětmi z 
obce. Budeme rádi, pokud naše vybavení 
poslouží k radosti i jiným dětem. Žádáme 
pouze o dodržování řádu hřiště.
V odpoledních hodinách se starší děti 
mají možnost zapojit do výukových 
kroužků, jako je vaření, angličtina, jóga 
a chovatelský kroužek. Nezapomínáme 
ani na kulturu. V letošním školním roce s 
dětmi navštívíme divadlo v Táboře a při-
jede k nám paní Hamajdová s hudebním 
programem. V oblasti environmentální 
výchovy nás bude navštěvovat výukový 
program z Harrachova. Od konce září 
budeme se zapsanými dětmi jezdit na 
plavecký výcvik do Tábora a v zimě nás 
znovu čeká Hravé lyžování na Monínci.
Všem rodičům přejeme spokojené děti a 
dětem přejeme mnoho hezkých chvil v 
naší Mateřské škole Louňovice pod Bla-
níkem.

Kolektiv učitelek MŠ

ZŠ A MŠ LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
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Základní škola Louňovice pod Blaníkem
Žáky do nového školního roku přivítala 
paní starostka s panem místostarostou 
s přáním prožití spokojených dní. Také 
my přejeme všem šťastné vkročení do 
nového školního roku, aby čas strávený 
ve školních lavicích byl úspěšný a plný 
nezapomenutelných chvil.
1. září se otevřely dveře do nové učeb-
ny určené pro 1. a 2. ročník. Škola se po 
roce opět rozrostla a stala se trojtřídní. V 
letošním roce má škola 30 žáků, z toho 
do lavic usedlo 11 prvňáčků. Na památku 
prvního školního dne si odnesli pamětní 
list a medaili.
Zcela nové prostory i s vybavením zís-
kala školní družina, do které dochází 28 
žáků. Podařilo se zajistit ranní družinu a 
prodloužit její odpolední provoz. Při ur-
čování času bylo přihlédnuto k individu-
álním potřebám rodičů.
Projektové vyučování na naší škole pro-
bíhá pravidelně v průběhu celého škol-
ního roku. Jedná se nejčastěji o týdenní 
projekty, všechny ale bývají spojovány 
společným tématem. V letošním školním 
roce nás bude provázet projekt „Cesto-
vání časem“, ten nás zavede do historie 
českého národa. Žáci se dostanou do 
dávných časů před naším letopočtem. 
Postupně projdou jednotlivá období, kde 
se seznámí s architekturou, historickými 
postavami, hudbou, výtvarným uměním, 
vynálezy atd., až se dostanou do součas-
nosti, protože i současnost přeci píše své 
dějiny. Pomocníky pro žáky budou různé 
encyklopedie, historická literatura, inter-
net i dosavadní znalosti.
Doufáme, že školní rok nebude jen uče-
ní – mučení, ale také zábava, protože z 
té zůstane v hlavě vždycky nejvíce. Na 
žáky ještě v tomto pololetí čeká plavec-
ký výcvik v Táboře, dle zájmu lyžařský 
výcvik, výukové a hudební programy ve 
škole i mimo ni, divadelní představení. 
Škola také navázala spolupráci s Finy. 
Žáci budou moci zdokonalit svou kon-
verzaci v anglickém jazyce již v září při 
první návštěvě delegace. 
Změny ovládly také školní kuchyni, při-
byla nejen nová posila ale také nová tech-
nologie v podobě konvektomatu. Provoz 
konvektomatu je nejen ekonomičtější, 
ale příprava pokrmů je mnohem zdravěj-
ší. Potraviny například již nejsou smaže-
ny v olejové lázni, ale dochází pouze k 
jejich potírání olejem.
Za vydatné pomoci rodičů se oprýska-
ný plot proměňuje ve veselou barevnou 
variaci. Děkujeme všem zúčastněným 
rodičům i maminkám, které tuto akci ini-
ciovaly.

Zahájení školního roku

Poděkování také patří všem, kteří přinesli do školy materiál, pro který již neměli další využití. Žáci jej mo-
hou dále zpracovat a vykouzlit z něho originální výrobky. Děkujeme.

Eva Filipová
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SDH LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

I letos se v Louňovicích p. Bl. konala Benešovská hasičská liga
Třetí kolo letošního ročníku BNL se uskutečnilo v neděli 3. 7. 2016 v Louňovicích. Ligové dvojkolo bylo 
spojeno se sobotní soutěží v Daměnicích. Počasí na naši soutěž bylo příjemné, především po sobotním 
dešti, který ovlivnil naše večerní fi lmové promítání, kdy se sice promítalo, ale opravdu v komorním duchu.
 Jako vždy na start šly první týmy mužů – celkem se zúčastnilo 26 týmů. Nejlepší čas 16,85s zaběhl Jankov 
a zajistil si tak 1. místo. Na druhém místě jsme také ještě viděli 16-kový čas (16,90s) a to u týmu Zdislavice 
„A“ a na třetím místě skončil tým ze Ctiboře s časem 17,43s. Naši kluci bohužel po chybě na proudu svůj 
útok nedokončili.
Po mužích následovaly týmy žen, kterých bylo celkem 16. S časem 17,00s na prvním místě skončil náš 
domácí tým Louňovice „B“, na druhém místě Daměnice s časem 17,90s a hned v závěsu s časem 18,01s 
skončil na třetím místě tým žen z Dalov. Naše holky z „Áčka“ si také vybraly smůlu domácího prostředí a 
svůj útok nedokončily. 
Rozstřel nejlépe zvládli muži ze Zdislavic „A“ a děvčata z Daměnic.
I letos jsme pokračovali v tipovací soutěži – který tým bude nejblíže se svým tipem na nejlepší dosažený 
čas v základním kole u mužů a žen. U mužů se úplně přesně na 16,85s trefi ly hned 2 týmy, a to Daměnice 
a Malovice, za ženy byly nejblíže ženy z Načeradce, když jejich tip byl pouze o 1 setinu oproti vítěznému 
času.
Věříme, že se všem soutěž líbila a že se společně opět sejdeme v Louňovicích příští rok. Děkujeme všem, 
kteří nás podpořili ať už přímo na soutěži či pomocí během příprav. 

Za SDH Louňovice pod Blaníkem Monika Kahounová



11 www.lounovicepodblanikem.cz

Premiérová účast na Extralize přinesla úspěch
V letošním roce se tým hasiček Louňovice „B“ rozhodl vyzkoušet větší konkurenci a účastnit se soutěže 
Extraliga v požárním sportu. Je to komplex 14 soutěží po celé republice, především však na Moravě. Ex-
traliga PÚ je brána, jak už lze pochopit z názvu, i jako nejlepší liga v požárním sportu v ČR. V průměru se 
každé soutěže účastní cca 45 týmů mužů a 15 týmů žen. Každou soutěž se dle pořadí sbírají body, které pak 
rozhodují o celkovém umístění.
Že konkurence bude opravdu veliká se ukázalo hned v prvním kole v Chvalovicích 11. 6. 2016. Favorit 
letošního ročníku holky z Chrášťan ukázaly, že pro ně překonat 16-kovou hranici není problém a zaběh-
ly útok s časem 15,93s.  My jsme byly ještě bohužel ve fázi seběhávání se v týmu, protože naši přípravu 
ovlivnilo i nepříjemné zranění, které vedlo k nutnosti najít kvalitní náhradu na post levého proudu relativně 
v krátkém čase. Náš první závod pro nás skončil časem 17,19s a 6. místem.
Druhý závod hned v neděli 12. 6. 2016 v Pasohlávkách byl pro nás výjimečný, protože v loňském roce to 
byla naše první zkušenost s Extraligou a podařilo se nám dobře zapadnout a tento závod vyhrát. Věřily jsme 
i letos, že by to mohlo padnout. Zaběhly jsme opět 17-kový čas a celkově 4. místo.
Celkově nás na soutěžích provázelo štěstí i neštěstí. Našly se zde i soutěže, kde jsme díky různým chybám 
nezískaly ani bod (boduje se prvních 7 míst). 
Prvním závodem, kdy jsme nakročily k místům na bedně byl závod v Radíkově. Od rána však počasí ne-
přálo a ovlivnilo i výsledné časy útoků -  pršelo, dráha klouzala a byla dost podmáčená. Nám se i přesto 
zadařila první šestnácka a bylo z toho 2. místo s časem 16,98s.
Nejlépe jsme se umístnily na 8. závodě v Záhorčicích. Opět byla dráha hodně podmáčená a my si říkaly, 
zda to pro nás bude výhoda nebo nevýhoda. Ukázalo se, že nám to nějak nevadilo a s časem 16,43s jsme 
byly nejlepší. Následovaly soutěže s 3. místy ve Velkých Hošticích, kde jsme zaběhly náš letošní nejlepší 
čas 16,19s, dále v Karolíně a Letohradu Orlice. 
Před posledním víkendem 
jsme díky těmto výsledkům 
průběžně držely 2. mís-
to. Kdo by to čekal. Holky 
ze zmiňovaných Chrášťan 
měly skvělou sezónu a již 
teď si upevnily 1. místo a 
nikdo jim nemohl jejich ví-
tězství vzít. Věděly jsme, 
že pro nás jakékoliv místo 
na bedně bude splněním na-
šeho počátečního cíle a šly 
jsme si za tím. Poslední 2 
závody se nám trochu v ča-
sech zadrhly a vybraly jsme 
si možná i nováčkovskou 
smůlu, protože 4. místo na 
posledním závodě v Bene-
šově u Semil pro nás zna-
melo celkově 3. místo, kdy 
jsme o pouhé 2 body necha-
ly 2. místo týmu ze Sycho-
tína, loňským vítězkám celé 
Extraligy.

Myslím, že mohu za celý 
tým včetně trenéra říci, že 
to pro nás byla veliká zku-
šenost se porovnávat s nej-
lepšími týmy v republice. 
Naši účast hodnotíme velmi 
úspěšně, protože jsme se 
mezi těmito týmy neztratily 
a věřím, že jsme tím i zase o 
kousek posunuly také pově-
domí o naší obci.

Sestava týmu: Jana Fialová, Petra Kožíšková, Monika Kahounová, Kateřina Šandová, Žaneta Marešová, 
Kristýna Ječmenová, Klára Adamovská, Kateřina Špalová.
Trenér: Petr Kirchner    

Za SDH Louňovice pod Blaníkem Monika Kahounová
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Dětský den proběhl jako rozloučení s prázdninami
Poslední neděli o prázdninách jsme opět pořádali Dětský den pro děti. Počasí opravdu přálo, proto nej-
větší atrakcí bylo přistavené hasičské auto, které průběžně před sluníčkem chránilo osvěžováním vody 
z proudnic. Pro děti byly dále připraveny doved-
nostní i zábavné soutěže – poznávací hry, skákání v 
pytli, slalomy, přetahování lanem, chytání rybiček 
apod. Každý, kdo nasbíral určitý počet bodů si mohl 
v bohaté nabídce odměn vybrat to, co se mu líbilo 
nejvíce.
Děkujeme za spolupráci a pomoc Úřadu městyse a 
spolkům WIFI, Babince, fotbalu a myslivců.

Za SDH Louňovice Monika Kahounová
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SOKOL

Rozpis fotbal podzim 2016
IV. třída skupina B

Kolo Datum Čas   

1. 27.8. 17:00 Jankov B Louňovice

2. 4.9. 17:00 Louňovice Budenín

3. 11.9. 15:00 Postupice B Louňovice

4. 18.9. 17:00 Louňovice Chotýšany B

5. 24.9. 16:30 Maršovice B Louňovice

6. 2.10. 16:30 Louňovice Mezno B

7. 8.10. 16:00 Přestavlky Louňovice

8. 16.10. 16:00 Louňovice Popovice B

9. 23.10. 15:30 Struhařov  B Louňovice

10. 6.11. 14:00 Louňovice Myslič

11. 12.11. 14:00 Drachkov Louňovice

12. 20.11. 13:30 Louňovice Olbramovice B

20.8.2016 naši fotbalisti odehráli pohárové 
utkání, ve kterém porazili Kamberk a po-
stoupili do dalšího kola.

Během července a srpna se naši fotbalisti 
zúčastnili několika turnajů:

2. 7. 2016 – turnaj v Rakový – umístění 6. 

červenec – turnaj v Kamberku – umístění 4. 

7. 8. 2016 – Podblanický turnaj v Kodraci  
      – umístění 2. 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Své již 97 narozeniny v červenci oslavil pan Josef Novák, který je 
nejstarším obyvatelem Louňovic pod Blaníkem 

Turnaje a poháry
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!!! UPOZORNĚNÍ !!!
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE BUDE 27. LISTOPADU 2016

Prosíme všechny, kteří do zpravodaje píší, aby posílali své příspěvky na adresu: 
zpravodaj@lounovicepodblanikem.cz 

pokud možno průběžně a nejpozději pak do tohoto data. 
redakce zpravodaje 

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  a do dalších let všem srdečně gratuluje  a do dalších let 

jim přeje hodně jim přeje hodně štěstí a zdravíštěstí a zdraví

V Louňovicích pod Blaníkem V Louňovicích pod Blaníkem 
se v minulých měsících se v minulých měsících 
narodil nový občáneknarodil nový občánek

městys Louňovice pod Blaníkem městys Louňovice pod Blaníkem 
jí i jejím rodičům přeje hodně jí i jejím rodičům přeje hodně 

štěstí v životě.štěstí v životě.

Anetka Kirchnerová

Anetka Kirchnerová se svojí starší sestřičkou Adélkou

             KALENDÁŘ AKCÍ20162016

28. října - PODBL.  HUDEBNÍ PODZIM 
v 18:30 uctění památky a položení květiny u 
pomníku J. D. Zelenky
v 19:00 koncert v sále zámku
9. listopadu - SETKÁNI V KNIHOVNĚ
od 14:00 hod.
téma: Škola dříve a dnes + prohlídka ZŠ a 
MŠ Louňovice p. Bl
listopad - ADVENT. ROZSVĚCENÍ STRO-
MU
3. prosince - SETKÁNÍ S ČERTY
pořádá Babinec na náměstí
7. prosince - SETKÁNI V KNIHOVNĚ
od 14:00 hod.
téma: Včelařství + prohlídka včelařského 
muzea
9. prosince - DIOGENES
vánoční koncert
od 19:00 hod. v zámku

Marie Chmelenská  70
Václav Budil   70
Pavel Vrána   75
Libuše Veselá   85
Marie Staňková  75
Josef Novák   97
Antonín Zelinka  80
Karel Maršíček  75
Václav Dittrich  85
Marie Maršíčková  75
František Ondrák  80


