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SLOVO  STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
když projíždíte kolem naší školy nebo vozíte děti do 
školky, zajisté jste si všimli nové úpravy chodníků  
podél školy a na druhé straně od bytovek k Pumpě. 
Tímto projektem se nám podařilo vyřešit dopravní 
situaci (záliv pro auta u MŠ) a nový bezpečnější 
přechod pro děti a jejich rodiče. Chodník a nové 
osvětlení podél něj byly vybudovány za pomoci 
85% dotace z SFDI (Státní fond dopravní infra-
struktury). Celkové náklady činí 1 558 861,30 Kč. 
Dotace z SFDI je přidělena ve výši 1 146 000,00 Kč.

     V pondělí 2. října 2017 jsme slavnostně přebírali 

Tejkalem a zastupitelstvo rozhodlo o její podobě. 

v poslanecké sněmovně od pana Jana Hamáčka, předsedy poslanecké sněmovny, dekret, kterým nám byla 
udělena vlajka pro městys. Na zastupitelstvu jsme se shodli na tom, že by bylo dobré, aby městys, který 
má již historický znak, měl i svou vlajku. Návrhy vlajky byly vypracovány heraldikem panem Mgr. Janem 

Přeji všem  občanům  krásný podzim a poklidnou 
adventní dobu.   

Růžena Kučerová 
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ZASTUPITELSTVO A RADA
                    INFO Z RADY

                   ze dne 13. 6. 2017
                   Čj. RM –  8/2017

Rada městyse schvaluje: 
- výběr nejvhodnějšího dodava-
tele fi rmu SWIETELSKY sta-
vební s.r.o,  na veřejnou zakázku 
„Chodník podél silnice II/125, 
Louňovice pod Blaníkem“ a po-
věřuje starostku podpisem smlou-
vy 
- zaasfaltování mostu na Libouň, 
vypracování projektové doku-
mentace a zaměření
- zúžení MK na Libouň jen na 
průjezd osobních aut
- nepotřebnost přívěsu za osobní 
vozidlo, 27 PBA – 44  a  pověřuje 
starostku nejdříve oslovit Jednot-
ku SDH Louňovice p. Bl.
- umístění a nákup nádob na tří-
děný odpad do Světlé
- zakoupení zařízení pro ozvučení 
akcí v městysi
- projednat a zadat prořezání stro-
mů na hřbitově odborné fi rmě
- opravu vodní nádrže v parku na 
náměstí
- zadat vypracování PD na úpravu 
MŠ Louňovice panu Ing. Kaškovi
Rada městyse souhlasí:
- s uspořádáním 25. Setkání ko-
munistů a sympatizantů pod Vel-
kým Blaníkem dne 1. 7. 2017
- s podáním žádosti o dotaci na 
opravu hasičského zásahového 
vozidla na Středočeský kraj
- s umístěním stavby elektrické 
přípojky k vysílači WIFI signálu 
pro Spolek WIFI Louňovice pod 
Blaníkem na pozemcích měs-
tyse č.st. 365 a  č.1077/2  v k.ú. 
Louňovice pod Blaníkem
- s pořádáním koncertu městysem 
v Louňovicích pod  Blaníkem 
dne 5. 8. 2017
Rada městyse pověřuje:
- Ing. Růženu Kučerovou a Ing. 
Václava Fejtka zastupováním 
městyse do výběrové komise na 
konkurz  ředitele ZŠ a MŠ Louňo-
vice pod Blaníkem, příspěvkové 
organizace  
Rada městyse bere na vědomí:
- umístění radaru na měření rych-
losti u Pumpy v Louňovicích pod 
Blaníkem
- vyhotovení územní studie ZO3 
Louňovice východ - u rybníčka    
v Louňovicích pod Blaníkem

- provedení sondy na mostu na 
Libouň
- poskytnutí dotace na Opravu 
povrchu ulice J. Žižky od  Mini-
sterstva pro místní rozvoj a po-
věřuje starostku vypsat výběrové 
řízení na dodavatele
- oznámení majitele domu čp. 49 
o dodělání oplocení a vrat v celé 
délce podél chodníku.

INFORMACE Z RADY
ze dne 13. 7. 2017
Čj. RM –  9/2017

Rada městyse schvaluje: 
- dodatek veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace pro Občanské 
sdružení při Základní a Mateřské 
škole Louňovice pod Blaníkem, 
Cesta pro všechny v článku  IV, 
bodě 5
- z důvodu výskytu kůrovce káce-
ní v lese nad Světlou
- fi nanční příspěvek 1000 Kč pro 
Centrum na verandě, z.ú. Beroun 
a pověřuje starostku podpisem 
veřejnoprávní smlouvy o dotaci

ZASTUPITELSTVO
 ze dne: 13. 7. 2017

ZM 4 – 2017

Kontrola usnesení ZM č.3-2017 
Bez připomínek.
Rada čj. RM 7/17 a  8/17.
Bez připomínek
Rozpočtové opatření č. 5
ZM projednalo a schválilo roz-
počtové opatření č. 5.
MAS Blanik
ZM projednalo a souhlasí s tím, že 
zástupce městyse se bude ucházet 
o funkci člena výboru MAS Bla-
ník na období 2017 – 2018 a v 
případě zvolení městyse do funk-
ce člena výboru městys funkci 
přijímá a pověřuje starostku Ing. 
Růženu Kučerovou k zastupování  
městyse  při výkonu této funkce.
Oprava mostu, místní komuni-
kace
a) Oprava povrchu mostu na Li-
buň
Je nutná oprava povrchu mostu, 
odstranění starého asfaltu a kos-
tek a provedení nového asfaltová-
ní. Konstrukce mostu je v dobrém 
technickém stavu. Opravu prove-
de fi rma BES s.r.o, která byla vy-
brána ve výběrovém řízení.

ZM projednalo a schválilo  opra-
vu mostu přes řeku Blanici na 
obec Libouň a pověřuje starostku 
podpisem smlouvy s vybranou 
fi rmou  BES s.r.o. 
b) Místní komunikace
Je nutné opravit místní komuni-
kaci v ul. U Nádrže a dodělat ve-
řejné osvětlení. Opravu provede 
fi rma BES s.r.o. vzešlá z výběro-
vého řízení. 
ZM projednalo a schválilo opra-
vu místní komunikace v ul. U 
Nádrže a VO a pověřuje starost-
ku podpisem smlouvy s fi rmou, 
která byla vybrána ve výběrovém 
řízení.
c) místní komunikace v ul. J. Žiž-
ky 
Na opravu místní komunika-
ce obdržel městys 50% dotaci                 
z Min. pro místní rozvoj.
ZM pojednalo a schválilo při-
jmutí dotace na opravu místní 
komunikace ul. J. Žižky  a pově-
řuje starostku podpisem smlouvy 
s fi rmou, která  bude vybrána ve 
výběrovém řízení.
Finanční výbor
Návrh nového člena fi nančního 
výboru za zesnulou pí Marii Kot-
kovou. 
ZM projednalo a jako nového čle-
na fi nančního výboru zvolilo Ing. 
Víta Kociána.
Dotace
ZM projednalo a schválilo při-
jmutí dotace  Středočeského kraje 
ze Středočeského fondu kultury a 
obnovy památek ve výši  92 000 
Kč na Svatováclavské slavnosti 
2017 a pověřuje starostku podpi-
sem veřejnoprávní smlouvy.
Chodník ke hřbitovu 
ZM projednalo a schválilo  vy-
tvoření projektové dokumentace 
na chodník ke hřbitovu a pověřu-
je starostku podpisem smlouvy s 
projektantem.
Různé
- Na návrh Mgr. P. Tuleje ZM 
projednalo a souhlasí se změnou  
pracovní doby pošty v Louňovi-
cích p. Bl. do 17:30 hod., a to je-
denkrát týdně.
- starostka informovala o zapra-
cování připomínek do Plánu péče 
o CHKO Blaník
-  starostka informovala o odvo-
lání ČSOP k určení pozemku u 
Blaníka
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výkresu.
- p. Pospíšil - upozornil na „vy-
oraný“ uzávěr vody k přípojce k 
ulici U Nádrže.

INFORMACE Z RADY
ze dne 17. 8. 2017

Čj. RM –  10 /2017

Rada městyse schvaluje: 
- opravu přístupové cesty k čp. 
157 v Louňovicích p. Bl. po pří-
valovém dešti, na opravu budou 
použity fi nanční prostředky z 
daru Středočeského kraje na po-
vodně
- proplacení PD Ing. Dědičovi na 
„Skutečné provedení místní ko-
munikace K Pařezinám“
- veřejnoprávní smlouvu s fi nanč-
ním příspěvkem 35 000 Kč na 
Podbl. hudební podzim spolku 
Sdružení profesionálních a dob-
rovolných kulturních pracovníků 
se sídlem Benešov a pověřuje sta-
rostku podpisem smlouvy 
- přijmutí dotace z POV z Minis-
terstva zemědělství ČR a dokou-
pení tří laviček k cestě ke koupa-
lišti a doplnit tak odpočinkovou 
zónu u koupaliště, na kterou byla 
dotace poskytnuta
- vyznačit vodorovné značení pro 
parkování autobusů u pohostin-
ství a aut na Náměstí J. Žižky
- instalaci a opravu veřejného 
osvětlení k tělocvičně a U Nádrže
- osadit v Louňovicích p. Bl. nové 
dopravní značení, značkami 30 
km/hod. a přednost zprava

-  starostka informovala o vyho-
tovení PD k výměně topení ve 
škole
- starostka informovala zastupi-
tele o schválení  vlajky  městyse 
Poslaneckou sněmovnou  rozhod-
nutím  č.68 ze dne  6. 6. 2017 a 
vyzvala zastupitele, aby zvážili, 
zda necháme vlajku pro městys  
vyšít 
- starostka informovala zastupi-
tele o schůzce, která proběhla v 
Benešově za přítomnosti zástup-
ců Středočeského  kraje, kdy bylo 
upozorněno o ukončení skládko-
vání odpadů v roce 2024  a veške-
ré odpady bude nutné spalovat  a 
to pravděpodobně u Mělníka. Zá-
stupci kraje nabízí obcím pomoc 
při založení družstev, pro řešení 
likvidací odpadu a vyjednává-
ní se spalovnami. Starostka dala 
na zvážení, zda by městys neměl  
vstoupit do zmíněného družstva  
a tím řešil včas  likvidaci odpa-
dů. Bude se  řešit  na dalších za-
sedáních zastupitelstva po dalších  
upřesňujících informacích.  
- Ing. Fejtek - k umístění auto-
dílny p. Kratochvíla přednesl 
zápis stavební komise ze dne                  
12. 7. 2017, vysvětlil  důvody a 
podal návrh  ke schválení:
ZM Louňovice pod Blaníkem 
souhlasí s umístěním stavby s ná-
zvem Autodílna Louňovice pod 
Blaníkem – stavebník Martin 
Kratochvíl, dle projektové doku-
mentace  vypracované Bc. Zdeň-
kou Špoulovou dle přiloženého 

- provedení podvrtu k areálu Pod-
blanicka a.s. pro přeložení vodo-
vodu
Rada městyse nesouhlasí:
- s navážením odpadní vody z 
Rekreačního střediska Blaník ze 
Smršťova na ČOV v Louňovicích 
p. Bl. 
Rada městyse jmenuje:
- paní Mgr. Evu Filipovou na pra-
covní místo ředitelky Základní 
školy a Mateřské školy Louňo-
vice pod Blaníkem, příspěv-
ková organizace s účinností od                
18. 8.2017 a určuje plat paní Mgr. 
Evě Filipové platovým výměrem

INFORMACE Z RADY
ze dne  12. 9. 2017
Čj. RM –  11/2017

Rada městyse schvaluje:
- dodatek č. 5 k nájemní smlou-
vě  č. 1/2000 o nájmu nebytových 
prostor s fi rmou LIWA CZ, s.r.o  a 
pověřuje starostku podpisem do-
datku smlouvy
- dokončení protipovodňového 
valu u plynové stanice zvýšením 
cesty ke koupališti
provedení protipovodňové ochra-
ny pozemku u čp. 103 rekon-
strukcí koryta potoku
Rada městyse pověřuje:
- místostarostu jednáním o žádos-
ti č.j.  MLPB 572/2017 k umís-
tění světla veřejného osvětlení v  
ul. U Mostu čp. 97

Pod Blaník se opět sjela historická vozidla

UDÁLO SE ...

     Péťův podblanický veterán klub AČR 
Křížov uspořádal třetí červnovou sobotu 
již 4. ročník orientační jízdy  “S veterá-
ny Poblanickem“. Na letošní jízdu do-
razilo na osmdesát posádek, historický-
mi vozidly včetně několika z policejní 
historické společnosti a dvou požárních 
vozidel z Pravonína a Načeradce. Opět 
se zůčastnily i dva Zetory15, a 25, na kte-
rých přijeli jejich majitelé po vlastní ose 
několik desítek kilometrů.
    Začátek soutěže byl doprovázen 
chladnějším slunečným počasím a přes-
to někteří návštěvníci přišli na boso 
v sandálech a spoře oblečeni. Přijídějící 
posádky vítali malí kameramani a každý 
obdržel samolepku pořadatele.  Součástí 
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z Načeradce za jejich výborné občerstvení .   
     Letošní odpolední vyhlašování výsledků bylo doprovázeno 
nadprůměrně teplým slunečným počasím až do závěru dne         
a i díky tomu jsme zvládli vše včas. Po celý den byl k dispozi-
ci zdarma stále obsazený skákací hrad se skluzavkou pro děti. 
Poděkování patří všem  sponzorům a partnerům akce, kteří se 
podíleli na přípravách, propagaci a také se aktivně zapojili do 
průběhu celého dne . Poděkování patří též i paní Haně Janoušo-
vé za zapůjčení pozemku na akci a také panu starostovi města 
Vlašimi Luďkovi Jeništovi za možnost parkování všech posá-
dek na celém prostoru Žižkova náměstí. Již nyní se připravuje-
me na další ročník veteránské akce v příštím roce, opět v druhé 
polovině června.

 FOTO ARCHIV PPVK. V Křížově 15. 7. 2017 Za PPVK  sepsal Josef Cigler

i vědomostní úkoly. Asi po hodinové pauze ve Vlašimi se posádky ze Žižkova náměstí za doprovodu vozi-
del Policejní historické společnosti vydaly na spanilou jízdu centrem města ulicemi Na Valech, Komenské-
ho, Lidickou, dále Nádražní a Blanickou zpět na místo startu do Křížova. 
     Před vyhlašováním výsledků byla všemi  uctěna památka účastníka nejen našich veteránských srazů 
pana Mirka Maršíčka minutou ticha. Nejstarším účastníkem toho dne byl vyhlášen pan Alexander Müller 
narozen 13. 2. 1941 s Volhou 21 a nejmladší účastník soutěže byl spolujezdec Nikolas Reitschläger narozen  
16. 6. 2016. V ceně diváků byla vybrána ČZ 125 z r. 1947 pana Růžičky a Trabant cabrio z r. 1971 pana 
Nováka. V soutěži elegance zvítězil vůz Aero 1000 z r. 1933 pana Pastora. V motocyklech zvítězil pan 
Kreuzer s Jawou 250 z r. 1963 a v automobilech pan Gresser s Mercedesem z r. 1981. Absolutními vítězi 
se stali pánové: Kreuzer s Jawou 250, Gresser s Mercedesem a Nožička s Vazem 2101. Cenu za statečnost 
obdržel JUDr. Martin Švéda za obrovskou snahu zprovoznit svůj vůz Ford Mustang GT když za pomoci 
kamarádů odstraňovali vážnou závadu až do pozdních nočních hodin. Veliký dík patří rodině Hlinských       

Dětský den aneb rozloučení s prázdninami
     Poslední neděli o prázdninách jsme opět pořádali Dětský den pro děti. Počasí nám přálo, a proto byla 
účast dětí hojná. Pro děti jako vždy byly připraveny dovednostní i zábavné soutěže – poznávací hry, skákání 
v pytli, domino, slalomy, petanque, přetahování lanem, chytání rybiček a samozřejmě možnost vyzkoušet 
si zastříkat z hasičského zásahového auta. Každý, kdo nasbíral určitý počet bodů, si mohl v bohaté nabídce 
odměn vybrat to, co se mu líbilo nejvíce. 
     I letos se děti mohly vzdělávat v rámci otázek z lesa. Spolek myslivců měl pro ně připravené poznávací 
stanoviště napříč otázkami týkajících se lesa, stromů nebo zvěře.
     Děkujeme taktéž za spolupráci a pomoc Úřadu městyse a spolkům WIFI a Fotbalu.

Monika Kahounová

akce byla i burza auto-moto dílů. Bě-
hem dopoledne přispívali svými hlasy 
návštěvníci v ceně diváků o nejkrásnější 
automobil a motocykl.  U startovní brány 
byl opět Laďa Filas v brnění blanického 
rytíře, i s mistrem kominickým Evženem 
v historické uniformě, kteří při startu za 
špičkového výkonu moderátora Radka 
Mareše a zvukaře Jendy vypouštěli po-
sádky na trať. 
     Účastníci  projížděli  Podblanickem 
a na stanovištích: v Načeradci, Pravo-
níně, Jeníkově, Čechticích a ve Vlašimi 
na Žižkově náměstí  plnily dovednostní,        
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Vesnice roku - vyhlášení
     Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2017 bylo ve středu 28. 6. 2017 za účasti hejtmanky  
Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové v Kutné Hoře.
    Diplom nám byl předán ve vítězné vesnici středočeského kraje ve Hvožďanech dne 20. 8. 2017.

„Koruna Česka, aneb nahoru na horu“
     Dne 7. října 2017 byl na Blaníku dokončen seriál výšlapů „Koruna Česka, aneb nahoru na horu".

     Jednalo se o výšlapy na nevyšší a nejznámější vrcholky českých pohoří. Blaník byl symbolicky zařazen 
na závěr celého seriálu. Pořadatelem seriálu byla společnost CZ 1000, s.r.o.
Výšlapu na Blaník se zúčastnil brankař a olympijský vítěz z Nagana Dominik Hašek a vylosoval výherce  
celé soutěže. Více na: www.korunacr.cz.
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Svatováclavské slavnosti
     Opět po roce se mohl lid český zúčastnit netradiční mše svaté na Velkém Blaníku a následně se připojit 
k družině svatého Václava, který se z hory Blaník vydal do Louňovic pod Blaníkem. Zde už ho očekával 
prostý lid, aby se svým knížetem strávil tento slavnostní den. 
     Po přivítání a zdravici svatého Václava na zámecké zahradě proběhl rytířský turnaj. Chrabré rytíře ná-
sledně vystřídala vlašimská dechová hudba Sebranka. Ta hrála pro potěchu ucha všech přítomných, kteří 
postupně přicházeli na zámeckou zahradu. Když se na pódiu rozezněl hlas oblíbené zpěvačky a herečky 
Moniky Absolonové bylo již na zámecké zahradě poměrně plno. O její vystoupení byl velký zájem. Všich-
ni kdo si ji přišli poslechnout byli nakonec velice mile a nečekaně překvapeni, když svoji poslední píseň  

Text a foto J. Burdová

zazpívala mezi obecenstvem. Všichni byli nadšení 
a nenechali si ujít možnost se s Monikou vyfotit. 
Po tomto zážitku přišel další v podobě představe-
ní sokolnického spolku TEIR. Přednáška o našich 
okřídlených dravcích byla více než zajímavá. Úžasu 
ve tváři se pak neubránil nikdo, nad jehož hlavou 
proletěla poštolka, sova, nebo třeba výr velký. Toto 
představení se líbilo snad každému. Spolek Blest-
ra následně předvedl šermířské představení a pak 
přišla na řadu dětská hudební skupina Sakramejdlo 
z nedalekých Ratměřic. Původně dívčí skupina se 
rozrostla o mladého bubeníka a letos sebou měla             
i několik hostů. Po tradičním losování vstupenek ná-
sledovala hudební produkce skupiny Velorex Rock, 
kterou na chvíli přerušila ohňová show. Během dne 
pak bylo ještě možné navštívit muzeum historie, 
nebo včelařství, pouťové atrakce, historická řemes-
la, nebo ukázku veteránů na hřišti u pivovaru. 
     Letošní svatováclavské slavnosti jsou za námi. 
Svatý Václav se svojí družinou už opět dřímá v Bla-
níku. Nyní nezbývá než doufat, že bude spokojeně 
spát po celý rok a ven vyjede zase až v září.
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ZŠ A MŠ LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

Základní škola
     Prázdniny utekly jako voda a škola se opět rozezněla dětskými hlásky a radostným smíchem. Začátek 
školního roku odstartovalo společné setkání před budovou školy a následné uvítání v jednotlivých učeb-
nách. Vše se neslo v duchu našeho nového celoškolního tématu „Všude dobře, doma nejlíp“. Děti si prohlí-
žely pohlednice z prázdninového putování a vyprávěly své zážitky.  První úkoly už čekaly na naše školáčky, 
kteří usedli do lavic zcela poprvé. S pomocí rodičů se jich zhostili s velkým nadšením a odhodláním. Všem 
školákům přejeme, aby celý školní rok byl pro ně úspěšný, plný zážitků i velkého poznání.  
     Změnám dostálo okolí školy, ve kterém 
díky městysu přibyly chodníky, nový přechod 
a osvětlení pro bezpečnější pohyb chodců. 
Věříme, že řidiči se stanou ohleduplnějšími   
a budou dodržovat pravidlo přednosti chodců. 
    Velké poděkování patří paní Vašinové z fi r-
my Liwa s.r.o., která darovala škole značný 
objem usňového a textilního materiálu pro 
kreativní tvorbu dětí z MŠ a ZŠ. Už teď se 
těšíme na samotnou tvorbu i vlastní výrobky. 
Děkujeme.
     Překvapivých výsledků jsme dosáhli v 
soutěži ve sběru papíru za loňský školní rok 
a to 2980 kg papíru.  Umístili jsme se na 10. 
místě a získali pro děti společenské hry a pro 
školu  fi nanční prostředky ve výši 5598,- Kč, 
které  byly použity společně s dalšími fi nanč-
ními dary na doplnění herních prvků školní 
zahrady. Pro stávající školní rok platí stejná 
pravidla: třídit zvlášť směsný papír (noviny, 
časopisy, letáky, knihy bez pevné vazby, …) 
a kartonové krabice, vše můžete ponechat 
svázané před bývalým hlavním vchodem ZŠ.  
Pokud se bude jednat o děti MŠ a ZŠ, je za-
potřebí  přiložit lísteček se jménem, aby moh-
la být váha připsána do soupisky účastníků.        
I nadále pokračujeme v Recyklohraní, kde je 
možné na hale školy odevzdávat drobný elek-
troodpad, prázdné kartridže a baterie. Také 
můžete na rampě školní jídelny zanechat v 
PET lahvích použitý stolní olej, který odváží 
fi rma k ekologické likvidaci. 
     Na začátku roku 2018 budou moci žáci 
ZŠ absolvovat zimní vícedenní školní výlet           

zahájení školního roku

prvňáčci

s výukou lyžování na Šumavě v klidné vesničce Javorník. Přímo u hotelu jsou dva lyžařské vleky, jeden 
pro začínající a jeden pro pokročilé malé lyžaře. Výcvik bude probíhat pod vedením školených lyžařských 
instruktorů. Krásná příroda, Klostermannova rozhledna, rotunda sv. Antonína a jiné místní zajímavosti lá-
kají i k pěší turistice. Při nepříznivém počasí mohou děti trávit čas v tělocvičně uvnitř hotelu. 
     V loňském školním roce naše škola přivítala na návštěvě fi nskou paní učitelku. V návaznosti na tuto ná-
vštěvu, se naše škola zapojila do mezinárodní spolupráce s fi nskou školou v Yälenu. Žáci všech ročníků si 
během školního roku vyměnili několik dopisů s fi nskými žáky v anglickém jazyce. Navzájem se o sobě děti 
dozvěděly mnoho zajímavých informací a zjistily, že některé záliby mají všichni stejné např. nejoblíbenější 
den v týdnu je u fi nských dětí pátek, stejně jako u nás.
     Nové mezinárodní projekty a spolupráce nás čekají i v tomto školním roce. Mezinárodní spoluprací, 
která se již delší dobu rýsovala, a v tomto školním roce se začne uskutečňovat, bude dopisování našich žáků 
s žáky české školy v Miláně. Na tuto myšlenku nás přivedli naši dva žáci žijící v Miláně, kteří u nás tráví 
poslední měsíce školního roku, protože v Itálii tou dobou již mají prázdniny. Tato spolupráce bude probíhat 
v českém jazyce a budou se na ní podílet i žáci nižších ročníků. Česká škola v Miláně je provozována pod 
záštitou Spolku krajanů a přátel ČR žijících v Miláně. 
     Další spolupráce, která již začala v loňském školním roce, je s Českým krajanským spolkem v Athénách. 
V loňském roce jsme ve škole nabízeli k odkoupení mnoho krásných starších českých knih, které byly vyřa-
zeny ze školní knihovny. Knihy, o které nikdo neměl zájem, jsme zabalili a poslali právě Českému krajan-
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v Táboře pro děti starší 4 let. Plavání má po-
zitivní vliv na rozvoj jemné i hrubé motoriky. 
Naše škola se přihlásila do projektu sportovní 
všestrannosti s názvem Svět nekončí za vrát-
ky, cvičíme se zvířátky. Projekt pořádá Česká 
obec sokolská, fi nancován je z grantu MŠMT. 
Záměrem je prezentovat pohyb jako každo-
denní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení 
volnočasových aktivit. Jedná se o zábavnou 
formu plnění cvičebních prvků v tělocvičně 
uzpůsobené věku od 2-6 let. Děti získají zá-
pisníčky, do kterých si poté budou moci vle-
povat samolepky zvířátek jako motivaci za 
zvládnuté sportovní aktivity. 
Od letošního školního roku jsme zintenziv-
nili práci s předškoláky. Dopoledne budoucí 
školáci rozvíjí své myšlení a dovednosti nad 
rámec center aktivit podle uceleného vzdělá-

skému spolku do Athén k doplnění jejich české knihovny. Z daru byl spolek velmi nadšený a již v loňském 
roce nás požádal o součinnost. Tato spolupráce v letošním roce získala jasnější pravidla a bude taktéž pro 
žáky probíhat v českém jazyce. 
     Mezinárodní projekt, který čeká naší školu v květnu 2018, se jmenuje Edison. V rámci tohoto projektu 
přijdou do naší školy zahraniční stážisté z různých částí světa za účelem prezentace jejich země původu       
a jejich kultury. Celý projekt probíhá v anglickém jazyce. Žáci se nejen dozvědí řadu zajímavostí, ale budou 
si moci procvičit konverzaci v anglickém jazyce.
     Pro rodiče školáků, předškoláků i veřejnost škola připravila seminář Matematika všemi smysly, na 
kterém byla představena matematika prof. Hejného. Prakticky si mohli vyzkoušet práci v jednotlivých ma-
tematických prostředích za použití speciálních didaktických pomůcek. I přes malou účast se seminář těšil 
velkému nadšení a již nyní se rodiče těší na jeho pokračování pro „pokročilé“. 
        Mgr. Eva Filipová a kolektiv ZŠ

Mateřská škola   …a přišel podzim … 
S dětmi ve školce si vyprávíme o podzimních radostech. Pozorujeme proměny přírody, jak dozrávají plo-
dy, co a jak se nechá ještě sklidit, zda si to houby v lese nerozmyslely a nezačaly růst. Na obloze budeme 
pozorovat nejen létající draky, ale také si připomeneme, že někteří ptáci odlétají na jih za teplem. Vzpome-
neme i na zvířátka, hlavně na ta volně žijící a budeme přemýšlet, jak se připraví na zimu. Mimo pokladů 
podzimu se MŠ soustředí také na sportovní a jiné aktivity. V rámci vzdělávacího bloku „O Podblanických 
pověstech“ se vydáme na Malý Blaník. Vzpomeneme na poustevníka a cestou budeme hledat lesní skřítky. 
Při příležitosti podzimní sklizně se pojedeme podívat na statek plný dýní k Pipkům, odkud si děti mohou 
přivést halloweenskou dýni. Opět i v letošním roce bylo do programu zařazeno plavání v plavecké škole 

dýně u Pipků

vacího programu speciální pedagožky Jiřiny Bednářové. Jedná se o pracovní listy utvářející ucelený sys-
tém předškolní průpravy. Rozvíjí grafomotoriku, sluchové a zrakové vnímání, rozumové schopnosti, řeč, 
orientaci v prostoru a čase. V odpoledním bloku, mezi tím co mladší děti odpočívají, ještě hodinu s nimi 
skupinově pracuje pověřená paní učitelka. Program je opět zaměřen na přípravu vstupu do základní školy. 
V mateřské škole se díky organizačním změnám podařilo zřídit samostatnou útulnější šatnu pro obě třídy, 
do jednotlivých tříd se tak nezanáší nečistoty z obuvi a děti mají dostatečný prostor k převlékání. Dle fi -
nančních možností se budeme v nadcházejícím období snažit postupně vybavovat učebny novým nábytkem 
tak, aby vzniklo příjemné a funkční prostředí. V současné době do dvou oddělení mateřské školy dochází 
40 dětí, kterým se věnují 4 pedagogové a v určitou denní dobu dětem mladším 3 let také chůva. Na přání 
dětí společně vymýšlíme nový název třídy „Koťátek“ tak, aby se v ní cítily dobře a neměly pocit věkové 
diferenciace. Upřednostňujeme heterogenní třídy a snažíme se v nich zajistit rovnoměrné věkové rozložení. 
Naši pedagogové se dále sebevzdělávají a rozšiřují si svou kvalifi kaci, tak jsme mohli v letošním roce 
efektivněji využít jejich pracovní síly a nadšení. Odbornost pedagogů se nám rozrostla o cvičitelku dětské 
jógy a další logopedickou asistentku. Obě logopedické asistentky se v průběhu týdne budou věnovat po 
osmé hodině ranní logopedické prevenci skupinově všem dětem, tedy i těm nejmenším a pak individuálně 
1x týdně dětem, které mají logopedické vady. Logopedické asistentky se zaměřují na přirozený rozvoj řeči 
a dalších dovedností. Působí především jako preventisté poruch řeči a učení. Rovněž budou poskytovat 
rodičům informace o dostupnosti logopedické péče. Nejedná se o náhradu návštěv klinických logopedů. 
Logopedičtí asistenti mají za úkol se zaměřovat na přirozenou podporu vývoje řeči ve všech jazykových ro-
vinách, působí preventivně proti vzniku nesprávných komunikačních návyků, vědí jak pracovat s hlasovou 
hygienou, dyslálií, neplynulostí řeči apod.  Logopedická práce je týmovou prací, jejíž nedílnou a velkou 
úlohu sehrává rodina dítěte a její podnětné prostředí. Je velmi důležitá participace rodiny na pravidelném 
procvičování vybraných hlásek. Je to spolupráce rodiny, školy a různých odborníků.  
        Kolektiv pedagogů z MŠ
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Benešovská hasičská liga 2017

SDH LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

Domácí Benešovská hasičská liga 25. 6. 2017
    Druhé kolo letošního ročníku BNL 
se uskutečnilo u nás v Louňovicích pod 
Blaníkem. Ligové dvojkolo bylo spojeno 
se sobotní soutěží v Křivsoudově. Akce 
začala pro některé týmy už v sobotu ve-
čer, když se zúčastnily malého posezení 
a promítání nejdříve fotbalu reprezentač-
ní U21 a poté českého fi lmu Samotáři.

    V neděli nám počasí relativně přálo, 
sice bylo trochu dusno, ale slunečno. 
Jako vždy na start šly první týmy mužů 
– celkem se zúčastnilo 24 týmů. Nejlepší 
čas 16,93s zaběhl náš domácí tým kluků. 
Kluci byli velmi spokojeni, protože to 
byl jejich první čas pod 17s a také jedi-
ná 16-ctka na dnešní soutěži. Na druhém 
místě se umístil tým ze Ctiboře s časem 
17,64s a na třetím místě skončil tým z 

zúčastnily pouze ženy „A“, zbylé dva louňovické týmy upřednostnily pro tento rok extraligové soutěže.
I přes to, že se muži zúčastnili pouze 2 soutěží, tak v konečném pořadí skončili na 19. místě z 50. Tohle 
slušné umístění jim zajistilo vítězství na domácí soutěži v čase 16,93s.
     Stejně jako muži i ženy „B“ se zúčastnily pouze dvou soutěží a i ony dokázaly na domácí soutěži vyhrát       
s časem 17,07s. Hlavně body z tohoto vítězství jim zajistily celkem 11. místo z 22.
     Ženy „A“ letos trochu pozměňovaly sestavu a do týmu přibylo pár nových tváří. I to byl jeden z důvodů 
pozvolného začátku, kdy se podařilo dokončovat útoky za 20s. Na lepší časy se začalo blýskat v 5. kole        
v Malovicích, kde i přes to, že se umístily až na 6. místě předvedly holky svoji první 18. Na tento hezký 
čas se jim podařilo navázat hned na následující soutěži v Načeradci, kde překonaly svůj dosavadní nejlepší 

V letošním roce se konalo celkem 9 soutěží v rámci Benešovské hasičské ligy. Všech kol se 

Chářovic B s časem 17,68s. Celkem bylo hodnoceno 18 týmů a bohužel 6 týmů svůj útok nedokončilo.

     Po mužích následovaly týmy žen, kterých bylo celkem 11. Stupně vítězů i u žen zůstaly na domácí půdě. 
S časem 17,07s tým Louňovice „B“ obhájil prvenství z minulého roku. Na druhém místě, stejně jako vloni, 
skončily Daměnice s časem 18,06s a hned v závěsu s časem 18,25s skončil na třetím místě tým žen z Na-
čeradce. Louňovice „A“ skončily na celkovém 7. místě s časem 19,74s.

výsledek a s časem 18,45s obsadily 2. místo. Bohužel na 
další soutěži přišel neplatný pokus a děvčata už nedoká-
zala v těchto časech pokračovat. Celkově se nakonec do-
kázaly udržet na 6. místě.  

Sestavy:
Muži: Karel Adamovský, Václav Fejtek, Lukáš Jelínek, 
Petr Kirchner, Pavel Kahoun, František Tichý, Miroslav 
Štěpánek, Jakub Wáclavík

Ženy „A“: Míša Podhorská, Monika Jelínková, Iveta 
Vágnerová, Markéta Slabá, Andrea Kadlecová, Adéla 
Štěpánková, Adéla Šaňková, Tereza Slavatová, Vendula 
Tichá

Ženy „B“: Jana Fialová, Petra Kožíšková, Monika Ka-
hounová, Kateřina Šandová, Kristýna Ječmenová, Klára 
Adamovská, Tereza Kirchner-Berlová  
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    Rozstřel nejlépe zvládli muži z Louňovic a ženy ze Zdislavic.

     I letos jsme soutěžili v tipovací soutěži – který tým bude 
nejblíže se svým tipem na nejlepší dosažený čas v základním 
kole u mužů a žen. U mužů i žen se vítězové netrefi li jen o 2 
setiny, za ženy byly nejblíže holky ze Všechlap a za muže to 
byl tým z Chmelné.

     Děkujeme všem fanouškům, kteří nás přišli povzbudit. Věří-
me, že se všem soutěž líbila a že se zde společně opět sejdeme 
příští rok.

Extraligová hasičská sezóna 2017
     Jak již z minulého zpravodaje víte, letošní sezónu Extraligy požárního sportu běhaly 2 naše týmy – tým 
žen a tým mužů. V tuto chvíli již máme celou tuto sezónu za sebou, a proto se s vámi můžeme podělit            
o celkové dojmy. Celkem se odběhalo 14 závodů především na Moravě.

     Tým mužů 3. 6. v Chvalovicích předvedl svou premiéru. První závody byly pro kluky spíše poznávací   
a drželi se nad hranicí 17s. První jejich větší úspěch a první 16-tivteřinový útok jsme mohli vidět na soutěži 
v Radíkově 2. 7., kde s časem 16,87s skončili na 8. místě. Nejlepší jejich umístění se jim podařilo hned 
další víkend 9. 7. v Olšovci, kde s časem 16,85s skončili na celkovém 6. místě. Naopak jejich rekordní čas 
16,43s jsme shlédli v Chotěmicích.

     Kluci po své první účasti na Extralize skončili na 10. místě z celkově 50-ti bodově hodnocených týmů.

     Tým holek rozjel sezónu výborně, na 1. kole v Chvalovicích ukázal čas 16,34s, což byl čas i vítězný. Poté 
následovalo období ne moc povedených výsledků a další vítězný čas jsme mohli vidět až 23. 7. v Letohra-
du Orlice, kde jsme zaběhli naše letošní maximum 16,22s. Na stupni vítězů jsme byli ještě v Chotěmicích     
12. 8., kde jsme s časem 16,42s obsadili 3. místo a v Záhorčicích 13. 8. s časem 16,60s na 2. místě.
Holky sezónu zakončily na celkovém 5. místě z 30-ti bodovaných týmů.

Monika Kahounová

Monika Kahounová
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  Rozpis zápasů podzim 2017

SOKOL

kolo den čas
1 27. 8. - NE 15:00 Popovice B Louňovice
2 3. 9. - NE 17:00 Louňovice Chotýšany B
3 10. 9.  - NE 15:00 Velíš Louňovice
4 17. 9. - NE 17:00 Louňovice Myslič
5 23. 9. - SO 16:30 Mezno B Louňovice
6 1. 10. - NE 16:30 Louňovice Olbramovice B
7 8. 10. - NE 10:15 Soběhrdy B Louňovice
8 15. 10. - NE 15:00 Přestavlky B Louňovice
9 22. 10. - NE 15:30 Louňovice Budenín
10 29. 10. - NE 14:30 Postupice B Louňovice
11 5. 11. - NE 14:00 Louňovice SK Přestavlky

Přípravka
Na podzim 2017 přihlásil fotbalový klub 
Louňovice pod Blaníkem společně s FK 
Kamberk starší přípravku.

foto: Jaroslav Mikšovský

foto: Václav Borkovec

1 3.9 9:00 Zdislavice Kamberk/Louňovice
2 6.9 17:30 Dolní Kralovice Kamberk/Louňovice
3 10.9 10:15 Kamberk/Louňovice Kácov
4 17.9 10:15 Vracovice Kamberk/Louňovice
5 24.9 10:15 Kamberk/Louňovice Křivsoudov
6 1.10 10:15 Kamberk/Louňovice Čechtice
7 7.10 9:30 Vlašim A Kamberk/Louňovice
8 11.10 16:00 Kamberk/Louňovice Bílkovice
9 15.10 10:15 Kamberk/Louňovice Vlašim B
10 21.10 10:15 Blaník Načeradec Kamberk/Louňovice
11 29.10 10:15 Kamberk/Louňovice Divišov/Ostředek

Rozpis zápasů - Okresní přebor starší přípravka Ferdináda 5+1 C

Všechny podzimní domácí zápasy se 
odehrají na hřišti u řeky v Louňovi-
cích pod Blaníkem
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Fotografi e z výstavy hub v roce 2016 (Ivana Křížová)

PODZIMNÍ BAZÁREK
 VÝSTAVA HISTORICKÝCH

FOTOGRAFIÍ V GALERII

22.10. 14:00

605 758 300732 860 942
Z VÝDĚLKU BYCHOM RÁDY PODPOŘILY DOBROU VĚC.

SOKOLSKÁ ŽUPA  
BLANICKÁ

SOKOLSKÁ ŽUPA BLANICKÁ
pořádá

pod záštitou hejtmanky Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové

ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ

Další ročník výstavy hub v 
Domě přírody Blaníku  
     Srdečně zveme všechny houbaře a milovníky hub 
na tradiční výstavu hub blanických lesů. 
     V pořadí již 9. ročník výstavy hub se bude konat 
o víkendu 28. až 29. října 2017 v Domě přírody Bla-
níku u Kondrace. Návštěvníci budou moci zhléd-
nout různé druhy běžných i vzácných druhů hub 
nasbíraných v okolních lesích. V sobotu 28. října 
obohatí výstavu svou přítomností mykolog, který 
zodpoví návštěvníkům mykologické dotazy, podá 
výklad o houbách, jejich výskytu, sběru a případné 
jedovatosti a určí přinesené druhy hub. Milovníkům 
jídel z hub poradí i osvědčené vynikající recepty na 
přípravu jídel z tradičních i neobvyklých druhů. 
Podrobnější informace se dozvíte od počátku října 
z vyvěšených plakátků nebo na webových stránkách 
www.blanik.ochranaprirody.cz a www.dumprirody.
cz/blanik/. Akci společně pořádají AOPK ČR – 
Správa CHKO Blaník a Český svaz ochránců pří-
rody Vlašim.

Ivana Křížová, Správa CHKO Blaník
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Vítání loňských občánků
     6. května byli slavnostně přivítáni noví občánci narození v loňském roce. Pamětní list, vázičku se jmé-
nem  a malý obnos si tak z úřadu městyse odnesli (zleva) Anetka Kirchnerová, Anička Dobešová, Káťa 
Mikšovská, Matěj Trojánek, Vendulka Staňková a Sebastián Kahoun (není na fotografi i).

V Louňovicích pod Blaníkem se V Louňovicích pod Blaníkem se 
v minulých měsících narodili tito noví občánciv minulých měsících narodili tito noví občánci

Městys Louňovice pod Blaníkem jim i jejich Městys Louňovice pod Blaníkem jim i jejich 
rodičům přeje hodně štěstí v životě.rodičům přeje hodně štěstí v životě.

Milan Bébr
Filip Vrtiška

Jáchym Chatrný

Milan Bébr

Jáchym Chatrný

Filip Vrtiška
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!!! UPOZORNĚNÍ !!!
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE BUDE 1. PROSINCE 2017

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

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

         KALENDÁŘ AKCÍ2017

21. říjen 2017
PODBLANICKÝ HUDEBNÍ PODZIM
18:30 Pietní akt u pomníku J. D. Zelenky
19:00 koncert v sále zámku

22. říjen 2017
PODZIMNÍ BAZÁREK
od 14:00 hod. na náměstí v Louňovicích p. Bl.
Výstava historických fotografi í v galerii

28. říjen 2017
VÝSTUP NA BLANÍK SE SOKOLEM
pořádá: Sokolská župa Blanická
sraz účastníků na vrcholu u rozhledny v 11:00 hod.

28. - 29. říjen 2017
VÝSTAVA HUB
Dům přírody Blaník u Kondrace

16. listopad
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Na Hlinách
akce pro děti

25. listopad 2017
VÁNOČNÍ KONCERT - DIOGENES
v zámku
pořádá BABINEC

2. prosinec 2017
SETKÁNÍ S ČERTY
na náměstí
pořádá BABINEC

3. prosinec 2017
ROZSVĚCENÍ STROMEČKU
na náměstí (2. ročník)

8. prosinec 2017
POSTEL PRO ANDĚLA
divadelní představení ochotníků z Bystřice
od 19:00 hod. v zámku

             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 všem srdečně gratuluje a do dalších 
let jim přeje hodně štěstí a zdravílet jim přeje hodně štěstí a zdraví

Bohuslav Dráb  75
Josef Novák   98
Josef Tomášek  70
Josef Roubych  75
Marie Borkovcová 75
František Kostohryz 75


