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SLOVO  STAROSTKY
Vážení spoluobčané,

jak jste si mnozí všimli, škola i školka mají nový kabát. Zásluhou dotace z OPŽP na snížení 
energe  cké náročnos   ZŠ a MŠ v Louňovicích pod Blaníkem byly udělány nové fasády, 
zateplení střech a  položena nová kry  na na MŠ. Pro ty, které tato akce více zajímá, sděluji 
následující.
Na škole i školce se zateplila fasáda, strop na půdě a vyměnila se kry  na. Byl přistavěn 
nový vchod pro školáky do šatny, která vznikla v čás   bývalé haly. Na vchod navazuje bez-
bariérově chodník, který vede okolo jídelny až ke vchodu do školky. Ke vchodu do areálu 
školy je nově na silnici zvýrazněn přechod pro žáky a dě   z MŠ. Vzhledem k tomu, že zde 
neustále parkovala auta, ačkoli je v pravidlech bezpečnos   silničního provozu parkování  
na přechodu zakázáno, chodník u školy byl vymezen páskou, aby se přechod stal přehled-
ným a bezpečným pro přecházející.
Nyní je možné zaparkovat v areláu školy vpravo za přechodem, nebo v ulici před bytovka-
mi.   
Barevné provedení školy a školky se nám, myslím, povedlo a naše škola zajisté rozsví  la 
část Louňovic.

Dále bych Vás chtěla seznámit s  m,  co nás čeká v nejbližších měsících.
Dostali jsme dotaci ze Středočeského kraje z Fondu rozvoje obcí a měst na akci „Rekon-
strukce úřadu městyse“. V  rámci této akce bude zateplen úřad městyse  (na hlavní budově  
bude polystyren a v zadní čás   se obnoví omítka), dále budou odkopány mokré zdi a pro-
vedeno odvlhčení. Práce v této teplé zimě již započaly. Po topné sezóně budou na úřadě  
vyměněny všechny radiátory, neboť jsou již v havarijním stavu a dále bude osazen nový  
kondenzační  plynový kotel. 
Na obnovu vodovodního řadu Na Oboře provedeme pomocí dotace z FŽP Středočeského 
kraje v rámci akce „Rekonstrukce  vodovodu“ výměnu špatného li  nového vodovodního 
vedení. Oprava začne opět podle toho, co počasí dovolí. 
Na obě akce dostaneme dotaci 95 %  se spoluúčas   městyse 5%.

Ještě bych Vás chtěla informovat o probíhajících pracích na odstranění nánosu bahna v 
řece Blanici a srovnání břehů nad mostem na Veliš směrem k ČOV, které fi nancuje Povodí 
Vltavy. Prováděcí fi rma odbahňuje řeku podle projektu a musíme jen doufat, že při dalších 
možných povodních bude odbahnění dostačující a odvede přívalové vody.

Dovolte mi, abych Vám na závěr popřála krásné a zasněžené Vánoce a hodně zdraví a štěs   
v novém roce 2016.

                                                                                                                 Ing. Růžena Kučerová

 Příjemné prožití svátků vánočních, 
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce 2016 

Vám přejí zastupitelé a změstnanci úřadu městyse.
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ZASTUPITELSTVO A RADA

INFORMACE Z RADY                                                                                               
ze dne 19. 11. 2015

Rada městyse schvaluje:
- v souladu s par. 63 odst.1 zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích v plat-
ném znění uzavření veřejnopráv-
ní smlouvy s městem Vlašim, na 
základě které bude město Vlašim 

INFORMACE Z RADY                                                                                               
ze dne 4. 11. 2015

Rada městyse schvaluje:
- zakoupení  cen pro děti na  akci 
městyse “Lampionový průvod“ 
pořádaný dne 16. 11. 2015
- uzavřít smlouvu na prohrnování 
sněhu a posyp v zimním období 
2015 - 2016 pro městys s panem 
Luďkem Matuškou a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy 
- vyvěsit záměr pronájmu pozem-
ků pro zemědělské využití
Rada městyse souhlasí:
- s pronájmem určeného prostran-
ství na náměstí Lunaparku Rangl 
v době konání Svatováclavských 
slavností v roce 2016
Rada městyse bere na vědomí:
- návrh územního plánu obce Ve-
líš
- návrh změny č. 2 územního plá-
nu obce Pravonín
- informaci starostky ze zasedání 
SO Blaník
- informaci starostky o kontrole 
archivnictví a spisové služby na 
úřadě městyse
- dílčí přezkoumání hospodaření 
městyse Louňovice p. Bl. za rok 
2015 

INFORMACE Z RADY                                                                                               
ze dne 1. 10. 2015

Rada městyse souhlasí: 
- s umístěním sídla Rybářského 
spolku Blaník Louňovice p Bl. na 
adrese J. Žižky čp. 16, Louňovice 
pod Blaníkem  
- s umístěním sídla Sdružení hasi-
čů Čech, Moravy a Slezska – Sbor 
dobrovolných hasičů Louňovice 
pod Blaníkem na adrese J. Žižky 

INFORMACE Z RADY                                                                                               
ze dne 15. 10. 2015

Rada městyse schvaluje: 
- přijmutí dotace z Programu 
účelové neinvestiční dotace v po-
žární ochraně na výdaje jednotek 
SDH obcí Středočeského kraje 
v roce 2015, uzavření smlouvy a 
pověřuje starostku jejím podepsá-
ním 
Rada městyse souhlasí: 
- se zapojením ZŠ a MŠ Louňo-
vice pod Blaníkem do projektu 
MAP - místních akčních plánů 
škol

               ZASTUPITELSTVO
                       ze dne 17. 9. 2015

Kontrola usnesení ZM
Bez připomínek.
Rada č. 11 a č. 12
Bez připomínek.
Rozpočtové opatření č. 5 
Hlasování: schváleno
Škola
podle NOZ je potřeba doplnit 
k  názvu školy dodatek „příspěv-
ková organizace“.
Návrh: schválit dodatek č. 10  ke  
Zřizovací listině ZŠ a MŠ Louňo-
vice pod Blaníkem, okres Bene-
šov.
Hlasování: schváleno
Prodej pozemku - pí. Bánovča-
nová
Návrh: odsunout projednání pro-
deje na další zastupitelstvo.
Hlasování: schváleno
Svatováclavské slavnosti
Starostka seznámila zastupitele 
s organizací Svatováclavských 
slavností a dále byla domluvena 
pomoc zastupitelů v sobotu při 
přípravách a u vstupu.
Různé 
ZM projednalo a nepřijímá ná-
vrh ZO ČSOP Vlašim na smírné 
vyřešení soudního sporu vede-
ného před Okresním soudem v 
Benešově, sp. zn. 14 C 84/2014. 
Předložený návrh není dostatečně 
konkrétní, a proto zastupitelstvo 
městyse upřednostňuje pokračo-
vání v zahájeném soudním řízení.   
Pivovarský rybník
ZM projednalo a schvaluje  před-
ložený  projekt  na Pivovarský 
rybník, který bude použit pro po-
dání žádosti o dotaci na životní 
prostředí.
p. Flígr: dát označení „Parkovi-
ště“ od Načeradce a udělat chod-
ník

čp. 41, Louňovice pod Blaníkem namísto příslušného orgánu měs-
tyse Louňovice p. Bl. vykonávat 
přenesenou působnost na úseku 
řízení o přestupcích podle záko-
na č. 200/1990 Sb., o přestupcích 
v platném znění. Smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou. Or-
gán města Vlašimi bude podle 
této smlouvy místně příslušným 
správním orgáne v řízení o pře-
stupcích ve správním obvodu  
městyse Louňovice p. Bl., k nímž 
by jinak byl místně příslušný or-
gán městyse Louňovice p. Bl. 
včetně  vedení spisové agendy. 
Příspěvek je stanoven paušál-
ní částkou 2.000,- Kč za každý 
projednaný přestupek, spadají-
cí do správního obvodu městyse 
Louňovice p. Bl. včetně  vedení 
spisové agendy. Příspěvek bude  
splatný na účet města Vlašimi 
číslo 19-0320084389/0800, ve-
dený u České spořitelny, a.s., na 
základě vystavené faktury dva-
krát ročně – za pololetí – období  
od 01. 01. do  30.  06.  a od  01. 
07. do 31. 12. Následujícího roku
- Spisový řád  městyse Louňovi-
ce p. Bl. včetně vedení spisové 
agendy. 
- přílohu č. 4 ke Směrnici č.7/2010 
o  inventarizaci – Plán inventur 
Rada městyse předkládá:
- zastupitelstvu návrh rozpočtu 
městyse na rok 2016 k projednání
Rada městyse bere na vědomí:
-  informaci starostky z DSO BE-
NE-BUS
- zprávu starostky o vyřízení stíž-
nosti č.j. MLPB- 639/2015 Sb.

INFORMACE Z RADY                                                                                               
ze dne 1. 12. 2015

Rada městyse schvaluje: 
- ZŠ a MŠ Louňovice p. Bl., p. 
o. použít fi nance z darů a poplat-
ků z užívání tělocvičny na zapla-
cení úklidu v tělocvičně ve výši 
15 000,- Kč na dohody o prove-
dení práce.
- použití fi nančních prostředků 
na provoz ZŠ a MŠ Louňovice 
p. Bl., p. o. na vyplacení 5000,- 
Kč na zpracování archivu školy a 
8000,- Kč na ušití 50 ks kompletu 
povlečení a 20 polštářů do MŠ na 
dohody o provedení práce
- dotaci ve výši 3000,- Kč na po-
řádání akce „Setkání s čerty“ pro 
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ZASTUPITELSTVO
ze dne 1. 12. 2015

Kontrola usnesení ZM
Bez připomínek.
Rada č. 13, 14, 15 a 16
Bez připomínek.
Prodej pozemku - Bánovčano-
vá
ZM projednalo a schválilo pro-
dej části pozemku č. parc. 1265/1 
(KN) v kat. území Louňovice 
p Bl. dle žádosti pí. Lence Bá-
novčanové za 100,- Kč/m2 s tím, 
že žadatelka na své náklady nechá 
vyhotovit GP pro oddělení části 
pozemku č. parc.1265/1, zaplatí 
vklad na katastru nemovitostí a 
uhradí daň z nabytí nemovitých 
věcí a pověřuje starostku podpi-
sem kupní smlouvy.

Rozpočtové opatření č. 7 
Hlasování: schváleno
Návrh rozpočtu městyse na r. 
2016 
ZM projednalo návrh rozpočtu, 
který bude vyvěšen na úřední 
desce.
Finanční výbor
ZM bere na vědomí zprávu z kon-
troly fi nančního výboru na úřadě 
městyse za období od 1. 1. 2015 
do 31. 8. 2015. 
Kontrolní výbor
ZM bere na vědomí zprávu kont-
rolního výboru za období 1/2015 
– 8/2015.
Územní studie
ZM projednalo a schválilo poří-
zení  územní studie na část území 
městyse Louňovice p. Bl.,  která 
je v územním plánu zakreslena  
s označením „ Z03 Louňovice 
východ- u rybníčku“ kde má být 
nová výstavba RD
Svazek obcí Blaník
Starostka informovala zastupite-
le o projednávání příspěvků obcí 
pro SO Blaník. 
ZM bere na vědomí.
Rozpočtový výhled
ZM projednalo a schválilo roz-

počtový výhled pro Městys 
Louňovice pod Blaníkem na roky  
2017-2019.
Obecně závazná vyhláška - 
technopárty
ZM projednalo a schválilo obecně 
závaznou vyhlášku č. 2/2015, o 
stanovení podmínek pro pořádání 
a průběhu akcí typu technopárty a 
o zabezpečení místních záležitos-
tí veřejného pořádku v souvislos-
ti s jejím konáním.
Různé
Starostka informovala o kontrole 
vedení spisové služby a nutnosti 
zahrnout kroniky obce z let 1931-
2006  do skartačního návrhu a je-
jich předání Státnímu oblastnímu 
archivu Benešov.  Navrhla kroni-
ky do oblastního archivu předat 
s tím, že budou kroniky zdarma 
oskenované a dle dohody půjčeny 
na městys.
Hlasování: schváleno
Diskuse
- chybí vánoční výzdoba 
- WC ve škole: je nutná oprava 
(zajistí p. Malý a p. Borkovec) 
- rybník - bagrování pro rybáře 
- dohodnout kulturní akce na pří-
ští rok 

TJ Sokol Louňovice p. Bl. a po-
věřuje starostku podpisem smlou-
vy o poskytnutí dotace
- dotaci pro TJ Sokol Louňovice 
p. Bl. na sekání a údržbu fotba-
lového hřiště ve výši 25 000,- Kč 
a  pověřuje  starostku podpisem 
smlouvy o poskytnutí dotace

JAK KLUK OD BLANÍKA ZLATÝ POKLAD HLÍDAL

KNIHOVNA

V knihovně i nadále pokračují besedy o historii Louňovic p. Bl.
Podzimní temata byla Řemesla a obchody v Louňovicích p. Bl., která uvedla paní Dittrichová. Velký zájem 
byl také o historii Zlatodolu Roudný, kterou měl připravenou pan Otradovec.
Během měsíce října provedl pan Vošta za pomoci děvčat z Městské knihovny v Benešově revizi všech knih 
a v listopadu následovala aktualizace, při které byly vyřazeny knihy zastaralé, nepůjčované a poškozené.
Protože v zimním období by mělo být i více času na čtení, mohu nabídnout dva soubory nových knih půj-
čených z Benešova a pro ženy darované romantické Harlekýnky.

Marie Vyskočilová

Václav Tichý (79) se narodil v Louňovicích pod 
Blaníkem v doškové chaloupce u hořejšího rybníka 
(dnes hřiště u pivovaru). 
Nad rybníkem tehdy stál starý špýchar. Okolo přité-
kal od Lhoty potůček. Ten když zjara naplnil rybník, 
měla rodina Tichých vodu až u zápraží.
Děda Václava byl švec a ponocný, a proto se u Ti-
chých říkalo “u ponocnů“. Otec Vény se jmenoval 
Prokop, byl tichý, hloubavý, hodně četl a měl rád 
dějiny národa. Maminka pocházela z Kondrace ze 
17ti dětí. Dva její bratři měli živnosti v Paříži. U 
jednoho byla 3 roky zaměstnána v lahůdkářství a 
naučila se francouzsky. Byla to chytrá paní. Václav 

měl starší sestru Marii, kterou mnozí znáte jako Ma-
řenku z fary.
Když Venda vystudoval louňovickou školu, odešel 
do Prahy na odborné učiliště, kde se vyučil elektro-
zámečníkem. Po vyučení se dostal do Filmového 
studia Barrandov jako osvětlovač. Setkal se zde s 
velkou škálou našich i zahraničních herců. Miloval 
divadlo a fi lm a dokonce se pokoušel o zkoušku na 
DAMU. Nakonec maturitu udělal na gymnáziu.
Po létech z Barrandova odešel a získal místo ve Stát-
ní bance v Praze. Absolvoval ekonomickou školu, a 
protože byl učenlivý a schopný, postupoval na vyš-
ší místa.  Pracoval s valutami a znal téměř všechny 
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měny. Nakonec se stal strážcem zlatého 
pokladu naší republiky. Zde vydržel do 
důchodu a ještě řadu dalších let. 
Je vášnivým holubářem mezinárod-
ní kvality. V Praze má celý holubářský 
areál. Napsal několik publikací o chovu 
holubů (i v němčině), ale má i řadu dal-
ších aktivit. Je to nenápadný člověk, mi-
luje Louňovice pod Blaníkem a rád se do 
nich vrací.
Před šesti lety vydal knihu „Blaník a 
Louňovice pod Blaníkem ve vzpomín-
kách“, kterou mnozí naši občané mají. V 
roce 2012 napsal svou biografi i v knížce 
„Paměti zklamaného voliče“. Letos při-
pravil novou knížku k 270. výročí úmrtí 
Jana Dismase Zelenky, louňovického ro-
dáka a světového génia barokní hudby a 
100. výročí narození bývalého, dlouholetého kněze Louňovic pod Blaníkem Václava Oktábce. V tomto díle 
se dozvíte i o příznivcích a interpretech Zelenkovy hudby. Podle slov Václava napsal tuto knihu pro ctite-
le J. D. Zelenky a hlavně pro „Louňováky“. Knihu usmlouval na nejnižší nakladatelskou cenu 260,- Kč. 
Kdo o ni budete mít zájem, bude možné ji zakoupit na úřadě městyse v Louňovicích p. Bl., nebo na tel. č. 
732555559 (H. D.).
O Václavovi Tichém jsem si dovolila napsat proto, že jsme spolu prožili dětství a naše přátelství nám vy-
drželo dodnes.

Hana Dittrichová

ZŠ A MŠ LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

Co se děje ve škole
Nový školní rok odstartoval trochu netradičně. Kromě smíchu dětí se učebnami linul také zvuk vrtaček a 
řemeslníci nás provázeli na každém kroku. Odměnou nám je ale krásný kabát školy a školky, který už z dál-
ky láká k jejímu navštívení. Získali jsme nový vchod do budovy ŽŠ, zateplení celého objektu a pohodlný 
chodníček. 
V základní škole se žáci ihned vrhli do svědomité práce a aktivně se podíleli na projektovém vyučování. I. 
třída (1. a 2. roč.) si získávání vědomostí zpestřily pečením bramboráků, které odstartovalo hon za vědě-

ním o bramborách. V rámci pokusů ve třídě vznikla 
slušná zahrádka, na které se zelenají první rostlinky 
brambor. Až přijde jejich čas, budete srdečně zváni 
k jejich dobývání. Ještě před započetím tohoto pro-
jektu se žáci vrhli do poznávání naší malebné obce, 
její historie a vytvořili si také její maketu se všemi 
jejími dominantami. Velké projekty se odstartova-
ly také ve II. třídě (3. – 5. roč.), kde v rámci celo-
ročního projektu Cesty a kameny zpracovali plošné 
koláže kombinované s dalšími technikami na téma 

„Cesta životem“. Toto téma bylo dále rozpracováno 
do vyprávění, čtení atd. Děti také vytvářely vlast-
ní znaky ze sesbíraných kamínků. Dalším velkým 
projektem byly plány kamenného kruhu, na kterém 
se děti naučily mnoho zajímavého z oblasti historie, 
astronomie, geometrie atd. Tyto plány děti vypra-
covaly tak, že jsou připraveny k realizaci např. na 
školní zahradě.
Ani v mateřské škole děti nezahálely. První akcí pro 
naše předškoláky byl výlet na „Čapí hnízdo“. Moc 
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se jim tam líbilo. Dále pokračujeme ve cvičení jógy, 
kterou si děti oblíbily. I v druhé polovině školního 
roku se naše děti z MŠ mají na co těšit. Je pro ně 
připravena spousta akcí, výletů a sportovních aktivit 
např. plavání a lyžařský výcvik.
Bez činnosti školní družiny by to nebylo ono. Děti 
tu s velkým nadšením tvořily nejen na Vánoce, ale i 

ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem

SPOLEK WIFI Louňovice pod Blaníkem informuje
Dovolím si touto cestou informovat členy, že v měsíci listopadu 2015 byla Městským soudem v Praze 
akceptována naše žádost o změnu sdružení na  „SPOLEK“. Vzhledem k tomu byl ve spolkovém rejstříku 
zapsán náš spolek pod názvem: Spolek WIFI Louňovice pod Blaníkem. 

Identifi kační číslo zůstalo původní. Dále byla provedena změna názvů obou fi nančních účtů sdružení (spol-
ku).  Čísla obou účtů zůstávají  stejná.  

O. S. WIFI LOUŇOVICE POD BLANÍKEMZ. S.

Při této zmínce o účtech spol-
ku si vás opět dovoluji požádat 
o zasílání příspěvků na  primár-
ní účet spolku, který je zřízen u 
FIO banky: Tento účet má číslo: 
2000506799/2010. 

Původní účet  u  Raiffeisenbanky 
je sice ještě platný, ale postupem 
času bude zrušen.
Většina z Vás již platby provádí 
na nový účet u FIO banky, ale 
ještě je nemálo členů, kteří platby 
dále zasílají na starý účet.

Variabilní symbol, který Vám 
byl přidělen, prosím využívejte 
i v platbách na tento nový účet u FIO BANKY!!! Vzhledem k tomu, že se opět jedná o transparentní účet, 
zůstatek na účtu budete moci na Internetu sledovat zde:

https://www.fi o.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2000506799

Linky (odkazy) na tyto transparentní účty jsou umístěny na našem webu v zabezpečené sekci. Zde Vám 
budou nonstop k dispozici. Účet u FIO banky je veden zdarma a neplatí se za příchozí platby! To bylo úče-
lem a hlavním důvodem zřízení tohoto nového účtu. Děkuji předem zbývajícím členům spolku za včasnou 
změnu vašich plateb. V případě nejasností nebo dotazů neváhejte kontaktovat mne anebo hospodáře spolku 
- pana Doubka (josef.doubek@seznam.cz).

Mgr. Pavel Tulej - předseda spolku

Rada SPOLKU WIFI  Louňovice pod Blaníkem 
přeje všem členům a čtenářům zpravodaje

klidné svátky vánoční, pěkný dárek pod stromečkem
a do Nového roku 2016 hodně štěstí 

a hlavně pevné zdraví!!!
Mgr. Pavel Tulej - předseda spolku

během školního roku.
Činnost MŠ i ZŠ zpestřuje řada zájmových kroužků 
pod vedením učitelů, rodičů i dalších nadšenců. 
V současné době se všechny děti v MŠ i v ZŠ podíle-
ly na tvorbě výrobků, kterými potěšily návštěvníky 
Vánočního jarmarku pořádaného spolkem Babinec.
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LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
V pondělí 16. listopadu se děti opět po roce vydaly na lampiónový 
průvod.  Vstupenkou jim byl světélkující náramek, který dostaly na 
samotném začátku. Při jeho získávání děti plnily první nelehký úkol, i 
samotní rodiče si prověřili svůj strategický um. Nejeden rodič si totiž 
položil otázku: „Mám náramek. Ale kde je špuntík?“ Nakonec se ale 
všichni dali do pohybu, zúčastnilo se neuvěřitelných 56 dětí. Průvod 

UDÁLO SE...

Podblanický hudební podzim
V sobotu 17. října se v Louňo-
vicích pod Blaníkem konal 31. 
ročník hudebního festivalu Pod-
blanický hudební podzim. Festi-
val se konal pod záštitou Minis-
terstva kultury České republiky, 
Mgr. Daniela Hermana a prof. 
MUDr. Josefa Kouteckého, DrSc. 
V půl sedmé odpoledne jsme se 
mohli sejít u pomníku našeho 
světoznámého hudebního sklada-
tele a především rodáka z Louňo-
vic J. D. Zelenky u příležitosti 
pietního aktu.
V 19 hod. se louňovický zámek 
rozezněl barokní hudbou v podá-

Jana Burdová - Martínková

byl ozářen krásnými sluníčky, zvířátky, ale také lampiónky vyrobenými přímo od srdíčka. 
Světélka proplouvala tmou, v dětských tvářích se snoubila radost, úžas i neklid, zda se jim podaří zahléd-

ní souboru Camerata Pragensis. Tento soubor vznikl na podzim roku 
1992 z podnětu členů orchestru opery Národního divadla v Praze, kteří 
se též věnují komorní hudbě. K podstatné složce repertoáru Cameraty 
Pragensis patří díla z odobí baroka a klasicismu. K nim pak přistupují i 
díla z pozdějších slohových období, kdy bývají smyčcové nástroje do-
plněny i o dechové nástroje. Jako sólisté se nám představili Vladimír 
Rejlek – trubka, Josef Popelka – varhany a Hana Jonášová – soprán.
Kulturní zážitek to byl vskutku krásný. Skladby v podání smyčcového 
komorního kvintetu a sólistů zanechaly v posluchačích hluboký do-
jem. Po téměř dvou hodinách jsme se rozešli do svých domovů oboha-
ceni o duševní zážitek, na který je příjemné zavzpomínat.

Foto: Tereza Kirchner Berlová
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nout vílu Zvonilku. Plnění úkolů na trase děti zvládaly výborně, stál 
ale před nimi ten nejtěžší – přivolat  samotnou vílu. Ale jak? Protože 
jsou ale děti šikulky, věděly, že jen zvonění ji může přivolat. Cinkot 
rolniček, které děti získaly za plnění úkolů, se nesl tmou. Zatajený 
dech, pohledy plné očekávání, atmosféra byla protkána napětím i na-
dějí.  V šeru svící se najednou zjevila bělostná postava, na kterou s 
úžasem hleděly rozzářené dětské oči. Víla přitančila až k nim, všechny 
děti obdarovala sladkou odměnou a za krátko se rozplynula v mlžný 
opar. Nádherná tečka za krásným podvečerem. 
Všem děkujeme za účast a těšíme se na příští rok. Ještě před samotným 
zahájením už totiž maminky spřádaly nové plány plné inovací na nad-
cházející ročník.  Nechte se tedy překvapit a rozhodně se k nám opět 
přidejte. Zároveň děkujeme městysu Louňovice pod Bl. za fi nancování 
průvodu.

Text: Eva Filipová, foto: Mgr. Pavel Tulej

SETKÁNÍ S ČERTY
Sobota 5. prosince patřila našim nejmenším. 

Louňovické náměstí se okolo 13:00 hod. zaplnilo 
rodiči s dětmi, které byly plné obav, jestli náhodou 
letos neskončí v čertovském pytli. Nejedné dětské 
dušičce bylo v tu chvíli úzko. Kapela POPRASK, 
bez které by to rozhodně nebylo ono, z kraje čer-
tovskou atmosféru sice trochu odlehčila, ale pak to 
přišlo! Ze zámku vychází postava Mikuláše, anděla 
a za nimi samozřejmě i obávaní čerti. Většina dětí 
byla statečná. Odříkaly Mikulášovi básničku nebo 
zazpívaly písničku a mohly si tak vzít z košíku ba-
líček s dobrotami, ale i uhlím a bramborou. Jestli 
nějaký zlobivec skončil nadobro v pekle, nevíme, 
ale v jednu chvíli se jich tam na slámě válelo po-
měrně dost. 

Pro rodiče a ostatní návštěvníky bylo tradičně při-
praveno mnoho dobrot v podobě zabíjačkových 
pochoutek, sladkého cukroví či chutných teplých 
nápojů. 
Chtěly bychom poděkovat všem, kteří nám pomáha-
li od samého rána se stavěním stánků a následně i s 
úklidem. Děkujeme také úřadu městyse Louňovice 
pod Blaníkem za fi nanční příspěvek, a samozřejmě 
i všem ostatním sponzorům.
Věříme, že i přes velký předvánoční shon a starosti 
jste si to s námi užili.

Babinec

Foto: Jana Burdová - Martínková

Omlouváme se za zrušení 
tradičního vánočního koncertu 

skupiny DIOGENES!
Nenašli jsme společný termín!

Doufáme, že příští rok to vyjde a opět se 
sejdeme!

Babinec
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Fotbal – podzim 2015
V podzimní části sezóny se fotbalistům podařilo získat 10 bodů.
Vyhráli s Mysličí (3:1), Čechticemi (5:3) a s Libží (1:0) a remi-
zovali v Miličíně (1:1).

Foto: Lenka Tichá

SOKOL

ADVENTNÍ KONCERT
Dne 12. 12. 2015 k nám do Louňovic pod Blaníkem zavítal vlašimský pěvecký smíšený sbor DECH. Kdo 
šel kolem 18. hodiny kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie, jistě zůstal úžasem stát. Černá noc se kle-
nula nad věží chrámu, třpytivé hvězdy připomínaly nekonečnost. Mrazík, který nám zalézal pod nehty, zas 
navozoval zimní období. A třepotavé plamínky jak bludičky zvaly ke vstupu. Ztichlým náměstím se linul 
Velkomoravský chorál v úpravě Jiřího Pavlici. Pěvecký sbor nám představil ještě mnoho dalších písní ze 
stávajícího repertoáru, jako Zdál se mi sen, Pater Noster, Jerusalem of gold, Hava nagila, Night Bethlehem, 
Josef, můj kochany a další. Zážitek to byl vskutku krásný, plný předvánoční atmosféry.

Jana Burdová - Martínková

Foto: Ivan Rozkošný

# Klub Z V R P S B
1. Trhový Štěpánov A 13 11 2 0 42:8 35
2. Nesperská Lhota 13 9 3 1 36:17 30
3. Kamberk 13 9 1 3 45:21 28
4. Tichonice 13 8 2 3 39:17 26
5. Libež 13 8 1 4 27:19 25
6. Divišov B 13 7 2 4 39:26 23
7. Čechtice A 13 7 0 6 36:32 21
8. Miličín 13 4 4 5 23:30 16
9. Bílkovice 13 5 0 8 13:26 15
10. Kondrac B 13 3 3 7 18:34 12
11. Louňovice pod Blaníkem 13 3 1 9 15:31 10
12. Ratměřice 13 3 0 10 22:41 9
13. Myslič 13 2 1 10 12:43 7
14. SK Blaník Načeradec 13 2 0 11 11:33 6
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Tým A: Jan Bejbl, Pavel Hazmuka, Milan Štěpánek, Věra Škopková

STOLNÍ TENIS

Tým B: Milan Bébr, Vendula Tichá, Josef Kahoun, Miroslav Kakos

Zveme všechny příznivce stolního tenisu na

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TURNAJ
který se bude konat 25. 12. 2015 od 8:30 v tělocvičně ZŠ Louňovice pod Blaníkem. 

Foto: Lenka Tichá
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STOLNÍ TENIS – DĚTI

Foto: Lenka Tichá

Výbor T. J. Sokol Louňovice pod Blaníkem
přeje všem

krásné a klidné prožití svátků vánočních 
a do nového roku 2016 hodně zdraví, štěstí a dobré nálady.

Děkujeme všem členům naší jednoty a dobrovolníkům, kteří se aktivně 
podíleli na organizaci kulturních i sportovních akcí roku 2015

 
Poděkování zároveň patří i těm, kteří nás opět podporovali, pomáhali nám a fandili 

v naší sokolské činnosti
Za výbor T. J. Jan Vincíbr

Od podzimu letošního 
roku začal stolní tenis 
pro děti vedený J. Ka-
hounem a M. Kakosem.
Tréninky jsou každé 
úterý od 17:00 hod. v tě-
locvičně.

Stolní tenis očima rodičů
Již od podzimu, kdy dny byly ještě delší a světlejší, se v tělocvičně louňovické školy začaly scházet děti, 
aby se naučily novému sportu. 
Nejprve bych chtěla za rodiče poděkovat panu Kakosovi, který nás dal dohromady, obvolal nás a stará se, 
abychom chodili a dětem se na trénincích líbilo. Naše poděkování patří také panu Kahounovi, který vede 
tréninky stolního tenisu, promlouvá k dětem a ukazuje jim správný styl hry. 
Děti se na tréninky opravdu moc těší. Hned na prvním tréninku dostalo každé dítě pálku a míček (pokud 
neměly vlastní), aby doma mohly trénovat. A to také trénují. Maminky se mi svěřily, že se mnohdy jejich 
jídelní stoly mění v pingpongový stůl a v jídelně se odehrávají pravé zápasy. U nás jsme pro nedostatek 
místa vyčlenili stolek v obývacím pokoji, nebo si děti ve své herně pinkají alespoň o zeď. Tedy všude se 
jistě „ping-pong“ ujal podle svého. 
Také je velice fajn, že dětí je tolik, že nezůstává jediný stůl v tělocvičně volný. O trénincích stolního tenisu 
se vyprávělo i v ZŠ Jankov, a tak přibyly i další děti, které rodiče dovážejí právě z této školy, a že jich není 
málo… právě tak akorát.

                                                                                                                           Za rodiče, Jana Burdová - Martínková 
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SDH LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

Sbor dobrovolných hasičů přeje všem bratrům, sestrám a spoluobčanům
krásné a šťastné prožití svátků vánočních, bohatého Ježíška a

do nového roku mnoho pracovních úspěchů,
hodně štěstí, zdraví a oheň pouze v krbu!!!

Za výbor SDH Mgr. Pavel Tulej

V říjnu se naše týmy zúčastnily závě-
rečného vyhlášení Benešovské hasičské 

SBÍRKA VÍČEK PRO POSTIŽENÉ DĚTI

Prosíme tímto o víčka z PET lahví, 
které pomohou dětem v boji s postižením 

nebo těžkou nemocí.

Sebraná víčka předává 
SDH Louňovice pod Blaníkem.

Kontakt: Jelínek Josef 604 937 847
Tato akce není časově omezena.

Všem dárcům děkujeme. 

ligy pro rok 2015, které se konalo v Načeradci.

Naše týmy se umístily: Muži – 7.
    Ženy A – 6.
    Ženy B – 1.

Ženy B se dále zúčastnily závěrečného vyhlášení 
Táborské hasičské ligy, kde obsadily 5. místo.

ŽENY „B“ (Foto: Jaroslav Maršík)

 MUŽI (Foto: Jíří Nepraš)

ŽENY „A“ (Foto: Lenka Tichá)

PS: KAŽDÉ VÍČKO POMÁHÁ
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!!! UPOZORNĚNÍ !!!
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE BUDE 4. BŘEZNA 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 

             KALENDÁŘ AKCÍ

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

Karel Brejda 80 
Karel Adamovský 75

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

David Šelbický

Městys Louňovice pod Blaníkem Městys Louňovice pod Blaníkem 
mu i jeho rodičům přeje mu i jeho rodičům přeje 
hodně štěstí v životě.hodně štěstí v životě.

20162016

25. prosince - TRADIČNÍ VÁNOČNÍ 
    TURNAJ ve stolním tenise
od 8:30 v tělocvičně ZŠ Louňovice p. Bl.
16. ledna - HASIČSKÝ PLES
od 20:00 hod. v sále zámku
hraje ŠAKALÍ DECH

19. března - MAŠKARNÍ REJ v sále zámku
odpoledne pro děti
večer pro dospělé

           SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Kalendáříky na rok 2016
 

jsou k dispozici na úřadě městyse


