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Louňovický zpravodaj
Periodický tisk územního správného celku. Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro Louňovice p. Bl., Býkovice, Rejkovice, Světlou a Mrkvovu Lhotu.

Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vás touto cestou informovat o nových a probíhajících projektech, které se připravují na úřadě. 
V dnešní době je připraven projekt na nový chodník, který povede od Jednoty ke hřbitovu. Je zde navržen 
jeden přechod a přechodové místo u hřbitova. V lednu 2018 bude možnost požádat o dotaci na vybudování 
chodníku z dotačního titulu MAS Blaník z. s. Městys bude o tuto dotaci žádat.

Dále se připravuje projekt pro pokračování chodníku od Jednoty přes náměstí okolo pomníku a s ukonče-
ním u zámku. Uvítali bychom Vaše podněty a připomínky k rozvržení prostoru náměstí a umístění přecho-
dů, či přechodových míst. Tímto projektem se vyřeší parkování osobních aut a autobusů s turisty. Projekt 
by měl řešit i nové umístění osvětlení náměstí a osázení stromy.

V současné době se také na  náměstí a v jeho okolí neustále potýkáme s psími exkrementy. Objednali jsme  
koš na tyto odpady, který bude umístěn na jaře na vhodném místě na náměstí. Doufáme, že návštěvníci  
městyse budou po svých čtyřnohých kamarádech uklízet a přispěje to k očistě veřejných prostor. Prosím 
tímto i Vás, abyste těchto košů využívali.

Bohužel nám opět nějaký vandal podpálil  v listopadu  kontejnery na tříděný odpad v ul. U Pivovaru. 
Na prosbu majitelky  sousední nemovitosti byly  kontejnery přemístěny na volné prostranství pod poštou. 
Během prosince byly ošetřeny a ořezány stromy na místním hřbitově, aby lépe odolávaly povětrnostním 
podmínkám.

SLOVO  STAROSTKY

Hezké a radostné Vánoce a šťastný nový rok 2018 Vám přeje 
Ing. Růžena Kučerová.
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ZASTUPITELSTVO A RADA

INFORMACE Z RADY
23. 11. 2017

Čj. RM – 15/2017

Rada městyse schvaluje: 
- přidělení bytu v Blanické ul. 
čp. 11 Jakubu Kudlíkovi, Louňo-
vice p. Bl.a pověřuje starostku 
podpisem nájemní smlouvy
- vyvěsit záměr pronájmu pozem-
ku v k.ú. Býkovice u Louňovic na 
parcele č. st.8
- zadat zpracování projektu na 
opravu MK v Býkovicích a podá-
ní žádosti o dotaci na MMR
- pasport místních komunikací 
Městyse Louňovice pod Blaní-
kem
- nákup PC pro matriku
- oplocení technického zázemí 
městyse za školou
Rada městyse bere na vědomí:
- společné jednání o návrhu 
územního plánu Ostrov
Rada městyse pověřuje:
- starostku jednáním s Povodím 
Vltavy o údržbě řeky Blanice

        ZASTUPITELSTVO
ze dne: 19. 9. 2017

čj. ZM 5 - 2017

Kontrola usnesení ZM
Bez připomínek.
Rada čj. RM 9/2017  a  10/2017
Bez připomínek.
Rozpočtové opatření č. 6
ZM projednalo a schválilo roz-
počtové opatření č. 6.
Kontrolní výbor
ZM bere na vědomí zprávu kont-
rolního výboru z provedené kon-
troly hospodaření městyse za ob-
dobí leden – červen 2017.
Pohledávka městyse
Starostka seznámila zastupitele 
s úmrtím p. Grubera, který měs-
tysi dlužil 1586 Kč za vzniklou 
škodu při těžbě dřeva v obecním 
lese. 
ZM projednalo a schválilo promi-
nutí dluhu p. M. Grubera ve výší 
1586 Kč za vzniklou škodu při 
těžbě dřeva v obecním lese a sou-
hlasí s tím, že pohledávka není 
z hlediska významnosti a hos-
podárnosti městyse podstatným 
příjmem a městys jí nebude dále 
vymáhat.
Různé
Autodílna - starostka seznámila 
zastupitele s novým návrhem 
p. Kratochvíla k umístění stavby 
autodílny (delší strana stavby po-
dél silnice)
ZM projednalo a souhlasí s no-
vou variantou umístění stavby 
autodílny p. Kratochvíla.
KoPÚ Louňovice p. Bl. - maji-
telka pozemků v Louňovicích 
p. Bl. se k rozhodnutí odvolala 
a bude nejspíš posunuta jeho plat-
nost
Škola – zatím není rozhodnuto o 
přidělení dotace  na výtah a soc. 
zařízení
Vesnice roku - městys získal do-
taci 50 000Kč a starostka vyzvala 
zastupitele k návrhům, na co pe-
níze využít (lze jen na knihovnu 
a kroniku)
Návrh: přemístit knihovnu do 
čp. 48 a vyměnit z dotace okna 
a vybudovat nové zázemí pro 
knihovnu
ZM schválilo přemístění knihov-
ny do čp.48  a dotaci využít na vý-
měnu oken a na zázemí knihovny.

- předložen návrh na knihu s kres-
bami památek Louňovic bude se 
řešit na dalším ZM
- MAS Blaník z. s. – budou již 
vypsány dotace
- chodník u školy je hotov
- Svatováclavské slavnosti, pro-
jednání účasti zastupitelů
- J. Jelínek – hasiči:
Avii se nepodařilo prodat za poža-
dovanou cenu. Návrh: snížit cenu 
AVIE na min. cenu 10 000Kč 
ZM souhlasí s prodejem AVIE 
za min. cenu  10 000Kč.
- zásahové vozidlo JSDH - nutná 
oprava
- řešit dopravní značení v ul. 
J. Žižky, aby byl umožněn bez-
problémový průjezd zásahovému 
vozidlu JSDH (auta stojí na obou 
stranách ulice)
- plot u přečerpávací stanice ka-
nalizace - Podblanicko a.s. jej stá-
le neopravilo
- úklid pod hřbitovem
- stav rybníka p. Vávra - připra-
vuje se nová PD

INFORMACE Z RADY
ze dne 4. 10. 2017

Čj. RM – 12  /2017

Rada městyse schvaluje: 
- likvidaci AVIE, BNA 29 02 a její 
prodání za cenu železného šrotu 
panu Lukáši Havlovi, nakládání 
s odpady (kovošrot Jankov) IČ 
740 86 774 a ekologickou likvi-
daci 

INFORMACE Z RADY 
ze dne 24. 10. 2017
Čj. RM – 13/2017

Rada městyse schvaluje: 
- umístění víceúčelového hřiště 
za firmou LIWA
- Dodatek č. 1 ke Směrnici 
č.1/2016, ošatné
- novou nájemní smlouvu k bytu 
v čp. 45, nájemce P. Tulej a 
H. Dvořáková a pověřuje starost-
ku  jejím podpisem 
- přílohu č.6 ke Směrnici č.7/2010, 
o inventarizaci – Plán inventur
- dotaci pro Babybox pro odlo-
žené děti – STATIM, z.s. ve výši 
1000 Kč a pověřuje starostku 
podpisem veřejnoprávní smlouvy
- příjem dotace na projekt Výmě-
na nádrže a rámu nástavby po-

žárního vozidla a uzavřít Veřej-
noprávní smlouvu o poskytnutí 
individuální účelové dotace 
z rozpočtu Středočeského kraje 
ze Středočeského Fondu hejtma-
na a zmírnění následků živelních 
katastrof rámci Tematického za-
dání „Podpora hejtmana“ a pově-
řuje starostku  podpisem smlouvy
- připojení ordinací na internet ve 
zdravotním středisku na náklady 
městyse
- prořezání stromů na hřbitově fir-
mou Sedláček
- provedení projektu na zasíťová-
ní parcel za Lhotou pro RD
Rada městyse bere na vědomí:
- projednávání územního plánu 
Zvěstov

INFORMACE Z RADY
ze dne   9. 11. 2017
Čj. RM – 14/2017

Rada městyse schvaluje: 
- plat ředitelce ZŠ a MŠ Louňo-
vice pod Blaníkem, příspěvková 
organizace

ZASTUPITELSTVO
ze dne: 9. 11. 2017
Č. j. ZM  6 - 2017

Kontrola usnesení ZM
Bez připomínek.
Rada čj. RM 11/2017, 12/2017 
a 13/2017.
Bez připomínek.
a) Hřiště – škola
Pro potřebu školy je možné požá-
dat v rámci podpory obnovy spor-
tovní infrastruktury o dotaci na 
vybudování víceúčelového hřiště.
Dotace je max. 70% na skutečně 
vynaložené uznatelné náklady 
a zbytek by doplatil městys. 
Osvětlení, které není předmětem 
dotace, se bude řešit později.
ZM projednalo a schválilo požá-
dání o dotaci na vybudování ví-
ceúčelového sportovního hřiště 
za provozovnou LIWA .
b) hřiště pro neformální vzdě-
lávání
V rámci dotace č. 2 z MMR Pod-
pora zapojení generací do komu-
nitního života v obci lze zbudovat 
hřiště pro neformální vzdělávání 
s max. dotací 70%.
ZM projednalo a schválilo požá-
dat o dotaci na hřiště pro nefor-

mální vzdělávání 
c) venkovní učebny
Pro potřeby školy na venkovní 
učebnu (i formou otevřené per-
goly) je možnost požádat o dotaci 
na MŽP. Byla by umístěna pod 
firmou LIWA v rohu hřiště.
ZM projednalo a schválilo požá-
dat o dotaci na úpravu areálu ško-
ly pro venkovní výuku.
Finanční výbor
Byla provedena finanční kontrola 
městyse Louňovice pod Blaní-
kem za období 1. 1. 2017 – 31. 8. 
2017 a kontrola ZŠ a MŠ Louňo-
vice pod Blaníkem, příspěvkové 
organizace za období 1. 1. 2017 
– 30. 9. 2017. Bez připomínek.
ZM bere na vědomí zprávu fi-
nančního výboru z kontrol městy-
se a ZŠ a MŠ Louňovice pod Bla-
níkem, příspěvkové organizace
v roce 2017.
Dílčí přezkoumání hospodaření 
městyse za rok 2017
Při dílčím přezkoumání hospo-
daření městyse Louňovice pod 
Blaníkem nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky.
ZM bere na vědomí dílčí pře-
zkoumání hospodaření městyse 
za rok 2017.
Vlajka
ZM projednalo a schválilo zho-
tovení vlajky městyse Louňovice 
pod Blaníkem vyšitím pro slav-
nostní použití.

Různé 
a) hasičské auto - Ing. Fejtek
- je nutné udělat technickou kont-
rolu na MANU 
- bude vyčíslena nutná oprava zá-
sahového auta
b) škola a školka - p. Vávra  
- informoval o projektu na úpravu 
prostorů a přestavbu (WC) mateř-
ské školky od Ing. Káška 
- informoval o projektu výměny 
a umístění nových kotlů pro vy-
tápění ve škole a školce (nejdříve 
se musí vyměnit kotle a poté bude 
stará kotelna použita pro MŠ)
c) MAP
Informace o možnosti pokračovat 
v projektu MAP II (místní akční 
plány pro školy) se spoluúčastí 
městyse. Jedná se o podporu škol 
v regionu ORP na období 4 let.
Naše škola plně využívá MAP II 
a chtěla by se zapojit.
ZM projednalo a schválilo účast 
Městyse Louňovice p. Bl. jako 
partnera v projektu MAP II a 
souhlasí se zapojením ZŠ a MŠ 
Louňovice pod Blaníkem do pro-
jektu. 
d) Svatováclavské slavnosti
Starostka informovala zastupitele 
o finančním výsledku letošních 
slavností. Bylo by dobré pořádat 
slavnosti opět s Rádiem Blaník. 
(oslovit).
ZM schvaluje pořádání Svato-
václavských slavností v roce 
2018  a pověřuje starostku pode-

psat smlouvu s p. Ranglem na rok 
2018.
- rozsvícení stromečku v neděli 
3. 12. (stánky, osvětlení)
- stav stromů v obci -  posoudil 
je a informoval zastupitele o nut-
ném ořezu Ing. Kocián
- oslavy 100 let Československa 
a výročí české státnosti ve Stře-
dočeském kraji v roce 2018
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5. ročník

Koná se v sobotu 23.6.2018 v Křížově pod Blaníkem

nebo na tel.: 732 760 851, 603 562 298

.podblanickyveteranklub.czInfo: www
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UDÁLO SE...

Lampiónový průvod
Hřejivá světýlka opět po roce rozzářila potemnělé ulice Louňovic. Tentokrát na téměř sedmdesát dětí čeka-
lo putování vesmírem, které již tradičně provázelo plnění úkolů s danou tématikou.

Průvod odstartovali tři vedoucí skupin, co by „ufonci“, s blikajícími tykadly. Prvním místem, kam usedly 
vesmírné lodi a spočinuly tam naše kroky, byla zcela neznámá planeta. Úkolem bylo zajistit co nejvíce 

PODBLANICKÝ HUDEBNÍ PODZIM
21. října proběhl v sále J. D. Zelenky v zámku koncert v rámci 33. ročníku Podblanického hudebního pod-
zimu. Ještě před tím, než zazněly první tóny barokní hudby, byla tradičně uctěna památka J. D. Zelenky po-
ložením květin k jeho pomníku. Pak se již mohly naplno rozeznít skladby velkých mistrů v podání komor-
ního orchestru VIVALDI COLLEGIUM PRAHA s koncertním mistrem Jiří Partykou a sólisty Václavem 
Hudečkem (housle) a Alžbětou Vlčkovou (violoncello). Jako každý rok, tak i letos byl sál zcela zaplněn.

vzorků pro pozdější výzkum. Zdatní kosmonauti se horlivě chopili své úlohy a v mžiku jsme se mohli vydat 
na další výpravu za neznámem. Během následujícího zastavení si mladí astronauti prověřili své kooperativ-
ní dovednosti. Společným úkolem bylo sestavit si svého marťana. Kreativitě se meze nekladly a tak každá 
skupina mile překvapila svým výtvarným pojetím i nadšením pro práci. Na posledním zastavení simulací 
stavu beztíže nakonec všichni překonali své obavy a zdolali pohyblivou lávku. Odměnou jim byla hvěz-
dička z noční oblohy.  I přes úspěšnou výpravu se nám do mysli přesto vkrádalo zklamání, protože jsme po 
celou dobu našeho letu nenarazili na žádného mimozemšťana. Vydali jsme se proto alespoň na něco dobré-
ho do samotného cíle výpravy. To pak bylo překvapení, když nás z dálky začal vítat hlas ohlašující CML- 
centrální mozek lidstva. Retro hudba z Návštěvníků vykouzlila úsměv na tváři nejednoho „dospěláka“. Děti 
byly pro změnu unešené blikající vesmírnou lodí, ze které k nim sestoupili čtyři udivení mimozemšťani 

neznající místo svého přistání. Světélkující postavy za ochotu dětí všechny obdarovaly drobnými dárečky 
a společně se všemi přítomnými přijali pozvání na malé pohoštění z kuchyní našich maminek. Díky příz-
nivému počasí ještě řada přítomných setrvala v přátelskému  hovoru a využila ohýnek k opečení buřtíků.
Všem děkujeme za účast i finanční příspěvky a těšíme se na další ročník. Snad bude v následujícím roce tak 
příznivé počasí jako letos. Velké poděkování patří rodinám z Hlin a jejich přátelům za přípravu i samotnou 
organizaci programu. Dále pak děkujeme úřadu městyse Louňovice pod Blaníkem za finanční podporu 
a TJ Sokol za zapůjčení stanu.
          Maminky z Hlin

Setkání s čerty

Vánoční koncert

V sobotu 25. listopadu se kon-
certní sál zaplnil příznivci sku-
piny Diogenes. Přijeli k nám už 
pošesté a doufáme, že jejich vy-
stoupení všechny potěšilo. Jejich 
zpěv a vtipné komentáře nene-
chaly nikoho na pochybách, že 
svůj koníček mají skutečně rádi a 
především to umí . Je velká ško-
da, že oznámili rozpad kapely. 
My ale věříme v opětovné setká-
ní v adventním čase i za rok, byť 
v jiném složení.

Babinec

První adventní víkend pořádal spolek Babinec tradiční akci „Setkání s čerty“. Počasí bylo opravdu zimní, 
ale i přesto přivedli rodiče své děti, aby jim připomněli, že mají být hodné. Čerti, kteří se na děti přichystali, 
byli jak z pohádky. Některé děti skončily v pytli, jiné třeba ve slámě u kouřícího kotle. To anděl s Miku-
lášem přišli nadělovat. Statečné děti řekly básničku nebo zazpívaly písničku, ale balíček plný sladkostí 
dostaly všechny. Skvělou atmosféru doplnila odlochovická kapela Poprask. Máme velkou radost, že se 
do této akce znovu zapojila škola i školka. Na své si přišli i dospělí. Jako obvykle se dala koupit spousta 
dobrot jako jitrnice, polévka, pečené koleno, sladké pečivo nebo svařené víno. Sněhuláci, za které byl Ba-

foto: J. Krmela

foto: Zuzana Bartúšková
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ZŠ A MŠ LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

Zprávičky z mateřské školky
Podzim se s námi loučí a zima přebírá svou vládu. V mateřské škole jsme si čekání na ježíška krátili pod-
zimními akcemi. Navštívili jsme statek U Pipků, kde se děti ocitly v dýňovém světě.  Kromě dýní jsme 
vylezli i na strašidelnou půdu. Počasí nám v dalších dnech přálo i na pouštění draků. Tuto akci jsme spojili 
s opékáním špekáčků.
Konec listopadu byl i koncem lekcí plaveckého výcviku v Táboře. Během plavání se děti formou hry učily 
různým technikám plavání. Každý si za svou snahu odvezl diplom.

Ve třídě Koťat proběhl týdenní projekt ,,Zoubky jako perlič-
ky“. Děti se zábavnou formou dozvěděly, proč je důležité se o 
zoubky starat, a trénovaly také správnou techniku čištění. Po-
kusem jsme objevili, jak působí nezdravé potraviny na zubní 
sklovinu. Dále si každý vytvořil model svých zoubků. Nesmělo 
chybět také výtvarné ztvárnění kazů na zoubkách a hra na zu-
baře. Všichni odvážlivci na konci týdne obdrželi diplom.
 
Ve třídě Tygříků proběhl týdenní projekt o sv. Václavovi. Naším 
vzdělávacím cílem bylo seznámit děti s prostředím a místem, 
ve kterém žijí. Děti se během zářijového týdne seznamovaly 
nejen s místními tradicemi, pověstmi o sv. Václavovi, ale také 
pomocí zážitkové pedagogiky si zahrály na rytíře a princezny. 
Byl to týden plný činností vážících se k tomuto tématu. Poslou-
chali jsme dobovou hudbu, ukázali si dobové zbraně, stavě-
li opevnění z kostek, pracovali s knihami plnými rytířů apod. 
Svatého Václava jsme si složili z rozstříhaného papíru, vyrobili 
si korunky pro princezny a helmici pro rytíře. Týden jsme za-
vršili výstupem na Blaník, který jsme absolvovali se školáky.

Obě třídy jsou zapojeny do projektu „Svět nekončí za vrátky, 
hrajeme si se zvířátky“, který pořádá MŠ ve spolupráci s Čes-
kou obcí sokolskou. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech 
zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a při-
náší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových. 
Projekt probíhá 1x týdně v tělocvičně, kde plníme zadané spor-
tovní úkoly zaměřené na rozvoj koordinačních dovedností, ma-
nipulaci s míčem, atletiku apod.

V rámci spolupráce se ZŠ a na podporu předčtenářské gramot-
nosti dochází žáci ze ZŠ Louňovice obohacovat klidovou čin-
nost při odpočinku na lehátku čtením pohádek. V tuto chvíli se 

Rozsvěcení stromečku

Pečení perníčků

Hrajeme divadlo aktivit účastní žáci 3. ročníku a později 
se připojí i vyšší ročníky.
 
Celé toto období před Vánocemi nás 
provázelo plánování úprav školní zahra-
dy navazující na komunitní plánování. 
To bylo vedeno Renatou Vondrákovou, 
která je vedoucí místní akční skupiny 
MAS Blaník a pomáhá nám se zpracová-
ním dotačních titulů. Naším cílem je za-
bezpečit dětem takové životní prostředí 
a podmínky, které budou rozvíjet jejich 
celkový vývoj, a to jak fyzický, tak i psy-
chický. Je známo, že od hrubé motoriky 
se odvíjí i motorika jemná a s ním spoje-
né komunikační dovednosti dětí. Pro ta-
kový vývoj je nezbytné se zamýšlet nad 
koncepcí školní zahrady, abychom mohli 
dosáhnout co možná nejoptimálnější-Drakiáda

foto: J. Krmela foto: Ing. R. Kučerová

binec letos převlečen, si akci díky všem skvělým návštěvníkům pořádně užili. Všem děkujeme za podporu 
a pomoc.  Na viděnou za rok .

Babinec

Dne 3. prosince jsme se sešli u  2. ročníku  rozsvěcení stromečku. Po zkušenostech z loňského ročníku 
jsme stánky s občerstvením umístili pod parčík. Děkuji tímto za vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Louňovice pod 
Blaníkem a jejich učitelkám a vedoucím za zpříjemnění adventní nálady. Počasí  nám přálo, dostavil se i  
náznak zimy a můžeme se opět těšit na další ročník.

Ing. R. Kučerová
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ho rozvoje poznávacích schopností a motorických 
dovedností dětí. Zahrada by měla být vzdělávacím 
místem pro zážitkovou pedagogiku a obsahovat 
prvky přírodních zahrad. K výraznému přerodu by 
tedy měla zahrada dojít v průběhu dvou let díky 
získaným finančním prostředků na zeleň, ale i díky 
důležité spoluúčasti rodičů a samotných dětí při 
vlastní realizaci zahrady. Vše bude uskutečňováno 
v postupných krocích, do kterých se může kdoko-
li zapojit. Návrh realizace se nachází ve vstupních 
prostorách MŠ, harmonogram prací bude doplněn v 
jarních měsících. 

Eva Prokopová a kolektiv učitelek MŠ

Čerti

Halloveen

Čas přání, sblížení a setkávání 
se opět po roce nachýlil. Kouzel-
nou atmosférou žije i naše škola. 
Všude voní sušené ovoce, okna 
se odívají do něžných sněhových 
krajek a dětské prstíky nadšeně 
tvoří dárečky pro potěšení ne-
jen svých blízkých. Žáci si měli 
možnost vyzkoušet řadu technik 
i práci s nejrůznějšími materiály 

Objevitelská sobota

Tvoříme na jarmark I. třída
Tvoříme na jarmark

II. třída

Jarmark

od batikování, práci s pedigem, se dřevem, prací na 
šicím stroji, konzervování ovoce, floristiku a další. 
Řadu technik mají žáci možnost vyzkoušet i díky 
úspěšné dotaci ze Středočeského kraje Tvoříme 
v Louňovicích pod Blaníkem za finanční podpory 
městyse Louňovice, která je zaměřená na řemesl-
nou tvorbu.  Dotaci získal spolek Cesta pro všechny 
pro rukodělný kroužek. Z finančních prostředků byl 
nakoupen textilní matriál, bižuterní komponenty, 
tkalcovské stavy, výtvarné potřeby pro drátkování, 
smaltování, vyšívání apod. v hodnotě 30 tis. Kč.

V měsíci prosinci nás navštívila ředitelka Step by 
Step ČR, o.p.s. Mgr. Iveta Pasáková s metodičkou 
Annou Babonovou. Od nového roku naše základní 
škola bude poskytovat poradenské služby a ukáz-
kové hodiny projektového vyučování málotřídním 
školám začínajícím s mezinárodním programem 
Začít spolu, které pomohou lépe připravovat nové 
učitele na uplatňování principů ZaS ve výuce.

I nadále pokračuje mezinárodní spolupráce se zahraničními školami. Všechny ročníky se zapojily do ko-
respondence s partnerskou školou v Anglii, Irsku a Itálii. Žáci zpracovali symboly a zvyky českých Vánoc 
a starší ročníky vypracovaly geografické informace o státech zúčastněných škol. 

Poslední týdny v MŠ i ZŠ byly věnovány nácviku programu na Rozsvěcení stromečku, na kterém zazněly 
známé koledy, ale i vánoční písně za hudebního doprovodu pí Pospíšilové a Kociánové. Celý program byl 
ukončen vánočním příběhem a společným zdobením vánočního stromu, do kterého se nadšeně zapojovali 
všichni přítomní. Se souborem skladeb a koled na příčnou flétnu také vystoupila Klára Neradová. Všem 
zúčastněným děkuji a těším se na spolupráci i v novém roce. 

Chtěla bych Vám popřát krásné Vánoce, těšme se z maličkostí, každého milého úsměvu, užijme čas ve 
zdraví a spokojenosti. Prožijme tuto vánoční atmosféru se štěstím, láskou a pokojem. K příležitosti těchto 
překrásných svátků Vám jménem všech zaměstnanců základní i mateřské školy chci popřát dobrou poho-
du, blažené chvíle vzájemné úcty a krásné lidskosti. Zároveň Vám do nového roku přeji všechno nejlepší, 
hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních i pracovních úspěchů. 

Za kolektiv ZŠ a MŠ Mgr. Eva Filipová

Circus Happy Kids 
Na přelomu října a listopadu se naše celá škola zapo-
jila od týdenního projektu Circus Happy Kids. Žáci 
jezdili celý týden na ZŠ Vorlina, kde cirkus sídlil 
a nacvičovali zde s žáky partnerské školy vystoupe-
ní pod vedením cirkusových trenérů. Celý projekt 
není zaměřený pouze na zážitkovou pedagogiku, 
ale i na rozvoj základních kompetencí žáků. Celý 
projekt vede žáky k všestranné, účinné a otevřené 
komunikaci, k rozvoji schopnosti spolupracovat 
a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, vede 
žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, po-
máhá žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnos-
ti. Posuďte sami z příspěvků našich žáků, zda bylo 
správné se do projektu zapojit a umožnit žákům 
i rodičům nevšední zážitek a podívanou. 

Postřehy žáků zapsané do deníčků:
Celý týden jsme jezdili na vorlinskou školu. V pondělí nám trenéři ukazovali, co bychom asi tak dělali. 
V úterý jsme už nacvičovali nějaké kousky. Ve středu jsme ty kousky zlepšovali. A ve čtvrtek jsme v pět 
hodin vystupovali na představení pro rodiče. Na toto vystoupení přišel táta. V pátek jsme se koukali na béč-
kovou skupinu. Dnes jsem měla další vystoupení. Museli jsme jít do tělocvičny, abychom uvolnili místo, 
protože před stanem stálo ještě prý 50 lidí. Mámě se vystoupení moc líbilo. 

Aneta Borkovcová 4.r. 

Chodil jsem celý týden do cirkusu Happy Kids. Hrál jsem fakíra. Přejížděli jsme si hořící tyčí po ruce, ležel 
jsem na skle a pak jsem plival oheň. Bylo to super, náš učitel byl fajn. Měl jsem 2 vystoupení pro veřejnost. 

Fabián Vondrák 5.r. 

Za ZŠ Mgr. Jarmila Klaudysová
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Skautský podzim v Louňovicích
„Do skauta“ chodí v Louňovicích v současné době 14 dětí, což je opět o něco více než minulý rok. Děti jsou 
rozděleny do dvou družin: Včelky (holky – světlušky) a Mravenci (kluci – vlčata), ale schůzky a výpravy 
máme vždycky společné. Patříme pod středisko Vlašim.

Naší první akcí hned na začátku září byl louňovický 
Koloběh, určený nejen pro naše členy, ale i pro děti 
a rodiče z celé obce a okolí. Letos jsme pořádali již 
druhý ročník a byli jsme mile překvapeni počtem 
startujících dvojic, kterých bylo 22. Úkolem sou-
těžících bylo zvládnout okruh dlouhý 1 kilometr v 
co nejkratším čase, přičemž každá dvojice měla k 
dispozici jedno kolo. Děti do šesti let závodily vždy 
s někým dospělým (nejčastěji rodičem), starší děti 
pak ve dvojici s kamarádem či sourozencem. Od-
měnou pro vítěze každé kategorie byl putovní pohár 
a pro všechny pak nejrůznější domácí dobroty jako 
chlebíčky, palačinky a vafle. Ještě jednou děkujeme 
všem, kteří pomáhali se zajištěním trasy závodu 
a přípravou občerstvení.

Na konci října jsme se vydali na třídenní výpravu do 

JUNÁK - ČESKÝ SKAUT

Vlastějovic v Posázaví. Tam jsme měli domluvené neobvyklé ubytování v upraveném železničním vagónu, 
který slouží jako klubovna místnímu spolku. Děti se nemohly nabažit pozorování projíždějících motoráčků 
i nákladního vlaku a ochotný pan přednosta nás pozval do své kanceláře, kde nám ukázal, jak se řídí provoz 
ve stanici. My jsme se posléze vydali na pěší výlet podél Sázavy až na zříceninu hradu Chřenovice a z pod-
hradí motoráčkem opět do „vagónku“. Starší kluci se večer chvíli věnovali rybaření, ale rybám se tentokrát 
na háček nechtělo, a tak se k večeři museli spokojit se špagetami. Následující den jsme kvůli špatnému 
počasí podnikli jen kratší výlet po okolí a jinak jsme hráli deskové hry a zdobili dýně.
Oblíbenou listopadovou akcí je večerní hra po obci, kterou jsme pojmenovali „Louňovický dýňák“ a letos 
jsme ji připravili už potřetí. Děti (rozdělené do týmů po třech) musely najít domy se symbolem vyřezané 
dýně a u jejich obyvatel se pak pokusit o splnění nějakého zapeklitého úkolu – u Šikulky uhodnout hádan-
ky, u Čerta vyjmenovat 10 stromů, Strážníka zajímala jejich znalost dopravních značek, Sládek testoval, 
jestli poznají předměty podle hmatu, … Kromě toho na děti kdesi ve tmě čekala velká rozsvícená dýně, 
v jejíž blízkosti byl ukrytý poklad. Děkujeme všem ochotným sousedům, kteří nám se soutěží pomohli!

Na konci listopadu jsme se spolu s vlašimským střediskem vydali hledat nadpřirozené bytosti do Benešova 
a zúčastnili jsme se šifrovací hry „V Benešově straší“. Masky byly opravdu propracované a některé sku-
tečně děsivé.
V prosinci nás kromě střediskové víkendové výpravy do Divišova čeká i další čistě louňovická akce – tra-
diční Vánoce pro zvířátka. Těsně před Štědrým dnem budeme na Roudném zdobit stromek pochutinami 
pro zvěř i ptáčky, čeká nás posezení u ohně s kytarou, bojovka a také vánoční nadílka.
Do dalšího roku přejeme všem hodně radosti, energie a pohody!

za louňovické družiny Hana Kociánová

    SPOLEK WIFI LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
   
   Dovolím si touto cestou informovat nejen čtenáře zpravodaje, ale primárně členy 
našeho spolku, že vedení spolku uzavřelo dohodu s poskytovatelem telekomunikačních služeb společností 
„O2“. Jedná se o možnost využívat zvýhodněné tarify na volání a na datové přenosy. Podrobný ceník byl 
rozeslán emailem členům našeho spolku.  Tarify jsou určeny pro členy spolku a jejich rodinné příslušníky. 
Neomezené hlasové tarify začínají na částce 310,-Kč/měsíc a datové tarify na částce 140,-Kč/měsíc. Jedná 
se o ceny konečné s DPH. V případě podrobnějšího zájmu kontaktujte některého z členů rady spolku. Dále 
se zmíním o problémech, které v naší síti byly v návaznosti na nedávné povětrnostní podmínky, kdy se i 
přes naši obec přehnala vichřice a došlo díky této kalamitní události k několika škodám. Tyto škody jsme 
se snažili řešit urgentně v rámci našich možností. Plně si uvědomujeme, že internet je pro drtivou většinu 
z nás již každodenním standardem. Někdy se ale opravy protáhnou, protože nejsme jako „správci sítě“ plně 
k dispozici v naší obci nonstop a máme také svoje povinnosti. Mám na mysli primárně pracovní povinnosti.  
Musím přiznat, že když došlo nyní k více opravám v naší síti, tak to bylo opravdu časově náročné a bez 
pomoci externistů bychom vlastními silami opravy prováděli mnohem déle. Při nedávné vichřici docházelo 
i k častému výpadku elektřiny. Toto nedokážeme bohužel nejen ovlivnit, ale ani opravit. Vzhledem k tomu, 
že nejde elektřina v lokalitě obce, kde je vysílač anebo dokonce náš hlavní server, tak nejde Internet vysílat 
do domácnosti, která je v lokalitě obce, kde elektřina v tu chvíli korektně funguje.  Máme sice na všech 
našich vysílačích záložní zdroje, ale tyto zdroje jsou schopny pokrýt výpadek elektřiny zhruba na 20 minut. 
Během vichřice došlo také k poškození přijímacích zařízení u 5 klientů. Tato zařízení byla klientům vy-
měněna v rámci záruky za nová zařízení. Jednalo se o nestandardní výskyt obdobných poruch na stejných 
přijímacích zařízeních. I z tohoto důvodu doporučujeme v případě velké nepřízně počasí vypínat zařízení 
z elektřiny.  V případě poškození zařízení, které již nebude v záruce, si klienti budou muset nové zařízení 
uhradit z vlastního rozpočtu. 

Okrajově se zmíním o realizaci vysílače „REMIZEK“, kdy jste si již jistě všimli zahájení prací v dané loka-
litě. Jedná se o realizaci většího rozsahu v našem SPOLKU, který již v minulosti Valná hromada schválila 
a bude nemalým přínosem pro náš SPOLEK. Podrobnosti se vám budeme snažit sdělit zde v dalším čísle 
zpravodaje.  Náš spolek standardně, tak jako každý rok, věnoval hodnotnou cenu do slosovatelných cen 
na letošní Svatováclavské slavnosti. Podpořili jsme také rozsvěcení stromečku, které se již tradičně koná 
první adventní neděli. Budeme i v nadcházející plesové sezóně podporovat cenami tomboly hasičského i 
fotbalového plesu. Na závěr dodám, že jsme na základě žádosti obce připojili k Internetu i místní zdravotní 
středisko. 

Mgr. Pavel Tulej, předseda spolku 

Ve čtvrtek dopoledne poprvé trénujeme v šapito na večerní vystoupení pro rodiče a jde nám to. V 17 hod. 
vystupujeme pro rodiče, je to náročné, ale my to zvládneme – super, super!!! V pátek se jedeme koukat na 
skupinu B a mají to hezčí než my. Těším se domů. V sobotu máme závěrečné vystoupení, je tam moc lidí. 
Líbilo se mi to moc. 

Tomáš Zrno 4.r. 

Dnes jsem byla v cirkuse a měla jsem dělat s ohněm, ale dělám gymnastiku. V úterý jsem v cirkuse a učím 
se pyramidu, moc mě to baví. Ve středu jsem byla v cirkusu a cvičíme na čtvrtek, protože budeme vystu-
povat. V pátek odpoledne vystupujeme, budu vystupovat do půl osmé. Dnes je pátek a my jedeme zase do 
cirkusu na druhou skupinu.

Helena Tulejová 4. r. 

Dnes jsme se školou začali jezdit na ZŠ Vorlina nacvičovat s cirkusem. Já dělám akrobacii, už to docela jde, 
máme  kostým a zítra a v sobotu budeme mít vystoupení. Mám docela trému a bojím se, že to zkazím, ale 
snad to zvládnu, už mi to docela jde. Dnes jsem měla cirkusové představení a já vystupovala v Africe. Bylo 
to o tom, že Mendy a medvídek Happy jdou kolem světa a my tam vystupujeme. 

Valerie Borkovcová 5.r. 

V pondělí jsem začal jezdit do cirkusu. Budu dělat kouzelníka. Já dělám kouzlo s vodou. Moc mě to baví. 
Už se těším na vystoupení pro rodiče. Ve čtvrtek jsme měli představení pro rodiče. Mamce i taťkovi se to 
moc líbilo. Koupil jsem si popcorn a ledovou tříšť. V sobotu jsme měli druhé představení. 

Zdeněk Křížek 4.r. 

Na výpravě ve Vlastějovicích Louňovický dýňák

Vítězné týmy Koloběhu
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SDH Louňovice pod Blaníkem přeje všem bratrům, sestrám a spoluobčanům
krásné a šťastné prožití svátků vánočních, bohatého Ježíška 

a do nového roku 2018 mnoho pracovních úspěchů, 
hodně štěstí, hlavně pevné zdraví 

a oheň pouze v krbu!!!

Za výbor SDH Mgr. Pavel Tulej  

SOKOL

# Klub Z V R P Skore B

1. Olbramovice B 11 7 4 0 39:22 25

2. Myslič 11 7 3 1 37:14 24

3. Soběhrdy B 11 7 1 3 31:17 22

4. Chotýšany B 11 6 0 5 35:28 18

5. Sokol Přestavlky B 11 5 2 4 37:31 17

6. Mezno B 11 5 2 4 28:41 17

7. Louňovice p. Bl. 11 5 1 5 24:19 16

8. Velíš 11 4 2 5 34:27 14

9. SK Přestavlky 11 4 2 5 24:28 14

10. Postupice B 11 4 0 7 23:30 12

11. Budenín 11 3 1 7 27:38 10

12. Popovice B 11 0 0 11 14:58 0

Fotbal
Tabulka po podzimu 2017 

STOLNÍ TENIS
OP1

Název týmu: Z V R P Skore: B

1. Louňovice "A" 8 7 0 1 92:52 22

2. Benešov "C" 7 7 0 0 87:39 21

3. Votice "A" 8 6 0 2 88:56 20

4. Sázava "A" 7 5 1 1 83:43 18

5. Ostředek "A" 8 4 1 3 74:70 17

6. Petroupim "A" 8 4 0 4 73:71 16

7. Divišov "A" 7 3 1 3 70:56 14

8. Týnec "A" 7 2 0 5 62:64 11

9. Neveklov "A" 6 2 1 3 51:57 11

10. Mrač 8 1 0 7 39:105 10

11. Pyšely "A" 7 1 0 6 41:85 9

12. Olbramovice "A" 7 0 0 7 32:94 7

OP2

Název týmu: Z V R P Skore B

1. Čerčany "B" 7 6 0 1 85:41 19

2. Votice "B" 7 4 1 2 72:54 16

3. Netvořice "A" 7 4 1 2 67:59 16

4. Sázava "B" 6 4 1 1 65:43 15

5. Teplýšovice "A" 7 3 2 2 70:56 15

6. Čerčany "A" 6 3 1 2 58:50 13

7. Týnec "B" 7 2 1 4 55:71 12

8. Louňovice "B" 7 1 3 3 53:73 12

9. Kamenný Přívoz "A" 7 0 2 5 45:81 9

10. Krusičany "A" 7 0 2 5 42:84 9

SDH LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

Za Radu spolku WIFI Louňovice pod Blaníkem
přeji všem členům sdružení a čtenářům zpravodaje 

klidné svátky vánoční, pěkný dárek pod stromečkem
a do nového roku 2018 hodně štěstí, 

pevné zdraví a nějakou tu 
krásnou náhodu!!!

 

Mgr. Pavel Tulej – předseda spolku



Vydává: Městys Louňovice pod Blaníkem, J. Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem, IČ: 00232173, tel. 317 
852 658, e mail: oulounovice@seznam.cz, redakční rada: Jana Burdová, Ing. Růžena Kučerová, Mgr. Pavel Tulej, 
tisk: Pazdera Vlašim, náklad: 270 ks , evidenční číslo: MK ČR E 17153, podepsané příspěvky nemusí odpovídat 
stanoviskům redakce a zavazují jen autory, redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky. Datum vydání: 20.12. 2017

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE BUDE 4. BŘEZNA 2018 

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 

V minulých měsících oslavili své 
životní jubileum tito spoluobčané

Městys Louňovice pod Blaníkem 
všem srdečně gratuluje a do dalších 
let jim přeje hodně štěstí a zdraví

Zdeněk Otradovec   70
Vladimír Járka   70
Marie Malá   80
Marcela Malá   70
Václav Robert Roman 70
Josef Melichar   70
Miloslav Vošta  91
Jitka Matějková  70
Pavel Tulej   75
Marie Mikšovská  75

         KALENDÁŘ AKCÍ2018             SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

13. leden 2018
HASIČSKÝ PLES
od 20:00 hod. v sále zámku
hraje: Kapela Pro Vás

17. únor 2018
FOTBALOVÝ PLES
sál zámku
hraje: kapela - K.O.tel Rock

březen 2018
DĚTSKÉ MAŠKARNÍ
MAŠKARNÍ REJ PRO DOSPĚLÉ
termín bude upřesněn

SETKÁNÍ V OBECNÍ KNIHOVNĚ
17. 1. 2018 Hradiště
14. 2. 2018 zemědělství dříve a dnes
21. 3. 2018 zajímavosti Načeradce
vždy od 14:00 hod.

Městys Louňovice pod Blaníkem a redakce zpravodaje 
přeje všem krásné a pohodové Vánoce a 
do nového roku hodně zdraví a štěstí.


