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SLOVO  STAROSTKY
Vážení občané,
vzhledem k tomu, že toto volební období se blíží ke konci, ráda bych k Vám ještě pronesla pár vět a částeč-
ně zrekapitulovala, co se nám v minulých letech podařilo.
Nejprve chci všem poděkovat za podporu a důvěru, kterou jste do mě a členů zastupitelstva v minulých 
letech vložili.
Děkuji i za nejrůznější podněty, se kterými jste se na nás obraceli. Mnoha z nich se nám podařilo vdechnout 
život a městys je hned díky nim zase o kus modernější a krásnější.

Mluvím převážně o následujících změnách:
• Podařilo se zdárně dokončit ČOV a kanalizaci v Louňovicích pod Blaníkem, která městys přiblížila 

městu a bude se zde žít o mnoho pohodlněji a hlavně bude méně znečištěn Pivovarský rybník a oko-
lí městyse. V rámci stavby kanalizace se  také podařilo zrekonstruovat vodovod v ul. Zahradní, kde 
docházelo často k haváriím vody a dále opravit vodovodní přípojku ke škole a dešťovou a stokovou 
kanalizaci od školy.

• Na úřadu městyse  a ve škole byla za přispění dotace vyměněna okna a dveře.
• Obnovila se obě hřiště u školy.
• Bylo vybudováno Muzeum včelařství Podblanicka, čímž se podařilo opravit a využít chátrající dům.
• Novým vybavením  obecní knihovny se zkulturnilo její prostředí a nyní se zde setkávají naši občané na 

pravidelných schůzkách.
• Opravilo se veřejné WC (tím se zpříjemnila cesta přes Louňovice pod Blaníkem pro projíždějící cyk-

listy a návštěvníky)
• Vyplatilo se i naše úsilí při přesvědčování zástupců Povodí Vltavy, aby vybagrovali koryto řeky Bla-

nice  od splavu po most. Tím se předejde záplavám a sníží se i riziko povodní. Úprava toku bude dále 
pokračovat po proudu řeky.

• Byl opraven a po létech chátrání i obydlen „Chudobinec“.
• Podařilo se vyklidit skladové prostory pod poštou a pronajmout je.

Dokončili jsme úpravy, které zvyšují kvalitu života v našem městysi. Je nám jasné, že veškerá infrastruktu-
ra městyse má sloužit lidem a ne naopak. Po dokončení kanalizace, se začaly opravovat místní  komunikace 
a my využili toho, že vy sami jste nám řekli, kde by se dalo něco opravit.
S Vaší pomocí se podařilo zpříjemnit veřejná prostranství. Veškerá opatření byla dělána hlavně v rámci  
protipovodňových opatření.

Ještě bych se zde ráda zmínila o naší škole. 
Jak zajisté víte, na zastupitelstvu městyse  byla odsouhlasena výjimka z počtu žáků v základní škole a tímto 
bylo zároveň podpořeno otevření další, již druhé třídy. Vytvoří se tak lepší prostředí pro výuku našich  dětí. 
V současné době se nová třída začíná budovat a nastane změna i v umístění tříd a družiny.  Posilovna se 
přemístí jinam v rámci možností školy a její prostory škola využije. Probíhá oplocení školy.
Přeji našim prvňákům, aby se jim v nové třídě líbilo a rádi školu navštěvovali.

Ing.Růžena Kučerová

Dovolte mi vzpomenout zastupitele pana Pavla Kotka a in memoriam mu 
zvelebovat Louňovice p. Bl., ale i okolní přidružené vesnice. Vzpomenu například 
úpravu pomníku Rozmarýna, prostranství u kapličky v Býkovicích, kapličky sv. Izidora 
a sv. Prokopa a dále úpravu prostranství u úřadu a pod poštou. Dále spravoval 
obecní lesy a místní obecní vodovod, kde řešil časté havárie pitné vody.

poděkovat za jeho odvedenou práci ve prospěch našeho městyse. Vždy se snažil 
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ZASTUPITELSTVO A RADA

INFORMACE Z RADY                                                                            
ze dne 10. 4. 2014

Rada městyse schvaluje: 
- proplacení partnerského pří-
spěvku ve výši 15 000,- Kč na 
Kraj blanických rytířů
- uzavření Smlouvy o zajištění 
zpětného odběru a využití odpa-
dů z obalů č. OS201420004333 s 
fi rmou EKO-KOM, a.s. s dodat-
kem  č.1 k výše uvedené smlouvě 
a přílohou č.1 (zmocnění)
- poskytnutí fi nančního daru ve 
výši 1000,- Kč Občanskému 
sdružení při ZŠ a MŠ Louňovice 
p. Bl. – Cesta pro všechny 
- podání žádosti na zateplení MŠ 
a ZŠ Louňovice p. Bl. 
- nákup a instalování bytových  
vodoměrů k bytům městyse v čp. 
45 a čp. 48  v Louňovicích p. Bl.
- uzavření nájemní smlouvy s TJ 
Sokol Louňovice pod Blaníkem 
na  pronájem prostor v zámku
- provedení rekonstrukce elektri-
ky u studen v Pařezinách
Rada městyse neschvaluje:
- poskytnout fi nanční příspěvek 
o.p.s. Rytmus Benešov

                  INFO Z RADY                                                                                         
                   ze dne 20. 3. 2014

Rada městyse schvaluje: 
- fi nanční příspěvek pro TJ Sokol 
Louňovice p. Bl. ve výši 3000,- 
Kč na Dětské maškarní konané 
dne 22. 3. 2014  
- částku na nákup cen a potřebné-
ho materiálu na pořádání „Čaro-
dějnic“ ve výši 2 000,- Kč
- uzavřít novou nájemní smlouvu 
s p. Máčkem na užívání hasičské 
zbrojnice v Býkovicích podle no-
vého občanského zákoníku s výší 
nájemného 35,- Kč/m² za měsíc a 
RM pověřuje starostku podpisem  
této smlouvy
- odstranění betonových desek 
uprostřed náměstí u lip před kos-
telem a upravení prostoru.  

INFORMACE Z RADY                                                                            
ze dne 31. 3. 2014

Rada městyse schvaluje: 
- směrnici č.6/2014, platové zařa-
zení pracovníků na VPP

INFORMACE Z RADY                                                                            
ze dne 13. 5. 2014

Rada městyse schvaluje:
- obnovení obrubníků u čp. 37 a 
ev. č. 36 na náklady majitelů ne-
movitostí 
- dodání stavebního materiálu na 
úpravu veřejného prostranství
před řadovými domy v ul. Mlá-
dežnická
- vyvěsit záměr pronájmu fot-
balového hřiště a jeho zázemí 

ZASTUPITELSTVO
ze dne 27. 3. 2014

Kontrola usnesení ZM
Bez připomínek
Rada č.4/2014 a č.5/2014
Bez připomínek
Účetní závěrka městyse
Návrh: schválit závěrku městyse 
za rok 2013
Hlasování: schváleno
Kanalizace a ČOV
Postupně se mění vodoměry, pro-
vádí se odpočty stavu vody, zatím 
není stanovena cena za návoz od-
padních vod z jímek.
Návrh: cena 44,-Kč/m³ včetně 
DPH za navážení odpadních vod 
na ČOV.
Hlasování: schváleno
Reakce na dopis - p.Kudlík
P. Kudlík nesouhlasí s kompen-
zací městyse za ztrátu pramene 
ve sklepě. Kompenzace je neade-
kvátní a pokud nebude navržena 
jiná kompenzace bude tuto zále-
žitost řešit právní cestou.
Návrh: trvat na původním roz-
hodnutí, že náhrada je adekvátní 
a nesouhlasit s jinou náhradou.
Hlasování: schváleno 
Škola
žádost pí. ředitelky ZŠ a MŠ 
Louňovice p. Bl. o povolení vý-
jimky na školní rok 2014/2015 
v počtu žáků v základní škole na 
4 žáky, aby mohla být otevřena 
druhá třída. To souvisí i se zvýše-
nými mzdovými náklady, na kte-

rých se bude obec muset podílet.
Návrh: odsouhlasit povolení vý-
jimky v počtu žáků
Hlasování: schváleno 
Svatováclavské slavnosti
Návrh: přijmout návrh komise, 
aby Slavnosti moderoval p. Izer 
s účinkováním Šárky Vaňkové za 
cenu 58.000,- +DPH
Hlasování: schváleno 
Návrh koupě pozemku 
Návrh: vyvěsit záměr o prodeji 
pozemku č.parc. 1271 (žádost p. 
Studničky)
Hlasování: schváleno 
Návrh koupě pozemku 
Návrh: vyvěsit záměr o prodeji 
pozemku č. parc.85/42 (žádost p. 
Brejdy)
Hlasování: schváleno 
BENE-BUS
Zpráva o hospodaření BENE-
-BUSu za rok 2013 a návrh roz-
počtu na rok 2014.
Příspěvek městyse bude od roku 
2015 zvýšen na 190,- Kč za jed-
noho obyvatele.
Návrh: vzít na vědomí zprávu o 
hospodaření za rok 2013 a schvá-
lit návrh rozpočtu na rok 2014.
Hlasování: schváleno 
Různé
Návrh: (p. Tulej) schválit zkušeb-
ní provoz audiozáznamu na jedno 
zasedání zastupitelstva (záznamy 
by sloužily pouze zapisovatelce, 
a byly by uloženy na úřadě měs-
tyse)
Hlasování: schváleno 
p. Fejtek navrhl na základě pro-
jektu chodníku na hřbitov zabeto-
novat obrubníky dřív, než dojde 
k vyasfaltování silnice. Zastupi-
telé navrhli, aby se na místě sešla 
stavení komise, a zjistila zda je 
toto možné. Starostka zjistí kdy 
je plánováno asfaltování.
p. Bébr navrhl přejmenovat ná-
městí J. Žižky na náměstí J. D. 
Zelenky. Pí. starostka s návrhem 
seznámí občany, kterých se to 
týká.
p. Bébr - jaká je situace s parko-
vištěm pod Blaníkem, zda bylo 
již obci vráceno. 
pí. starostka - p. Pešout chce o 
této záležitosti jednat, chtěli by 
vybudovat parkoviště.
p. Bébr - parkoviště si můžeme 
vybudovat sami. Ať vrátí pozem-
ky.

Návrh: podání žaloby k soudu na 
vyřešení sporu s ČSOP Vlašim o 
navrácení pozemků podle kupní 
smlouvy a pověřit starostku oslo-
vením advokáta v této věci a uza-
vřít smlouvu o právní pomoci za 
účelem zpětného odkupu těchto 
pozemků.
Hlasování: schváleno 
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v Louňovicích p. Bl.
- příspěvek na provoz hodin na 
kostelní věži ve výši 2500,- Kč 
Farnímu úřadu Louňovice p. Bl.
- podání výpovědi k 30. 11. 2014 
na užívání Pivovarského rybníka 
RS Blaník a projednání nových 
podmínek nájemní smlouvy na 
další roky
Rada městyse souhlasí:
- se souhrnem doporučených 
opatření pro evropsky význam-
nou lokalitu Podlesí
Rada městyse bere na vědomí: 
- složení slibu zastupitele Jana 
Vincíbra před Radou městyse 
Louňovice p. Bl. jako 3. náhrad-
níka ve volbách za stranu ČSSD

INFORMACE Z RADY                                                                            
ze dne 3. 6. 2014      

 
Rada městyse schvaluje: 
- smlouvu na zajištění pořadu na 
Svatováclavské slavnosti na Sta-
ročeskou dechovku a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy
- užívání  hasičské zbrojnice 
čp.41 v Louňovicích pod Blaní-
kem O.S.WIFI Louňovice pod 
Blaníkem k umístění vysílací-

- informaci starostky ze SO Bla-
ník
- informaci starostky o rezigna-
ci p. Plaštiaka na funkci ředitele 
Muzea včelařství Podblanicka

ho zařízení, racku a napojení na 
elektrický rozvod  s odpočtem
- použití fi nančních prostředků 
z rezervního fondu v ZŠ a MŠ 
Louňovice pod Blaníkem na za-
řízení, úpravu a vybavení další 
třídy, šatny, družiny a mateřské 
školy 
Rada městyse souhlasí:
- s konáním akce Setkání komu-
nistů a sympatizantů pod Velkým 
Blaníkem pořádané dne 5.7.2014
Rada městyse bere na vědomí:
- žádosti na obsluhu parkoviště 
pod Blaníkem a pověřuje starost-
ku uzavřením dohod o  provedení  
práce  

UDÁLO SE...
VELIKONOČNÍ JARMARK (20. 4. 2014)

             KNIHOVNA
Knihovna.

Besedy o Louňovicích v knihovně se stále těší zájmu všech zúčastněných. Květnové čtení z kroniky bý-
valého kronikáře pana Jana Dražďáka bylo pro velký úspěch namnoženo a zájemci si je mohou za 25,- Kč 
zakoupit na Úřadě městyse nebo v knihovně. Je tam i přiložena mapka Louňovic z roku 1676.

Od 1. května byla upravena půjčovní doba v knihovně tak, aby se vyšlo vstříc těm kteří se vracejí z práce 
později. Bohužel bez odezvy, a proto od 1.července bude půjčovní doba upravena ještě jednou, a sice:

v pondělí od 11.00 do 14.00 hod. a v sobotu od 9.00 do 11.00 hod.

Chtěla bych znovu pozvat všechny, kdo si rádi přečtou hezkou knížku. Nabídnout můžeme Severské detek-
tivky Levhart, Švábi, Netopýr, Nemesis od spisovatele Joa Nesbøho. Nové romány Vlasty Javořické, Pitt-
nerové nebo Wievega a nebo v letošním roce aktuální knihy o životě a smrti Františka Ferdinanda d‘Este.

Čeká na vás i spousta dětských knížek, pohádky, dívčí romány, dobrodružství.
Půjčovní doba by teď měla vyhovovat všem a nebo je možné po dohodě zajít do knihovny kdykoliv.

Marie Vyskočilová
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ (17. 5. 2014)
Po roce opět proběhlo vítání nových občánků narozených v loňském roce. V obřadní síní úřadu městyse je 
17. května slavnostně přivítala paní starotka Ing. R. Kučerová a předala jim již tradiční dárky: skleněnou 
číši se jménem a datem narození, pamětní list a malý obnos do  začátku. Děti z mateřské a základní školy 
jim i jejich rodičům, sourozencům, prarodičům a přátelům zazpívaly a zarecitovaly. A kdo všechno že byl 
vlastně letos přivítán? 

Na fotografi i z leva: 
Eliška Konečná, Terezka Votrubová, Adélka Kirchnerová, Lukáš Dobeš a Zdenička Zrnová

Všem dětem i jejich rodičům přejeme šťastný a pohodový život.

ČARODĚJNICE (30. 4. 2014)

Foto: J. Burdová
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SPRÁVA CHKO BLANÍK
Správa CHKO Blaník připravuje v září další ročník výstavy hub

Tradiční výstava hub blanických lesů pokračuje v letošním roce již 7. ročníkem.

V sobotu 13. září budou houbaři a milovníci hub v budově Správy CHKO Blaník v Louňovicích p. Bl. 
moci zhlédnout různé druhy běžných i vzácných druhů hub nasbíraných v okolních lesích. V loňském roce 
se organizátorům, ale i samotným návštěvní-
kům, kterých jsme přivítali více než 400, po-
dařilo nalézt celkem 225 druhů nejrůznějších 

Foto: Pavel Špinar s návštěvníky výstavy hub v budově Správy CHKO 
Blaník v roce 2013  (foto: Ivana Křížová) a Jeden z exemplářů výstavy 

(foto: Ivana Křížová)

hub, z nichž některé 
patřily k vzácným. 
Stejně jako loni, i le-
tošní výstavu dopro-
vodí svým poutavým 
výkladem mykolog 
Pavel Špinar. Pro 
zajištění co největší 
rozmanitosti vysta-
vovaných exemplářů 
uvítáme pomoc při 
sběru hub.
Další informace o 
výstavě naleznete 
před výstavou na in-
ternetových strán-
kách Správy CHKO 
Blaník www.blanik.
nature.cz nebo na 
vývěsce na budově 
správy. Ivana Křížová Správa CHKO Blaník

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY 
V KOSTELE  (4. 5. 2014)

BLANICKÝ CYKLORYTÍŘ 
(17. 5. 2014)

Na mapovém serveru AOPK ČR lze najít informace k 
pozemkům
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) zveřejňuje řadu informací na mapo-
vém serveru na webové adrese: http://mapy.nature.cz/ Kromě dat o přírodních poměrech České republiky 
(klimatické, geomorfologické a fytogeografi cké oblasti) jsou zde zobrazeny i hranice zvláště chráněných 
území, evropsky významných lokalit nebo památných stromů. U chráněných krajinných oblastí (i u CHKO 

Foto: I. Rozkošný
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ZŠ A MŠ LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
Informace ze Základní školy a Mateřské 

školy v Louňovicích pod Blaníkem
     Školní rok utekl jako voda. Jako každým rokem 
jsme kromě běžné výuky organizovali akce pro děti 
i pro veřejnost. Navštívili jsme několik divadelních 
představení. Děti měly možnost zúčastnit se výuko-
vých eko - programů, ve spolupráci s Policií ČR 
jsme realizovali týdenní projekt o bezpečnosti pro-
vozu. Spolu s místními spolky a rodiči se nám poda-
řila asi nejzdařilejší akce školního roku Den matek. 
To je pouze zlomek toho, co si u nás děti zažily.
Opět jsme o něco zlepšili prostředí školy a o prázd-
ninách nás čeká práce na rozšiřování naší malé ško-
ličky o jednu třídu. Také nám přibyly další děti do 
mateřské školy. Od září tedy bude v základní škole 
22 žáků (z toho jeden cizinec, který dochází pouze 
ke zkouškám) a v mateřské škole 38 dětí.  Z toho 

Blaník) je zobrazena i zonace.
Data je možné si zobrazit na podkladu základní mapy, katastrální mapy nebo leteckých snímků. Vlastníci 
pozemků si tak mohou velmi snadno ověřit, zda jejich pozemek leží v chráněném území nebo ne. Stejně 
tak je možné u pozemku zjistit, v které zóně CHKO se nachází. Vzhledem k tomu, že u první a druhé zóny 
CHKO je ze zákona upraven způsob hospodaření, je znalost polohy pozemku v zonaci důležitá. Stejně tak 
je vhodné se s polohou pozemku v zonaci seznámit při prodeji, koupi nebo směně pozemků v pozemkových 
úpravách.
Poznámka: pro správné zobrazení map je nutné mít v počítači nainstalovaný modul Silverlight od společ-
nosti Microsoft.

Ing. Mgr. Martin Klaudys
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důvodu se rozšíří i pedagogický sbor o dva pracovníky.
Je velmi dobré, že se nám začala dařit spolupráce s rodiči i s místními spolky, kterým děkuji za podporu a 
pomoc.
Jsme rádi, že Mětys Louňovice pod Blaníkem dokončil hlavní práce na ČOV a již je čekají pouze práce na 
dokončování komunikací. Proto také začali s pracemi okolo školy. Pod školou jsou dokončeny terénní úpra-
vy a my se nyní těšíme na renovaci hřiště pro mateřskou školu a nové oplocení. Ve škole nám zajistí novou 
podlahu a výmalbu v nové třídě a my budeme z úspor školy zařizovat a vylepšovat stávající třídy a šatny. 
Do konce školního roku nás čeká už jen vysvědčení a výlety a pak hurá na prázdniny! Těšíme se na vás 
v novém školním roce.
 Kolektiv ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem

Prezentace školy je k nahlédnutí na webových stránkách školy 
http://www.lounovicepodblanikem.cz/urad-skola.php. 

Policie – projekt o bezpečnosti provozu   21.5.  2014                                    
Dne 23.4.2014 byla u 
nás na návštěvě ve ško-
le policie. Ukazovala 
nám auto a vše co po-
třebuje, aby potrestala 
špatné chování lidí. Mě 
a Hance dali pouta, Lu-
kášovi dýchnout a Káje 
změřili drogy. Zkoušeli 
nás z dopravních značek 
a vyprávěli nám různé 
zážitky. Od té doby, co 
nás navštívili, by půlka 
třídy šla k policii. Když 
se s námi loučili, popřá-
li nám hodně úspěchů 
ve škole a říkali, že nás 
rádi uvidí, ale né u toho, 
že jsme něco provedli.

DEN MATEK očima dětí
Dne 6. května jsme měli besídku ke Dni matek. Vystupovaly s námi děti z MŠ. Školka vystupovala jako 
cirkus Humberto. Bylo to moc hezké. Naše vystoupení bylo o škole. Zde jsme předvedli jak se dají učit vy-
jmenovaná slova, pády a vzory. Na konci jsme všechny děti ze ZŠ a MŠ daly maminkám kytku a dárek, který 
každý sám vyrobil. Maminkám se to moc líbilo. Za odměnu jsme dostali zmrzlinu a bábovku.

Eliška Karasová 2.třída

V uterý 6.5 v 15:30 hodin byl den matek.vistoupení začalo tak že Filip Pa 9 s Biankou Duškovou uvedli 
představení.Pak zahrála Bianka Dušková na klávesi zahrála písničku Časi se mnení potom následoval Ber-
tík pospíšil se svojí písničkou Já mam koně a na konec nám zahrala Valinka Borkovcová svojí písničku dů 
kravičky dů. Po krasných písničkách následovala mateřská škola se svím cirkusem Humberto. Po mateřské 
školce jsme měli vistoupení mi.Naše vistoupení začalo tak že sme si povídali ve třídě pak přišel Filip Pa 
9 náš učitel a řekl co tady děláte žáci už je osum hodin hipajte na místa. Pak nám Pán učitel řekl že naše 
písemky z češtiny dopadli katastrofálně a že je budem stejně je budeme psát znova.Potom jsme začali  spívat 
všechny možné písničky o vyjmenovaných slovech. Po vistoupení jsme šli za svími maminkami a dali jsme 
jim dárečky pak jsme si sedli k stolu ajedli jsme ruzné dobroty které nam napekl Babinec a bili moc dobré 
s pozdravem Pepa Kot. 

Pepa Kot

Na Den matek jsme vystupovali v zámku. Bylo to v Louňovicích pod Blaníkem. Začínalo se od 15:30. Na-
cvičovali jsme s pani ředitelkou a panem učitelem celkem 11 písniček. Moc hezká byla písnička Mlynářka 
a vystoupení školky s cirkusem Humberto. Trochu mě mrzelo zlobení nejmladších dětí, ale už to pro ně bylo 
asi dost dlouhé. Vystupovala celá naše třída. Jinak si myslím, že se nám to povedlo. Nakonec jsme dostali 
občerstvení od místního spolku, který se jmenuje Babinec. Paní ředitelka nás druhý den ve škole pochválila 
a každému napsala pochvalu do žákovské knížky.   

Dušková
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SOKOL

MAŠKARNÍ 22.3.2014
Dne 22. 3. 2014 se konal každoroční Maškarní Rej. 
Odpoledne pro děti a večer pro dospělé.
Večer bylo k vidění spousta krásných a různorodých 
masek, např: Nastěnka s Ivánkem, řezník s čuní-
kem, teroristi, muchomůrky, Karkulka, Fred Flin-
stoun s Vilmou, mrtvoly, rodina Škopkova s Vencou 
Konopníkem  a další.

Vítězem se stali: Monika Kahounová a František Ti-
chý s maskou mrtvoly (níže)

My jsme přišli do školy a vyndali si úkoly.Všichni byli nadšeni, protože máme v 15:30 vystoupení, hodně 
jsme ho nacvičovali s panem učitelem i s paní ředitelkou. Divadlo jsme poprvé hráli na podiu propůjčeném 
SOKOLEM. Já jsem tam hrála hodně vtipnou roli.Byla jsem mlynářka, která vypila lektvar a slezli jí vlasy, 
Valinka se myla kartáčem a ručníkem Bertík byl netopýr a Kája byla babička, k tomu jsme zpívali písně na 
vyjmenovaná slova, o pádech a o vzorech. Na začátku zahráli na klávesy Bertík, Valinka a Bianka bylo to 
moc krásné. Všem se to líbilo nám se nelíbilo že školkové děti,které vystupovaly před námi nás vyrušovaly 
ve zpěvu a maminkám to bylo jedno! Na konci jsme maminkám dali dárky a dostali jsme nanuky. Občerst-
vení které bylo moc dobré napekl BABINEC. 

Klaudysová
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Rk Tým Záp + 0 - skóre body PK (prav)
1. Chocerady 23 17 3 3 93: 34 54 (18)
2. Křivsoudov 23 16 4 3 98: 31 52 (19)
3. Postupice 23 12 5 6 66: 34 41 (5)
4. Čechtice 23 12 2 9 66: 55 38 (5)
5. Bílkovice 23 11 3 9 54: 53 36 (0)
6. Tichonice 23 11 2 10 55: 54 35 (2)
7. Louňovice 23 9 6 8 55: 52 33 (0)
8. Kondrac B 23 9 3 11 57: 60 30 (-3)
9. Divišov B 23 9 2 12 48: 55 29 (-7)

10. Ratměřice 23 9 2 12 38: 62 29 (-4)
11. Keblov 23 9 2 12 54: 83 29 (-7)
12. Trh. Štěpánov 23 7 3 13 42: 45 24 (-9)
13. Struhařov B 23 7 0 16 45: 75 21 (-15)
14. Mezno 23 3 3 17 29:107 12 (-24)

„A“čko

Tabulky fotbalových týmů

BLANÍCI
Dne 4. 4. 2014 odehrál náš diva-
delní spolek Blaníci hru Záskok 
ve Chmelné, kde sklidil patřičný 
úspěch.
Tuto hru se chystají opět zahrát i 
v Louňovicích (termíny zatím ne-
jsou známy).
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STOLNÍ TENIS

12. ročník ŽUPNÍHO TURNAJE VE STOLNÍM TENISE

Dne 12. dubna 2014 uspořádal Sokol Louňovice 
dvanáctý ročník přeboru župy Blanické ve stolním 
tenisu pro muže a ženy.

Zúčastnili se hráči z Benešova, Divišova, Votic, Py-
šel a domácí. Celkem na turnaj dorazilo 27 hráčů. 
Soutěžilo se ve třech disciplínách: 2x dvouhra a 
čtyřhra.

Konečné pořadí:
dvouhra:   
1. Dohnal Jaroslav - Sokol Benešov
2. Dvořáková - Lenka Sokol Votice
3. Bělina Nikola - Sokol Benešov
4. Šturc Jiří - Sokol Benešov

dvouhra žen:  
1. Dvořáková Lenka - Sokol Votice
2. Klinderová Iva - Sokol Pyšely
3. Tichá Lenka  - Sokol Louňovice

čtyřhra:  
1. Hrazdíra Jiří – Šturc Jiří - Sokol Benešov
2. Dohnal Jaroslav – Košař Pavel - Sokol Benešov
3. Bejbl Jan – Hazmuka Pavel - Sokol Louňovice
4. Nádvorník Štěpán – Strachota Jan - Sokol Bene-
šov

Turnaj měl dobrou sportovní úroveň.
Na závěr byly vítězům předány věcné ceny. 

Rk Tým Záp + 0 - skóre body PK (prav)
1. Blaník Načeradec 19 13 2 4 66: 23 41 (14)
2. Vracovice 19 12 5 2 69: 33 41 (11)
3. Zdislavice B 19 10 6 3 56: 41 36 (6)
4. Kamberk 19 11 3 5 50: 35 36 (6)
5. Čechtice B 19 8 3 8 50: 44 27 (0)
6. Hulice 19 8 2 9 30: 55 26 (-4)
7. Libež B 19 7 4 8 46: 40 25 (-2)
8. Libouň 19 7 3 9 41: 50 24 (-3)
9. Dolní Kralovice B 19 6 5 8 31: 43 23 (-4)

10. Miřetice B 19 6 1 12 37: 56 19 (-8)
11. Pravonín B 19 4 1 14 43: 69 13 (-17)
12. Louňovice B 19 1 7 11 16: 46 10 (-20)

„B“éčko

Po závěrce zpravodaje se odehrály tyto 
zápasy:

1.6. Louňovice „A“ - Mezno B
7.6. Postupice - Louňovice A
14.6. Louňovice  A - Struhařov B

31.5. Dolní Kralovice – Louňovice „B“
8.6. Louňovice „B“ – Miřetice B
14.6. Libouň – Louňovice „B“

Tomáš Remiš
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SDH LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
Okrsková hasičská soutěž 24. 5. 2014

Letos se Okrsková soutěž konala 24. 5. 2014 u nás v Louňovicích pod Blaníkem. Počasí, i 
přes nepříznivé předpovědi, vyšlo. Poprvé se běhalo na nově postavené základně.

Soutěže se zúčastnily 3 týmy žen a 9 mužů. Soutěžící se utkali ve 3 disciplínách: pořadová příprava, 100 m 
překážek a útok. Vše se plnilo postupně – nejdříve ženy, poté muži.

Pořadovou přípravu zvládli všichni výborně bez udělení trestných bodů.

100 m překážek ženy
- běhu se zúčastnilo 14 závodnic

Pořadí Tým čas

1. Louňovice 67,50

2. Daměnice 67,66

3. Načeradec 68,91

Jednotlivci

Pořadí Jméno Tým Čas

 1. Tereza Kirchner Berlová Daměnice 20,75

2. Kateřina Čechová Načeradec 21,50

3. Monika Jelínková Louňovice 27,75

Dále závodnice Louňovic

5. Edita Buchalová Louňovice p. Bl. 22,28

7. Lenka Tichá Louňovice p. Bl. 23,47

8. Vendula Tichá Louňovice p. Bl. 23,82

10. Andrea Kadlecová Louňovice p. Bl. 24,6

100 m překážek muži
- běhu se zúčastnilo celkem 39 závodníků

Pořadí Tým čas

1. Načeradec 60,40

2. Louňovice B 62,09

3. Daměnice 66,27

4. Louňovice A 68,09

5. Vračkovice 77,63

6. Křížov 85,97

7. Horní Lhota 96,39

8. - 9. Kamberk N

8. - 9. Slavětí n N

Jednotlivci

Pořadí Jméno Tým Čas

1. Jiří Hergesell Vračkovice 18,91

2. Marti n Deré Načeradec 19,53

3. Václav Fejtek Louňovice B 19,65

Další závodníci Louňovice

5. Tomáš Pospíšil Louňovice B 19,88

8. Miroslav Kratochvíl Louňovice A 21,00

9. Milan Bébr Louňovice A 21,62

.. Vít Bartoš Louňovice B 22,56

.. Tomáš Remiš Louňovice B 22,59

.. Jakub Kudlík Louňovice A 25,47

.. Franti šek Tichý Louňovice A N

.. Pavel Kahoun Louňovice A N

Poté přišly na řadu útoky.

Našim ženám se bohužel útok nevydařil a s výsled-
ným časem 28,77s obsadily 3. místo jak v útoku, tak 
i v celkovém pořadí.

Muži A měli také smůlu. Bohužel zklamala pojistka 
na rozdělovači a vylétla béčková hadice. Útok do-
končili s časem 49,31, který stačil na 6. místo.
Mužům B se dařilo podstatně lépe, s časem 23,30 
obsadili 2. místo v útocích.

Sestava ženy: Monika Jelínková, Iveta Vágnerová, 
Andrea Kadlecová, Markéta Kotová, Lenka Tichá, 
Marie Kotová, Edita Buchalová, Vendula Tichá

Sestava muži A: Jakub Kudlík, Lukáš Jelínek, Mi-
lan Bébr, Jan Vágner, František Tichý, Miroslav 
Kratochvíl, Pavel Kahoun

Sestava muži B: Tomáš Remiš, František Maršíček, 
Ondřej Šimánek, Tomáš Pospíšil, Martin Krato-
chvíl, Vít Bartoš, Václav Fejtek

okrsek ženy
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Celkové umístění družstev

Muži

Pořadí Tým

1. Načeradec

2. Louňovice B

3. Daměnice

4. Vračkovice

5. Louňovice A

6. Křížov

7. Horní Lhota

8. - 9. Kamberk

8. - 9. Slavětí n

okrsek muži B

okrsek muži A

Ženy

Pořadí Tým

1. Načeradec

2. Daměnice

3. Louňovice

Okresní soutěž
Okresní soutěž mužů se konala 31. 5. 2014 ve Vlašimi na místním stadionu. Své síly přijelo porovnat 
jedenáct týmů, a jelikož počasí bylo vydařené, tak nebránilo nic průběhu disciplín. Začínalo se na 100m 
překážek. Následovala štafeta a po obědě přišly na řadu útoky.

Na „stovkách“ měl každý soutěžící dva pokusy. Z našeho týmu závodilo v této disciplíně šest mužů z osmi 
možných a počítaly se čtyři nejlepší časy. Po této disciplíně Louňovicím patřilo zasloužené třetí místo.

Pořadí Jméno Kolekti v Čas

 1. Kuneš Jan Všechlapy 17,79

2. Filip Vladislav Radošovice 17,91

3. Nesvorný David Dalovy 18,10

12. Kahoun Pavel Louňovice p. Bl. 19,08

14. Hergesell Jiří Louňovice p. Bl. 19,40

16. Tichý Franti šek Louňovice p. Bl. 19,50

18. Deré Marti n Louňovice p. Bl. 19,72

21. Kratochvíl Miroslav Louňovice p. Bl. 19,91

26. Fejtek Václav Louňovice p. Bl. 20,15

Pořadí SDH Suma časů

1. Dalovy 75,30

2. Všechlapy 76,02

3. Louňovice 77,70

Okres muži - F. Tichý

Ve štafetě nás zastupovaly dvě sestavy. První tým (Vít Bartoš, 
Miroslav Kratochvíl, Milan Bébr, Martin Deré) zaběhl se za-
váháním se spoji čas 74,25s. Druhému týmu (František Tichý, 
Václav Fejtek, Jiří Hergesell, Pavel Kahoun) bohužel nevyšel 
přeběh přes domeček a tak dosáhli času 70,89s. S tímto časem 
obsadili osmé místo, což znamenalo pokles na celkovou čtvr-
tou pozici.

Pořadí SDH 1. Štafeta 2. Štafeta 

1. Dalovy N 64,25

2. Všechlapy 78,49 65,22

3. Chářovice 65,79 69,90

8. Louňovice 74,25 70,89
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Po vepřovém řízku k obědu následovala závěrečná 
disciplína a tou byl útok, který se běžel na nástřiko-
vé terče. K dispozici byly dvě základny, takže než 
se kluci nadáli, byli na řadě. Ale ani tady našemu 
týmu nepřálo štěstí a dobře rozběhlý útok pokazilo 
nezapojené pravé céčko na rozdělovači. Výsledný 
čas byl  77,50s. Tento čas stačil na desáté místo. To 
znamenalo pokles Louňovic  na celkově osmou po-
zici.

Pořadí SDH Čas

1. Všechlapy 27,65

2. Dalovy 28,60

3. Lešany 28,79

10. Louňovice 77,50

Sestava muži: Jakubu Kudlík, Václav Fejtek, Milan 
Bébr, Pavel Kahoun, František Tichý, Vít Bartoš, 
Miroslav Kratochvíl, Martin Deré (SDH Načera-
dec), Jiří Hergesell (SDH Vračkovice)

1. 6. 2014 proběhla okresní soutěž žen. Louňovický 
tým žen se ale letos nezúčastnil.

Vendula Tichá

Okres muži - P. Kahoun

Termíny hasičských soutěží v roce 2014
Benešovská liga

7.6  - Bukovany
7.6  - Jankov (noční)
28.6  - Střezimíř
5.7  - Daměnice (2B)
12.7  - Chářovice
2.8  - Malovice
9.8  - Načeradec
23.8  - Zdislavice
23.8  - Křivsoudov (noční)
6.9  - Bystřice
13.9  - Všechlapy
 
17.7      -         Ratajský pohár

INZERCE
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!!! UPOZORNĚNÍ !!!
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE BUDE 5. ZÁŘÍ 2014 

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 

Poradím Vám
s každou střechou,
fasádou a izolací

Potřebujete přikrýt dřevo, 
zakrýt kurník nebo kůlnu?

Nejjednodušší řešení je trapézový plech.

cena běžná: 239 Kč/m2

pro držitele věrnostních karet: 149 Kč/m2

(vč. DPH)

„ Je to jednoduché, přijedu k Vám, zaměřím objekt, navrhnu optimální 
řešení, spočítám cenu a když se Vám to bude líbit, rád vše dodám.“

Zelená úsporám na klíč.

Od vyřízení dotace

až po realizaci.

www.coleman.cz   prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

OBCHODNÍ CENTRUM LOKET, Loket 50, 257 65 Loket, tel.: 317 866 057

Věrnostní program COLEMÁNIE
Registrujte se a získejte 3 výhody za Váš nákup:
1) Nákup za velkoobchodní ceny
2) Zboží zdarma za nasbírané body (COLy)
3)  150 výherců získá: první 3 zboží zdarma až za 

20.000 Kč, dále skútry, tablety, chytré telefony 
a další ceny.

www.colemanie.cz

Výrobky těchto partnerů u nás nakoupíte výhodněji.

Nejkvalitnější česká plechová
krytina se zárukou

až 40 let!

Cena od 199 Kč/m2

(vč.DPH)

             KALENDÁŘ AKCÍ20142014

                 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

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

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

Veselá Jaroslava 85
Kahoun Karel 75 (Býkovice)

12. července - NECKYÁDA
na koupališti 
pořádá Sokol Louňovice p. Bl.

19. července - KELTSKÝ POHÁR
oslavy výročí fotbalu
večer zábava na zámecké zahradě
pořádá Sokol Louňovice p. Bl.

15. srpna - POUŤOVÁ ZÁBAVA
začátek ve 20:30 hod. na Sokolské zahradě
k tanci a poslechu hraje Šakalí dech
pořádá SDH Louňovice p. Bl.

16. srpna - PIETNÍ AKT u pomníku padlých
ke 100. výročí začátku 1. světové války

13. září - VÝSTAVA HUB
na Správě CHKO Blaník

27. září - SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
pořádá Městys Louňovice p. Bl.
pořadem provází Zdeněk Izer, zpívá Šárka Vaňko-
vá

24. října - PODBL. HUDEBNÍ PODZIM
koncert k poctě rodáka J. D. Zelenky v sále zámku 
pořádá Městys Louňovice p. Bl.

Špácal Miloš 85 
Karda Eduard 75

Daněk Vladimír 80

INZERCE


